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ال قِيل لَهُ قَ ْد َعلَّم ُكم نَبِيُّ ُكم ُ ك َّل َشى ٍء ح ََّّت ِْ
َج ْل ( لََق ْد نَ َهانَا أَ ْن نَ ْستَ ْقبِ َل
ال  .فَ َق َ
اء َة .قَ َ
ال أ َ
ْ َ
ْ
َ ْ
اْل َر َ
َ -151ع ْن َسل َْما َن قَ َ َ
ِ
ِ
ال ِْق ْب لَةَ لِغَائِ ٍط أ َْو بَ ْو ٍل أ َْو أَ ْن نَ ْستَ ْن ِجى بِالْيَ ِم ِ
َح َجا ٍر أ َْو أَ ْن نَ ْستَ ْن ِج َى بَِرِجي ٍع أ َْو بِ َعظ ٍْم ) .
ني أ َْو أَ ْن نَ ْستَ ْن ِج َى بِأَقَ َّل م ْن ثَالَثَة أ ْ
َ
----------------ِ
ِ
َح َجا ٍر ) االستنجاء  :إزالة النجو وهو العذرة ،وأكثر ما يستعمل يف االستنجاء باملاء ،وقيل :
( أ َْو أَ ْن نَ ْستَ ْن ِج َي بِأَقَ َّل م ْن ثََالثَة أ ْ
يستعمل يف اإلزالة باحلجارة  ،وهو املراد هنا .
( أ َْو أَ ْن نَ ْستَ ْن ِج َي بَِرِجي ٍع ) الرجيع  :الروث والعذرة .
فائدة 1 :
احلديث دليل على النهي استقبال القبلة حال قضاء احلاجة  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :
القول األول  :حيرم يف الصحراء ويف البنيان االستقبال واالستدبار .
وهذا قول أيب أيوب األنصاري وجماهد والنخعي والثوري وابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشوكاين .
أ-حلديث أيب أيوب  .قال  :قال  ( اال تا ْستا ْقبِلُوا الْ ِقْب لاةا بِغاائِ ٍط اواال با ْوٍل ،اولا ِك ْن اش ِرقُوا أ ْاو اغ ِربُوا ) متفق عليه .
ول ا هَّللِ  أا ْن نا ْستا ْقبِ ال الْ ِقْب لاةا بِغاائِ ٍط أ ْاو با ْوٍل ) .
ب-وحلديث الباب ( لااق ْد نا اهاناا ار ُس ُ
ج -وحلديث أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( إمنا أنا لكم مبنزلة الوالد أعلمكم  ،فإذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل
القبلة وال يستدبرها ) رواه أبو داود .
فهذه األحاديث صرحية يف النهي عن استقبال القبلة واستدبارها  ،واألصل يف النهي التحرمي  ،وهو عام يف الفضاء والبنيان .
القول الثاين  :جواز االستقبال واالستدبار مطلقاً يف البنيان دون الفضاء .

وهذا مذهب اجلمهور  ،كما نسب ذلك ابن حجر إليهم  ،وقال  :هو مذهب مالك والشافعي وإسحاق .

ورجحه النووي وابن حجر .
أ-حلديث ابن عمر قال  ( :ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النيب  يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) .
ب-وحلديث جابر قال  ( :هنى رسول هللا  أن نستقبل القبلة ببول  ،فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ) رواه الرتمذي .
ج-ما رواه مروان األصفر قال (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ،مث جلس يبول إليها ،فقلت :يا أبا عبد الرمحن ،أليس
قد هني عن هذا؟ قال :بلى ،إمنا هني عن هذا يف الفضاء ،فإذا كان بينك وبني القبلة شيء يسرتك فال بأس) رواه أبو داود
وجه الداللة  :أنه تفسري من الصحايب (ابن عمر) لنهي رسول هللا  العام  ،وفيه مجع بني األحاديث فيتعني املصري إليه .
القول الثالث  :اجلواز .

قال النووي  :وهذا مذهب عروة بن الزبري  ،وربيعة شيخ مالك  ،وداود الظاهري .

واستدلوا بنفس أدلة القول الثاين :
حديث ابن عمر السابق قال ( ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النيب  يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) .
حديث جابر السابق قال ( هنى رسول هللا  أن نستقبل القبلة ببول  ،فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ) رواه الرتمذي
وجه الداللة من احلديثني  :أهنما ناسخان ألحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء احلاجة .
والراجح القول األول  ،وهو التحرمي مطلقاً .

قال ابن القيم  :وكان  ال يستقبل القبلة وال يستدبرها ببول وال بغائط  ،فإنه هنى عن ذلك يف حديث أيب أيوب وسلمان
وأيب هريرة  ،وعامة هذه األحاديث صحيحة وسائرها حسن  ،واملعارض هلا إما معلول السند  ،وإما ضعيف الداللة .
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 ما اجلواب عن حديث ابن عمر (ارتقيت يوماً بيت حفصة  )...؟

أ-أنه فعل  ،وحديث النيب  قول  ،والقول أقوى من الفعل .
ب-أن الفعل حيتمل اخلصوصية أو غريها .
ج-أن هذا الفعل لو كان شرعاً ملا تسرت به .

فائدة 2 :
ذهب بعض الفقهاء إىل أنه يكره استقبال النريين ( الشمس والقمر )
أ-ملا فيها من نور هللا .
ب-وحلديث ورد ( أن رسول هللا  هنى أن يبول الرجل وفرجه ٍ
باد إىل الشمس أو القمر ) .
والصحيح أنه ال يكره .
أ-التعليل الذي ذكروه منقوض بسائر الكواكب .
ب-وأما احلديث فباطل  ،قال ابن حجر  :هذا حديث باطل ال أصل له  ،وقال النووي  :هذا حديث باطل .
قال ابن القيم رمحه هللا :وأما استدالله بأن النيب  هنى عند قضاء احلاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارمها ،واحتج
باحلديث ،فهذا من أبطل الباطل ،فإن النيب  مل ينقل عنه ذلك يف كلمة واحدة ،ال بإسناد صحيح وال ضعيف وال مرسل وال
متصل ،وليس هلذه املسألة أصل يف الشرع .والذين ذكروها من الفقهاء :منهم من قال :العلة أن اسم هللا مكتوب عليهما ،ومنهم
من قال :ألن نورمها من نور هللا ،ومنهم من قال :إن التنكب عن استقباهلما واستدبارمها أبلغ يف التسرت وعدم ظهور الفرجني .
وقال السعدي  :والصحيح أنه ال يكره استقبال النريين وقت قضاء احلاجة  ،والتعليل الذي ذكروه  ،وهو ملا فيهما من نور هللا
تعاىل  ،منقوض بسائر الكواكب  ،وعلة غري معتربة .
فائدة 3 :

احلديث دليل على النهي عن االستنجاء باليمني لقوله ( أ ْاو أا ْن ناستا ْن ِجى بِالْيا ِم ِ
ني ) .
ْ ا
ومجهور العلماء على أنه مكروه .
أ -حلديث الباب .
ال رس ُ ِ
ِ
ول ،اواال ياتا ام هس ْح ِم ْن ا ْخلااال ِء بِيا ِمينِ ِه،
اح ُد ُك ْم ذا اكارهُ بِيا ِمينِ ِه ،اوُه او يابُ ُ
ب -اوحلديث أِايب قاتا ااد اة  قا ا
ول ا هَّلل  ( اال ُيُْس اك هن أ ا
ال :قا ا ا ُ
هس ِيف اِْإلنا ِاء ) ُمته اف ٌق اعلاْي ِه .
اواال ياتا نا ف ْ
يستنج حبجر وال ماء .
( َوَل يَتَ َم َّس ْح ِم ْن اَ ْْلََال ِء ) ال ِ

ج -وحلديث أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا ( إمنا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم  ... ،وال يستنجي بيمينه ) رواه أبو داود
قال النووي  :وقد أمجع العلماء على أنه منهي عن االستنجاء باليمني .

وقال  :اجلماهري على أنه هني تنزيه وأدب ال هني حترمي .
وذهب بعض العلماء إىل أنه هني حترمي .
حلديث الباب  ،وحلديث أيب قتادة  ،والنهي يقتضي التحرمي .
ههي اع ْن ِاال ْستِْن اجاء بِالْيا ِم ِ
اي  :بِالْيا ِد الْيُ ْم اَن  ،او اعبه ار
قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف " فتح الباري "  " :قا ْوله  ( :بااب الن ْ
ني ) أ ْ
ِ
ِ
بِالنهه ِي إِشارة إِ اىل أانهه امل يظْهر لاه هل هو لِلتهح ِرِمي أاو لِلته ْن ِز ِيه أاو أا هن الْ اق ِرينة ال ه ِ
ك
ا
هح ِرمي املْ تاظْ اهر لاهُ  ،اوه اي أا هن اذل ا
صا ِرفاة للن ْ
هه ِي اع ْن الت ْ
ْ
ُ ْ ا ا ُ ا ْ ُا ْ ْ
ْ اا
ِ
ِ
هح ِرِمي " انتهى.
أ اادب ِم ْن ْاْل اداب  ،اوبِ اك ْونِِه لِلته ْن ِز ِيه قاالاهُ ْ
ب أ ْاهل الظهاهر إِ اىل أانههُ للت ْ
اجلُ ْم ُهور  ،اوذا اه ا
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فائدة 4 :

ِ
ِ
ِ
اح اجار ) .
احلديث دليل على النهي أن يستنجي اإلنسان بأقل من ثالثة أحجار  .لقوله ( أ ْاو أا ْن نا ْستا ْنج اى بِأاقا هل م ْن ثاالاثاة أ ْ
وقد اختلف العلماء يف هذا املسألة على قولني :
القول األول  :يشرتط ثالثة أحجار  ،فال جيزئ أقل من ذلك .
فلو مسح مرة أو مرتني فزالت عني النجاسة  ،وجب مسحة ثالثة .
وهذا مذهب الشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور .
ِ
أ-حلديث الباب ( لااق ْد ناهاناا رس ُ ِ
ِ
ِ
اح اجا ٍر ) .
ول ا هَّلل  .... أ ْاو أا ْن نا ْستا ْنج اي بِأاقا هل م ْن ثااالثاة أ ْ
ا اُ
وجه الداللة  :قوله ( هنانا أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار ) واألصل يف النهي التحرمي وال صارف له .
ب -وحلديث أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( إمنا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم  ،فإذا أتى أحدكم اخلالء فال تستقبلوها
وال تستدبروها  ،وال يستنجي بيمينه  ،وكان يأمر بثالثة أحجار ) رواه أبو داود .
وجه الداللة  ( :وكان يأمر بثالثة أحجار ) واألصل يف األمر الوجوب  ،وال صارف له عنه .
ِ
ِ
ِ
ِ
ث فالا ْم
ت الثهال ا
ب-وحلديث ابن مسعود قال ( أاتاى النِ ي
اح اجا ٍر  ،فا او اج ْد ُ
ت اح اجاريْ ِن  ،اوالْتا ام ْس ُ
هيب  الْغاائ اط  ،فاأ اامارِين أا ْن آتياهُ بِثاالاثاة أ ْ
ِ
ِ
ِ
س ) رواه البخاري .
اخ اذ ْ
احلا اجاريْ ِن اوأالْ اقى الهرْوثاةا اوقا ا
اخ ْذ ُ
ت ارْوثاةً  ،فاأاتاْيتُهُ ِباا  ،فاأ ا
أاج ْدهُ  ،فاأ ا
ال  :اه اذا رْك ٌ
القول الثاين  :الواجب اإلنقاء  ،فإن أنقى حبجر أجزأ .
وهذا مذهب احلنفية واملالكية .

واستدلوا حبديث ابن مسعود السابق وفيه ( فوجدت حجرين ومل أجد ثالثاً فأتيته بروثة  ،فأخذمها وألقى الروثة . ) ...

قال الطحاوي  :هو دليل على أن عدد األحجار ليس شرط  ،لقوله ( ناولين ) فلما ألقى الروثة دل على أن االستنجاء
باحلجرين جيزئ  ،إذ لو مل يكن ذلك لقال  :أبغي ثالثاً .

والراجح القول األول  ،وأنه ال بد من ثالثة أحجار .
وأما الرد على دليل القول الثاين :
أنه جاء يف رواية عند اإلمام أمحد ( ائتين بغريها ) .
فائدة 5 :

هل جيزئ حجر واحد له ثالث شعب أم ال ؟ اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول  :أنه ال جيزئ  ،وأنه ال بد من ثالثة أحجار .
لظاهر النص .
القول الثاين  :أنه جيزئ حجر له شعب ثالث .
قالوا  :ألنه حيصل بالشعب الثالث ما حيصل باألحجار الثالثة من كل وجه فال فرق .

ورجحه الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  ،وقال :وهذا هو الراجح يف ذلك  ،ألن العلة معلومة  ،فإذا كان احلجر ذا شعب ،

واستجمر بكل جهة منه صح .
فائدة 6 :
مىت جيوز أن يقتصر على أقل من ثالثة أحجار ؟
قال بعض العلماء  :جيوز أن يقتصر على أقل من ثالثة أحجار إذا أراد أن يتبعه باملاء .
3

قالوا  :ألن املاء وحده ٍ
كاف كما سبق يف حديث أنس .
لكن الصحيح أنه ال جيوز ،واألخذ بظ اهر احلديث أقوى؛ وهو أنه ال ينقص عن ثالثة أحجار حىت لو أراد أن يتبع ذلك باملاء
فائدة 7 :

اختلف العلماء هل يقوم غري احلجر مقامه كاخلشب واملناديل واخلرق على قولني :
القول األول  :يقوم غري احلجر مقامه .

أ-حلديث سلمان ( وأن ال نستنجي بعظم أو روث ) .
وجه الدللة  :ختصيص هذين النوعني بالنهي يدل على أنه أراد احلجارة وما قام مقامها .

قال النووي  :ويدل على عدم تعيني احلجر  :هنيه  عن العظم والبعر والرجيع  ،ولو كان متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً .

ب-وألنه مىت ورد النص بشيء ملعَن معقول وجب تعديته إىل ما وجد فيه املعَن  ،واملعَن هاهنا إزالة عني النجاسة  ،وهذا حيصل
بغري األحجار كحصوله ِبا .
القول الثاين  :ال جيزئ إال األحجار .
ونسبه النووي لبعض الظاهرية .
قالوا  :إن احلجر متعني لنصه  عليها  ،فال جيزئ غريها .
والصحيح مذهب اجلمهور .
فائدة 8 :

احلديث دليل على أنه ال جيوز االستنجاء بالرجيع والعظم لقوله ( أ ْاو أا ْن نا ْستا ْن ِج اى بِارِجي ٍع أ ْاو بِ اعظْ ٍم ) .
أ-حلديث الباب ( هنانا رسول هللا  أن نستنجي برجيع أو عظم ) .
ب-وعن جابر قال  ( :هنى رسول هللا  أن يُتمسح بعظم أو بعر )  .رواه مسلم
ج-وعن أيب هريرة  قال  ( :انبعث النيب  وخرج حلاجته  ،فقال  :أتبعين أحجاراً استنفض ِبا – أو حنوه – وال تأتين بعظم
وال روث )  .رواه البخاري
د-وعن رويفع بن ثابت قال  ( :قال يل رسول هللا  ( : يا رويفع لعل احلياة ستطول بك بعدي  ... ،فأخرب الناس أن من
استنجى برجيع دابة أو عظم ؛ فإن حممداً منه بريء )  .رواه أبو داود
فائدة 9 :
احلكمة من النهي عنها ؟

أما العظم  :فإنه طعام اجلن  ،لقوله  ( : فإهنا طعام إخوانكم من اجلن ) .
وأما الروث  :فإن كانت روث غري مأكول اللحم فلنجاسته .
وإن كانت روث مأكول اللحم فألنه طعام دواب اجلن .
ففي صحيح مسلم ملا ذكر جميء اجلن له  ،وأهنم سألوه الزاد  ،فقال هلم  ( :كل عظم ذكر اسم هللا عليه يقع يف أيديكم أوفر ما
يكون حلماً  ،وكل بعرة علف لدوابكم ) .
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ول َِّ
ِ
اَّلل  ثَالَثَةَ أَيَّ ٍام ولَيالِي ه َّن لِلْم ِ
ْم ِق ِ
يم ) .
 -152وعن علي  .قال ( َج َع َل َر ُس ُ
ساف ِر َويَ ْوًما َولَْي لَةً لل ُ
َ َ َُ ُ َ
----------

فائدة 1 :

احلديث دليل على أنه يشرتط للمسح على اخلفني أن يكون يف املدة احملددة وهي  :ثالثة أيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة
للمقيم .
هيب  ثااالثاةا أايه ٍام اولاياالِيا ُه هن لِْل ُم اسافِ ِر ،اويا ْوًما اولاْي لاةً لِْل ُم ِقي ِم ) .
أ -حلديث الباب ( اج اع ال النِ ي
ال ( اكا ان رس ُ ِ
ع ِخ افافاناا ثااالثاةا أايه ٍام اولاياالِيا ُه هن ،إِهال ِم ْن
ص ْف اوا ان بْ ِن اع هس ٍال  قا ا
ول ا هَّلل  ياأْ ُمُرناا إِ اذا ُكنها اس ْفًرا أا ْن اال ناْن ِز ا
ب -او اع ْن ا
اُ
جنااب ٍة ولا ِكن ِمن اغائِ ٍط ،وب وٍل ،وناوم ) أاخرجه الن ِ
ِ
ص هح احاهُ .
ي اوالله ْف ُ
لرتِم ِذ ي
هسائ يي ،اوا ْ
ظ لاهُ ،اوابْ ُن ُخازُْياةا او ا
ا ا ا ْ ْ
ااْ ا ْ
ْا ا ُ ا
والقول بأن املسح على اخلفني مؤقت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثالثة أيام ولياليهن ؛ هو مذهب اجلمهور .
[ قاله النووي ] .
فهو مذهب أيب حنيفة والشافعي وأمحد ومجاهري العلماء .
وممن قال به من الصحابة  :علي  ،وابن مسعود  ،وابن عباس  ،وحذيفة .
وممن قال به من التابعني  :شريح القاضي  ،وعطاء بن أيب رباح  ،والشعيب  ،وعمر بن عبد العزيز .
قال ابن عبد الرب  :وأكثر التابعني والفقهاء على ذلك  ،وهو األحوط عندي .
قال اخلطايب  :التوقيت قول عامة الفقهاء  [ .قاله النووي ] .
القول الثاين  :ال توقيت يف املسح على اخلفني  ،فمن لبس خفيه وهو طاهر مسح عليهما ما بدا له .
[ ذكر ذلك ابن قدامة ] .
وإليه ذهب اإلمام مالك والليث بن سعد .
قال الشوكاين  :ولعل متمسك أهل هذا القول ما أخرجه أبو داود من حديث أيب بن عمارة أنه قال للرسول  ( أمسح على
اخلفني ؟ قال  :نعم  .قال  :يوماً ؟ قال  :نعم  ،ويومني  ،وثالثة أيام ؟ قال  :نعم  ،وما شئت ) .
وهذا احلديث ال يصح  .قال الدار قطين  :هذا إسناد ال يثبت .

وقال ابن عبد الرب  :ال يثبت وليس له إسناد قائم .
والراجح قول اجلمهور .

 هل يستثىن من ذلك شيء ؟
يستثَن من ذلك التوقيت املسافر الذي خيشى فوات رفقة  ،أو يتضرر بالنزع  ،وحنو ذلك من األعذار  ،فله أن ُيسح إىل زوال
عذره كما قال بذلك بعض العلماء كشيخ اإلسالم ابن تيمية .
ملا روى الدار قطين والبيهقي يف الس نن الكربى عن عقبة بن عامر ( أنه وفد على عمر بن اخلطاب عاماً  ،قال عقبة  :وعلي
خفاف من تلك اخلفاف الغالظ  ،فقال يل عمر  :مىت عهدك بلبسهما ؟ فقال  :لبستهما يوم اجلمعة  ،واليوم مجعة  ،فقال له
عمر  :أصبت ) .
فائدة 2 :
مىت تبدأ مدة املسح على اخلف ؟ اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :

القول األول  :من أول حدث يقع بعد اللبس .
وهذا مذهب اجلمهور .

[ ذكر ذلك الشنقيطي ] .

أ-واستدل هؤالء بزيادة يف حديث صفوان ( من احلدث إىل احلدث )  ،قال النووي  :وهي زيادة غريبة ليست ثابتة .
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ب -وقالوا  :إن احلدث سبب للمسح على اخلفني  ،فعلق احلكم به .
القول الثاين  :من حني لبس اخلف .
وهذا حمكي عن احلسن البصري .
القول الثالث  :من أول مسح بعد احلدث .
وممن قال ِبذا األوزاعي وأيب ثور  ،وهو إحدى الروايتني عن أمحد وداود  ،ورجح هذا القول النووي واختاره ابن املنذر .
واحتج هؤالء بأحاديث التوقيت يف املسح  ،ووجه احتجاجهم هبا :

أن قوله ُ ( يسح املسافر ثالثة أيام ) صريح يف أن الثالثة كلها ظرف للمسح  ،وال يتحقق ذلك إال إذا كان ابتداء املدة من
املسح  ،وهذا القول هو الراجح .
مثال يوضح ذلك :

ضحى  ،مث أحدث ومل يتوضأ  ،وتوضأ يف
رجل توضأ لصالة الفجر  ،ولبس اخلفني  ،وبقي على طهارته إىل الساعة ( ) 9
ً
الساعة ( . ) 12
املذهب تبتدئ املدة من الساعة (  ، ) 9وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة (  [ . ) 12الشرح املمتع ]
 على القول الراجح كما سبق  ،إذا مسح بدأت املدة  ،لكن اختلف العلماء لو كان مسحه لتجديد الوضوء  ،هل تبدأ
به املدة أم ل ؟
اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
فقيل  :تبتدئ به املدة من املسح ولو لتجديد وضوء .
وقيل  :ال بد أن يكون املسح لوضوء واجب  .وهللا أعلم .
فائدة 3 :

من مسح وهو مقيم مث سافر فإنه يتم مسح مسافر .
هذا مذهب األحناف .
فلو مسح يوماً مث سافر  ،فإنه ُيسح يومني زيادة على اليوم  ،فيكون قد مسح ثالثة أيام .
ألن رخص السفر قد حلت له .
وذهب بعض العلماء إىل أنه ُيسح مسح مقيم .
أ -قالوا  :ألهنا عبادة اجتمع فيها احلضر والسفر  ،فغلب جانب احلضر .
ب -قياساً على الصالة  ،فلو أنه أحرم بالصالة يف سفينة يف البلد  ،فسارت وفارقت البلد وهو يف الصالة  ،فإنه يتمها صالة
حضر .
واألول أصح .
فائدة 4 :

من مسح وهو مسافر مث أقام  ،فإنه ُيسح مسح مقيم .
ألن رخص السفر قد انتهت بالوصول إىل بلده .
وهذا قول مجهور العلماء .
فلو مسح املسافر يوماً وليلة فما فوق مث قدم بلده الذي يسكن فيه  ،فال جي وز له يف هذه احلالة املسح على اخلفني بل ينزعهما
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ات ي وم الْ َف ْت ِح بِو ُ ٍ ِ ٍ
َّب  صلَّى َّ ِ
ت
س َح َعلَى ُخ َّف ْي ِه فَ َق َ
صنَ ْع َ
 -153و َع ْن بُ َريْ َدةَ ( أن النِ َّ
ال لَهُ ُع َم ُر لََق ْد َ
الصلَ َو َ ْ َ
َ
ُ
ضوء َواحد َوَم َ
صنَ ْعتُهُ يَا ُع َم ُر ) .
صنَ ُعهُ .قَ َ
الْيَ ْوَم َش ْيئًا ََلْ تَ ُك ْن تَ ْ
ال « َع ْم ًدا َ
---------فائدة 1 :
احلديث دليل على مشروعية املسح على اخلفني .
قال ابن قدامة  :املسح على اخلفني جائز عند عامة أهل العلم .
ونقل ابن املنذر عن ابن املبارك  ،قال  :ليس يف املسح على اخلفني عن الصحابة اختالف .

وقال ابن عبد الرب  :ال أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره  ،إال عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة
عنه بإثباته .
وقال احلسن البصري  :حدثين سبعون من أصحاب النيب  أنه مسح على خفيه .
ومن األدلة على جوازه :

ِ
ضأا ،فاأاهوي ِ
اهرتا ْ ِ
ِِ
ني" فا ام اس اح
ت ام اع النِ ِ
ع ُخفْهي ِه ،فا اق ا
أ -اع ْن الْ ُمغِ اريةِ بْ ِن ُش ْعباةا  قا ا
ال :ا
ت ألانْ ِز ا
هيب  فاتا او ه ْ ا ْ ُ
ال ( ُكْن ُ
"د ْع ُه اما ،فاإين أ ْاد اخلْتُ ُه اما طا ا
اعلاْي ِهما ) ُمته اف ٌق اعلاْيهِ .

ب-وروى مهام بن احلارث قال ( رأيت جرير بن عبد هللا بال  ،مث توضأ ومسح على خفيه  ،مث قام فصلى  ،فسئل  ،فقال :
رأيت رسول هللا  صنع مثل هذا ) قال إبراهيم النخعي :فكان يعجبهم هذا ،ألن جريراً كان من آخر من أسلم  .متفق عليه
قال النووي  :معناه أن هللا تعاىل قال يف سورة املائدة (يا أاييها اله ِذين آمنُوا إِ اذا قُمتُم إِ اىل ال ه ِ ِ
وه ُك ْم اوأايْ ِديا ُك ْم إِ اىل
صالة فاا ْغسلُوا ُو ُج ا
ا ا
ا ا
ْ ْ
ِ ِ
وس ُكم وأ ْار ُجلا ُكم إِ اىل الْ اك ْعبا ْ ِ
ِِ
ني) فلو كان إسالم جرير متقدماً على نزول املائدة الحتمل كون حديثه يف مسح
ْ
الْ امارافق او ْام اس ُحوا بُرُؤ ْ ا
اخلف منسوخاً بآية املائدة ،فلما كان إسالمه متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبني أن املراد بآية املائدة غري صاحب اخلف،
فتكون السنة خمصصة لآلية .
ج-وعن حذيفة  .قال ( كنت مع النيب  فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائماً  ،فتنحيت  ،فقال  :ادنه  ،فدنوت حىت قمت
عند عقبيه  ،فتوضأ فمسح على خفيه ) متفق عليه .
اخلُف ْ ِ
هني ) رواه البخاري .
د-حديث سعد ( أانههُ  ام اس اح اعلاى ْ
ه  -وحديث الْمغِرية ب ِن ُشعبة ( اعن رس ِ
ضأا اوام اس اح اعلاى ْاخلُف ْهني ) متفق عليه .
اَّلل  أنها تا او ه
ول ه
ُ ا ْ ْا
ْ اُ
اخلُف ْ ِ
هني ) رواه البخاري .
هيب ُ ياْ اس ُح اعلاى ْ
هم ِر ِي ( أانههُ ارأاى النِ ه
و-وحديث ا
وع ْم ِرو بْ ِن أ اُميهةا الض ْ
فائدة 2 :
احلديث دليل على استحباب جتديد الوضوء .
وهذا قول مجاهري العلماء .
ضأُ ِعْن اد ُك ِل ٍ
ث)
هيب  ياتا او ه
صنا ُعو ان قا ا
أ-حلديث أاناس قا ا
ضوءُ اما املْ ُْحي ِد ْ
ال ُْجي ِز ُ
اح ادناا الْ ُو ُ
ت اكْي ا
ال ( اكا ان النِ ي
ف ُكْنتُ ْم تا ْ
صالاة  .قُ ْل ُ
ا
ئأا
رواه البخاري .
ب-وحلديث الباب .
ِِ
ِ
ضوء لِ ُك ِل
ص ِريح بِأا هن النِهيب  اكا ان يُ اواظب اعلاى الْ ُو ُ
صناعهُ؟ فافيه تا ْ
صنا ْعت الْيا ْوم اشْيئًا املْ تا ُك ْن تا ْ
قال النووي  :اوأاهما قا ْول ُع امر  : ا
صلاوات ِيف ه اذا الْي وم بِو ٍ
وء و ِ
ض ِل ،او ا ه
صنا ْعته ياا ُع امر) .
احد باياانًا لِْل اج اوا ِز اك اما قا ا
ا اْ ُ ُ
ص االة اع ام ًال بِ ْاألافْ ا
ال  ا
(ع ْم ًدا ا
ا
ض ا
صلى ال ه ا
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ج-وجاء يف حديث ضعيف ( من توضأ على طهر كتب هللا له عشر حسنات ) رواه أبو داود .
 لكن ما معىن جتديد الوضوء ؟
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :جتديد الوضوء سنة فلو صلى إنسان بوضوئه األول مث دخل وقت الصالة األخرى فإنه يسن أن
جيدد الوضوء وإن كان على طهارة
وقال أيضاً رمحه هللا  :وجتديد الوضوء يكون مسنوناً إذا صلى بالوضوء الذي قبله  ،فإذا صلى بالوضوء الذي قبله فإنه يستحب
أن يتوضأ للصالة اجلديدة .
مثاله  :توضأ لصالة الظهر وصلى الظهر مث حضر وقت العصر وهو على طهارته فحينئذ يسن له أن يتوضأ جتديداً للوضوء  ،ألنه
صلى بالوضوء السابق  ،فكان جتديد الوضوء للعصر مشروعاً  ،فإن مل يصل به بأن توضأ للعصر قبل دخول وقتها ومل يصل ِبذا
الوضوء مث ملا أذن العصر جدد هذا الوضوء فهذا ليس مبشروع ألنه مل يصل بالوضوء األول .
فائدة 3 :
احلديث دليل على جواز الصلوات املفروضات والنوافل بوضوء واحد ما مل حيدث .
قال النووي  :وهذا جائز بإمجاع من يعتد به .
وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو احلسن بن بطال يف شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أهنم قالوا جيب الوضوء لكل
صالة وان كان متطهراً .
واحتجوا بقول هللا تعاىل ( إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم . ) ...
وما أظن هذا املذهب يصح عن أحد ولعلهم أرادوا استحباب جتديد الوضوء عند كل صالة .
ودليل اجلمهور األحاديث الصحيحة منها :
ات ي وم الْ افْت ِح بِو ٍ
وء و ِ
أ-حديث عمر ( أا هن النهيب  صلهى ال ه ِ
اح ٍد . ) ...
ُُ
ه
صلا او ا ْ ا
ا
ض ا
ث).
ب-وحديث أنس السابق (  ...قا ا
ض وءُ اما املْ ُْحي ِد ْ
ال ُْجي ِز ُ
اح ادناا الْ ُو ُ
ئأا
اَّللِ  عام خيب ر  ،ح هىت إِ اذا اكانُوا بِال ه ِ ِ
ج-وحديث سويد بن النعمان ( أانهه خرج مع رس ِ
صلهى
ول ه
ص ْهبااء  -اوه اى أ ْاد اَن اخْيبا ار  -فا ا
ا ا ا ْا ا ا
ُ اا ا ا ا ا ُ
اَّللِ  وأا اكْلناا  ،مثُه قاام إِ اىل الْم ْغ ِر ِ
صر ُ ،مثْ اد اعا بِاأل ْازو ِاد  ،فالا ْم يُ ْؤ ا ِ ِ ِ
ِِ ِ
ب . ) ...
ى  ،فاأا اك ال ار ُس ُ
ا
ا
ول ه ا
ا
ت إاله بال هس ِويق  ،فاأ اامار به فاثُر ا
الْ اع ْ ا
د-ويف معناه أحاديث كثرية  :كحديث اجلمع بني الصالتني بعرفة واملزدلفة وسائر األسفار  ،واجلمع بني الصلوات الفائتات يوم
اخلندق وغري ذلك .
وأما اْلية الكرُية فاملراد ِبا وهللا أعلم إذا قمتم حمدثني ،وقيل إهنا منسوخ ة بفعل النيب  وهذا القول ضعيف( .شرح مسلم)
وُيكن جياب عن اْلية أيضاً على ظاهرها من غري نسخ  ،ويكون األمر يف حق احملدثني على الوجوب  ،ويف حق غريهم على
الندب .
فائدة 4 :

اضل عن ب عض أاعماله الهِِت ِيف ظا ِ
ضول الْ اف ِ
اه ارها ُخماالاافة لِْل اع اادةِ ِ ،ألان اهها قا ْد تا ُكون اع ْن نِ ْسياان فايا ْرِجع اعْن اها  ،اوقا ْد
اج اواز ُس اؤال الْ ام ْف ُ
ا ْ اْ ْ ا
ِ
ِ
ضول فايا ْستا ِفيدهُ  .اوا هَّلل أ ْاعلام
تا ُكون تا اع يم ًدا ل ام ْع ًَن اخفي اعلاى الْ ام ْف ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
اض ِ
س ( أ َّ
 -154و َع ْن أَنَ ٍ
َّب
ود َكانُوا إِ َذا َح َ
َن الْيَ ُه َ
سأ ََل أ ْ
وها َوََلْ ُُيَام ُع ُ
ت ال َْم ْرأَةُ في ِه ْم ََلْ يُ َؤاكلُ َ
َص َح ُ
وه َّن ِف الْبُ يُوت فَ َ
اب النِ ِِ
يض) إِ ََل ِ
ِ
اء ِف ال َْم ِح ِ
ك َع ِن ال َْم ِح ِ
ال
َّب  فَأَنْ َز َل َّ
آخ ِر اآليَِة فَ َق َ
اَّللُ تَ َع َاَل ( َويَ ْسأَلُونَ َ
 النِ َّ
سَ
يض قُ ْل ُه َو أَ ًذى فَا ْعتَ ِزلُوا النِ َ
ٍ
ول َِّ
ِ
ع ِم ْن أ َْم ِرنَا َش ْيئًا إِلَّ
َر ُس ُ
ود فَ َقالُوا َما يُ ِري ُد َه َذا َّ
اح » .فَ بَ لَ َغ ذَلِ َ
ك الْيَ ُه َ
الر ُج ُل أَ ْن يَ َد َ
اَّلل ْ : 
اصنَ ُعوا ُك َّل َش ْيء إِلَّ النِ َك َ
َخالََفنَا فِ ِيه ) .
---------ِ
وها ) تقذراً .
( ََلْ يُ َؤاكلُ َ
ِ
وه َّن ِف الْب ي ِ
وت ) أي  :مل خيالطوهن ،ومل يساكنوهن يف احملل الواحد ،وليس املراد جمامعتهن يف الفرج.
( َوََلْ ُُيَام ُع ُ
ُُ
َّب  النَِّب  ) أي  :عن ذلك  ،يعين عما يفعله اليهود من إبعاد النساء عنهن كل اإلبعاد .
سأ ََل أ ْ
َص َح ُ
( فَ َ
اب النِ ِِ
اَّللُ تَ َع َاَل ) جواباً هلذا السؤال .
( فَأَنْ َز َل َّ
ك َع ِن ال َْم ِح ِ
زمن احليض .
( َويَ ْسأَلُونَ َ
يض ) أي احليض ،فاحمليض مصدر ميمي ،أي عن حكم االستمتاع بالنساء ا

( قُ ْل ُه َو أَذًى ) أي احمليض -يعين الدم السائل-وكان دم احليض أذى لقبح لونه ،ورائحته ،وجناسته ،وإضراره ،والتنكري فيه للقلة
اصنَ ُعوا ُك َّل َش ْي ٍء ) وعند النسائي ( فأمرهم رسول هللا  أن يؤاكلوهن ويشاربوهن وجيامعوهن يف البيوت) أي  :خيالطوهن
( ْ
يف البيوت باجملالسة واملؤاكلة واملشاربة (وأن يصنعوا ِبن كل شيء) من أنواع االستمتاع كاملباشرة فيما فوق السرة وحتت الركبة،
والقبلة ،واملعانقة واللمس وغري ذلك .
( إِلَّ النِِ َكاح ) أي  :ما عدا اجلماع .
فائدة 1 :

احلديث دليل على حترمي مجاع احلائض يف فرجها .
ومباشرة الرجل لزوجته احلائض ينقسم إىل ثالثة أقسام :
أولً  :أن جيامعها بالفرج .

فهذا حرام بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة  [ ،قاله النووي ] .
اعتا ِزلُوا النِ اساءا ِيف الْ ام ِح ِ
وه هن اح هىت ياطْ ُهْر ان ) .
أ-قال تعاىل ( فا ْ
يض اوال تا ْقاربُ ُ
ب -حديث الباب  ( .إال النكاح ) أي  :اجلماع .
ج-وعن أيب هريرة  قال  :قال رسول هللا  ( من أتى حائض اً أو ام رأة يف دبره ا فقد ك فر مبا أنزل على حممد  ) رواه
الرتمذي .
قال الشوكاين  :وال خالف بني أهل العلم يف حترمي وطء احلائض  ،وهو معلوم من ضرورة الدين .
ثانياً  :املباشرة فيما فوق السرة وحتت الركبة .
فهذا جائز .
قال النووي  :وهو حالل باتفاق املسلمني .
ثالثاً  :املباشرة فيما بني السرة والركبة ما عدا القبل والدبر .
اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :
القول األول  :اجلواز .
وهو املذهب  ،وقال به عكرمة وجماهد والشعيب والنخعي والثوري وابن املنذر .
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قال النووي  :هو األقوى دليالً اوُه او الْ ُم ْختاار .
اعتا ِزلُوا النِ اساءا ِيف الْ ام ِح ِ
وه هن اح هىت ياطْ ُهْر ان ) .
أ -لقوله تعاىل (فا ْ
يض اوال تا ْقاربُ ُ
قال ابن قدامة  :فتخصيصه موضع الدم باالعتزال دليل على إباحته فيما عداه .

ب-لقوله  ( اصنعوا كل شيء إال النكاح )  ،فهذا يدل على إباحة مجيع جسد احلائض إال موضع األذى .
فاحلديث فيه دليل على أنه ال جيتنب من احلائض إال املوضع الذي فيه احليضة وحده وهو الفرج .
ب -قالوا  :إن حترمي وطء احلائض منع لألذى  ،فاختص مبحله كالدبر .
القول الثاين  :أنه حرام .

وهذا مذهب مالك  ،وأبو حنيفة  ،وهو قول أكثر العلماء منهم  :سعيد بن املسيب  ،وشريح وطاووس .
ِ
ِ
ض).
أ -حلديث عائشة ( ...فاأاته ِزُر ،فايُبااشُرِين اوأاناا احائ ٌ
ب -وعن ميمونة قالت ( كان رسول هللا  يباشر نساءه فوق اإلزار وهن ُحيض ) رواه مسلم .
وجه الداللة  :يفهم من احلديثني حترمي االستمتاع مبا بني السرة والركبة بوطء وغريه .
واستدلوا على ذلك بأدلة  ،ولكنها ال ختلو من اعرتاضات عليها .
فمن ذلك :
ِِ ِ
ِ ِ
ول هِ
ِ
ِ
ال :اما فا ْو اق ا ِإل ازا ِر،
ض؟ فا اق ا
ت ار ُس ا
ما رواه أبو داود اع ْن ُم اع ِاذ بْ ِن اجبا ٍل قا ا
اَّلل  اع هما احي يل للهر ُج ِل م ْن ْامارأاته اوه اي احائ ٌ
ال ( اسأالْ ُ
ِ
ض ُل ) .
يف اع ْن اذل ا
ك أافْ ا
اوالته اعف ُ
وهذا احلديث ضعيف  ،ال يثبت عن النيب . 
س بِالْ اق ِو ِي ا.ه  .وضعفه العراقي كما يف "عون املعبود"  .وضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود .
قال أبو داود  :لاْي ا
ِ
ِِ
ِ
اخلاطه ِ
اَّللِ : 
وروى أمحد عن ُع امار بْن ْ
ول ه
ال  :ار ُس ُ
ضا ؟ فا اق ا
ت احائ ً
صلُ ُح للهر ُج ِل م ْن ْامارأاته إِ اذا اكانا ْ
اب ( أنه سأل النيب  : اما يا ْ
اما فا ْو اق ا ِإل ازار ) .
قال أمحد شاكر يف حتقيق املسند إسناده ضعيف النقطاعه .
ِ
ول هِ
ِ
ِ
ِ
ك اما
ض ؟ قا ا
وروى أبو داود أيضاً اع ْن احارِام بْ ِن اح ِكي ٍم اع ْن اع ِم ِه ( أانههُ اسأ اال ار ُس ا
ال  :لا ا
اَّلل  اما احي يل ِيل م ْن ْامارأاِِت اوه اي احائ ٌ
فا ْو اق ا ِإل ازا ِر ) .
وهذا احلديث اختلف العلماء فيه  ،فنقل ابن القيم يف "هتذيب السنن" تضعيفه عن بعض احلفاظ وأقره على ذلك  ،وصححه
األلباين يف صحيح أيب داود .
مث لو صح احلديث مل يكن دليالً على حترمي االستمتاع باحلائض فيما بني السرة والركبة  ،ألنه ُيكن اجلمع بينه وبني األدلة الدالة
على جواز ذلك بأحد أوجه اجلمع اْلتية :
أوالً  :أنه على سبيل االستحباب والتنزه واالبتعاد عن مكان احليض  ،وليس على سبيل الوجوب .
ثانياً  :أنه حممول على من ال ُيلك نفسه  ،ألنه لو ُم ِك ان من االستمتاع بني الفخذين مثالً رمبا ال ُيلك نفسه فيجامع يف الفرج ،
فيقع يف احلرام  ،إما لقلة دينه  ،أو قوة شهوته  ،فتكون األحاديث الدالة على اجلواز فيمن ُيلك نفسه  ،واألحاديث الدالة على
املنع فيمن خيشى على نفسه الوقوع يف احملرم .ا.ه ( الشرح املمتع ) .
[ قاله النووي ]

ولذلك ذهب بعض العلماء إىل أنه إذا كان املباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه جاز وإال فال  ،قال النووي  :وهذا
الوجه حسن .
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فائدة 2 :
األوىل للرجل إذا أراد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تسرت به ما بني السرة والركبة  ،مث يباشرها فيما
سوى ذلك .
ول هِ
ِ
ِ
ِ
ضتِ اها مثُه
ضا فاأ اار ااد ار ُس ُ
اَّلل  أا ْن يُبااشاراها أ ااماراها أا ْن تاته ِزار ِيف فا ْوِر احْي ا
ت احائ ً
ت إِ ْح اداناا إِ اذا اكانا ْ
ت ( اكانا ْ
حلديث اعائ اشةا قاالا ْ
يب ِ
اشُرها) .
ُا
ِ
ِ ِ
ض).
ول ه
ت ( اكا ان ار ُس ُ
وحلديث اع ْن امْي ُموناةا قاالا ْ
اَّلل  يُبااشُر ن اساءاهُ فا ْو اق ا ِإل ازا ِر اوُه هن ُحيه ٌ
( فَأَتَّ ِز ُر ) قال القرطيب  :االئتزار  :شد اإلزار على الوسط إىل الركبة .
( فَ يب ِ
اش ُرِين َوأَنَا َحائِض ) املراد باملباشرة هنا أن ُيس اجللد اجللد  ،أي ُ :يس بشرته بشرهتا  ،وليس املراد به اجلماع  ،ألن مجاع احل ائض حرام  ،قال القرطيب  :يعين بذلك االستمتاع مبا فوق
َُ
اإلزار واملضاجعة .

ايب .
ض اتها ) أي  :أ هاوله اوُم ْعظامه  .قاالاه ْ
اخلاطه ِ ي
( ِيف فا ْور احيْ ا

قال ابن القيم يف ( هتذيب السنن ) عند شرح حديث رقم (  ) 2167من عون املعبود :
ِ
ِ
ِ
ٍِ ِ
اح ُكل اما
هح ِرمي إِهمناا اوقا اع اعلاى ام ْو ِضع ْ
احلاْيض اخا ه
او احديث ( ْ
اح ) ظااهٌر ِيف أا هن الت ْ
صة  ،اوُه او الن اكاح  ،اوأابا ا
اصنا ُعوا ُك هل اش ْيء إال الن اك ا
ِ
ِ
دونه  ،وأ ِ
ك أابْلاغ ِيف اِ ْجتِنااب األاذاى  ،اوُه او أ ْاواىل .
احاديث ا ِإل ازار ال تُنااقضهُ  ،ألا هن ذال ا
ُ
ا ا
فائدة  :ما سبق من األحكام تستوي فيها احلائض والنفساء .

قال ابن قدامة رمحه هللا بعد أن ذكر أقسام مباشرة الرجل المرأته وهي حائض  ،قال  :والنفساء كاحلائض يف هذا .
فائدة 3 :
ال جيوز مجاع احلائض بعد طهرها وقبل أن تغتسل .
ث أ اامارُك ُم اَّللُ ) .
وه هن ِم ْن احْي ُ
ىت ياطْ ُهْر ان فاِإ اذا تاطاهْر ان فاأْتُ ُ
لقوله تعاىل ( اوالا تا ْقاربُ ُ
وه هن اح ها

قال ابن كثري  :وقد اتفق العلماء على أن املرأة إذا انقطع حيضها ال حتل حىت تغتسل باملاء أو تتيمم ،إن تعذر ذلك عليها

بشرطه ،إال حيىي بن بكري من املالكية وهو أحد شيوخ البخاري ،فإنه ذهب إىل إباحة وطء املرأة مبجرد انقطاع دم احليض ،ومنهم
من ينقله عن ابن عبد احلكم أيضاً ،وقد حكاه القرطيب عن جماهد وعكرمة وعن طاوس كما تقدم ،إال أن أبا حنيفة رمحه هللا
يقول فيما إذا انقطع دمها ألكثر احليض وهو عشرة أيام عنده :إهنا حتل مبجرد االنقطاع وال تفتقر إىل غسل وال يصح ألقل من
ذلك.
ِ ِ ِِ
ِ
ب امالِك اومجُْ ُهور الْعُلا اماء  ،اوأا هن الطي ْهر اله ِذي اِحيل بِِه
وقال القرطب يف تفسريه  :قوله تعاىل (فاإ اذا تاطاهْر ان ) يا ْع ِين بالْ اماء  ،اوإلاْيه اذ اه ا
ِ
ال امالِك
احلاائِض اله ِذي يا ْذ اهب اعْن اها الدهم ُه او تاطا يه ارها بِالْ ام ِاء اكطُ ْه ِر ْ
ِمجااع ْ
ك تايا يمم اواال اغ ْريه  ،اوبِِه قا ا
اجلُنُب  ،اواال ُْجي ِزئ ِم ْن ذال ا
اوالشهافِعِي اوالطهاِربي اوُحما همد بْن ام ْسلا امة اوأ ْاهل الْ ام ِديناة او اغ ْريهم .
احلاائِ ِ
ض قاْب ال الْغُ ْس ِل احار ٌام  ،اوإِ ْن انْ اقطا اع اد ُم اها ِيف قا ْوِل أا ْكثا ِر أ ْاه ِل الْعِْل ِم .
وقال ابن قدامة  :اومجُْلاتُهُ أا هن او ْطءا ْ
ال ابْ ُن الْ ُمْن ِذ ِر  :اه اذا اك ِْ
اإل ْمجا ِاع ِمْن ُه ْم .
قا ا
امح ُد بن ُحم هم ٍد الْمير ِ
ي  :اال أ ْاعلا ُم ِيف اه اذا ِخ االفًا .
اوقا ا
وذ ي
ال أ ْ ا ْ ُ ا ا
اَّللُ ) يا ْع ِين إ اذا ا ْغتا اسْل ان ،
ث أ اامارُك ْم ه
إىل أن قال  ... :اولاناا  ،قا ْو ُل ه
اَّللِ تا اع ا
وه هن ِم ْن احْي ُ
وه هن اح هىت ياطْ ُهْر ان فاِإ اذا تاطاهْر ان فاأْتُ ُ
اىل ( اواال تا ْقاربُ ُ
ِ
اه اك اذا فا هسارهُ ابْ ُن اعبه ٍ
ين ) .
اىل قا ا
اس ؛ اوِألا هن ه
اَّللا تا اع ا
ال ِيف ْاْلياِة ( اوُِحي ي
ب الْ ُمتاطاه ِر ا
ِ
ِ
اح ِة الْو ْط ِء اشرطا ْ ِ
ِِ
ني
فاأاثْ اَن اعلاْي ِه ْم  ،فايا ُد يل اعلاى أانههُ فِ ْع ٌل ِمْن ُه ْم أاثْ اَن اعلاْي ِه ْم بِِه  ،اوفِ ْعلُ ُه ْم ُه او ِاال ْغتِ اس ُ
ْ
ال ُدو ان انْقطا ِاع الدهم  ،فا اشار اط إلبا ا ا
ِ
اح هإال ِبِِ اما .
اع الدِهم  ،او ِاال ْغتِ اس ا
 :انْقطا ا
ال  ،فااال يُبا ُ
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احلاْي ِ
احلاْي ِ
ض.
ض  ،فالا ْم يُبا ْح اوطْ ُؤاها اك اما لا ْو انْ اقطا اع ِألاقا ِل ْ
ص اال ِة ِحلا اد ِث ْ
وعةٌ ِم ْن ال ه
اوِألان اهها مماْنُ ا
فائدة 4 :
أن اليهود يرون أن احلائض رجساً جنساً فيعتزلوهنا  ،فبدهنا جنس وثياِبا جنسة  ،أما النصارى فلديهم التساهل والتفريط  ،فإهنم
يستحلون مجاعها يف الفرج  ،وأما اإلسالم فهو الوسط بني الغلو واجلفاء  ،فاحلائض حمصورة جناستها يف فرجها فقط  ،فهذا هو
احملرم .
فائدة 5 :
وعرقها .
طهارة بدن احلائض ا
َحيَانِِه ) .
َّب  يَ ْذ ُك ُر َّ
شةَ قَالَ ْ
 -155و َع ْن َعائِ َ
ت ( َكا َن النِ ُّ
اَّللَ َعلَى ُك ِِل أ ْ
---------ول اَ ََّّلل  يُ ْذ ُك ُر اَ ََّّللَ ) صيغة املضارع بعد لفظة ( كان ) تدل على كثرة التكرار واملداومة على ذلك الفعل  ،ما مل
( َكا َن َر ُس ُ
يوجد قرينة .
( يُ ْذ ُك ُر اَ ََّّللَ ) املراد بذكر هللا  :كل ما يُذكر باهلل تعاىل  ،من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري واالستغفار وتالوة القرآن .
َحيَانِِه ) ( على ) للظرفية مبعَن ( يف )  ،أي  :يف كل أوقاته  ،واملراد معظم أحيانه .
( َعلَى ُك ِِل أ ْ
فائدة 1 :
احلديث دليل على فضل اإلكثار من ذكر هللا  ،وأن النيب  كان يذكر ربه على كل أحيانه ويف كل أوقاته .
وقد جاءت الفضائل الكثرية لذكر هللا تعاىل :
منها  :أنه يورث العبد ذكر هللا له .
كما قال تعاىل (فااذْ ُكُر ِوين أاذْ ُكْرُك ْم ) .
قال ابن القيم  :ولو مل يكن يف الذكر إال هذه وحدها لكفى ِبا فضالً وشرفاً .
مأل ذكرتُه يف ٍ
وقال  ( قال تعاىل  :من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي  ،ومن ذكرين يف ٍ
مأل خري منهم ) متفق عليه .
ومنها  :أنه سبب لنزول السكينة وغشيان الرمحن .
كما يف حديث أيب هريرة يف قوله  ( ال يقعد قوم يف جملس يذكرون هللا فيه إال حفتهم املالئكة  ،وغشيتهم الرمحة  ،ونزلت
عليهم السكينة  ،وذكرهم هللا فيمن عنده ) رواه مسلم .
ومنها  :أنه غرس اجلنة .
كما يف قوله  ( لقيت ليلة أسري يب إبراهيم اخلليل فقال  :يا حممد  ،أقرئ أمتك مين السالم  ،وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة،
عذبة املاء  ،وأهنا قيعان  ،وأن غراسها  :سبحان هللا  ،واحلمد هلل  ،وال إله إال هللا  ،وهللا أكرب ) رواه الرتمذي .
ومنها  :أن دوام ذكر الرب يوجب األمان من نسيانه وهو سبب شقاء العبد .
هِ
ك ُه ُم
ين نا ُسوا ه
اه ْم أانْ ُف اس ُه ْم أُولائِ ا
اَّللا فاأانْ اس ُ
فإن نسيان الرب سبحانه يوجب نسيان نفسه ومصاحلها  ،قال تعاىل ( اوال تا ُكونُوا اكالذ ا
الْ اف ِ
اس ُقو ان ) .
ومنها  :أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة األموال .
كما قال ( من قال يف يوم مائة مرة :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد ،وهو على كل شيء قدير ،كانت له عدل
عشر رقاب ،وكتبت له مائة حسنة ،وحميت عنه مائة سيئة ،وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حىت ُيسي )...متفق عليه .
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ومنها  :أن العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر هللا .

كما يف احلديث (  ...وآمركم أن تذكروا هللا تعاىل ،فإن مثل ذلك رجل خرج العدو يف أثرهِ سراعاً ،حىت أتى إىل حصن حصني،
فأح رز نفسه منهم  ،كذلك العبد ال حيرز نفس ه من الشيطان إال بذك ر هللا  ) ...رواه الرتمذي .
قال ابن القيم  :فلو مل يكن يف الذكر إال هذه اخلصلة الواحدة  ،لكان حقيقاً بالعبد أن ال يفرت لسانه من ذكر هللا تعاىل .
وكما يف احلديث السابق (من قال يف يوم مائة مرة  :ال إله إال هللا وحده  ، ...وكانت له حرزاً من الشيطان يوم ه ذلك )

ومنها  :أن سيد املرسلني كان كثري الذكر .

كما يف حديث الباب ( كان رسول هللا  يذكر هللا على كل أحيانه ) رواه مسلم .

ومنها  :أن جمالس الذكر جمالس املالئكة  ،فليس من جمالس الدنيا هلم جملس إال جملس يذكر هللا فيه .
كما سبق يف حديث (ال يقعد قوم يف جملس يذكرون هللا فيه إال حفتهم املالئكة  ،وغشيتهم الرمحة  ،ونزلت عليهم السكينة ،
وذكرهم هللا فيمن عنده ) رواه مسلم .
ضالً سيارة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر  ،فإذا وجدوا
وكما يف حديث أيب هريرة  .قال  :قال  ( إن هلل مالئكة فُ ُ
قوماً يذكرون هللا تنادوا  :هلموا إىل حاجتكم  ،قال  :فيحفوهنم بأجنحتهم إىل السماء الدنيا  ) ...رواه مسلم .
ومنها  :أن هللا يباهي بالذاكرين مالئكته .
كما يف حديث معاوية ( أن رسول هللا  خرج على حلقة من أصحابه  ،فقال  :ما أجلسكم ؟ قالوا  :جلسنا نذكر هللا
وحنمده على ما هدانا لإلسالم  ،قال  :آهلل ما أجلسكم إال ذاك ؟ قالوا  :وهللا ما أجلسنا إال ذاك  ،قال  :أما إين مل استحلفكم
ُهتمة لكم  ،ولكنه أتاين جربيل فأخربين  :أن هللا تبارك وتعاىل يباهي بكم املالئكة ) رواه مسلم .

ومنها  :أن الذكر يعطي الذاكر قوة حىت إنه ليفعل مع الذكر ما ال يطيق فعله بدونه .
كما يف احلديث ( أن النيب  علم ابنته فاطمة وعلياً أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثالثاً وثالثني  ،وحيمدا ثالثاً
وثالثني  ،ويكربا أربعاً وثالثني  ،ملا سألته اخلادم  ،فعلمها  ذلك وقال  :إنه خري لك من خادم ) متفق عليه .
قال ابن القيم  :قيل  :إن من داوم على ذلك وجد قوة يف بدنه مغنية عن خادم .
ومنها  :أن كثرة ذكر هللا أمان من النفاق .
اَّللا إِهال قالِيالً ) .
هاس اوال يا ْذ ُكُرو ان ه
قال تعاىل يف املنافقني ( اوإِذاا قا ُاموا إِ اىل ال ه
صالةِ قا ُاموا ُك اس ا
اىل يُار ُاؤو ان الن ا
وقال كعب  :من أكثر ذكر هللا برئ من النفاق .
ومنها  :أن العبادات إمنا شرعت لذكر هللا .
ومنها  :أنه من أحب األعمال إىل هللا .
كما أوصى  رجالً بقوله ( ال يزال لسانك رطباً من ذكر هللا ) رواه الرتمذي .

ومنها  :أنه سبب الشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل .
فإن العبد البد أن يتكلم  ،فإن مل يتكلم بذكر هللا تعاىل  ،وذكر أوامره  ،تكلم ِبذه احملرمات أو بعضها .
قال تعاىل  ( :الذين يذكرون هللا قياماً وقعوداً وعلى جنوِبم ) .
وقال تعاىل  ( :والذاكرين هللا كثرياً والذاكرات أعد هللا هلم مغفرة وأجراً عظيماً ) .
فائدة 2 :

ذكر هللا يكون بثالث أشياء :
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بالقلب  :أن يتفكر يف آيات هللا وأمسائه وصفاته .
باللسان  :كأن يقرأ القرآن أو يسبح أو يهلل .
باجلوارح  :كالراكع والساجد .
فائدة 3 :

احلديث دليل على جواز قراءة القرآن من غري وضوء  ،واألفضل واألكمل أن يكون على وضوء .

( إال قراءة القرآن ملن كان جنباً كما سيأِت إن

شاء هللا ) .

قال النووي  :أمجع املسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث احلدث األصغر  ،واألفضل أن يتوضأ هلا .

أ -حلديث ابن عباس أنه بات عند ميمونة زوج النيب - وهي خالته -قال :فاضطجعت يف عرض الوسادة  ،واضطجع رسول
هللا  وأهله يف طوهلا ،فنام رسول هللا  حىت انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ،مث استيقظ رسول هللا  فجعل
ُيسح النوم عن وجهه بيديه ،مث قرأ العشر آيات اخلوامت من سورة آل عمران ،مث قام إىل ٍ
شن معلقة فتوضأ منها  .)...متفق عليه
قال ابن عبد الرب  :وفيه قراءة القرآن على غري وضوء  ،ألنه ينام النوم الكثري الذي ال خيتلف يف مثله .
وقد بوب اإلمام البخاري على احلديث  :باب  :قراءة القرآن بعد احلدث وغريه .
قال ابن حجر  :أي األصغر .
وقال النووي  :وفيه جواز القراءة للمحدث  ،وهذا إمجاع املسلمني  ،وإمنا حترم القراءة على اجلنب واحلائض .
ب -وحلديث الباب ( اكان رس ُ ِ
احياانِِه ) .
ول ا هَّلل  يا ْذ ُكُر ا هَّللا اعلاى ُك ِل أ ْ
اُ
قال النووي يف شرح مسلم :هذا احلديث أصل يف جواز ذكر هللا تعاىل بالتسبيح والتهليل والتكبري والتحميد وشبهها من
األذكار ،وهذا جائز بإمجاع املسلمني ،وإمنا اختلف العلماء يف جواز قراءة القرآن للجنب واحلائض .
وقال الصنعاين  :واحلديث مقرر لألصل  ،وهو ذكر هللا على كل حال من األحوال  ،وهو ظاهر يف عموم الذكر  ،فتدخل تالوة
القرآن – ولو كان جنباً – إال أنه خصصه حديث علي ( كان رسول هللا  يقرئنا القرآن ما مل يكن جنباً ) وأحاديث أُخر يف
معناه  ،وكذلك هو خمصص حبالة الغائط والبول واجلماع .

فائدة 4 :
قول عائشة ( اكا ان رس ُ ِ
احياانِِه ) يستثَن منه :
ول ا هَّلل  يا ْذ ُكُر ا هَّللا اعلاى ُك ِل أ ْ
اُ

أولً  :حال قضاء احلاجة .

عن ابن عمر  ( :أن رجالً مهر ورسول هللا  يبول  ،فسلم عليه فلم يرد عليه السالم )
ٍ
ِ
ت أا ْن
ول فا اسله ام اعلاْي ِه  ،فالا ْم ياُرهد اعلاْي ِه اح هىت تا او ه
ضأا  ،مثُه ْاعتا اذ ار إِلاْي ِه فا اق ا
هيب  اوُه او يابُ ُ
و اع ِن الْ ُم اهاج ِر بْ ِن قُْن ُفذ ( أانههُ أاتاى النِ ه
ال إِِين اك ِرْه ُ
ال  :اعلاى طا اه اارةٍ ) رواه أبو داود .
اَّللا اعهز او اج هل إِاله اعلاى طُ ْه ٍر أ ْاو قا ا
أاذْ ُكار ه
رواه مسلم .

ب -حال اجلماع .

فقد نص مجاعة من العلماء على كراهته .
قال النووي رمحه هللا :اعلم أن الذكر حمبوب يف مجيع األحوال إال يف أحوال ورد الشرع باستثنائها نذكر منها ههنا طرفاً ،إشارة
إىل ما سواه مما سيأِت يف أبوابه إن شاء هللا تعاىل ،فمن ذلك :أنه يكره الذكر حالة اجللوس على قضاء احلاجة ،ويف حالة اجلماع،
ويف حالة اخلطبة ملن يسمع صوت اخلطيب ،ويف القيام يف الصالة ،بل يشتغل بالقراءة ،ويف حالة النعاس ( .األذكار ) .
قال ابن عالن يف شرحه  ( " :قوله إن الذكر اخل ) املراد الذكر باللسان إذ هو الذي يطلب تركه يف املواضع اْلتية  ،أما بالقلب
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فيطلب حىت فيما يأِت  .قال أصحابنا  :إذا عطس قاضي احلاجة أو اجملامع محد هللا بقلبه  .ويف احلرز الثمني  :الذكر عند نفس
قضاء احلاجة أو اجلماع ال يكره بالقلب باإلمجاع  ،وأما الذكر باللسان حالتئذ فليس مما شرع لنا وال ندبنا إليه  وال نقل عن
أحد من الصحابة  ،بل يكفى يف هذه احلالة احلياء واملراقبة وذكر نعمة هللا تعاىل بتسهيل إخراج هذا املؤذي الذي لو مل خيرج
لقتل صاحبه وهذا من أعظم الذكر ولو مل يقل باللسان .
ج -إذا كان جنباً .

وهذه املسألة اختلف العلماء فيها على قولني  :هل جيوز للجنب قراءة القرآن أم ال على قولني :
القول األول  :اجلواز .
وقد ذهب إىل هذا القول مجاعة من أهل العلم منهم  :ابن عباس  ،فقد ذكره عنه البخاري يف صحيحه تعليقاً جمزوماً بصحته
فقال  :ومل اير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً .
وروى ابن املنذر يف األوسط عن عكرمة عن ابن عباس ( أنه كان يقرأ ورده وهو جنب ) .
وجاء هذا القول أيضاً عن مجاعة من التابعني  ،منهم  :سعيد ابن املسيب  ،فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن حممد بن
طارق قال  ( :سألت ابن املسيب  :أيقرأ اجلنب شيئاً من القرآن ؟ فقال  :نعم ) .
ورجح هذا القول مجاعة من احملققني  ،منهم  :داود الطربي  ،وابن حزم  ،وابن املنذر .
أ-حلديث الباب ( كان رسول هللا  يذكر هللا على كل أحيانه ) .
وهذا الذكر عام يشمل قراءة القرآن والتسبيح واالستعاذة وغري ذلك .
ب-الرباءة األصلية .
ج-مل يثبت حديث صحيح تقوم به احلجة يف منع اجلنب .
القول الثاين  :املنع .
وِبذا قال أكثر العلماء [ كما قال اخلطايب والنووي ] .
ول ا هَّللِ  يُ ْق ِرئُناا الْ ُقْرآ ان اما املْ يا ُك ْن ُجنُبًا ) رواه الرتمذي .
أ-حلديث علي  .قال ( اكا ان ار ُس ُ
وهذا احلديث خمتلف يف صحته  :صححه الرتمذي  ،واحلاكم  ،والشوكاين  ،وأمحد  ،وضعفه مجع من أهل العلم .
وذهب بعض العلماء إىل تضعيف  :قال ابن املنذر  :وحديث علي ال يثبت إسناده .
ب-وحلديث ابن عمر قال  :قال رسول هللا  ( : ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئاً من القرآن ) رواه الرتمذي  ،وهذا احلديث
ضعيف ال يصح باالتفاق .
ألنه من رواية إمساعيل بن عياش عن موسى بن عطية  ،وإمساعيل بن عياش يف روايته عن غري أهل بلده ضعيفة هذا منها .
ج-عن أيب العريف قال  ( :أِت علي بوضوء  ،فمضمض واستنشق ثالثاً  ،وغسل وجهه ثالثاً  ،وغسل يديه وذراعيه ثالثاً  ،مث
مسح برأسه  ،مث غسل رجليه  ،مث قال  :هكذا رأيت رسول هللا  يتوضأ  ،مث قرأ شيئاً من القرآن  ،مث قال  :هذا ملن ليس
جبنب  ،فأما اجلنب فال وال آية )  .رواه أمحد
فهذا احلديث صريح يف منع اجلنب من قراءة القرآن  ،لكن احلديث معلول  ،والراجح وقفه  ،وقد صححه موقوفاً الدار قطين
فقال  :هو صحيح عن علي .
 مباذا أجاب أصحاب القول األول القائلني باجلواز على أدلة أصحاب القول الثاين القائلني باملنع ؟
أما حديث علي فاجلواب عنه من وجهني :
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أ-أنه ضعيف .
قال ابن املنذر  :وحديث علي ال يثبت إسناده .
ب -على تقدير ثبوته فإنه ال حجة فيه  ،ألنه ليس فيه هني للجنب عن قراءة القرآن  ،وإمنا هو فعل منه  ال يلزم .
قال ابن املنذر  :لو ثبت خرب علي مل جيب االمتناع من القراءة من أجله  ،ألنه مل ينهه عن القراءة فيكون اجلنب ممنوعاً منه
وأما حديث ابن عمر ( ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئاً من القرآن ) فضعيف ال يصح .
قال ابن تيمية  :هو حديث ضعيف باتفاق أهل املعرفة باحلديث .

 مباذا أجاب أصحاب القول الثاين القائلني باملنع على أدلة أصحاب القول األول القائلني باجلواز ؟
أما حديث عائشة ( كان رسول هللا  يذكر هللا على كل أحيانه ) فاجلواب من وجهني :
األول  :أن املراد بالذكر يف احلديث غري القرآن  ،ألنه املفهوم عند اإلطالق.
قال النووي  :وأجاب أصحابنا عن حديث عائشة ( كان يذكر هللا  ) ..بأن املراد بالذكر غري القرآن فإنه املفهوم عند اإلطالق

وقال ابن رجب  :ليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب  ،ألن ذكر هللا إذا أطلق ال يراد به القرآن .

والثاين  :أنه عام وقد خصصته األحاديث السابقة الدالة على حترمي قراءة القرآن حال اجلنابة  ،ومنها ما رواه علي قال  :كان
رسول هللا  يقرئنا القرآن على كل حال ما مل يكن جنباً .

( ذكر ذلك الصنعاين يف سبل السالم ) .

والراجح  :األحوط املنع .
ول َِّ
 -156وعن عب ِد َِّ
اَّلل بْ ِن َعبَّ ٍ
اب فَ َق ْد طَ ُه َر ) .
اَّلل  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
اس قَ َ
ال ََِس ْع ُ
ْ َْ
ول ( إِ َذا ُدبِ َغ ا ِإل َه ُ
---------( إِذَا ُدبِ َغ ) الدباغة معناها  :إزالة الننت والرطوبة من اجللد مبواد خاصة .
( ِْ
اب ) وهو اجللد قبل أن يدبغ .
اإل َه ُ

فائدة 1 :
احلديث دليل على أن جلد امليتة يطهر بالدباغ  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :

القول األول  :يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقاً حىت الكلب واخلنزير .

وهذا قول داود الظاهري  ،وهو اختيار ابن عبد الرب  ،ورجحه الشوكاين .
أ-لعموم األدلة  ،فاألحاديث الواردة مل يُفرق فيها بني الكلب واخلنزير وما عدامها .
كحديث الباب ( إِ اذا ُدبِ اغ ِْ
اب فا اق ْد طا ُهار ) فهو نص صريح يف طهارة جلد امليتة بالدباغ .
اإل اه ُ
فقوله ( إِذاا ُدبِ اغ ِْ
اب  ) ...وإهاب هذه نكرة يف سياق الشرط فتعم كل إهاب .
اإل اه ُ
ب -وكحديث ( دباغ جلود امليتة طهورها ) .
القول الثاين  :أنه ال يطهر جلد امليتة بالدباغ مطلقاً .
وهذا مذهب احلنابلة .
ِ
ِ
صْ ٍ
ني  ،او اعائِ اشةا .
اَّللِ بْ ِن ُع امار ار ِض اي ه
ك اع ْن ُع امار اوابْنِ ِه اعْب ِد ه
قال ابن قدامة  :اويُْراوى ذال ا
اَّللُ اعْن ُه اما اوعمْارا ان بْ ِن ُح ا
وقال النووي  :وروي هذا القول عن عمر بن اخلطاب وابنه عبد هللا وعائشة  ،وهو أشهر الروايتني عن أمحد .
أ -لقوله تعاىل ( حرمت عليكم امليتة ) .
وجه الدللة  :أن هللا عز وجل حرم امليتة يف كتابه حترُياً عاماً  ،ويقع التحرمي على اللحم واجللد  ،ألنه مل خيص منها شيئاً دون
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شيء  ،وهذا عام قبل الدباغ وبعده  ،واجللد جزء من امليتة فيكون حمرماً .
ب -حلديث عبد هللا بن ُع اكيم قال  ( :كتب إلينا رسول هللا  قبل وفاته بشهر  ،أن ال تنتف عوا من امليتة بإهاب وال عصب )
رواه الرتمذي وأمحد .

وجه الدللة  :أنه نص يف حترمي امليتة ،وأنه ال ينتفع بإهاِبا مطلقاً ،دبغ أو مل يدبغ  ،وهو آخر األمرين ،ألنه قبل وفاته (بشهر)
فيكون ناسخاً ألحاديث طهارة جلد امليتة بالدباغ إن صحت .
ج -القياس على اللحم جبامع أن اجللد جزء من امليتة فلم يطهر بالدبغ كاللحم .
القول الثالث  :أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غريه .

قال النووي  :وهو مذهب األوزاعي  ،وابن املبارك  ،وأيب ثور  ،وإسحاق بن راهوية .

هذا اختيار ابن تيمية حيث قال رمحه هللا  :وأرجح القولني أن الدباغ كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة  ،وهو مأكول اللحم فقط
دون غريه .
اَّللِ ابْ ان اعبه ٍ
ال  :إِهمناا احُرام
استا ْمتا ْعتُ ْم بِِإ اه ِاِباا ؟ قاالُوا إِن اهها اميِتاةٌ  .قا ا
اَّللِ  امهر بِ اشاةٍ اميِتا ٍة فا اق ا
ول ه
اس ( أا هن ار ُس ا
أ -حلديث اعْب اد ه
ال  :اهاله ْ
أا ْكلُ اها ) متفق عليه .

وجه الدللة  :أن الرسول  وصف هذه الشاة بأهنا ميتة  ،وبني أنه ُحرم مبوهتا أمر واحد وهو أكلها  ،فتبني ِبذا أن ما ال يؤكل

أصالً له حكم آخر  ،فلحمه حرام أصالً سوا مات أو ذكي  ،فبناء على ذلك يقولون إن احلكم خاص بامليتة الِت حرم أكلها
لعارض وهو كوهنا ميتة ولو ذكيت ملا حرم أكلها .
ول ْهِ
ِ
ِ ِ
ص هح احهُ ابْ ُن ِحبهان .
ال ار ُس ُ
ال :قا ا
ب -وحلديث اسلا امةا بْ ِن الْ ُم احبِ ِق  قا ا
وره ا ) ا
اَّلل  ( دبااغُ ُجلُود الْ امْيتاة طُ ُه ُ
وجه الدللة  :حيث شبه الدبغ بالذكاة ،والذكاة ال تطهر إال ما يؤكل حلمه ،فكذا الدبغ .

ج -وأيضاً قال  عن جلود امليتة ( دباغها ذكاهتا ) ويف لفظ ( ذكاهتا دباغها ) رواه النسائي .

وجه الدللة  :أن الرسول  أقام الدباغ جللد امليتة مقام الذكاة ،والذكاة تفيد يف مأكول اللحم ،وال تفيد فيما ال يؤكل حلمه .
د -ما رواه أبو املليح عن أبيه ( أن النيب  هنى عن جلود السباع أن تفرتش ) رواه أبو داود .
وجه الدللة  :أن النيب  هنى عن جلود السباع – وهي مما ال يؤكل حلمه – ومل يذكر النيب  دباغ وال غريه  ،فدل على أنه
حىت لو دبغت فال تطهر  ،ألهنا ليست مما يؤكل حلمها  ،فدل على أن الدباغ مطهر جللد ما مات مما يؤكل حلمه فقط .
وهذا القول هو الصحيح وهللا أعلم .

عكيم ؟
 ما اجلواب عن حديث عبد هللا بن ْ

اجلواب عليه :
أوالً  :أنه ضعيف ال يصح  ،وقد أعل بعدة علل :

منها  :أنه مرسل .
عكيم ليس بصحايب  ،ولو ثبتت صحبته لكان حيدث عن كتاب  ،وحامل الكتاب جمهول فدل على ضعفه .
فإن عبد هللا بن ْ

ومنها  :االنقطاع .

عكيم مل يلقه  ،فاحلديث على هذا منقطع .
فإن عبدالرمحن بن أيب ليلى الذي روى احلديث عن عبد هللا بن ْ

( التلخيص احلبري ) .

ومنها  :أنه مضطرب .

فروي احلديث ( قبل موت النيب  بشهر ) ويف لفظ ( قبل موته بشهرين ) ويف لفظ ثالث ( قبل موته بأربعني يوماً ) .
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ومنها  :االضطراب يف سنده .
قال الرتمذي  :ومسعت أمحد بن احلسن يقول كان أمحد بن حنبل يذهب إىل هذا احلديث ملا ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان
يقول كان هذا آخر أمر النيب  مث ترك أمحد بن حنبل هذا احلديث ملا اضطربوا يف إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد
هللا بن عكيم عن أشياخ هلم من جهينة .
 ما اجلواب عليه على فرض صحته ؟
على فرض صحة احلديث – وقد صححه ابن حبان  ،وحسنه الرتمذي  ،وصححه ابن حزم  -فإنه جياب عليه جبوابني :
أولً  :أنه ال يدل على تأخره  ،فإن أحاديث الدباغ مطلقة  ،فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاة النيب  بأيام  ،فتكون متأخرة
عن حديث ابن عكيم فتنسخه  ،فتكون الرخصة بعد النهي عن ذلك .

ثانياً  :أنه على فرض صحته  ،فيمكن أن جيمع بينه وبني أحاديث الطهارة بالدباغ  ،وذلك حبمل اإلهاب على جلد امليتة قبل
عكيم عن االنتفاع جبلد امليتة قبل دبغه  ،أما بعد الدبغ فال يسمى إهاباً  ،وإمنا يقال له :
الدبغ  ،فيكون النهي يف حديث ابن ْ
جلداً أو قربة أو شناً أو أدُياً أو حنو ذلك .
فاإلهاب هو اجللد قبل دبغه ،وال يسمى إهاباً بعده ،كما قال ذلك اخلليل بن أمحد ،والنضر بن مشيل ،وأيب داود السجستاين،
واجلوهري  ،وغريهم .
ومحله على ذلك ابن عبد الرب  ،والبيهقي .
فائدة 2 :
ما حكم صوف امليتة وشعرها ؟
قال ابن تيمية  :عظم امليتة وقرهنا وظفرها وحافرها وشعرها وريشها طاهرات ،وهو مذهب أيب حنيفة وقول يف مذهب مالك
وأمحد ،وهو الصواب  ،ألن األصل فيها الطهارة وليس فيها دم مسفوح،فهذه األعيان التدخل فيما حرم هللا يف قوله( :حرمت
عليكم امليتة) وهو قول مجهور السلف  ( .نيل املآرب البسام ) .
فائدة 3 :
مجهور العلماء على طهارة شعر امليتة .
لكن اشرتط الفقهاء لطهارته شرطاً  ،وهو أن جيز الصون وحنوه جزاً ال أن يقلع قلعاً  ،ألنه إذا قلع فإن أصوله حتتقن شيئاً من
امليتة .
وهل هذا احلكم خاص مبيتة دون ميتة أم هو عام جلميع امليتات ؟
اجلواب  :نقول هذا خاص بامليتة الطاهرة حال احلياة  ،أي  :الِت تؤكل  ( .وبل الغمامة ) .
فائدة 4 :
اختلف العلماء يف حكم عظم امليتة وعصبها ؟
فقيل  :طاهرة .
وبه قال أبو حنيفة  ،ورجحه ابن تيمية .
أ-لقوله  يف امليتة ( إمنا حرم أكلها ) .

وجه الدللة  :فيه دليل على أن ما عدا املأكول من أجزاء امليتة ال حيرم االنتفاع به .
ب -أن عل ة النجاسة إمنا هي احتقان الدم واحتباسه فيها  ،ومعلوم أن ما ال نفس له سائلة ليس فيه دم سائل  ،فإذا مات مل
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ينجس فيه الدم فال ينجس  ،فالعظم وحنوه أوىل بعدم التنجيس من هذا .
وقيل  :جنسة .
وبه قال مالك والشافعي وأمحد  ،واختاره ابن املنذر .
أ-لقوله تعاىل ( حرمت عليكم امليتة ) .
وجه الداللة  :أن العظم جزء من امليتة فيكون حمرماً .

وهذا القول هو الصحيح .
ِ
ضأَ فَمسح بِنَ ِ
اْلَُّف ْ ِ
ريةِ بْ ِن ُش ْعبَةَ  ( .أ َّ
اصيَتِ ِه َو َعلَى ال ِْع َم َام ِة َو َعلَى ْ
ني ) .
َن النِ َّ
َّب  تَ َو َّ َ َ َ
 -157و َع ِن ال ُْمغ َ
ول َِّ
اْلَُّف ْ ِ
 -158و َع ْن بِالَ ٍل ( أ َّ
ني َو ْ
س َح َعلَى ْ
اْلِ َما ِر ) .
َن َر ُس َ
اَّلل َ م َ
---------( فَمسح بِنَ ِ
اصيَتِ ِه ) الناصية  :الشعر الذي يكون يف مقدم الرأس .
َََ
فائدة 1 :
احلديث دليل على جواز املسح على اخلفني .
وقد تقدمت األدلة على جوازه .
فائدة 2 :
احلديث دليل على جواز املسح على العمامة  ،وقد اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
القول األول  :جيوز املسح عليها .
وهذا مذهب احلنابلة .
قال الرتمذي  :وهو قول غري واحد من أصحاب النيب  منهم  :أبو بكر  ،وعمر  ،وأنس .
أ-ألحاديث الباب .
هيب ُ ياْ اس ُح اعلاى ِع ام اامتِ ِه او ُخفْهي ِه ) رواه البخاري .
هم ِر ِي قا ا
ت النِ ه
ال ( ارأايْ ُ
ب -وحلديث اع ْم ِرو بْ ِن أ اُميهةا الض ْ
ج -وحلديث ثوبان قال ( بعث رسول هللا  سرية  ،فأصاِبم الربد  ،فلما قدموا على رسول هللا  أمرهم أن ُيسحوا على
العصائب والتساخني ) رواه أبو داود  ( .العصائب  :العمائم  ،والتساخني  :اخلفاف ) .
القول الثاين  :ال جيوز االقتصار على مسح العمامة .
وهذا مذهب اجلمهور  ،فهو قول احلنفية  ،واملالكية  ،والشافعية .
قال ابن رشد  :اختلف العلماء يف املسح على العمامة  ،فأجاز ذلك أمحد بن حنبل  ،...ومنع من ذلك مجاعة منهم :مالك ،
والشافعي  ،وأبو حنيفة .

( بداية اجملتهد ) .

وقال النووي  :وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ومل ُيسح شيئاً من رأسه  ،فال جيزيه بال خالف عندنا  ،وهو مذهب أكثر

العلماء  ( .اجملموع ) .
أ-لقوله تعاىل (وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم) قالوا  :إن هللا فرض املسح على الرأس  ،واملسح على العمامة ليس مبسح على الرأس .
اْ ا ُ ُ
ب-وحلديث أنس قال ( رأيت رسول هللا  يتوضأ وعليه ِعمامةٌ قِطْ ِرية ،فأدخل يده من حتت العمامة ،فمسح مقدم رأسه ،ومل
ينقض العمامة ) رواه أبو داود .
والراجح القول األول .
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قال ابن القيم  :ومل يصح عنه يف حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة  ،ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على
العمامة  ...وأما اقتصاره على الناصية جمردة فلم حيفظ عنه .
وقال أيضاً  :كان ُيسح على رأسه تارة  ،وعلى العمامة تارة  ،وعلى الناصية والعمامة تارة .

قال الشوكاين  :احلاصل أنه قد ثبت املسح على الرأس فقط  ،وعلى العمامة فقط  ،وعلى الرأس والعمامة  ،والكل صحيح ،
فقصر األجزاء على بعض ما ورد لغري موجب ليس من دأب املنصفني .

 ما اجلواب عن أدلة القول الثاين ( ل ُيوز املسح على العمامة ) ؟

أما اْلية  ،فإن النص ورد يف املسح على الرأس  ،وهذا ال ينايف إثبات املسح على العمامة بدليل آخر .
وأما حديث أنس ( رأيت رسول هللا  يتوضأ وعليه ِعمامةٌ قِطْ ِرية ) :

أولً  :احلديث ضعيف .

ثانياً  :وعلى فرض صحته  ،فقد قال ابن القيم  :ومقصود أنس به  :أن النيب  مل ينقض عمامته حىت يستوعب مسح الشعر
كله  ،ومل ِ
ينف التكميل على العمامة  ،وقد أثبته املغرية بن شعبة وغريه  ،فسكوت أنس عنه ال يدل على نفيه .
فائدة 3 :

هل يشرتط لبس العمامة أن يكون على طهارة ؟ اختلف العلماء يف ذلك :
فقال بعضهم  :يشرتط أن يلبسها على طهارة .
وهذا مذهب احلنابلة .
قالوا  :قياساً على اخلف  ،وقد قال  يف اخلفني ( دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني ) .

وقال بعضهم  :ال يشرتط لبسها على طهارة .
وهذا مذهب الشافعي واختاره ابن تيمية .
ألنه مل ينقل عن النيب  وال عن أصحابه يف املسح على العمامة شيء من ذلك  ،وهو موضع حاجة  ،وتأخري البيان عن وقت
احلاجة ال جيوز .
فائدة 4 :
هل يشرتط للعمامة توقيت كاخلف ؟ اختلف العلماء يف ذلك على قولني :

فقيل  :يشرتط هلا ذلك .
قياساً على اخلف .

وقيل  :ال يشرتط ذلك .
وهذا قول ابن حزم  ،ورجحه الشوكاين  ،وابن عثيمني .
فائدة 5 :
هل جيب مسح مقدم الرأس إذا كان البساً للعمامة ؟
الصحيح أنه ال جيب مسح مقدم الرأس وجوانبه  ،وهو اختيار ابن تيمية رمحه هللا .
فائدة 7 :

مقدار ما ُيسح من العمامة ُ :يسح أكثر العمامة  ،فلو مسح جزءاً منها مل يصح  ،ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن
ُيسحها مع العمامة .
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فائدة 8 :
استدل بعض العلماء حبديث الباب على جواز مسح بعض الرأس  ،وال جيب تعميم ه .
وقد اختلف العلماء ف هذه املسألة  :هل جيب تعميم مجيع الرأس أم ال بعد اتفاقهم على مشروعية مسح مجيع الرأس على
أقوال :

القول األول  :جيزئ مسح بعض الرأس .
وهذا مذهب الشافعي  ،وأصحاب الرأي .

أ -لقوله تعاىل ( وامسحوا برؤوسكم ) قالوا  :الباء للتبعيض .
ب-وحلديث املغرية ( أن النيب  مسح بناصيته وعلى العمامة ) .
وجه الدللة  :فكون النيب  مسح على ناصيته  ،هذا دليل على أنه ال جيب تعميم الرأس  ،إذ لو وجب مسح مجيع الرأس ملا

اكتفى بالعمامة عن الباقي .
ج -وحلديث أنس قال ( رأيت رسول هللا  يتوضأ وعليه عمامة قطرية  ،فأدخل يده من حتت العمامة فمسح مقدم رأسه ومل
ينقض العمامة ) رواه أبو داود .
وجه الدللة  :أنه نص صريح يف اقتصاره على مقدم رأسه مما يدل على جواز االقتصار على بعض الرأس يف املسح .
القول الثاين  :جيب استيعاب مجيع الرأس .
وهذا مذهب مالك أمحد .
أ -حلديث عبد هللا بن زيد يف صفة الوضوء ( ...ب ادأا ِمبُاقدِهم رأْ ِس ِه ،ح هىت اذهب ِبِِما إِ اىل قا افاه ،مثُه رهد ُمها إِ اىل الْم اك ِ
ان اله ِذي با ادأا
ُ ا ا
ا
ا
ا
ا ا ا ا
ِمْنه).

وجه الدللة :أن فعل النيب  يف صفة وضوئه فيه بيان ملا أنزل إلينا يف كتاب ربنا من قوله تعاىل (وامسحوا برؤوسكم) فهو دليل
على وجوب مسح مجيع الرأس .
ب -أن هذا هو الذي ثبت عن النيب  ، ومل ينقل عنه أنه اقتصر على بعض الرأس .
قال ابن تيمية  :مل ينقل عن أحد أنه  اقتصر على مسح بعض الرأس .
قال ابن القيم  :مل يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة .
ج -وألن هللا سبحانه وتعاىل ذكر مسح الرأس ،ومسمى الرأس حقيقة هو مجيع الرأس ،فيقتضي وجوب مسح مجيع الرأس .
وهذا القول هو الصحيح .
وأما اجلواب عن أدلة من قال ( يكفي مسح بعضه ) :
أما اآلية  :فليست الباء للتبعيض وإمنا هي لإللصاق .

وأما احلديث  :فنقول أنه ورد مع العمامة  ،فال يتم االستدالل به  ،ألن املسح على بعض الرأس مع العمامة أو على العمامة هو
مذهب أهل احلديث .
ِ ٍ ٍِ
ِ
صار اعلاى ام ْس ِح
قال ابن القيم رمحه هللا يف ( زاد املعاد ) ( : )193/1املْ ياص هح اعْنهُ صلى هللا عليه وسلم ِيف احديث اواحد أانههُ اقْ تا ا
ض رأْ ِس ِه أالْبتهةا  ،ولا ِكن اكا ان إذاا مسح بِنا ِ
اصياتِ ِه أا ْك ام ال اعلاى الْعِ ام اام ِة .
با ْع ِ ا ا ا ْ
ااا
وقال الشيخ ابن عثيمني يف "الشرح املمتع" ( : )187/1ولو مسح بناصيته فقط دون بقيهة الهرأس فإنهه ال جيزئه ؛ لقوله تعاىل ( :
وامسحوا برءوسكم ) ومل يقل ( ببعض رؤوسكم ) .
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ول َِّ
اب ر ُس ِ
صلُّو َن َولَ يَتَ َوضَّئُو َن ) .
 -159وعن أَنَس  .قال ( َكا َن أ ْ
اَّلل  يَنَ ُامو َن ُُثَّ يُ َ
َص َح ُ َ
----------

( يَنَ ُامون ) جاء عند أيب داود ( حىت ختفق رؤوسهم مث يصلون وال يتوضؤون )  ،وعند البيهقي ( لقد رأيت أصحاب رسول هللا

 يوقظون للصالة  ،حىت إين ألمسع ألحدهم غطيطاً  ،مث يقومون فيصلون وال يتوضئون ) .
ختفق ) تبني نوع النوم الذي ورد يف لفظ مسلم وهو أنه نعاس وخ ْف ٌق  ،وليس نوماً مستغرقاً ثقيالً يزول معه
رواية أيب داود ( حىت ا
خيرج .
الشعور مبا قد ُ
فائدة 1 :

استدل باحلديث من قال إن النوم ال ينقض الوضوء  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال كثرية (

أوصلها النووي يف شرحه

على مسلم إىل مثانية أقوال ) .

القول األول  :أنه ال ينقض الوضوء بأي حال .
ونسبه النووي أليب موسى األشعري  ،وسعيد بن املسيب  ،وشعبة .
أ-حلديث الباب ( كان أصحاب رسول هللا  ينامون مث يصلون وال يتوضئون ) وبقية رواياته .
ِ
ال ( أُقِيم ِ
اجي ر ُجالً ِيف اجانِ ِ
ب -اع ْن أانا ٍ
صالاةِ اح هىت نا اام الْ اق ْوُم ) متفق عليه
س قا ا
ب الْ ام ْس ِج ِد فا اما قا اام إِ اىل ال ه
ت ال ه
صالاةُ اوالنِ ي
هيب  يُنا ا
ا
قال احلافظ  :وقع عند إسحاق بن راهوية يف مسنده  ،عن ابن علية عن عبد العزيز يف هذا احلديث ( حىت نعس بعض القوم )
وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس  ،وهو يدل على أن النوم مل يكن مستغرقاً .
ِ
ِ
صالاةا ناام النِساء وال ِ
اح ٌد
صْب ياا ُن فا اخار اج فا اق ا
ت ( أ ْاعتا ام ار ُس ُ
ول هللاِ  بِالْعِ اش ِاء اح هىت نا ااداهُ ُع امُر ال ه
ج -وعن اعائ اشةا قاالا ْ
ال اما ياْنتاظُراها أ ا
ا اُا
ِم ْن أ ْاه ِل األ ْار ِ
ض اغْي ُرُك ْم  ) ...متفق عليه .
القول الثاين  :أنه ناقض مطلقاً .

ونسبه النووي للحسن البصري  ،واملزين  ،وأيب عبيد والقاسم بن سالم  ،وإسحاق بن راهوية .

قال ابن املنذر  :وبه أقول .

حلديث صفوان بن عسال قال  ( :كان رسول هللا  يأمرنا إذا كنا سفراً أن ال ننزع خفافنا  ...ولكن من بول وغائط وريح )
رواه الرتمذي .
وجه الدللة  :قرن النوم بالبول والغائط يف إجياب الوضوء منه .

القول الثالث  :أنه إذا نام ممكناً مقعدته على األرض مل ينقض  ،سواءً قل أو كثر .
قال النووي  :وهذا مذهب الشافعي .

قال الشوكاين  :وهذا أقرب املذاهب عندي  ،وبه جيمع بني األدلة .

القول الرابع  :أن كثري النوم ينقض الوضوء  ،وقليله ال ينقض حبال .
ونسبه النووي للزهري  ،وربيعة  ،واألوزاعي  ،ومالك  ،وأمحد يف إحدى الروايتني عنه .

وهذا القول هو الراجح مجعاً بني األدلة .

فحديث صفوان يدل على أن النوم ناقض مطلقاً .
وحديث أنس ( حديث الباب) حيمل على أن النوم اليسري ال ينقض الوضوء .

ويؤيد هذا اجلمع  :أن النوم ليس حدثاً يف نفسه وإمنا هو دليل على خروج الريح  ،ولذلك إذا نام طويل رمبا خيرج منه ريح ،
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ويؤيد هذا حديث علي  قال  :قال رسول هللا  ( العني وكاء السه  ،فإذا نامت العينان استطلق الوكاء )

رواه أمحد .

السه  :اسم حللقة الدبر  .وكاء  :الوكاء اخليط الذي يربط به  ،واملعىن  :اليقظة وكاء الدبر  ،أي حافظة ما فيه من اخلروج  ،ألنه ما دام مستيقظاً
أحس مبا خيرج منه .

فائدة 2 :
إذا زال العقل جبنون أو إغماء أو سكر فإنه ينتقض الوضوء .
قال ابن قدامة  :فأما غري النوم  ،وهو اجلنون واإلغماء والسكر وما أشبهه من األدوية املزيلة للعقل  ،فينقض الوضوء يسريه
وكثريه إمجاعاً .
وقال النووي  :أمجعت األمة على انتقاض الوضوء باجلنون واإلغماء .
ضأُ ِمن ُحل ِ
ول َِّ
 -160و َع ْن َجابِ ِر بْ ِن ََسَُرةَ ( أ َّ
ت فَ تَ َو َّ
وم الْغَنَ ِم قَ َ
َن َر ُجالً َسأ ََل َر ُس َ
ت فَالَ
ضأْ َوإِ ْن ِش ْئ َ
ال « إِ ْن ِش ْئ َ
اَّلل  أَأَتَ َو َّ ْ ُ
ضأْ ِمن ُحل ِ
ضأُ ِمن ُحل ِ
ُصلِِى ِف َم َرابِ ِ
تَ َو َّ
ال
ال « نَ َع ْم » .قَ َ
ض الْغَنَ ِم قَ َ
وم ا ِإلبِ ِل » .قَ َ
وم ا ِإلبِ ِل قَ َ
ضأْ » .قَ َ
ال أ َ
ال « نَ َع ْم فَ تَ َو َّ ْ ُ
ال أَتَ َو َّ ْ ُ
ال « لَ ) .
ُصلِِى ِف َمبَا ِر ِك ا ِإلبِ ِل قَ َ
أَ
---------) أَأَتَ َو َّ
ضأُ ) ِبمزتني
( ِمن ُحل ِ
وم الْغَنَ ِم ) أي  :من أكلها .
ْ ُ
ِ
( أَتَ َو َّ
ضأُ ِم ْن ُحلُوم ا ِإلبِ ِل ) أي  :من أكلها .
ضأْ ِمن ُحل ِ
وم ا ِإلبِ ِل ) املراد به الوضوء الشرعي .
( نَ َع ْم فَتَ َو َّ ْ ُ
ُصلِِى ِف َم َرابِ ِ
ض الْغَنَ ِم ) أي  :مأوى الغنم ليالً .
( قَ َ
ال أ َ
ُصلِِى ِف َمبَا ِر ِك ا ِإلبِ ِل ) مجع امْب ارك  ،وهو موضع بروكها .
( قَ َ
ال أ َ
ال  :لَ ) أي  :ال تصل فيها .
( قَ َ

فائدة 1 :
احلديث دليل على أن األكل من حلم اإلبل ينقض الوضوء  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

القول األول  :أنه ينقض الوضوء .
وهذا مذهب اإلمام أمحد  ،وإسحاق .
ورجحه ابن املنذر  ،وابن خزُية  ،واختاره البيهقي وحكاه عن أصحاب احلديث مطلقاً .

قال اْلطايب  :ذهب إىل هذا عامة أهل احلديث .

ال :نا اع ْم ) .
أ -حلديث الباب ( ...قال  :أاتا او ه
ضأُ ِم ْن ُحلُ ِوم اِْإلبِ ِل ؟ قا ا
ب-وحلديث الرباء قال ( سئل رسول هللا  عن الوضوء من حلوم اإلبل فقال :توضئوا منها ،وسئل عن الصالة يف مبارك اإلبل،

فقال  :ال تصلوا فيها فإهنا من الشياطني ) رواه أبو داود وأمحد وابن خزُية .

قال النووي يف اجملموع  :قال إمام األئمة ابن خزُية  :مل نر خالفاً بني علماء احلديث أن هذا اخلرب صحيح  ،وانتصر البيهقي

هلذا املذهب .
وقال يف شرحه على مسلم  :قال أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية  :صح عن النيب
وحديث الرباء  ،وهذا املذهب أقوى دليالً  ،وإن كان اجلمهور على خالفه .
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يف هذا حديثان  ،حديث جابر

القول الثاين  :أنه ال ينقض الوضوء .
قال النووي  :وهو قول مجهور العلماء .
فهو مذهب مالك وأيب حنيفة والشافعي .
أ-حلديث جابر قال ( كان آخر األمرين من رسول هللا  ترك الوضوء مما مست النار )


رواه أبو داود .

قالوا  :أن هذا احلديث نسخ أحاديث األمر بالوضوء من حلم اإلبل .

ب-ومبا روي عن ابن عباس عن النيب  أنه قال  ( :الوضوء مما خيرج ال مما يدخل ) رواه الدار قطين والبيهقي .
والراجح القول األول .
 وأما اجلواب عن أدلة القول الثاين :
فحديث جابر ( كان آخر األمرين . ) ...
قال النووي  :هذا احلديث عام  ،وحديث الوضوء من حلوم اإلبل خاص  ،واخلاص مقدم على العام .
وقال ابن قدامة  :أن خربهم عام  ،وخربنا خاص  ،والعام ال يُنسخ به اخلاص  ،ألن من شرط النسخ تعذر اجلمع  ،واجلمع بني
اخلاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا حمل التخصيص .
وأما حديث ابن عباس ( الوضوء مما خيرج  ) ...فضعيف ال يصح .
رواه البيهقي ( )116/1وضعفه ،والدار قطين (ص  )55وهو حديث ضعيف فيه ثالث علل .انظر حتقيقها يف "السلسلة الضعيفة "
(. )959

وإن صح  -تنزالً  -فهو عام  ،وحديث إجياب الوضوء خاص .
وأما قول من قال إن املراد من قوله ( توضئوا منها  ) ..غسل اليدين والفم  ،فهذا بعيد  ،ألن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي ال
اللغوي  ،ومحل األلفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب .
فائدة 2 :

اختلف العلماء  :هل نقض الوضوء خاص باللحم  ،أو شامل جلميع أجزاء اإلبل كالكرش والكبد وغريها على قولني :
القول األول  :عدم النقض .

وهذا مذهب أمحد  ،ومجهور العلماء  ،واختاره الشيخ حممد بن إبراهيم .
أ-قالوا  :ألن النص مل يتناوله .
ب-وألن العلة تعبدية فال يقاس عليها .
القول الثاين  :أنه ينقض .
وهذا اختيار الشيخ السعدي  ،والشيخ بن عثيمني .
اخلِْن ِزي ِر ) فلحم اخلنزير يشمل
هم او احلْ ُم ْ
(ح ِرام ْ
ت اعلاْي ُك ُم الْ امْيتاةُ اوالد ُ
أ-أن اللحم يف اللغة يشمل مجيع األجزاء  ،بدليل قوله تعاىل ُ
كل ما يف جلده .
لبني ذلك الرسول  ،لِعِل ِ
مه أن الناس يأكلون اهلرب وغريه.
ب-أن يف اإلبل أجزاء كثرية قد تقارب اهلرب ،ولو كانت غري داخلة؛ ه
ج-أنه ليس يف شريعة حممد  حيوان تتبعض أجزاؤه حالً وحرمة  ،وطهارة وجناسة  ،وسلباً وإجياباً  ،وإذا كان كذلك فلتكن
أجزاء اإلبل كلها واحدة  ( .الشرح املمتع ) .
قال السعدي مرجحاً هذا القول  :والصحيح أن مجيع أجزاء اإلبل كالكرش والقلب واملصران وحنوها ناقض  ،ألنه داخل يف
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حكمها ولفظها ومعناها  ،والتفريق بني أجزائها ليس له دليل وال تعليل .
فائدة 3 :
الصحيح أن لنب اإلبل ال ينقض الوضوء  ،وهذا مذهب أكثر العلماء .
أ-ألن احلديث إمنا ورد يف اللحم .
ب-وألن األصل عدم النقض حىت يثبت أنه ناقض .
وأما حديث ( توضئوا من ألبان اإلبل ) فهو حديث ضعيف رواه ابن ماجه وغريه .
فائدة 4 :
اختلف العلماء يف احلكمة من الوضوء من حلوم اإلبل :
فقيل  :احلكمة تعبدية .
ِ
ِ
ص ِحيح ِم ْن الْم ْذ اه ِ
ض وءا ِم ْن احلْ ِم ِْ
يل ُ :ه او ُم اعلهل .
اإلبِ ِل تا اعبي ِد ٌّ
ب  :أا هن الْ ُو ُ
ي  ،او اعلاْيه ْاأل ْ
قال املرداوي رمحه هللا  :ال ه ُ
ا
اص احاب  ...اوق ا
وقيل  :معلل  ،وهو ما جاء يف حديث الرباء وقد سبق ( سئل رسول هللا  عن الصالة يف مبارك اإلبل فقال  :ال تصلوا فيها
فإهنا من الشياطني . ) ...
ويف لفظ ابن ماجه ( فإهنا خلقت من الشياطني ) .
وقد جاء يف حديث  ( :على ذروة سنام كل بعري شيطان ) رواه ابن خزُية وأمحد .

كل
قال ابن تيمية  :أشار  يف اإلبل إىل أهنا من الشياطني  ،يريد  -وهللا أعلم  -أهنا من جنس الشياطني ونوعهم  ،فإ هن ه
ٍ
فلعل
عات متم ِرٍد شيطا ٌن من أي الدواب كان  ،كالكلب األسود شيطان  ،واإلبل شياطني األنعام  ،كما لإلنس شياطني  ...ه
هار باملاء ،
اإلنسان إذا أكل حلم اإلبل أورثته نفاراً ومشاساً وحاالً شبيها حبال الشيطان  ،والشيطان ُخلق من النار  ،وإمنا تُطفئ الن ُ
وخلقه يتغري باملطاعم الِت يطعمها .
قلب اإلنسان ُ
فأُمر بالوضوء من حلومها كسراً لتلك ال هسورة  ،وقمعاً لتلك احلال  ،وهذا أل هن ا
(شرح عمدة الفقه . )185/1 :

وقال أيضاً  :فإذا توضأ العبد من حلوم اإلبل كان يف ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل املفسدة ،خبالف من مل يتوضأ منها،
فإن الفساد حاصل معه ،وهلذا يقال  :إن األعراب بأكلهم حلوم اإلبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم من احلقد ما صار .
فائدة 5 :

ما يُذكر يف سبب نقض الوضوء بلحم اإلبل  :أن النيب  كان خيطب ذات يوم  ،فخرج من أحدهم ريح  ،فاستحيا أن يقوم
بني الناس  ،وكان قد أكل حلم جزور  ،فقال رسول هللا  سرتاً عليه!  :من أكل حلم جزور فليتوضأ ! فقام مجاعة كانوا أكلوا
من حلمه فتوضأوا  ،هذه القصة ال تصح .
قال الشيخ األلباين رمحه هللا  :ال أصل هلا يف شيء من كتب السنة وال يف غريها من كتب الفقه والتفسري فيما علمت " .

السلسة الضعيفة " ( . ) 268 / 3
فائدة 6 :
هل جيب الوضوء فيما عدا حلم اإلبل ؟
ذهب بعض العلماء إىل وجوب الوضوء بأكل ما مسته النار .
حلديث أيب هريرة  .قال  :قال  ( توضؤوا مما مست النار ) متفق عليه .
وذهب مجاهري العلماء إىل أن الوضوء ال ينتقض بأكل ما مسته النار .
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وهذا قول أكثر العلماء  ،روي عن اخللفاء الراشدين  ،وأيب بن كعب  ،وابن مسعود  ،وابن عباس  ،وعامر بن ربيعة  ،وأيب
الدرداء  ،وأيب أمامة  ،وعامة الفقهاء .
قال املوفق  :وال نعلم اليوم فيه خالفاً .


أ-حلديث الرباء قال ( سئل رسول هللا  عن حلوم الغنم ؟ فقال  :ال تتوضئوا منها ) .

ب-وحلديث جابر قال ( كان آخر األمرين من رسول هللا  ترك الوضوء مما مست النار ) .
ول هِ
ٍ
ِ
ج -وحلديث ا بْ ِن اعبه ٍ
ضأْ ) متفق عليه .
صلهى اواملْ ياتا او ه
اس ( أا هن ار ُس ا
اَّلل  أا اك ال اكت ا
ف اشاة  ،مثُه ا
ف اشاةٍ  ،فا ُد ِعي إِ اىل ال ه ِ
ِ ِ
اَّللِ  اْحيتا يز ِمن اكتِ ِ
ضأْ )
صلهى اواملْ ياتا او ه
ول ه
د -وحلديث اع ْم ِرو بْ ِن أ اُميهةا ( أانههُ ارأاى ار ُس ا
صالاة فاأالْ اقى السك ا
ني فا ا
ْ
ا
متفق عليه .

ِ
ِ
ضأْ ) متفق عليه .
صلهى اواملْ ياتا او ه
وع ْن امْي ُموناةا ( أا هن النِ ه
ه -ا
هيب  أا اك ال عْن اد اها اكتفاً  ،مثُه ا
وأجاب مجهور العلماء عن حديث ( توضئوا مما مست النار ) ؟

قال النووي  :وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار جبوابني :
أحدمها  :أنه منسوخ .

اجلواب الثاين  :أن املراد بالوضوء  :غسل الفم والكفني  .ا0ه كالم النووي .
وقد أنكر ابن عبد الرب  ،والشوكاين اجلواب الثاين .

جواب ثالث لبن تيمية  :أجاب ابن تيمية بأن األمر حممول على االستحباب فقال  :وهلذا أمر بالوضوء مما مست النار  ،وهو
حديث صحيح  ،وقد ثبت يف أحاديث صحيحة أنه أكل مما مست النار ومل يتوضأ :
فقيل  :إن األول منسوخ .
وقيل  :بل األمر بالتوضؤ مما مست النار استحباب كاألمر بالتوضؤ من الغضب  ،وهذا أظهر القولني .
ول َِّ
اَّلل  ( طُ ُهور إِنَ ِاء أَح ِد ُكم إِذَا ولَ َغ فِ ِيه الْ َكلْب أَ ْن ي ْغ ِسلَهُ س ْبع م َّر ٍ
ات أُولَ ُه َّن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 -161و َع ْن أَِِب ُه َريْ َرَة قَ َ
َ َ َ
ُ َ
َ ْ َ
ُ
بِالتُّر ِ
اب ) .
َ
وف لفظ (  ....فَ ل ُِ
ْريقْهُ ُُثَّ لْيَ غْ ِسلْهُ َس ْب َع ِم َرا ٍر ) .
---------ِ
َح ِد ُك ْم ) بضم الطاء  ،أي ُ :مطا ِهر إناء أحدكم .
ور إِنَاء أ َ
( طُ ُه ُ
( إِ ْذ َولَ َغ ) الولوغ  :هو أن يدخل الكلب لسانه يف املاء وحيركه فيه  ،سواء شرب أم مل يشرب من املاء .
ْب ) أي  :مجيع الكالب  ،سواء كالب صيد أو ماشية أو حرث أو ليس كلباً معلماً .
( اَلْ َكل ُ
فائدة 1 :

احلديث دليل على وجوب غسل اإلناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات .
ويؤخذ هذا احلكم من احلديث من وجهني :
األول  :قوله ( ُطهور إناء حدكم  ) ...ولفظ الطهور ال يكون إال من حدث أو جناسة .
الثاين  :ألنه أمر  بإراقته كما يف الرواية ( فا ْل ُِريقْهُ ) .
وهذا قول أكثر أهل العلم .

قال النووي  :وقد اختلف العلماء يف ولوغ الكلب  ،فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه  ،وجيب غسل إنائه سبع مرات إحداهن
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بالرتاب  ،وِبذا قال أكثر العلماء .
وقال ابن قدامة  :ال خيتلف املذهب أن جناسة الكلب جيب غسلها سبعاً  ،إحداهن بالرتاب  ،وهو قول الشافعي .
وبالوجوب قال مجهور العلماء لقوله ( فليغسله سبعاً ) وهذا أمر  ،واألمر للوجوب .

( املغين ) .

فائدة 2 :
ِ
َح ِد ُكم ) مل يفرق العلماء بني اْلنية وغريها  ،فيجب غسل اإلناء أو الثوب سبع مرات .
قوله ( إِنَاء أ َ
وقال العراقي  :ذكر اإلناء خرج خمرج األغلب .
فائدة 3 :
احلديث دليل على أنه جيب استعمال الرتاب يف تطهري جناسة الكلب .
ُوال ُه هن بِالتير ِ
اب ) .
لقوله ( أ ا
ا
وهذا قول مجاهري العلماء .
ِ
(سْبعاً) ويرد عليه
(سْب اع مارا ٍر) و ا
ومن مل ي ُق ْل به -كبعض املالكية -فليس له حج ةٌ إال عدم ذكر الرتاب يف الرواية األوىل ا
ا
بثبوت ( أُواله هن بِالتيراب ) ( وع ِفروه الث ِ
هامنا اة بِالتير ِ
اب ) وكالمها يف ( مسلم ) وعن أيب هريرة.
ُ
ُُ
ا
ا
فائدة 4 :
جاء عدة روايات يف موضع الغسلة بالرتاب :
ُوال ُه هن بِالتي ر ِ
ُوال ُه هن بِالتير ِ
اب) وعند الدارقطين (إحداهن).
ُخار ُاه هن ،أ ْاو أ ا
جاء يف مسلم (أ ا
اب)  ،وعند الرتمذي (أ ْ
ا
ا
وأرجح هذه الروايات رواية ( أوالهن )  ،ألمور :
أولً  :أهنا أصح إسناداً وأكثر رواة .
ثانياً  :أن الغسل بالرتاب لو كانت هي األخرية لكان ينبغي أن تتبعه غسلة بعدها إلزالة الرتاب .
ثالثاً  :ختريج أحد الشيخني هلا  ،ومها من وجوه الرتجيح عند التعارض .
قال النووي :األفضل أن يكون الرتاب يف غري الغسلة األخرية ليأِت عليه ما ينظفه ،واألفضل أن يكون يف األوىل .
قال الشوكاين  :وقد نص الشافعي على أن األوىل أوىل .
وقال الصنعاين  :رواية أوالهن أرجح لكثرة رواهتا بإخراج الشيخني هلا  ،وذلك من وجوه الرتجيح عن التعارض .
وقال الشيخ حممد رمحه هللا  :ألن األوىل إذا كانت بالرتاب صارت الغسالت الثانية والِت بعدها تزيده طهرة ونظافة .
فائدة 5 :
اختلف العلماء  :هل يقوم غري الرتاب مقامه أم ال على قولني :
القول األول  :يشرتط الرتاب وال يقوم غريه مقامه .
ألن النص ورد يف الرتاب  ،وألنه أحد الطهورين .
قال النووي  :وال يقوم الصابون واالشنان وما أشبههما مقام الرتاب على األصح .

وقيل  :يقوم غريه مقامه .

واختاره بعض العلماء .
قالوا  :وإمنا نص على الرتاب لتوفره وسهولة احلصول عليه .
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[ شرح مسلم ] .

والراجح األول  ،واختاره الشيخ ابن عثيمني .
قال الشيخ ابن عثيمني عن القول بأنه جيزئ عن الرتاب غريه قال  :وهذا فيه نظر ملا يلي :
أولً  :أن الشارع نص على الرتاب  ،فالواجب اتباع النص .

ثانياً  :أن السدر واألشنان كانت موجودة يف عهد النيب  ومل يشر إليهما .
ثالثاً  :لعل يف الرتاب مادة تقتل اجلراثيم الِت خترج من لعاب الكلب .

رابعاً  :أن الرتاب أحد الطهورين ،ألنه يقوم مقام املاء يف باب التيمم إذا عدم .وقال ( وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً).

فالصحيح  :أنه ال جيزئ عن استعمال الرتاب  ،لكن لو فرض عدم وجود الرتاب وهذا احتمال بعيد  ،فإن استعمال األشنان ،
أو الصابون خري من عدمه  ( .الشرح املمتع ) .
فائدة 6 :
اختلف العلماء  :هل يقاس اخلنزير على الكلب  ،فتغسل جناسته سبعاً أم على قولني :
فذهب بعض العلماء إىل أن جناسة اخلنزير تغسل سبعاً كالكلب .
قالوا  :ألن النص وقع يف الكلب  ،واخلنزير شر منه وأغلظ  ،ألن هللا تعاىل نص على حترُيه وأمجع املسلمون على ذلك وحرم
اقتناؤه  [ .املغين ] .
ولكن الصحيح أنه ال يقاس على الكلب وذلك ألمور :

أولً  :ألن النص ورد يف الكلب .

ثانياً  :وألن اخلنزير مذكور يف القرآن  ،وموجود يف زمن النيب  ومل يرد إحلاقه .

قال النووي  :واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بال تراب وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة
اخلنزير وهذا هو املختار ألن األصل عدم الوجوب حىت يرد الشرع ال سيما يف هذه املسألة املبنية على التعبد .

وقال رمحه هللا  :وذهب أكثر العلماء إىل أن اخلنزير ال يفتقر إىل غسله سبعاً وهو قول الشافعي .

[ اجملموع ] .

[ شرح مسلم ] .

فائدة 7 :

اختلف العلماء  :هل الغسل سبعاً خاصاً بولوغ الكلب  ،أم يشمل حىت بوله ورجيعه ؟
أكثر العلماء على أن بوله ورجيعه جيب غسله سبعاً كولوغه .
قالوا  :وإمنا نص النيب  على الولوغ ألنه هو الغالب  ،وما خرج خمرج الغالب فال مفهوم له .
وعلى هذا القول  :لو بال كلب يف إناء فإنه يغسل سبع مرات إحداها بالرتاب .
وذهب بعض العلماء  :إىل أن الغسل سبعاً خاص بنجاسة الولوغ  ،أما بوله أو روثه أو دمه فكسائر النجاسات .

وهذا قول الظاهرية .
أ -لقوله ( إذا ولغ . ) ...
ب -والكالب كانت تبول يف أمكنة الناس وجمالسهم ومل ينبه الرسول  على ذلك .

قال النووي  :وهذا الوجه متجه وقوي من حيث الدليل ألن األمر بالغسل سبعا من الولوغ إمنا كان لينفرهم عن مواكلة الكلب
وهذا مفقود يف غري الولوغ  [ .اجملموع ] .
قال الشوكاين  :وهذا حكم خمتص بولوغه فقط وليس فيه ما يدل على جناسة ذاته كلها حلماً وعظماً ودماً وشعراً وعرقاً وإحلاق
هذه بالقياس على الولوغ بعيد جداً  [ .السيل اجلرار ] .
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فائدة 8 :
لو أدخل الكلب يده أو رجله يف اإلناء فإنه ال يغسل سبعاً كالولوغ  ،وإمنا يغسل كسائر النجاسات .

أ -ألن النص جاء يف الولوغ وهذا ال يسمى ولوغاً .

ب -وألن الشارع إمنا أمر بالغسل للنجاسة كما جاء عن ابن عباس  ،لكن هذه النجاسة جناسة خاصة ال تتعدى فم الكلب
،ألنه املنصوص عليه ويؤيد هذا  :االكتشافات احلديثة الِت تبني أن يف لعاب الكلب من األذى ما ال يوجد يف يده ورجله مما
ينتقل مع السوائل .
فائدة 9 :

اختلف العلماء  :لو ولغ الكلب يف غري اإلناء كالثوب فهل جيب غسله سبعاً أم ال على قولني :

قيل  :إن ولوغ الكلب يف غري اإلناء ال يضر .
ألنه خص الولوغ يف اإلناء .

وقيل  :جيب التسبيع فيه .
قالوا  :إن ِذكر اإلناء خرج خمرج الغالب ؛ ألن الكلب غالباً ما يلغ يف اإلناء  ،وإذا كان خرج خمرج الغالب فال مفهوم له وال
خيصص احلكم .
وبناءً عليه إذا أصاب لعاب الكلب الثوب أو اليد أو األرض وجب فيه التسبيع بناءً على هذا القول الثاين .
وهذا الراجح .
فائدة 10 :

احلديث دليل على وجوب إراقة ما يف اإلناء من ماء أو لنب أو غريها ،وهذا يدل على جناسة لعاب الكلب وأن لريقه أثراً فيه .
وقد طعن بعض احلفاظ يف لفظة ( فا ْل ُِريقْهُ )
فهذه الرواية رواها مسلم وانفرد ِبا ( علي بن مسهر عن األعمش ) من بني سائر أصحاب األعمش .
وقد تكلم بعض العلماء يف هذه الزيادة وحكموا عليها بالشذوذ .
كالنسائي  ،ومحزة الكناين  ،وابن عبد الرب  ،وابن مندة.
ال الن ِ
ِ
ال محاْازةُ الْ ِكنا ِايني إِن اهها اغْي ُر
اح ًدا تاابا اع اعلِ هي بْ ان ُم ْس ِه ٍر اعلاى ِزيا اادةِ فا ْل ُِريقْهُ اوقا ا
هسائ يي اال أ ْاعلا ُم أ ا
قال احلافظ ابن حجر  :لاك ْن قا ا ا
ال بن عب ِد الْب ِر امل ي ْذ ُكرها ْ ِ
اصح ِ
صلهى
ف اع ِن النِ ِ
شعباة اوقا ا
ال بن امْن اد ْه اال تُ ْعار ُ
اب ْاأل ْاع امش اكأيب ُم اعا ِوياة او ْ
حمفوظه اوقا ا اْ ا ْ ا ْ ا
هيب ا
احلُفها ُظ م ْن أ ْ ا
اَّللُ اعلاْي ِه او اسلهم بِو ْج ٍه ِم ان الْو ُج ِوهِ إِهال اع ْن اعلِ ِي بْ ِن ُم ْس ِه ٍر ِِبا اذا ِْ
( فتح الباري ) .
اإل ْسنااد .
ه
ُ
ا ا
واإلمام البخاري مل خيرج هذه اللفظة يف صحيحه .
وقد صحح هذه الزيادة بعض األئمة .
والراجح شذوذها .
لكن املعَن فيها صحيح  ،إذ احلكم بنجاسة اإلناء يستلزم اإلراقة  ،ويؤيده قوله  ( طهور إناء أحدكم . ) ...
ول َِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 -162و َع ْن أَِِب ُه َريْ َرةَ قَ َ
َخ َر َج ِم ْنهُ َش ْيء أ َْم لَ فَالَ
َح ُد ُك ْم ِف بَطْنِ ِه َش ْيئًا فَأَ ْش َك َل َعلَْي ِه أ َ
اَّلل  ( إِذَا َو َج َد أ َ
ِ
ِِ
ص ْوتًا أ َْو َُِي َد ِرحيًا ) .
َيَْ ُر َج َّن م َن ال َْم ْسجد َح ََّّت يَ ْس َم َع َ
---------َح ُد ُك ْم ِف بَطْنِ ِه َش ْيئًا ) أي  :إذا حس برتدد الريح يف بطنه .
( إِ َذا َو َج َد أ َ
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( فَأَ ْش َك َل َعلَْي ِه ) أي  :التبس عليه األمر ُأوِجد ناقض أم ال .
( فَ َال َيَْ ُر َج َّن ِم ْن اَل َْم ْس ِج ِد ) أي  :ألجل أن يتوضأ .
ص ْوتًا ،أ َْو َُِي َد ِرحيًا ) قال النووي معناه وجود أحدمها وال يشرتط السماع والشم بإمجاع املسلمني .و(أو) للتنويع.
( َح ََّّت يَ ْس َم َع َ
تنبيه :
هِ
ِ ِ
صالاةِ
ِِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ٍِ
هيءا ِيف ال ه
جاء يف الصحيحني  :اع ْن اعبهاد بْن اَتيم اع ْن اعمه ( أانههُ اش اكا إ اىل ار ُسول هللا  الهر ُج ُل الذي ُخيايه ُل إلاْيه أانههُ اجي ُد الش ْ
ِ
ص ْوتًا  ،أ ْاو اِجي اد ِرحيًا ) .
فا اق ا
ص ِر ْ
ال  :الا ياْن افت ْل  ،أ ْاو الا ياْن ا
ف  -اح هىت يا ْس ام اع ا
فائدة 1 :
احلديث دليل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء .
أ -حلديث الباب .
ول هِ
ث ياا
ث اح هىت ياتا او ه
ت  :اما ْ
ضأا) قا ا
ال ار ُس ُ
ب -وع ْن أيب ُهاريْ ارة  : قا ا
ال ار ُج ٌل ِم ْن اح ْ
احلا اد ُ
اح اد ا
ضارام ْو ا
ص االةُ ام ْن أ ْ
اَّلل  ا(ال تُ ْقبا ُل ا
ضارا ٌط ) رواه البخاري ومسلم .
أاباا ُهاريْ اراة ؟ قا ا
ال  :فُ اساءٌ أ ْاو ُ
وقد نقل اإلمجاع على ذلك :

اخلار ِ
ضربا ْ ِ
ِ ِ
ني ُ :م ْعتاا ٍد اكالْبا ْوِل اوالْغاائِ ِط اوالْ ام ِِين اوالْ ام ْذ ِي اوالْوْد ِي او ِ
وء
الر ِ
ض الْ ُو ُ
يح  ،فا اه اذا ياْن ُق ُ
ِج م ْن ال هسبيلا ْني اعلاى ا ْ
قال ابن قدامة ْ :ا ا
ضا
ا
اعا .
ْ
إمجا ً
وقال ابن رشد  :واتفقوا يف هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح .
فائدة 2 :
هذا احلديث يقرر قاعدة عظيمة يذكرها العلماء وهي  :اليقني ال يزول بالشك .
قال النووي  :هذا احلديث أصل من أصول اإلسالم  ،وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه  ،وهي أن األشياء حيكم ببقائها على
أصوهلا حىت يتعني خالف ذلك  ،وال يضر الشك الطارئ كلياً . ...
فهذا احلديث يقرر قاعدة يذكرها أهل األصول  ( :اليقني ال يزول بالشك ) .
من أمثلة ذلك مسألة الباب الِت ورد فيها احلديث  ،وهي أن من يتيقن الطهارة وشك يف احلدث حكم ببقائه على الطهارة
وال فرق بني حصول هذا الشك يف نفس الصالة وحصوله خارج الصالة  ،ومن ذلك :
لو أن إنساناً تيقن احلدث وشك يف الطهارة فاألصل احلدث  ،فيلزمه الوضوء بإمجاع املسلمني .
وكذلك الثياب لو كان عنده ثوب طاهر وشك هل تنجس أم ال  ،فاألصل الطهارة .

[ قاله النووي ]

فائدة 3 :
ليس مساع الصوت أو وجدان الريح شرطاً يف النقض  ،بل املراد حصول اليقني .

قال العيين  :مث اعلم أن حقيقة املعَن يف قوله ( حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً ) حىت يعلم وجود أحدمها  ،وال يشرتط السماع
والشم باإلمجاع  ،فإن األصم ال يسمع صوتاً  ،واألخشم – الذي راحت حاسة مشه – ال يشم أصالً .

فائدة 4 :

احلديث عام ملن كان يف الصالة أو خارجها  ،وهو قول اجلماهري .
وللمالكية تفاصيل وفروق بني من كان داخل الصالة أو خارجها ال ينتهض عليها دليل .
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فائدة 5 :
خروج الريح ال توجب استنجاء  ،وهذا باإلمجاع .
قال النووي  :أمجع العلماء على أنه ال جيب االستنجاء من الريح والنوم وملس النساء والذكر .
وقال ابن قدامة  :ليس على من نام  ،أو خرجت منه ريح استنجاء  ،وال نعلم يف هذا خالفاً .
ألهنا ال ُحتدث أثراً فهي هواء فقط  ،وإذا مل ُحتدث أثراً يف احملل فال جيب أن يُغسل  [ .الشرح املمتع ]
فائدة 6 :

حكم خروج الريح باستمرار من الشخص ؟
األصل أن خروج الريح ينقض الوضوء  ،لكن إذا كان خيرج من شخص باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صالة عند إرادة
الصالة  ،مث إذا خرج منه وهو يف الصالة ال يبطلها وعليه أن يستمر يف صالته حىت يتمها  ،تيسراً من هللا تعاىل لعباده ورفعاً
للحرج عنهم  ،كما قال تعاىل  ( :يريد هللا بكم اليسر ) وقال  ( :ما جعل عليكم يف الدين من حرج ) ( اللجنة الدائمة للبحوث ) .
فائدة 7 :
حرص الشريعة على سد لباب الوسوسة الِت تأِت كثرياً من الناس .
ول َِّ
 -163و َعن أَِِب س ِع ٍ
ود فَلْيَتَ َو َّ
يد ْ
وءا).
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ي قَ َ
ضأْ بَ ْي نَ ُه َما ُو ُ
َح ُد ُك ْم أ َْهلَهُ ُُثَّ أ ََرا َد أَ ْن يَ ُع َ
ْ
اَّلل ( إِذَا أَتَى أ َ
َ
اْلُ ْد ِر ِِ
ض ً
---------( إِذَا أَتَى ) أي  :جامع .
َح ُد ُك ْم أ َْهلَهُ ) أي  :زوجته .
(أَ

ود ) أي  :يرجع إىل مجاعها مرة أخرى .
( ُُثَّ أ ََرا َد أَ ْن يَ ُع َ

( فَلْيَتَ َو َّ
وءا ) وعند ابن خزُية ( وضوءه للصالة )  ،وعند احلاكم ،والبيهقي ( فإنه أنشط للعود ) .
ضأْ بَ ْي نَ ُه َما ُو ُ
ض ً
فائدة 1 :

احلديث دليل على استحباب الوضوء ملن أراد أن يعود للجماع .
لقوله ( فليتوضأ بينهما وضوءاً ) .

والصارف عن الوجوب  :رواية احلاكم ( فإنه أنشط للعود ) .

فهذا التعليل مشعر بأن القضية تتعلق بأمر خيص نشاط الرجل يف اجلماع  ،وليس معلق بأمر شرعي .
فائدة 2 :
احلكمة من هذا الوضوء أشارت إليه رواية احلاكم ( فإنه أنشط للعود ) ألن اجملامع حيصل له كسل واحنالل  ،واملاء يعيد إليه
نشاطه وقوته وحيويته .
فائدة 3 :
احلديث دليل على أن االغتسال من اجلنابة ليس على الفور .

فائدة 4 :

هل يستحب أن يغتسل بني اجلماعني ؟
ذهب بعض العلماء إىل استحباب ذلك :
حلديث أنس ( :أن النيب  طاف على نسائه وكان يغتسل عند كل واحدة منهن ،وقال :هو أزكى وأطيب وأطهر) رواه أبو داود .
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لكن هذا احلديث ضعيف سنداً ومتناً .
أما السند ففيه عبد الرمحن بن أيب رافع  ،قال ابن معني ( صاحل ) وهذا يفيد اعتبار حديثه وسربه  ،وها هو ذا قد تفرد مبا يُنكر
عليه  ،فليس هو حبجة  ،وكذلك فعمته سلمى جمهولة  ،قال ابن القطان  :ال تعرف .
وأما نكارة املنت  :فهو خمالف ملا رواه مسلم عن أنس ( أن النيب  كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) .
ولذا قال أبو داود – عقب إخراج حديث أيب رافع – حديث أنس أصح من هذا .
ويعارضه أيضاً حديث أم املؤمنني عائشة قالت ( كنت أطيب رسول هللا  فيطوف على نسائه مث يصبح حمرماً ينضح طيباً )
متفق عليه .
وبوب له النسائي  :الطواف على النساء يف غسل واحد .
فائدة 5 :
عموم احلديث يفيد أنه سواء أكانت الِت يريد العود إليها هي املوطوءة أو الزوجة األخرى ممن عنده أكثر من واحدة .
فائدة 6 :
طوافه  يف ليلة واحدة  :حيتمل أنه كان يرضاهن أو يرضا صاحبة النوبة  ( .على القول بوجوب القسم ) .
أما على القول بأن القسم ليس واجباً عليه فال إشكال .
ول َِّ
ال  :لَ إِ ََّّنَا
ض هُ لِغُ ْس ِل ا ْجلَنَابَِة قَ َ
ْت يَا َر ُس َ
 -164وع ْن أُِِم َسلَ َمةَ قَالَ ْ
اَّلل إِِِين ْام َرأَة أَ ُش ُّد ض َْف َر َرأْ ِسي فَأَنْ ُق ُ
ت ( قُل ُ
ات ُُثَّ تُِف ِ
ث حثَ ي ٍ
ِ
يض َ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ين ) .
يَكْفيك أَ ْن ََتْثى َعلَى َرأْسك ثَالَ َ َ َ
اء فَ تَط ُْه ِر َ
ني َعلَْيك ال َْم َ
وف رواية ( فَأَنْ ُق ُ ِ
ال  :لَ ) .
ض ِة َوا ْجلَن َابَِة فَ َق َ
ْح ْي َ
ض هُ لل َ
---------( ع ْن أُِِم َسلَ َمةَ ) هند بنت أيب أمية املخزومية أم املؤمنني رضي هللا عنه .
ول َِّ
اَّلل ) هكذا عند مسلم أن السائلة هي أم سلمة ،ومثله عند أيب داود من رواية زهري بن حرب ،وعنده من رواية
ْت يَا َر ُس َ
( قُل ُ
أمحد بن عمرو بن السرح ( أن امرأة من املسلمني ) فأِبمها .
ُح ِك ُم .
( أَ ُش ُّد ) أي  :أ ْ
ُح ِكم فتل شعري  ،قال النووي  :هو بفتح الضاد وإسكان الفاء  ،هذا هو املشهور املعروف يف رواية احلديث ،
(َ
ض ْفر رأسي ) أ ْ
واملستفيض عند احملدثني والفقهاء .
ضهُ ) نقض احلبل أو الشعر  :حل عقده .
( أَفَأَنْ ُق ُ
( لِغُ ْس ِل اَ ْجلَنَابَِة ؟ ) أي  :ألجل االغتسال من اجلنابة  ،وهي إمنا سألت عن الوجوب  ،أي  :هل جيب علي نقضه أم ال ؟
( قال َ :ل ) أي  :ال جيب عليك ذلك .
( إِ ََّّنَا يك ِ
ْف ِ
يك ) أي  :اجيز ِ
يك  ،والكاف مكسورة  ،ألن اخلطاب للمؤنث .
َ
ِ
احلثي  :الرمي  ،واملراد به هنا الصب .
( أَ ْن ََتْثي ) ُ
فائدة 1 :
احلديث دليل على أنه ال جيب على املرأة نقض شعر رأسها لغسل اجلنابة ؟
وهذا قول مجاهري العلماء ومل خيالف يف ذلك إال القليل .
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ِِ ِ
قال ابن قدامة  :واال خياْتالِف الْم ْذهب ِيف أانهه اال اِجيب نا ْقضه ِمن ْ ِ
ِ ه
ي اع ْن اعْب ِد
اجلانااباة  ،اواال أ ْاعلا ُم فيه خ االفًا با ْ ا
ُ
ُ ُُ ْ
ا
ني الْ ُعلا اماء  ،إال اما ُرِو ا
ُ ا ا ُ
اَّللِ بْ ِن ُع امر .
ه
ال  :ال ) .
ضهُ لِغُ ْس ِل ْ
اجلانااباِة قا ا
أ-حلديث الباب ( فاأانْ ُق ُ
ب -وورد عن عدد من النساء أهنن سألن رسول هللا  عن الغسل ( مع كثرة استعماهلن للظفر ) فلم يأمر إحداهن بأن حتل
قرون رأسها .
اَّللِ بْ ان اع ْم ٍرو ياأْ ُمُر
ال (بالا اغ اعائِ اشةا أا هن اعْب اد ه
وقد أنكرت عائشة على ابن عمرو قوله فيما رواه مسلم من طريق ُعبا ْي ِد بْ ِن ُع ام ٍْري قا ا
وس ُه هن أافااال
ت ياا اع اجبًا ِالبْ ِن اع ْم ٍرو اه اذا ياأْ ُم ُر النِ اساءا إِ اذا ا ْغتا اسْل ان أا ْن ياْن ُق ْ
النِ اساءا إِ اذا ا ْغتا اسْل ان أا ْن ياْن ُق ْ
وس ُه هن فا اقالا ْ
ض ان ُرءُ ا
ض ان ُرءُ ا
اَّللِ ِ من إِنا ٍاء و ِ ٍ
ِ
ث
ول ه
ت أا ْغتا ِس ُل أاناا اوار ُس ُ
يد اعلاى أا ْن أُفْ ِر ا
غ اعلاى ارأْ ِسي ثااال ا
احد اواال أا ِز ُ
وس ُه هن :...لااق ْد ُكْن ُ
ْ
ياأْمره هن أا ْن اْحيل ْق ان ُرءُ ا
ا
إِفْ ارا اغات) .
ِ ِ
اجلانااباة ،
س اعلاى الْ امْرأاة أا هن تا ْن ُقض اش ْع ارها لِغُ ْس ِل ْ
قال ابن القيم يف ( هتذيب السنن ) :احديث أُم اسلا امةا اه اذا يا ُدل اعلاى أانههُ لاْي ا
ِ
اَّللِ ب ِن عم ٍرو وإِب ر ِاهيم الن ِ
ِ
ِِ ِ
هه اما قااال تاْن ُقضهُ  ،اوال يُ ْعلام اهلُاما ُم اوافِق .
اواه اذا ات افاق م ْن أ ْاهل الْعْلم  ،إِال اما ُْحي اكى اع ْن اعْبد ه ْ ا ْ ا ْ ا ا ا
هخع ِي أان ُ
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه هللا  :بعض النساء لدينا ُيشطن شعورهن  -أي  :يضفرهنا  -وعندما يغتسلن من اجلنابة ال
تفك املرأة ضفائرها  ،فهل يصح غسلها ؟ مع العلم أن املاء مل يصل إىل كل منابت شعرها  .أفيدونا أفادكم هللا .
اش يد
فأجاب  :إذا أفاضت املرأة على رأسها كفى ؛ ألن أم سلمة رضي هللا عنها سألت النيب  عن ذلك فقالت  :إِِين ْامارأاةٌ أ ُ
ال  :ال  ،إِهمناا يك ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
يك أا ْن اْحتثِي اعلاى رأْ ِس ِ
ْف ِ
ضهُ لِغُ ْس ِل ْ
اجلانااباِة ؟ قا ا
ك ثا ا
ض ْفار ارأْسي فاأانْ ُق ُ
ا
الث احثاياات  ،مثُه تُفيض ا
ا
ا
ني اعلاْيك الْ اماءا
ين  .أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه .
فاتاطْ ُه ِر ا
فإذا حثت املرأة على رأسها املاء ثالث حثيات كفاها ذلك وال حاجة إىل نقضه؛ هلذا احلديث الصحيح( .جمموع فتاوى الشيخ ابن باز)
فائدة 2 :
اختلف العلماء  :هل جيب على املرأة أن تنقض شعرها للغسل من احليض أم ال على قولني :
القول األول  :جيب عليها أن تنقضه للغسل من احليض .
وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة  ،وهو قول الظاهرية واختيار ابن القيم .
ال :اِمسعت ِ ِ
ِ
ِ
يب  اع ْن غُ ْس ِل
صفيهةا ُحتاد ُ
ث اع ْن اعائ اشةا (أا هن أ ْامسااءا اسأالا ْ
ت النهِ ه
أ -ما رواه مسلم من طريق إبراهيم بْ ِن الْ ُم اهاج ِر قا ا ْ ُ ا
ِ
ِ
ِ
الْ ام ِح ِ
ب َعلَى َرأْ ِس َها فَتَ ْدلُ ُكهُ َدلْ ًكا َش ِدي ًدا َح ََّّت تَ ْب لُ َغ
يض فا اق ا
ص ُّ
ور مثُه تَ ُ
ال :تاأْ ُخ ُذ إ ْح ادا ُك هن اماءا اها اوس ْد ارتا اها فاتاطاهُر فاتُ ْحس ُن الطي ُه ا
ال سبحا ان هِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ت أْ
صي
صةً ممُا هس اكةً فاتاطا ههُر ِباا ،فا اقالا ْ
امسااءُ :اواكْي ا
ُش ُؤو َن َرأْس َها مثُه تا ُ
ب اعلاْي اها الْ اماءا مثُه تاأْ ُخ ُذ فْر ا
ف تاطاهُر ِباا؟ فا اق ا ُ ْ ا
اَّلل تاطاه ِر ا
ِ
ِِبا ،فا اقالات عائِ اشةُ :اكأانهها ُختْ ِفي ذالِ ا ِ
ور أو تُْبلِ ُغ
ني أاثاار الدِهم ،او اسأالاْتهُ اع ْن غُ ْس ِل ْ
اجلانااباِة فا اق ا
ْ ا
ك تاتابهع ا
ا
ا
ال :تاأْ ُخ ُذ اماءً فاتاطاهُر فاتُ ْحس ُن الطي ُه ا
ِ
ِ
ِ
يض اعلاْي اها الْ اماءا ) احلديث .
صي
ب اعلاى ارأْس اها فاتا ْدلُ ُكهُ اح هىت تاْب لُ اغ ُش ُؤو ان ارأْس اها مثُه تُف ُ
ور مثُه تا ُ
الطي ُه ا

قال ابن القيم رمحه هللا  :وهذا دليل أنه ال يكتفى فيه مبجرد إفاضة املاء كغسل اجلنابة  ...ففرق بني غسل احليض واجلنابة يف

هذا احلديث ،وجعل غسل احليض أكثر ،وهلذا أمر فيه بالسدر املتضمن لنقضه .
ب-ما رواه مسلم من طريق عروة عن عائشة  .قالت ( خرجنا مع النيب  عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ومل أكن سقت
اهلدي ...احلديث وفيه  :أنه  قال هلا حني حاضت  :انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة )  ،فأمرها بنقض رأسها
وهي تغتسل من احليض .
ض الشهع ِر لِيتحقهق وص ُ ِ
ِ
اجلانااباِة ؛ ِألانههُ ياكْثُ ُر فايا ُش يق
ب اغ ْسلُهُ  ،فا ُع ِف اي اعْنهُ ِيف ُغ ْس ِل ْ
ج -اوِألا هن ْاأل ْ
وب نا ْق ِ ْ اا ا ا ُ ُ
اص ال ُو ُج ُ
ول الْ اماء اإىل اما اجي ُ
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احلي ِِ ِ ِ ِ
اذلِ ا ِ ِ
اص ِل ِيف الْوج ِ
وب .
ض خب االفه  ،فاباق اي اعلاى ُم ْقتا ا
ضى ْاأل ْ
ك فيه  ،او ْاْ ُ
ُُ
القول الثاين  :أنه ال جيب نقضه يف غسل احليض .

وهذا قول مجهور العلماء .
واختار هذا القول ابن قدامة  ،وصاحب الشرح الكبري ابن أيب عمر ،واختاره الشوكاين  ،والسعدي وحممد بن إبراهيم .
ال :ال  ، ) ...ولو كان النقض واجباً لذكره ألنه ال جيوز
ضهُ لِغُ ْس ِل ا ْجلانااباِة؟ اوِيف ِراواياٍة :او ْ
ض ِة؟ فا اق ا
احلاْي ا
أ -حلديث الباب ( أافاأانْ ُق ُ
تأخري البيان عن وقت احلاجة .
ب-وملا ورد يف إنكار عائشة على ابن عمرو يف غسلها مع رسول هللا  ،وأهنا ال تزيد على أن تفرغ على رأسها ثالث فراغات.
ج -وألنه موضع من البدن فاستوى فيه احليض واجلنابة كسائر البدن .
وهذا القول هو الراجح .
ضأ ْ ِ
ب اغْي ر و ِاج ٍ
ب.
قال ابن قدامة  :اوقا ا
ال با ْع ُ
اص احابناا  :اه اذا ُم ْستا اح ٌّ ُ ا
وهو قاو ُل أا ْكثا ِر الْ ُف اقه ِاء  ،وهو ال ه ِ
اَّللُ .
يح  ،إ ْن اشاءا ه
اُا ْ
صح ُ
ا اُا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض أالْ افاظ حد ِ
ِألا هن ِيف با ْع ِ
ال :
ت للنِ ِ
ضة اولْل اجنااباة ؟ فا اق ا
ْح ْي َ
ض ْفار ارأْسي أَفَأَنْ ُق ُ
هيب ِ : إين ْامارأاةٌ أ ُ
اش يد ا
يث أُِم اسلا امةا ( أان اهها قاالا ْ
ضهُ لل َ
ا

اال . ) ...
واه ِذهِ ِزي اادةٌ اِجيب قابوُهلاا  ،واه اذا ص ِريح ِيف نا ْف ِي الْوج ِ
وب .
ا ا ٌ
ُ ُ
ُُ
ا
ا
ِ
ِ
ِ
هيب  اع ْن غُ ْس ِل الْ امح ِ
ور  ،مثُه
يض  ،فا اق ا
ت أْ
اواراو ْ
امسااءُ ( أان اهها اسأالْت النِ ه
ال  :تاأْ ُخ ُذ ْ
إح ادا ُك هن اماءا اها اوس ْد اراها فاتاطاهُر فاتُ ْحس ُن الطي ُه ا
ِ
ِ
ب اعلاْي اها الْ اماءا ) .
صي
صي
ب اعلاى ارأْ ِس اها  ،فاتا ْدلُ ُكهُ ادلْ ًكا اشد ً
يدا  ،اح هىت تاْب لُ اغ ُش ُؤو ان ارأْس اها  ،مثُه تا ُ
تا ُ
ولاو اكا ان النه ْقض و ِاجبا لا اذ اك ِرهِ ؛ ِألانهه اال اجي ِ
ان عن وقْ ِ
ِ
( املغين ) .
اج ِة .
ت ْ
ُ ُُ
ُا ً
احلا ا
اْ
وز تاأْخ ُري الْبا يا ا ْ ا
قال الشيخ ابن باز  :والصحيح أنه ال جيب عليها نقضه يف غسل احليض  ،ملا رود يف بعض روايات أم سلمة عند مسلم أهنا
قالت للنيب  ( إين امرأة أشد ظفر رأسي  ،أفأنقضه للحيض واجلنابة ؟ قال  :ال )  ،ومذهب اجلمهور أنه إذا وصل املاء إىل
مجيع شعرها ظاهره وباطنه من غري نقض  ،مل جيب النقض .

فائدة 3 :
احلكمة من التفريق بني اجلنابة واحليض عند من يقول به .
احلكمة  :أن األصل وجوب نقض الشعر  ،ليتحقق وصول املاء إىل ما جيب غسله  ،فعفي عنه يف غسل اجلنابة  ،ألنه يكثر
فيشق ذلك فيه  ،خبالف احليض فالغالب أنه يف الشهر مرة فال مشقة يف نقضه  ،فيبقى على مقتضى األصل  ،وهو الوجوب .
فائدة 4 :
قال ابن قدامة  :والرجل واملرأة يف هذا سواء ،وإمنا خصت املرأة بالذكر ألن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفريه وتطويله .
ول َِّ
ت ص ُفوفُنا َكص ُف ِ
ٍ ِ
ضلْنَا َعلَى الن ِ
ت لَنَا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 -165و َع ْن ُح َذيْ َفةَ قَ َ
وف ال َْمالَئِ َك ِة َو ُج ِعلَ ْ
اَّلل  ( فُ ِِ
َّاس بِثَالَث ُجعلَ ْ ُ َ ُ
صلَةً أُ ْخ َرى ) .
ض ُكلُّ َها َم ْس ِج ًدا َو ُج ِعلَ ْ
ورا إِذَا ََلْ ََِن ِد ال َْماءَ َ ،وذَ َك َر َخ ْ
األ َْر ُ
ت تُ ْربَتُ َها لَنَا طَ ُه ً
ب وأ ِ
ول َِّ
ْت علَى األَنْبِي ِاء بِ ِس ٍِ ِ
يت جو ِامع الْ َكلِ ِم ونُ ِ
َ -166ع ْن أَِِب ُه َريْ َرةَ أ َّ
ت
اَّلل  قَ َ
َن َر ُس َ
ت بِ ُّ
ُحلَّ ْ
ال ( فُ ِِ
ص ْر ُ
ضل ُ َ
َ
ت أُ ْعط ُ َ َ َ
الر ْع ِ َ
َ
ْت إِ ََل ْ
اْلَل ِْق َكافَّةً َو ُختِ َم ِيب النَّبِيُّو َن ) .
ل الْغَنَائِ ُم َو ُجعِلَ ْ
ورا َوَم ْس ِج ًدا َوأ ُْر ِسل ُ
ل األ َْر ُ
ض طَ ُه ً
ت َِ
َِ
---------ضلْنَا َعلَى الن ِ
َّاس ) أي  :فضلنا هللا على سائر األمم .
( فُ ِِ
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( بِثَالَ ٍ
ث ) أي  :بثالث خصال .
ت ص ُفوفُنا َكص ُف ِ
ِ
وف ال َْمالَئِ َك ِة ) وصفوف املالئكة كما يف حديث جابر اْلِت إن شاء هللا .
( ُجعلَ ْ ُ َ ُ
ض ُكلُّ َها َم ْس ِج ًدا ) سيأِت شرحها إن شاء هللا .
( َو ُج ِعلَ ْ
ت لَنَا األ َْر ُ
ورا ) فيه جواز التيمم .
( َو ُج ِعلَ ْ
ت تُ ْربَتُ َها لَنَا طَ ُه ً
ِِ
ِ
اء ) أما مع وجود املاء فال جيوز .
( إ َذا ََلْ ََند ال َْم َ
ضلات ه ِذهِ ْاألُهمةُ علاى سائِِر ْاألُم ِم بِثا اال ٍ
ِ
ث:
صلَةً أُ ْخ َرى ) جاء عند أمحد يف املسند بياهنا  ،اع ْن ُح اذيْ افةا قا ا
( َوذَ َك َر َخ ْ
ال " :فُ ْ ا
ا
ا ا
يت ه ِذهِ
ِ
جعِلات اهلا ْاألارض طاهورا ومس ِج ًدا ،وجعِلات ص ُفوفُها علاى ص ُف ِ
هيب  يا ُق ُ
وف الْ ام االئِ اك ِة " ،قا ا
ول اذاَ " :وأُ ْعط ُ َ
ال :اكا ان النِ ي
اُ ْ ُ ا ا ُ
ُ ْ ا ْ ُ ُ ً اا ْ
ات ِمن ِ
ْاآلي ِ
ت ال َْع ْر ِ
هيب . 
ال أابُو ُم اعا ِوياةاُ :كليهُ اع ِن النِ ِ
ب قَ ْبلِي " ،قا ا
شََ ،لْ يُ ْعطَ َها نَِ ٌّ
آخ ِر الْبَ َق َرةِ ِم ْن َك ْن ٍز ََتْ َ
ْ
َ
تنبيه :
جاء يف الصحيحني :
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ت بِالير ْع ِ
ب ام ِس اريةا اش ْه ٍر او ُجعِلا ْ ِ
ض
هيب  قا ا
عن اجابِر بْن اعْبد هللا أا هن النِ ه
اح ٌد قاْبلي نُصْر ُ
ال ( أ ُْعط ُ
يل األ ْار ُ
يت َخاْ ًسا املْ يُ ْعطا ُه هن أ ا
ت ا
صالاةُ فا ْليص ِل وأ ُِحلهت ِيل الْمغ ِاِن وامل اِحت هل أل ٍ ِ
ِ
ِ
هيب
ورا فاأايُياا ار ُج ٍل ِم ْن أُهم ِِت أ ْاد اراكْتهُ ال ه
اعةا  ،اواكا ان النِ ي
يت ال هش اف ا
احد قاْبلي اوأ ُْعط ُ
ُ ا ا ْ ا اا ُ ا ْ
ا
ام ْسج ًدا اوطا ُه ً
ث إِ اىل قاوِم ِه خا ه ِ
ت إِ اىل الن ِ
هاس اعا همة ) متفق عليه .
يُْب اع ُ
صةً اوبُعثْ ُ
ْ ا
وجاء أيضاً فيهما :
ِ ِ
ول ا هَّللِ  ( بعِثْ ِ ِ
ِ ِ
ت بِالير ْع ِ
يح اخازائِ ِن األ ْار ِ
ت
يت ِمباافاتِ ِ
ال ار ُس ُ
ال :قا ا
ع ْن أِاِب ُهاريْ ارةا قا ا
ض فا ُو ِض اع ْ
ت جبا اوام ِع الْ اكل ِم اونُصْر ُ
ب اوباْي ناا أاناا ناائ ٌم أُت ُ
ُ ُ
اَّللِ  اوأانْتُ ْم تا ْنتاثِلُونا اها ) .
ول ه
ب ار ُس ُ
ى » .قا ا
ِيف يا اد ه
ال أابُو ُهاريْ اراة فا اذ اه ا
فائدة 1 :
هاس بِثاالا ٍ
قوله ( اعلاى الن ِ
ث ) هذا ال يقتضي احلصر  ،ألنه مفهوم العدد غري مقيد  ،وأن العدد ال مفهوم له  ،فما أعطيه النيب 
أكثر من ذلك .
وقد ذكر احلافظ ابن حجر بعض اخلصائص للنيب  غري موجودة يف هذا احلديث :
عند مسلم ( وأعطيت جوامع الكلم  ،وختم يب النبيون ) .
وعنده أيضاً من حديث حذيفة ( جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة ) .
وعند النسائي ( وأعطيت هذه اْليات من آخر سورة البقرة من كنز حتت العرش ) .
وعند البزار عن أيب هريرة ( وغفر يل ما تقدم من ذنيب وما تأخر  ،وأعطيت الكوثر  ،وإن صاحبكم لصاحب لواء احلمد يوم
القيامة ) .
وعند البزار عن ابن عباس ( وكان شيطاين كافراً فأعانين هللا عليه فأسلم ) .
فائدة 2 :
قوله ( جعِلات ص ُفوفُنا اكص ُف ِ
صفيو ان
اَّللِ  فا اق ا
ول ه
ال ( اخار اج اعلاْي ناا ار ُس ُ
وف الْ امالائِ اك ِة ) جاء يف حديث اجابِ ِر بْ ِن امسُارةا قا ا
ال  :أاالا تا ُ
ُ ْ ُ ا ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صو ان ِيف
ص ي
ص ي
ف الْ امالائ اكةُ عْن اد ارِباا قا ا
ول ه
ف الْ امالائِ اكةُ ِعْن اد ارِباا » .فا ُقْلناا ياا ار ُس ا
ال « يُت يمو ان ال ي
وف األ اُوال اوياتا ارا ي
ص ُف ا
اَّلل اواكْي ا
ف تا ُ
اك اما تا ُ
صِ
ف ) رواه مسلم .
ال ه
فائدة 3 :
ض ُكلُّ َها َم ْس ِج ًدا ) .
قوله ( َو ُج ِعلَ ْ
ت لَنَا األ َْر ُ
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قوله ( مسجداً ) أي موضع سجود  ،وال خيتص السجود فيها مبوضع دون غريه .

ووجه اْلصوصية  :قال اخلطايب  :أن من قبله إمنا أبيحت هلم الصلوات يف أماكن خمصوصة كالبيع والصوامع ،ويؤي ده رواية عمرو

بن شعيب بلف ظ ( وكان من قبلي إمنا كانوا يصلون يف كنائسهم ) .
وهذا نص يف موضع النزاع فثبتت اخلصوصية .
ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس حنو حديث الباب  ،وفيه ( ومل يكن أحد من األنبياء يصلي حىت يبلغ حمرابه ) .
فائدة 4 :

قوله ( وجعلت ل األرض مسجداً ) ؟

يدل على أن األصل جواز الصالة يف مجيع األماكن  ،لكن يستثَن من ذلك مواضع ال جيوز الصالة فيها :

أ -املقربة .

لقوله  ( : األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام )

رواه الرتمذي .

ب-احلمام ( مكان املغتسل ) .
للحديث السابق .
وألن احلمام مكان يكشف فيه العورات .
ج-احلش ( مكان قضاء احلاجة ) .
ألنه أوىل من احلمام .
وألنه جنس خبيث ومأوى للشياطني .
د -أعطان اإلبل ( املكان الذي تبيت فيه وتأوي إليه ) .
حلديث الرباء بن عازب قال (سئل رسول هللا  عن الصالة يف مبارك اإلبل فقال :ال تصلوا فيها فإهنا من الشياطني)

رواه أمحد

فائدة 5 :
ِِ
ت تُ ْربَتُ َها لَنَا طَ ُه ً ِ
اء ) دليل على أن التيمم من خصائص هذه األمة .
قوله ( َو ُج ِعلَ ْ
ورا إذَا ََلْ ََند ال َْم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ويف حديث السابق ( أ ُْعط ُ
ض ام ْسجداً اوطا ُهوراً  ،فاأايُياا ار ُج ٍل م ْن أُهم ِِت أ ْاد اراكتْهُ
يل األ ْار ُ
يت َخاْساً املْ يُ ْعطا ُه هن أ ا
اح ٌد قاْبلي  ... :وجعلت ا
ص ِل . ) ...
ال ه
صالاةُ فا ْليُ ا
( وأ ِ
ل ال َْمغَ ِانُ ) أي  :جعلها هللا يل حالالً  ،واملراد ِبا  :ما يؤخذ من أموال الكفار يف اجلهاد  ،وكانت يف األمم السابقة جتمع يف مكان  ،مث تنزل عليهم
ُحلَّ ْ
َ
ت َِ
ِ
يت َّ
قضى بينهم .
نار من السماء فتحرقها ( َوأُ ْعط ُ
الش َف َ
اعةَ ) املراد ِبا  :الشفاعة العظمى  ،وهي شفاعته  إىل هللا تعاىل يف أهل املوقف أن يُ ا

والتيمم ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع :
قال تعاىل ( فالام اِجتدوا ماء فات ي همموا صعِيداً طايِباً فاامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم اوأايْ ِدي ُك ْم ) .
ْ ُ ا ً اا ُ ا
ْ ا ُ ُُ
ومن السنة  :أحاديث كثرية  :حديث الباب وغريها .
وأمجعت األمة على جواز التيمم من حيث اجلملة  [ .نقل اإلمجاع النووي وابن قدامة ] .
فائدة 6 :

ِِ
ِ
اء ) دليل على أن التيمم يشرع عند فقد املاء لقوله ( إِ اذا املْ اِجن ِد الْ اماءا ) .
قوله (  ...إ َذا ََلْ ََند ال َْم َ

فإذا كان غري واجد للماء ال يف بيته  ،وال يف رحله إن كان مسافراً  ،وال ما قرب منه ؛ فإنه يشرع له التيمم .
أ-لقوله تعاىل  ( :فالا ْم اِجت ُدوا اماءً فاتا يا هم ُموا ) .
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ب-وحلديث الباب ( ...إِ اذا املْ اِجن ِد الْ اماءا ) .
ج-وحلديث أيب ذر  .قال  :قال  ( الصعيد طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني  ،فإذا وجده فليمسه بشرته ) .
تنبيه  :وهل جيب عليه أن يطلب املاء قبل تيممه ؟

نعم  ،جيب عليه أن يطلب املاء قبل التيمم يف رحله وبقربه وبداللة .
لقوله تعاىل (فالا ْم اِجت ُدوا اماءً فاتا يا هم ُموا ) وال يقال  :مل جيد املاء إال بعد الطلب .

تنبيه  :ما احلكم إذا وجد املاء لكن بثمن زائد ؟ اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

فقيل  :يعدل إىل التيمم ولو معه قيمته .

وعللوا ذلك بأن هذه الزيادة جتعله يف حكم املعدوم .

وقيل  :إن كان قادراً على شرائه لوجود مثنه عنده ؛ فإنه يشرتيه إذا مل يكن عليه ضرر .
ألن هللا يقول  ( :فالا ْم اِجت ُدوا اماءً ) واملاء هنا موجود .
وهذا القول هو الصحيح .
لكن إن كان غري واجد الثمن  ،أو ليس معه إال بعضه ؛ فهو عادم للماء  ،وال يلزمه االقرتاض  ،ملا يف ذلك من املنة .
فائدة 7 :
ورا  ) ...استدل به من قال يشرتط للتيمم أن يكون برتاب .
قوله ( َو ُج ِعلَ ْ
ت تُ ْربَتُ َها لَنَا طَ ُه ً
وهذه املسألة اختلف العلماء فيها  :هل ال بد من الرتاب للتيمم أم جيوز بغريه ؟ على قولني :
القول األول  :أنه ال بد من الرتاب .
وهذا مذهب أمحد والشافعي وداود وأكثر الفقهاء  [ .قاله النووي ]
ِ
ورا ) .
أ -حلديث الباب ( او ُجعلا ْ
ت تُ ْرباتُ اها لاناا طا ُه ً
فخص تراِبا حبكم الطهارة ،وذلك يقتضي نفي احلكم عما عداه ،ولو كان غري الرتاب طهوراً لذكره فيما من هللا تعاىل به عليه.
ب -ولقوله تعاىل ( فالام اِجتدوا ماء فات ي همموا صعِيداً طايِباً فاامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم اوأايْ ِدي ُك ْم ِمْنهُ ) .
ْ ُ ا ً اا ُ ا
ْ ا ُ ُُ
وجه الداللة  :أن هللا سبحانه أمر بالتيمم بالصعيد – وهو الرتاب – كما فسره ابن عباس  ،وقال تعاىل ( منه ) أي  :ببعضه ،
وال حيصل املسح بشيء منه إال أن يكون ذا غبار يعلق باليد والوجه .
القول الثاين  :جيوز بكل ما تصاعد على األرض من تراِبا ورملها وحجرها ومدرها .
وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك  ،واختاره ابن تيمية وابن القيم .
أ-لقوله تعاىل ( فالام اِجتدوا ماء فات ي همموا صعِيداً طايِباً فاامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم اوأايْ ِدي ُك ْم ِمْنهُ ) .
ْ ُ ا ً اا ُ ا
ْ ا ُ ُُ
وجه الداللة من وجهني :
أحدمها  :أن الصعيد هو الصاعد على وجه األرض  ،وهذا يعم كل صاعد  ،فيتناول احلجر واملدر وسائر أجزاء األرض .

الثاين  :أن معَن ( منه ) يف اْلية املذكورة البتداء الغاية  ،فيكون ابتداء الفعل باألرض ،وانتهاء املسح بالوجه ،فيمسح من وقت
الضرب ال قبله .
ب -ولقوله  ( جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ) فدل على أن التيمم ج ائز جبميع أجزاء األرض .
ج-وحلديث أيب جهم قال  ( :أقبل النيب  من حنو بئر مجل  ،فلقيه رجل فسلم عليه  ،فلم يرد عليه النيب  حىت أقبل على
اجلدار فمسح بوجهه ويديه مث رد عليه السالم ) .
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د -وألن الرسول  ملا سافر هو وأصحابه يف غزوة تبوك وقطعوا تلك الرمال يف طريقهم  ،مل يرد أهنم محلوا الرتاب معهم وال
أمرهم به  ،بل كانوا يتيممون مبا تيسر هلم من األرض .
وهذا القول هو الصحيح .
قال السعدي  :والصحيح أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه األرض من تراب له غبار أو رمل أو حجر أو غري ذلك

وقال ابن القيم  :وملا سافر هو وأصحابه يف غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال يف طريق هم وماؤهم يف غاية القلة  ،ومل يرد أنه محل
معه الرتاب وال أمر به  ،وال فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن يف املفاوز الرمال أكثر من الرتاب .
وقال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا  :القول الراجح أنه ال يشرتط للتيمم أن يكون تراب له غبار  ،بل إذا تيمم على األرض
أجزأه سواء كان فيها غبار أم ال .
وهذا القول هو الراجح .

وأما دليلهم  ( :وجعلت تربتها  ) ...فهذا من ذكر بعض أفراد العام ما يوافق حكم العام  ،وذكر بعض أفراد العام مبا يوافق العام
ال يفيد التخصيص .
 وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا عن املريض ال جيد الرتاب فهل يتيمم على اجل دار  ،وكذلك الفرش أم ال ؟
فأجاب  :اجلدار من الصعيد الطيب  ،فإذا كان اجلدار مبنياً من الصعيد سواء كان حجراً أو كان مدراً– لابِنًا من الطني  ، -فإنه
جيوز التيمم عليه  ،أما إذا كان اجلدار مكسواً باألخشاب أو ( بالبوية ) فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به وال
حرج  ،ويكون كالذي يتيمم على األرض ؛ ألن الرتاب من مادة األرض  ،أما إذا مل يكن عليه تراب  ،فإنه ليس من الصعيد يف
شيء  ،فال يتيمم عليه .
وبالنسبة للفرش نقول  :إن كان فيها غبار فليتيمم عليها  ،وإال فال يتيمم عليها ألهنا ليست من الصعيد .
فائدة 8 :
يت َج َو ِام َع الْ َكلِ ِم ) دليل على أنه  أعطي جوامع الكلم .
قوله ( أُ ْع ِط ُ
واجلامع من الكلم ما قل مبناه وعظُم معناه .
وجوامع الكلم الِت ُخص ِبا نبينا  نوعان :
أحدمها  :القرآن الكرمي .

واآلخر  :ما وقع عليه الوصف املتقدم ( يف قلة املبَن وعظم املعَن من كالمه  ) كقوله  : الدين النصيحة  ،وقوله : 
احلج عرف ة .
فائدة 9 :

ب ) ويف حديث جابر يف الصحيحني السابق ( ْ ِ
ِ ِ
قوله ( ونُ ِ
ت بِالير ْع ِ
الر ْع ِ
ب
ت بِ ُّ
ص ْر ُ
اح ٌد قاْبلي نُص ْر ُ
أعط ُ
َ
يت َخاْساً املْ يُ ْعطا ُه هن أ ا
ام ِس اريةا اش ْه ٍر . ) .... ،
الرعب  :اخلوف والذعر  ،واملراد هنا  :حصول اخلوف والوجل يف قلوب األعداء ( ام ِس اريةا اش ْه ٍر ) أي  :مسافة شهر  ،واملعَن :
أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر .
تنبيه  :قوله  ( نصرت بالرعب مسرية شهر ) ملاذا جعل غاية الرعب شهراً ؟
إمنا جعل الغاية شهر ألنه مل يكن بني بلده وبني أحد من أعدائه أكثر منه .
وهذه اخلاصية حاصلة له على اإلطالق حىت لو كان وحده بغري عسكر .
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تنبيه  :هل هذا الرعب خاص بالنيب  أم ألمته ؟ الذي يظهر أنه عام للنيب  وألمته .
أ -ألن معظم اخلصائص الِت ذكرها النيب  معظمها عام  ،كإحالل الغنائم .
ب -أن هذا ألياق برمحة هللا تعاىل ِبذه األمة .
وقيل  :ليس عام لألمة .

وقيل  :إذا كانت األمة تسري على منهج النيب  فلها ذلك .

فائدة . 10 :
قوله ( وأ ِ
ل الْغَنَائِ ُم ) أي  :جعلها هللا يل حالالً  ،واملراد ِبا  :ما يؤخذ من أموال الكفار يف اجلهاد  ،وكانت يف األمم
ُحلَّ ْ
َ
ت َِ
السابقة جتمع يف مكان  ،مث تنزل عليهم نار من السماء فتحرقها .
قال اْلطايب  :كان من تقدم على ضربني :
منهم من مل يؤذن له يف اجلهاد فلم تكن هلم غنائم .
ومنهم من أذن له فيه  ،لكن كانوا إذا غنموا شيئاً مل حيل هلم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته .

فائدة 11 :
ِ
ت إِ اىل الن ِ
ْت إِ ََل ْ
هاس اعا همةً ) .
ث إِ اىل قا ْوِم ِه اخا ه
قوله ( َوأ ُْر ِسل ُ
هيب يُْب اع ُ
اْلَل ِْق َكافَّةً ) ويف حديث جابر ( اواكا ان النِ ي
صةً  ،اوبُعثْ ُ
وقد كثرت النصوص يف أن دعوة ورسالة النيب  عامة جلميع الناس .
اك إِهال اكافهةً لِلن ِ
هاس ) .
(واما أ ْار اسْلنا ا
قال تعاىل ا
اَّللِ إِلاي ُكم اِ
مجيعاً ) .
هاس إِِين ار ُس ُ
ول ه ْ ْ
وقال تعاىل (قُ ْل ياا أايي اها الن ُ
ِ ِ ِِ
وقال تعاىل (وأ ِ
اي :اوأُنْ ِذ ار ام ْن بالاغاهُ.
ُوح اي إِ اه
يل اه اذا الْ ُقْرآ ُن ألُنْذ ارُك ْم به اوام ْن بالا اغ ) أ ْ
ا
ِ
ِ
اك للن ِ
يدا ) .
هاس ار ُس ًوال اواك افى بِ ه
اوقاال تعاىل ( اوأ ْار اس ْلنا ا
اَّلل اش ِه ً
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ني نا ِذ ًيرا ) .
اوقا ا
ال تعاىل ( تابا ااراك الهذي ناهزال الْ ُفْرقاا ان اعلاى اعْبده ليا ُكو ان لْل اعالام ا
ِ ِ
صرت بِالير ْع ِ ِ
ال  ( أ ُْع ِطيت َخاْسا امل ي عطاه هن أ ِ
ِ
ِ
هيب
اوقا ا
اعةا ،اواكا ان النِ ي
يت ال هش اف ا
اح ٌد م ان ْاألانْبِيااء قاْبلي  :نُ ْ ُ
ب امس اريةا اش ْه ٍر ،... ،اوأ ُْعط ُ
ُ ً ْ ُْ ُ ا
ث إِ اىل قاوِم ِه خا ه ِ
ت إِ اىل الن ِ
هاس اعا همة ) متفق عليه .
يُْب اع ُ
صةً اوبُعثْ ُ
ْ ا
وقال  ( وأرسلت إىل اخللق كافة ) رواه مسلم .
ويف رواية ( وبعثت إىل كل أمحر وأسود ) .
قيل  :املراد باألمحر العجم  ،واألسود العرب  ،وقيل  :األمحر اإلنس  ،واألسود اجلن
ال  ( اال يسمع ِيب رج ل ِمن ه ِذهِ ْاألُهم ِة ي ه ِ
صارِاينٌّ مثُه اال يُ ْؤِم ُن ِيب إِهال اد اخ ال النهار ) رواه مسلم .
اوقا ا
ود ٌّ
ي اواال نا ْ
اْاُ اُ ٌ ْ ا
اُ

فائدة 12 :
قوله ( َو ُختِ َم ِ َيب النَّبِيُّو َن ) دليل على أن نبينا حممد  آخر األنبياء .
ول هِ
ني ) .
اح ٍد ِمن ِر اجالِ ُك ْم اولا ِكن هر ُس ا
اَّلل او اخ اامتا النهبِيِ ا
أ-ا قال تعاىل ( هما اكا ان ُحما هم ٌد أاباا أ ا
ِ
يب النهبِيو ان ) .
ب -وحلديث الباب ( او ُخت ام ِ ا
امح ُد وأاناا الْم ِ
يب الْ ُك ْفار اوأاناا
احي اله ِذى ُياْ ُحو ه
اَّللِ  قا ا
ول ه
ج -وعن ُجبا ْري بْ ِن ُمطْعِم  .أا هن ار ُس ا
ال ( إِ هن ِيل أ ْ
امسااءً أاناا ُحما هم ٌد اوأاناا أ ْ ا ا ا
اَّللُ ِ ا
اشر اله ِذى ُحيشر النهاس علاى قادمي وأاناا الْعاقِ ه ِ
ْ ِ
احد ) متفق عليه .
س با ْع ادهُ أ ا
ْ اُ ُ ا ا ا ه ا ا ُ
احلا ُ
ب الذى لاْي ا
ِ
اَّللِ  لِعلِ ٍى ( أانْ ِ ِ ِ
يب با ْع ِدي ) متفق عليه
ول ه
ال ار ُس ُ
ال :قا ا
د-وعن اس ْعد  .قا ا
وسى إِاله أانههُ الا ناِ ه
ا
ا
ت م َِن مباْن ِزلاة اه ُارو ان م ْن ُم ا
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ِ
ِ ِ
ال قااع ْدت أابا هري راة َخاْ ِ ِ
ِ
ِ
ث اع ِن النِ ِ
هيب  قا ا
ني فا اس ِم ْعتُهُ ُحياد ُ
ال ( اكانا ْ
س سن ا
يل تا ُس ُ
وس ُه ُم األانْبيااءُ
ه -وعن أيب احازم قا ا ا ُ ا ُ اْ ا
ت بانُو إ ْسارائ ا
ا
يب با ْع ِدي  ) ...متفق عليه .
ُكله اما اهلا ا
يب اوإِنههُ الا ناِ ه
يب اخلا افهُ ناِ ٌّ
ك ناِ ٌّ
فائدة 12 :
ِ ِ
يح اخازائِ ِن األ ْار ِ
اَّللِ  اوأانْتُ ْم تاْنتاثِلُونا اها ) .
يت ِمباافاتِ ِ
ول ه
ب ار ُس ُ
ى » .قا ا
ت ِيف يا اد ه
ض فا ُو ِض اع ْ
قوله ( اوباْي ناا أاناا ناائ ٌم أُت ُ
ال أابُو ُهاريْ اراة فا اذ اه ا
يح اخازائِ ِن األ ْار ِ
ض ) املراد ما فُتح على األمة من الغنائم  ،من ذخائر كسرى وقيصر وغريمها .
قوله (ِمباافاتِ ِ
قال القرطب  :هذه الرؤيا أوحى هللا فيها لنبيه  أن أمته ستملك األرض  ،ويتسع سلطاهنا  ،ويظهر دينها  ،مث إنه وقع ذلك

كذلك ؛ فملكت أمته من األرض ما مل َتلكه أمة من األمم فيما علمناه  ،فكان هذا احلديث من أدلة نبوته. 
ب َِّ
ورةَ ( أ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر أَ ْش َه ُد أَ ْن لَ إِلَهَ إِلَّ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
اَّلل َ علَّ َمهُ َه َذا األَذَا َن ( َّ
َن نَِ َّ
اَّللُ أَ ْش َه ُد أَ ْن لَ إِلَهَ
 -167و َع ْن أَِِب َْحم ُذ َ
ول َِّ
ول َِّ
اَّلل أَ ْش َه ُد أ َّ
اَّللُ أَ ْش َه ُد أ َّ
ول  -أَ ْش َه ُد أَ ْن لَ إِلَهَ إِلَّ َّ
إِلَّ َّ
ود فَيَ ُق ُ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
اَّلل ُُ -ثَّ يَ ُع ُ
اَّللُ أَ ْش َه ُد أَ ْن لَ إِلَهَ
ول َِّ
ول َِّ
ني َ -ح َّي َعلَى الْ َفالَ ِح َ -م َّرتَ ْ ِ
الصالَةِ َ -م َّرتَ ْ ِ
اَّلل أَ ْش َه ُد أ َّ
اَّللُ أَ ْش َه ُد أ َّ
ني ».
إِلَّ َّ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
اَّلل َح َّي َعلَى َّ
اَّللُ ) .
اَّللُ أَ ْكبَ ُر لَ إِلَهَ إِلَّ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
اد إِ ْس َحا ُق « َّ
َز َ
---------ص ْوتُهُ ،فا اعله امهُ اْْلذاا ان ) .
ورةا  ( أا هن النِ ه
( َع ْن أَِِب َْحم ُذ َ
هيب  أ ْاع اجباهُ ا
ورةَ ) جاء عند ابن خزُية عن أِايب اْحم ُذ ا
ول هللاِ 
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
( َّ
وراة ( أا هن ار ُس ا
اَّللُ أَ ْكبَ ُر ) هكذا يف مسلم بتثنية التكبري  ،وعند أيب داود برتبيع التكبري ولفظه  :عن أيب اْحم ُذ ا
اَّللُ أا ْكبا ُر . ) ... ،
اَّللُ أا ْكبا ُر ه
اَّللُ أا ْكبا ُر ،ه
اَّللُ أا ْكبا ُر ه
اعله امهُ األا اذا ان تِ ْس اع اع ْشاراة اكلِ امةً  :األا اذا ُن :ه
وما جاء عند أيب داود من التكبري أربعاً أرجح ألمور :
أولً  :ألهنا زيادة من ثقة  ،والزيادة من الثقة مقبولة .
قال الشوكاين  :واحلق أن روايات الرتبيع أرجح الشتماهلا على الزيادة  ،وهي مقبولة لعدم منافاهتا وصحة خمرجها .
ثانياً  :أن هذا هو املوافق حلديث عبد هللا بن زيد .
فائدة 1 :
احلديث دليل على مشروعية الرتجيع يف األذان .

والرتجيع  :هو أن يقول الشهادتني بصوت منخف ض يُسمع من كان بقربه  ،مث يقوهلما بصوت مرتفع كسائر مجل األذان .
وقد اختلف العلماء يف حكم الرتجيع يف األذان على أقوال :

القول األول  :أنه سنة .
وهذا مذهب مالك الشافعي .
حلديث الباب  ،فإن فيه الرتجيع .
القول الثاين  :أنه غري مشروع .
وهذا مذهب أيب حنيفة .
حلديث عبد هللا بن زيد – وسيأِت  -فهو أصل يف مشروعية األذان  ،وليس فيه ذكر الرتجيع  ،فاألخذ به أوىل  ،ألن بالالً كان
يؤذن به مع رسول هللا  سفراً وحضراً .

القول الثالث  :فعله سنة وتركه سنة .

وهذا مذهب أمحد  ،وإسحاق  ،ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمني .
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عمالً جبميع األحاديث .

قال ابن تيمية  :فكل واحد من أذان بالل وأيب حمذورة سنة  ،فسواء رجع املؤذن أو مل يرجع  ...فقد أحسن واتبع السنة .

وهذا القول هو الراجح  ،ألن هذا من التنوع يف العبادات .
فائدة 2 :
احلديث دليل على أن عدد كلمات األذان (  ) 17مجلة  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :
القول األول  :أن ألفاظ األذان  15 :مجلة .

وهذا مذهب أمحد .
ب بِِه لِلن ِ
ول هللاِ  بِالنهاقُ ِ
اف ِيب اوأاناا ناائِ ٌم ار ُج ٌل اْحي ِم ُل
ال ( لا هما أ اامار ار ُس ُ
حلديث اعْب ِد هللاِ بْن ازيْدقا ا
هاس ِجلا ْم ِع ال ه
صالاةِ طا ا
وس يُ ْع ام ُل لِيُ ْ
ضار ا
ِ
ِِ
ِ
ك اعلاى اما ُه او
صالاةِ ،قا ا
وس؟ قا ا
ت :نا ْد ُعو بِِه إِ اىل ال ه
ال :أافاالا أ ُادلي ا
ال :اواما تا ْ
صنا ُع بِه؟ فا ُقْل ُ
وسا ِيف ياده ،فا ُقْل ُ
ت :ياا اعْب اد هللا أاتابِ ُ
نااقُ ً
يع النهاقُ ا
ِ
اَّللُ ،أَ ْش َه ُد
اَّللُ أَ ْكبَ ُر ،أَ ْش َه ُد أَ ْن لَ إِلَهَ إِلَّ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُرَّ ،
اَّللُ أَ ْكبَ ُرَّ ،
اَّللُ أَ ْكبَ ُرَّ ،
ولَّ :
ال :تا ُق ُ
ال :فا اق ا
ت لاهُ :بالاى ،قا ا
اخْي ٌر ِم ْن ذال ا
ك؟ فا ُقْل ُ
ول ِ
ول ِ
هللا ،أَ ْش َه ُد أ َّ
اَّللُ ،أَ ْش َه ُد أ َّ
الصالَةَِ ،ح َّي َعلَى
أَ ْن لَ إِلَهَ إِلَّ َّ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
الصالَةَِ ،ح َّي َعلَى َّ
هللاَ ،ح َّي َعلَى َّ
ال :مثُه استأْخر ع ِين اغي ر بعِ ٍ
ت
اَّللُ أَ ْكبَ ُر ،لَ إِلَهَ إِلَّ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُرَّ ،
الْ َفالَ ِحَ ،ح َّي َعلَى الْ َفالَ ِحَّ ،
ال :اوتا ُق ُ
يد ،مثُه ،قا ا
اَّللُ ،قا ا
ول :إِ اذا أاقا ْم ا
ْا اا ا ْا ا
صالاةِ ،حي علاى الْ افالا ِح ،قا ْد قاام ِ
ت
اَّللُ ،أا ْش اه ُد أا هن ُحما هم ًدا ار ُس ُ
اَّللُ أا ْكبا ُر ،أا ْش اه ُد أا ْن الا إِلاها إِاله ه
اَّللُ أا ْكبا ُر ه
صالاةا ،ه
ول هللاِ ،اح هي اعلاى ال ه
ال ه
اه ا
ا
اَّلل ،فالا هما أاصبحت ،أاتايت رس ا ِ
ِ
صالاةُ ،قا ْد قاام ِ
ال:
ت فا اق ا
اَّللُ أا ْكبا ُر ه
صالاةُ ،ه
ت ال ه
ال ه
ول هللا  ،فاأ ْ
اخبا ْرتُهُ ،مباا ارأايْ ُ
اَّللُ أا ْكبا ُر ،الا إِلاها إِاله هُ
ْا ْ ُ ْ ُ ا ُ
ا
ِ ِِ
ِ
ٍ
ٍ
ت
إِن اهها لاُرْؤياا اح ٌّق إِ ْن اشاءا ه
ص ْوتًا ِمْن ا
ت ام اع بِالال  ،فا اج اع ْل ُ
ك فا ُق ْم ُ
اَّللُ ،فا ُق ْم ام اع بِالال فاأالْ ِق اعلاْيه اما ارأايْ ا
ت ،فا ْليُ اؤذ ْن به  ،فاِإنههُ أانْ ادى ا
اب ،وهو ِيف ب يتِ ِه فاخرج اجيير ِرداءه ،وي ُق ُ ِ
ِ ِ
ك ُعمر بْن ْ ِ
ول
ك بِ ْ
احلا ِق ياا ار ُس ا
أُلْ ِق ِيه اعلاْي ِه ،اويُ اؤِذ ُن بِِه ،قا ا
ول :اوالهذي با اعثا ا
اخلاطه ا ُ ا اْ ا ا ا ُ ا ا ُ ا ا
ال :فا اسم اع اذل ا ا ُ ُ
ِ
احلا ْمد) .
ول هللاِ  :فالِله ِه ْ
ال ار ُس ُ
ت ِمثْ ال اما ارأاى ،فا اق ا
هللا ،لااق ْد ارأايْ ُ
فإنه فيه األذان  15 :مجلة يسمى أذان بالل  ،ألن النيب  أمر بالل أن يلقيه .
القول الثاين  :أنه  19مجلة بالتكبري يف أوله أربعاً مع الرتجيع .
حلديث أيب حمذورة – كما يف حديث الباب  -وكما عند أيب داود ( برتبيع التكبري ) .
القول الثالث  :أنه  17مجلة .
وهذا مذهب مالك .
أ -حلديث الباب ( أن النيب  علم ه األذان  :هللا أكرب هللا أكرب  ،أشهد أن ال إله إال هللا . )...
التكبري مرتني يف أوله مع الرتجيع .
ب-وألن التثنية عمل أهل املدينة وهم أعرف بالسنن .
والراجح أن كل هذا وردت به السنة فينبغي أن يؤذن ِبذا مرة وِبذا مرة إن مل حيصل تشويش .
فالقاعدة  :أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تنوع  ،ففيها :
حفظاً للسنة  ،وحضوراً للقلب  ،وحفظاً للشريعة .
فائدة 3 :

ص ْوتُهُ ،فا اعله امهُ اْْلذاا ان ) .
ورةا  ( أا هن النِ ه
هيب  أ ْاع اجباهُ ا
جاء عند ابن خزُية – كما تقدم  -عن أِايب اْحم ُذ ا
يف هذا احلديث  :يسن أن يكون املؤذن حسن الصوت .
أ -حيث أن النيب  اختار أبا حمذورة لألذان لكونه حسن الصوت .
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ِ
ٍ
ت،
ال  :إِن اهها لاُرْؤياا اح ٌّق إِ ْن اشاءا ه
ب-ولقوله  - يف حديث عبد هللا بن زيد – ( فا اق ا
اَّللُ  ،فا ُق ْم ام اع بِالال فاأالْ ِق اعلاْيه اما ارأايْ ا
ِ ِ
ت ام اع بِالاٍل . ) ...
ص ْوتًا ِم ْن َ
فا ْليُ اؤذ ْن بِه  ،فَِإنَّهُ أَنْ َدى َ
ك فا ُق ْم ُ
قيل معناه  :أرفع وأعلى  ،وقيل  :أحسن وأعذب .

ج-وألن حسن الصوت يكون أرق لسامعه فيميلون إىل اإلجابة .
تنبيه  :ومن الصفات األخرى الِت تستحب أن تكون يف املؤذن :

أن يكون أميناً .

وهذا واجب .
ألنه أمني على الوقت  ،وأمني على عورات الناس ( وخاصة يف الزمن السابق ) .

وأن يكون بصرياً .

وهذا مستحب  ،وهو أوىل من األعمى  ،ألنه أعلم بدخول الوقت .
لكن هذا غري واجب  ،بل هو مستحب  ،وأنه جيوز أذان األعمى إذا كان عنده من خيربه بالوقت .
أ-ألن عبد هللا بن أم مكتوم كان يؤذن للنيب  وهو أعمى .
ب-وألن اإلعالم حيصل بصوت األعمى .
ج-وألنه باإلمكان الوقوف على املواقيت من قبل غريه ممن يثق به .
ول َِّ
ِ ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ِ
اَّلل  يُِغ ِ
ك َوإِلَّ
ال ( َكا َن َر ُس ُ
ك قَ َ
سَ
 -168و َع ْن أَنَ ِ َ
ُ
ري إذَا طَلَ َع الْ َف ْج ُر َوَكا َن يَ ْستَم ُع األَذَا َن فَإ ْن ََس َع أَذَانًا أ َْم َ
ول َِّ
ال أَ ْش َه ُد أَ ْن لَ إِلَهَ إِلَّ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
ول َّ
اَّلل َ علَى ال ِْفط َْرةِ ُُ ،ثَّ قَ َ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر .فَ َقا َل َر ُس ُ
س ِم َع َر ُجالً يَ ُق ُ
اَّللُ أَ ْش َه ُد أَ ْن لَ
أَغَ َ
ار فَ َ
ت ِمن النَّا ِر  ،فَنظَروا فَِإ َذا هو ر ِ
ول َِّ
اعى ِم ْع ًزى ) .
إِلَهَ إِلَّ َّ
ال َر ُس ُ
اَّللُ .فَ َق َ
َُ َ
اَّلل َ : خ َر ْج َ َ
َ ُ
---------ول َِّ
اَّلل  يُِغريُ ) بضم أوله وكسر ثانيه  ،واإلغارة اهلجوم على العدو .
( َكا َن َر ُس ُ
ِ ِ
ك ) أي  :عن اإلغ ارة  ،ألنه تبني كوهنم مسلمني أو مساملني .
سَ
( فَإ ْن ََس َع أَ َذانًا أ َْم َ
( َوإِلَّ ) أي  :وإن مل يسمع األذان .
ار ) أي  :هجم على تلك البلدة .
( أَغَ َ
( َعلَى ال ِْفط َْرةِ ) أي  :على اإلسالم .
( فَ نَظَُروا ) أي  :الصحابة الذين حضروا هذه الوقعة .
( فَِإذَا هو ر ِ
اعى ِم ْع ًزى ) ويف رواية ابن حبان ( فابتدرناه  ،فإذا هو صاحب ماشية  ،أدركته الصالة فنادى ِبا ) .
َُ َ

تنبيه :
جاء هذا احلديث عند البخاري بلفظ فيه اختالف :
س ب ِن مالِ ٍ
صبِ اح اوياْنظُار  ،فاِإ ْن اِمس اع أاذااناً اك ه
ك ( أا هن النِ ه
هيب  اكا ان إِذاا اغازا بِناا قا ْوماً املْ يا ُك ْن يا ْغُزو بِناا اح هىت يُ ْ
ف اعْن ُه ْم  ،اوإِ ْن املْ
اع ْن أانا ِ ْ ا
ال فاخرجناا إِ اىل خيب ر فاانْتا هي ناا إِلاي ِهم لايالً  ،فالا هما أاصبح وامل يسمع أا اذاناً ركِ ِ
ف أِاِب طاْل احةا ،
ت اخْل ا
ب اواركْب ُ
ا ْا ا ا ْ ْ ْ ْ
ْا ا ا ْ ا ْ ا ْ
يا ْس ام ْع أا اذاناً أا اغ اار اعلاْي ِه ْم  ،قا ا ا ا ْ
ا ا
ِ ِِ
ِ
اَّللِ ُ ،حم هم ٌد و ْ ِ
يس .
س قا اد ام النِ ِ
هيب  . قا ا
اوإِ هن قا اد ِمي لاتا ام ي
ال فا اخار ُجوا إِلاْي ناا مبا اكاتل ِه ْم اوام اساحي ِه ْم فالا هما ارأ ُاوا النِ ه
هيب  قاالُوا ُحما هم ٌد او ه ا ا
اخلام ُ
اَّلل أا ْكب ر  ،خ ِربت خيب ر  ،إِنها إِ اذا ن زلْنا بِس ِ ٍ
ِ
ين ) .
ال  :ه
اَّللِ  قا ا
ول ه
آه ْم ار ُس ُ
قا ا
ال فالا هما ار ُ
احة قا ْوم فا اساءا ا
اا ا ا ا
صبا ُ
اح الْ ُمْن اذر ا
اَّللُ أا ْكبا ُر  ،هُ ا ُ ا ا ْ ا ْا ُ
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فائدة 1 :
احلديث دليل على مشروعية األذان ملن يصلي وحده .
قال النووي  :احتج به يف أن األذان مشروع للمنفرد  ،وهذا هو الصحيح املشهور يف مذهبنا ومذهب غرينا .

ومما يدل على االستحباب :
حديث عقبة بن عامر قال :قال رسول هللا  ( يعجب ربك من راعي غنم يف شظية جببل يؤذن ويقيم ويصلي فيقول هللا:
انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم خياف مين ،قد غفرت لعبدي وأدخلته اجلنة ) رواه أبوداود.
قال الشوكاين  :واحلديث يدل على شرعية األذان للمنفرد فيكون صاحلاً لرد قول من قال :إن شرعية األذان ختتص باجلماعة .

سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :ما حكم األذان واإلقامة للمنفرد ؟
فأجاب :األذان واإلقامة للمنفرد سن ة ،وليسا بواجب ،ألنه ليس لديه من يناديه باألذان ،ولكن نظ راً ألن األذان ذكر هلل عز
وجل ،وتعظيم ،ودعوة لنفسه إىل الصالة وإىل الفالح ،وكذلك اإلقامة كان سنة ،ويدل على استحباب األذان ما جاء يف حديث
عقبة بن عامر  قال :مسعت رسول هللا  يقول (يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصالة  ،فيقول
هللا :انظروا إىل عبدي هذا يؤذن ويقيم للصالة خياف مين قد غفرت لعبدي ،وأدخلته اجلنة) .

 وهل يقول إذا كان لوحده يف أذان الصبح ( الصالة خري من النوم ) .
اجلواب  :نعم تذكرها ،ألنه ال فرق يف األذان بني من يؤذن وحده أو يؤذن ومعه غريه ،وألهنا من مجلة ألفاظ األذان الشرعي يف
أذان الصبح .
فائدة 2 :

احلديث دليل على فضل التوحيد .
فائدة 3 :
استدل باحلديث مجهور العلماء على أن إجابة املؤذن غري واجبة ،
قالوا  :إن ظاهر احلديث يدل على أن النيب  مل يتابع املؤذن  ،وقد تقدمت املسألة عند حديث ( . ) 52
فائدة 4 :
فيه األخذ باالحتياط يف أمر الدماء .

فائدة 5 :

شعار لدين اإلسالم .
أن األذان ٌ
ال ( من صلَّى صالَةً ََل ي ْقرأْ فِيها بِأُِم الْ ُقر ِ
آن فَ ْه َي ِخ َداج  -ثَالَثًا  -غَْي ُر َتََ ٍام ».
َّب  قَ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ
 -169و َع ْن أَِِب ُه َريْ َرةَ َع ِن النِ ِِ
ول َِّ
ِ
ت
ال َّ
اَّلل  يَ ُقو ُل  :قَ َ
ت َر ُس َ
يل ألَِِب ُه َريْ َرةَ إِنَّا نَ ُكو ُن َوَراءَ ا ِإل َم ِام .فَ َق َ
ال اق َْرأْ ِهبَا ِف نَ ْف ِس َ
س ْم ُ
ك فَِإِِين ََِس ْع ُ
اَّللُ تَ َع َاَل قَ َ
فَق َ
ِِ
اَّلل تَ ع َاَل َِ
ص َف ْ ِ
مح َدِين َع ْب ِدى
ني ) .قَ َ
ني َولِ َع ْب ِدى َما َسأ ََل فَِإذَا قَ َ
َّ
ني َع ْب ِدى نِ ْ
ب ال َْعالَ ِم َ
ال ال َْع ْب ُد ( ا ْحلَ ْم ُد ََّّلل َر ِِ
الصالَةَ بَ ْي ِين َوبَ ْ َ
ال َُّ َ
ِ
ال (مالِ ِ
الرِح ِ
ال َّ
ال ََمَّ َدِين َع ْب ِدى َ -وقَ َ
ك يَ ْوِم ال ِِدي ِن) .قَ َ
يم ) .قَ َ
َوإِ َذا قَ َ
ال َم َّرةً
(الر ْمحَ ِن َّ
ال َّ
اَّللُ تَ َع َاَل أَثْ َىن َعلَ َّى َع ْبدىَ .وإِ َذا قَ َ َ
اك نَ ْعب ُد وإِيَّ َ ِ
(اه ِدنَا
ني َع ْب ِدى َولِ َع ْب ِدى َما َسأ ََل .فَِإ َذا قَ َ
ني ) .قَ َ
َل َع ْب ِدى  -فَِإ َذا قَ َ
ض إِ ََّ
ال ْ
ال َه َذا بَ ْي ِين َوبَ ْ َ
اك نَ ْستَع ُ
فَ َّو َ
ال (إِيَّ َ ُ َ
ِ
صرا َ َّ ِ
ط الْمستَ ِق ِ
ض ِ
ال َه َذا لِ َع ْب ِدى َولِ َع ْب ِدى َما َسأ ََل ) .
ني ) .قَ َ
ت َعلَْي ِه ْم غَ ِْري ال َْمغْ ُ
ين أَنْ َع ْم َ
ِِ
وب َعلَْي ِه ْم َولَ الضَّالِ َ
ط الذ َ
يم َ
الص َرا َ ُ ْ َ
---------( من صلى صالة ) يشمل الفرض أو النفل .
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( َل يقرأ فيها بأم القرآن ) أي الفاحتة  ،مسيت بذلك الشتماهلا على مقاصده من الثناء على هللا مبا هو أهله .
( فهي ِخداج ) قال اخلطايب  :أي ناقصة نقص فساد وبطالن .
( غري َتام ) أي غري تامة أجزاؤها .

( قسمت الصالة بيين وبني عبدي ) أراد بالصالة الفاحتة ،كما يدل عليه َتام احلديث ،ومسيت صالة ألن الصالة ال تصح إال

ِبا ،ففيه إطالق اسم الكل على اجلزء ،ونظريه قوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-احلج عرفة".
( فنصفها ل ) أي نصف الفاحتة خاص يب ،وهو الثالث اْليات األول (اجلمد هلل رب العاملني ،الرمحن الرحيم ،مالك يوم الدين).

( ونصفها لعبدي ) أي  :خاص به  ،وهو من  :اهدنا الصراط املستقيم إىل آخر السورة  ،واإلضافة يف قوله ( عبدي ) إضافة

تشريف وتكرمي .
( ولعبدي ما سأل ) وعد من هللا سبحانه وتعاىل لعبده أن جييب دعاءه .

( َمدين عبدي  :أي عظمين وأثَن علي بصفات اجلالل .

فائدة 1 :
احلديث دليل على أن من أمساء الفاحتة  :الصالة .
مسيت بذلك الشتماهلا على مقاصده من الثناء على هللا مبا هو أهله .
وقيل  :مسيت بذلك ألن الصالة ال تصح إال ِبا .
ومن أمساء الفاحتة :
فاَتة الكتاب .
ويعد هذا أشهر أمسائها  ،وقد ثبتت هذه التسمية يف السنة يف أحاديث كثرية .
كقوله  ( ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ) متفق عليه .
وقوله  يف حديث الباب ( من صلى صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج ) .
وسبب التسمية بذلك  :كما قال ابن كثري  :ألهنا فاحتة الكتاب خطاً وِبا تفتح القراءة يف الصلوات .

أم الكتاب  ،أم القرآن .
وقد ورد هذا االسم يف السنة يف أحاديث كثرية .
كقوله  ( أم القرآن هي السبع املثاين والقرآن العظيم ) رواه البخاري .
وقوله  ( احلمد هلل رب العاملني أم القرآن  ،وأم الكتاب  ،والسبع املثاين ) رواه الرتمذي .
وسبب التسمية بذلك  :أن أم الشيء أصله  ،وهي أصل القرآن الشتماهلا على أنواع أغراض القرآن ومقاصده .
قال البغوي رمحه هللا  :مسيت أم القرآن وأم الكتاب  ،ألهنا أصل القرآن  ،منها بدئ القرآن .

السبع املثاين .

وقد ورد هذا االسم يف السنة .
كقوله  أليب سعيد بن املعلى ( أال أعلمنك أعظم سورة يف القرآن  ... ،احلمد هلل رب العاملني هي السبع املثاين والقرآن
العظيم الذي أوتيت ه ) رواه البخاري .
سبب التسمية  :أما السبع  ،فألن آياهتا سبع  ،وأما وصف النيب ْ لياهتا باملثاين  ،فأرجح األقوال أهنا تثَن يف الصالة  ،أي
تكرر  ،فتكون التثني ة مبعَن التكرار .
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القرآن العظيم .
كما قال  ( احلمد هلل رب العاملني  ،هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته ) .
سبب التسمية  :قال القرطيب  :مسيت بذلك لتضمنها مجيع علوم القرآن .
سورة احلمد .
مسيت بذلك ألنه ذكر يف أوهلا لفظ احلمد .
الرقية .

ألن أبا سعيد رقا ِبا .
قال العلماء  :كثرة األمساء يدل على شرف املسمى .

فائدة 2 :

احلديث دليل على وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة ،وهذه املسألة وقع فيها خالف طويل للعلماء ،وقد اختلفوا على ثالثة أقوال:
القول األول  :ال جتب مطلقاً ال يف السرية وال اجلهرية .
وهذا مذهب احلنفية  .واستدلوا :
بقوله تعاىل  ( :فااقْ رأُوا ما تاي هسر ِمن الْ ُقر ِ
آن ) .
ا ا ا ا ا ْ
وبقوله  للمسيء يف صالته ( مث اقرأ مبا تيسر معك من القرآن ) .
القول الثاين  :أنه واجب يف السرية واجلهرية .

وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه  ،واختاره البخاري والشوكاين  .واستدلوا :
ص ِام ِ
ال ( ال صال اة لِمن امل ي ْقرأْ بِاف ِاحتا ِة الْ ِكتا ِ
اب ) .
اَّللِ  قا ا
ول ه
ت  أا هن ار ُس ا
أ -حلديث ُعبا ااد اة بْ ِن ال ه
ا اْ ْاا
وعند ابن حبان والدار قطين ( اال اْجت ِزي ص االةٌ اال ي ْقرأُ فِيها بِاف ِاحتا ِة الْ ِكتا ِ
اب ) .
ُا ا
ا
ِ
ِ
ول هللاِ  ، فاثا ُقلات علايهِ
ال ( ُكنها خْل ا ِ
صالاة الْ اف ْج ِر فا اقارأا ار ُس ُ
ب-وحلديث عبادة اْلخر عند أيب داود  .قا ا
ْ اْ
ا
ف ار ُسول هللا ِ يف ا
ال  :الا تا ْفعلُوا إِاله بِاف ِاحتا ِة الْ ِكتا ِ
ول هللاِ  ،قا ا
ف إِ ام ِام ُك ْم قُ ْلناا  :نا اع ْم اه ًّذا ياا ار ُس ا
غ قا ا
الْ ِقاراءاةُ  ،فالا هما فا ار ا
اب فاِإنههُ الا
ال  :لا اعله ُك ْم تا ْقارءُو ان اخْل ا
ا
صالاةا لِ ام ْن املْ يا ْقارأْ ِِباا ) رواه أبوداود .
ا
فإن النيب  كان يف صالة جهرية  ،مث ملا انتهى قال :ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب ،فإنه ال صالة.)..
ج-وحلديث الباب ( كل صالة ال يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ) .
أي ناقصة  ،واخلداج يف اللغة النقصان  ،يقال  :أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها غري تام .
القول الثالث  :واجبة يف السرية دون اجلهرية .

وهذا قول اإلمام مالك  ،وهو قول سعيد بن املسيب والزهري  ،ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية  .واستدلوا :
ئ الْ ُقرآ ُن فااستا ِمعوا لاه وأانْ ِ
أ-لقوله تعاىل ِ :
صتُوا لا اعله ُك ْم تُ ْر امحُو ان) .
(وإ اذا قُِر ا ْ
ْ ُ ُا
ا
هذا أمر باالستماع واإلنصات ملن يقرأ القرآن  ،وقد ذكر اإلمام أمحد اإلمجاع على أهنا نزلت يف الصالة .
ب-وعن جابر قال  :قال رسول هللا  ( من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة ) رواه ابن ماجه وأمحد
قال البخاري  :هذا خرب مل يثبت عند أهل العلم  ،وقال ابن حجر  :كل طرقه معلولة .

ج-قالوا  :كيف يلزم املأموم بقراءة الفاحتة يف اجلهرية وقد مسعها من اإلمام وأمن عليها  ،والسامع املؤمن كالفاعل  ،بدليل قوله
تعاىل يف قصة موسى وهارون   :ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواالً يف احلياة الدنيا  ...قد أجيبت دعوتكما  ومعلوم
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أن الداعي موسى بنص القرآن  ،وهارون كان يؤمن  ،فجعل هللا دعوة موسى دعوة هلارون .
اجلواب عن أدلة احلنفية :
أما قوله تعاىل   :فاقرءوا ما تيسر من القرآن   ...فهذا عام  ،وجاء احلديث الذي يأمر بقراءة الفاحتة فخصص .
وأما قوهلم  :أن النيب  مل يعلمها املسيء يف صالته  ،نقول  :جاء يف رواية عند أيب داود  “ :مث اقرأ بأم القرآن . ..
وأما اجلواب عن أدلة القول الثالث :

أما اْلية فهي عامة  ،وحديث عبادة األمر بالفاحتة خاص  ،واخلاص يقضي على العام .

وأما حديث  “ :من كان له إمام فقراءة اإلمام  ” ...فهذا حديث ال يصح .

وأما قوهلم إن ذلك عبث  ،نقول :ما دام أنه جاء النص بقراءة الفاحتة فيلزم أن يقرأها مث ينصت .
والراجح وجوِبا مطلقاً يف الصالة السرية واجلهرية  ،لإلمام واملأموم واملنفرد .
فائدة 3 :

تسقط الفاحتة يف حق املسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً .
حلديث أيب بكرة ( أنه انتهى إىل النيب  وهو راكع فركع قبل أن يصل إىل الصف  ،فذكر ذلك إىل النيب  فقال  :زادك هللا
حرصاً وال تعد ) رواه البخاري .
ومل يأمره النيب  بقضاء الركعة .
فائدة 4 :
ال بد من الفاحتة يف كل ركعة  ،لقوله  للمسيء يف صالته ( مث افعل ذلك يف صالتك كلها ) .
فائدة 5 :
احلديث دليل على فضل الفاحتة حيث مساها هللا صالة .
فائدة 6 :
 احلديث دليل على أن احلمد غري الثناء  ،فاحلمد  :هو اإلخبار عن حماسن احملمود مع حبه وتعظيمه .
والثناء  :هو تكرار تلك احملاسن .
اىل اِ
ِ
احلم ُد ِهَّللِ ر ِ
ال ه
ال الهر ْمحا ِن الهرِحي ِم  .قا ا
مح ادِين اعْب ِدي اوإِذاا قا ا
ال ه
ني  .قا ا
ففي حديث الباب (  ...فاِإذاا قا ا
اَّللُ تا اع ا
ب الْ اعالام ا
اَّللُ
ال الْ اعْب ُد ْا ْ
ا
تا اع ااىل أاثْ اَن اعلا هى اعْب ِدي . ) ...
فقول من يقول  :إن احلمد هو الثناء ضعيف .
ويف خطبه  كثرياً يقول الراوي ( فحمد هللا وأثَن عليه ) والعطف يقتضي املغايرة .
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ٍ
ول َِّ
ِ
ِ
ِ
َ -170ع ْن أَنَ ٍ
ك
ال ( بَ ْي نَا َر ُس ُ
س قَ َ
س ًما فَ ُقلْنَا َما أَ ْ
ض َح َك َ
اَّلل َ ذ َ
ات يَ ْوم بَ ْ َ
اء ًة ُُثَّ َرفَ َع َرأْ َسهُ ُمتَبَ ِ
ني أَظ ُْه ِرنَا إ ْذ أَ ْغ َفى إ ْغ َف َ
ت علَى آنًِفا سورة » .فَ َقرأَ « بِس ِم َِّ
ول َِّ
الرِح ِ
ك َو ْاْنَ ْر إِ َّن
اَّلل قَ َ
يَا َر ُس َ
يم (إِنَّا أَ ْعطَْي نَ َ
الر ْمحَ ِن َّ
اَّلل َّ
ص ِِل لَِربِِ َ
ال « أُنْ ِزلَ ْ َ َّ
اك الْ َك ْوثَ َر فَ َ
ْ
ُ َ
َ
ال  :فَِإنَّهُ نَ ْهر َو َع َدنِ ِيه َرِِِب َع َّز َو َج َّل َعلَْي ِه
ال  :أَتَ ْد ُرو َن َما الْ َك ْوثَ ُر  .فَ ُقلْنَا َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أَ ْعلَ ُم .قَ َ
ك ُه َو األَبْ تَ ُر) »ُُ .ثَّ قَ َ
َشانِئَ َ
خي ر َكثِري هو حوض ت ِرد علَي ِه أ َُّم َِّت ي وم ال ِْقيام ِة آنِيته عدد النُّج ِ
ول َما
ب إِنَّهُ ِم ْن أ َُّم َِّت .فَ يَ ُق ُ
وم فَ يُ ْختَ لَ ُج ال َْع ْب ُد ِم ْن ُه ْم فَأَقُ ُ
َُ َْ َ ُ َ ْ
َْ
ول َر ِِ
َ ْ َ َ َ َُ ُ َ َ ُ ُ
ِ ِ
ث بَ ْع َدك ) .
ني أَظ ُْه ِرنَا ِِف ال َْم ْس ِج ِدَ .وقَ َ
َح َد َ
َح َدثَ ْ
ت بَ ْع َد َك »َ .ز َ
ال « َما أ ْ
اد ابْ ُن ُح ْج ٍر ِِف َحديثِه بَ ْ َ
تَ ْد ِرى َما أ ْ
---------ِ
ِ
اءةً ) أي  :نام نومة خفيفة .
( إ ْذ أَ ْغ َفى إ ْغ َف َ
( َعلَ َّى آنًِفا ) أي  :قريباً .
( الْ َك ْوثَر ) هنر يف جنة كما فسره النيب بذلك .

كوثرا .قيل لعجوز رجع ابنها من السفر :مب آب ابنُك؟ قالت :بكوثر ،أي
والعرب تسمي كل شيء كثري يف العدد والقدر واخلطر ً
مبال كثري ،والكوثر من الرجال السيد الكثري اخلري.
يت [من الطويل]:
قال ال ُك ام ُ
وأانْ ِ
ِ
وك ابْ ُن الْ اع اقائِ ِل اك ْوثاارا
ب  ...اواكا ان أبُ ا
ا ا
ت اكث ٌري ياا بْ ان امْراوا ان طاي ٌ
والكوثر :العدد الكثري من األصحاب واألتباع .والكوثر من الغبار الكثري .وقد تكوثر :إذا كثر
ك ) أي :كما أعطيناك اخلري الكثري يف الدنيا واْلخرة  ،ومن ذلك النهر الذي وعدته  ،فأخلص لربك صالتك
ص ِِل لَِربِِ َ
( فَ َ

املكتوبة والنافلة .

( واْنر ) أي اذبح نسكك  ،واملعَن  :اجعلك حنرك كله هلل .
( إن شائنك ) أي  :مبغضك .

( األبرت ) األقل األذل املنقطع .
( فَِإنَّهُ نَ ْهر َو َع َدنِ ِيه َرِِِب َع َّز َو َج َّل ) ويف رواية النسائي ( وعدنيه ريب يف اجلنة ) .
( آنِيته عدد النُّج ِ
وم ) أي  :بعدد جنوم السماء .
َُ ُ َ َ ُ ُ
( فَ يُ ْختَ لَ ُج ال َْع ْب ُد ِم ْن ُه ْم ) أي  :يُنتزع ويُقتطع من بينهم .
فائدة 1 :
استدل باحلديث من يقول  :إن البسملة آية من الفاحتة  ،ومن كل سورة .
وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة  :هل البسملة آية من الفاحتة أم ليست منها على أقوال :

القول األول  :هي آية من سورة الفاحتة  ،ومن كل سورة

وهذا مذهب الشافعي .
اك الْ اكوثار فا ِ
أ-حلديث الباب (  ...فا اقرأا «بِس ِم هِ
ِ
ك
ص ِل لاربِ ا
اَّلل الهر ْمحا ِن الهرحي ِم إِنها أ ْاعطاْي نا ا ْ ا ا
ا ْ
ِ
ِ
ِ
ال «فاإنههُ نا ْهٌر او اع ادنيه اريب . )..
اَّللُ اوار ُسولُهُ أ ْاعلا ُم  .قا ا
«أاتا ْد ُرو ان اما الْ اك ْوثاُر»  .فا ُقْلناا ه
وجه الدللة  :أن النيب  أخرب الصحابة بنزول سورة عليه  ،مث ابتدأ بالبسملة  ،مث

ال
ك ُه او األابْتا ُر»  .مثُه قا ا
او ْاحناْر إِ هن اشانِئا ا
قرأ سورة الكوثر  ،وهذا يدل على أن

البسملة من السورة .
ب-وحلديث أيب هريرة  .قال  :قال ( إِذاا قا ارأُْْمت الْ اف ِاحتا ِة فااقْ ارءُوا  :بِ ْس ِم ا هَّللِ الهر ْمحا ِن الهرِحي ِم  ،فاإِن اهها إِ ْح ادى آيا ِاهتاا ) .
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ج -وحلديث أم سلمة قالت :كان رسول هللا  إذا قرأ يقطع قراءته آية آية (بسم هللا الرمحن الرحيم  .احلمد هلل رب العاملني)

رواه

الدارقطين .

القول الثاين  :ليست من الفاحتة وال من أول سورة بل هي آية مستقلة نزلت للفصل بني السور .

وهذا مذهب احلنفية  ،واختيار ابن تيمية .
ِ ِ
ص اف ْ ِ
ال الْ اعْب ُد
ني اولِ اعْب ِدي اما اسأ اال فاِإ اذا قا ا
ال ه
أ -حلديث أيب هريرة  .السابق (  ...قا ا
ت ال ه
اَّللُ تا اع ا
ني اعْبدي ن ْ
صالااة باْي ِين اوبا ْ ا
اىل قا اس ْم ُ
اىل اِ
ِ
ا ْحلم ُد ِهَّللِ ر ِ
اىل أاثْ اَن اعلا هى اعْب ِدي . ) ...
ال ه
ال الهر ْمحا ِن الهرِحي ِم  .قا ا
مح ادِين اعْب ِدي اوإِ اذا قا ا
ال ه
ني  .قا ا
اَّللُ تا اع ا
اَّللُ تا اع ا
ب الْ اعالام ا
اْ
ا
وجه الدللة  :فالرسول  بدأ بقوله  :احلمد هلل رب العاملني  ،دون بسم هللا الرمحن الرحيم  ،ولو كانت البسملة من الفاحتة
لبدأ ِبا ال باحلمد .
ب -وحلديث أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( إن سورة من القرآن من ثالثني آية شفعت لرجل حىت غفر له وهي  :تبارك
الذي بيده امللك ) رواه الرتمذي .
فالرسول  ذكر أن مقدار سورة امللك ثالثون آية  ،وقد اتفق القراء وغريهم على أهنا ثالثون آية سوى البسملة  ،ولو كانت
منها لكانت إحدى وثالثني  ،وهو خالف قول الرسول . 
ِ
ول هِ
ج -وحلديث أِاِب سعِ ِ
اَّللِ إِِين
ول ه
ت ياا ار ُس ا
ُصلِي ِيف الْ ام ْس ِج ِد فا اد اع ِاين ار ُس ُ
يد بْ ِن الْ ُم اعلهى قا ا
اَّلل  فالا ْم أُجْبهُ  ،فا ُقْل ُ
ال ( ُكْن ُ
تأا
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هك سورًة ِهي أ ْاعظام ال يسوِر ِيف الْ ُقرآنِ
ِ
ِ
استاجيبُوا هَّلل اوللهر ُسول إ اذا اد اعا ُك ْم ) مثُه قا ا
ال « أا املْ يا ُق ِل ه
ُصلِى  .فا اق ا
ال ِيل أل ا
ُكْن ُ
اَّللُ ( ْ
تأا
ْ
ُعل امن ا ُ ا ا ُ ا
قابل أا ْن اختْرج ِمن الْمس ِج ِد»  .مثُه أاخ اذ بِي ِدي ،فالا هما أاراد أا ْن خياْرج قُ ْلت لاه أا امل تا ُقل «أل ِ
هك سورةً ِهي أ ْاعظام سورةٍ ِيف الْ ُقر ِ
آن» .
اا
ُا ُ ُ ْ ْ ا
ا ا
ْ
ُعل امن ا ُ ا ا ُ ُ ا
ُا ا ا ْ
ْا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلم ُد هَّلل ر ِ
ِ
يم الهذي أُوتيتُه ) رواه البخاري .
قا ا
ب الْ اعالام ا
ال « ( ْا ْ
ا
ني ) ه اي ال هسْب ُع الْ امثااين اوالْ ُقْرآ ُن الْ اعظ ُ
وجه الدللة :أن النيب  افتتح الفاحتة من قول تعاىل (احلمد هلل رب العاملني) دون البسملة ،ولو كانت البسملة منها البتدأ ِبا

د -وحلديث ابن عباس قال ( كان رسول هللا  ال يعرف فصل السورة حىت تنزل بسم هللا الرمحن الرحيم ) رواه أبو داود .
وجه الدللة :أن ابن عباس أخرب أن النيب  ال يعرف الفصل بني السور إال بنزول البسملة ،وهذا يدل على أهنا أنْزلت للفصل.
وهذا القول هو الصحيح .

فائدة اْلالف  :أن من قال أهنا آية من أول كل سورة قال بوجوب قراءهتا قبل الفاحتة يف الصالة  ،ألهنا إحدى آياهتا  ،ومن مل
يقل بأهنا آية من أول كل سورة مل يقل بذلك .
 ما اجلواب عن أدلة القول األول :
أما حديث أنس ( بينما رسول هللا  ذات يوم . ) ...
بأنه غرب ظاهر الداللة  ،فيمكن محل بسملة النيب  فيه بأنه أراد قراءة السورة من أوهلا  ،والتسمية مشروعة عند ابتداء السورة
باإلمجاع .
وأما حديث أيب هريرة  ،فهو حديث ضعيف ال يصح .
وأما حديث أم سلمة .
فقد ناقشه ابن قدامة من وجهني :
الوجه األول  :أنه من رأي أم سلمة وال ينكر االختالف يف ذلك .
الوجه الثاين  :أهنا نسلم بأهنا آية  ،ولكنها آية مفردة للفصل بني السور .
فائدة 2 :
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اَّللِ الهر ْمحا ِن
اتفق العلماء على أن ( بسم هللا الرمحن الرحيم ) آية من سورة النمل  ،وهي قوله تعاىل ( إِنههُ ِمن ُسلاْي اما ان اوإِنههُ بِ ْس ِم ه
الهرِحيم ) .
اَّللِ
قال اجلصاص  :ال خالف بني املسلمني يف أن بسم اَّلل الرمحن الرحيم من القرآن يف قوله تعاىل ( إِنههُ ِم ْن ُسلاْيما ان اوإِنههُ بِ ْس ِم ه
الهر ْمح ِن الهرِحي ِم ) .
وقال النووي  :وأما البسملة يف أثناء سورة النمل (إنه من سليمان وإنه بسم هللا الرمحن الرحيم) فقرآن باإلمجاع فمن جحد منها
حرفاً كفر باإلمجاع .
وقال ابن تيمية  :اته افق الْمسلِمو ان علاى أانهها ِمن الْ ُقر ِ
اَّللِ الهر ْمحا ِن الهرِحي ِم) .
آن ِيف قا ْولِِه ( :إِنههُ ِمن ُسلاْي اما ان اوإِنههُ بِ ْس ِم ه
ا ُْ ُ ا ا ْ ْ
فائدة 3 :
احلديث دليل على مشروعية قراءة البسلمة يف أول كل سورة – سوى براءة . -
قال اإلمام النووي  :وينبغي أن حيافظ على قراءة بسم هللا الرمحن الرحيم يف أول كل سورة  ،سوى براءة .
أما إذا قرأ اإلنسان من أثناء السورة .
فاجلمهور من العلماء والقراء على أنه ال مانع من االبتداء ِبا .
قِيل لإلمام أمحد يف البسملة بعد قوله  :ال يدعها يف أول السورة  :فاِإ ْن قا ارأا ِم ْن با ْع ِ
ال  :اال بأس .
ورةٍ يا ْقارُؤاها ؟ قا ا
ض ُس ا
ا
وسئل الشيخ ابن عثيمني عن ذلك فقال :
اَّللِ ِم ان
استاعِ ْذ بِ ه
الصحيح أن البسملة إذا قرأ اإلنسان من أثناء السورة ال تستحب  ،ألن هللا قال يف كتابه ( فاإِذاا قا ارأْ ا
ت الْ ُقْرآ ان فا ْ
الشهيطا ِ
ان الهرِجي ِم ) ومل يأمر بسوى ذلك ،فما دامت املسألة فيها نص خاص بأن املطلوب ممن أراد قراءة القرآن أن يستعيذ باهلل
ْ
من الشيطان الرجيم فإن هذا خيصص العام وهو قوله( :كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم هللا فهو أبرت)" انتهى
فائدة 4 :

يف احلديث تفسري للكوثر  ،يف قوله تعاىل ( إنا أعطيناك الكوثر ) فسره بذلك النيب  ، أنه هنر يف اجلنة أعطاه هللا لنبيه . 
وعند الرتمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب  قال ( الكوثر هنر يف اجلنة حافتاه من ذهب وجمراه على الدر والياقوت
 ..احلديث .
ِ
ت على األنبياء بست :غُفر يل ما تقدم من ذنيب وما تأخر ،وجعلت أمِت خري األم ،وأعطيت الكوثر ،وإن
وقال  ( فُضْل ُ
احب لواء احلمد يوم القيامة ،حتته آدم فمن دونه . ) ...
صاحبكم لا ا
ص ُ
وهذا القول أصح األقوال يف تفسري الكوثر .
تنبيه :
قوال:
قال القرطيب يف تفسريه  :واختلف يف تفسري الكوثر الذي أعطيه النيب  على ستة عشر ً
(األول) :أنه هنر يف اجلنة( .الثاين) :حوضه  . قاله عطاء) .الثالث) :النبوة والكتاب .قاله عكرمة( .الرابع) :القرآن .قاله
احلسن( .اخلامس) :اإلسالم .حكاه املغرية( .السادس) :تيسري القرآن ،وختفيف الشرائع .قاله احلسني بن الفضل( .السابع) :كثرة
األصحاب ،واألمة ،واألشياع .قاله أبو بكر بن عياش ،وُيان بن رئاب( .الثامن) :أنه اإليثار .قاله ابن كيسان( .التاسع) :رفعة
الذكر .حكاه املاوردي( .العاشر) :نور يف قلبك دلك علي ،وقطعك عما سواي( .احلادي عشر) :الشفاعة( .الثاين عشر):
ِ
ي ِبا أهل اإلجابة لدعوتك .حكاه الثعليب( .الثالث عشر) :هو ال إله إال هللا حممد رسول هللا .قاله هالل بن
معجزات الرب ُهد ا
يساف ( .الرابع عشر) :الفقه يف الدين( .اخلامس عشر) :الصلوات اخلمس( .السادس عشر) :هو العظيم من األمر .قاله ابن
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إسحاق ( .التفسري ) .
والراجح كما فسره النيب  أنه هنر يف اجلنة .
وستأِت إن شاء هللا مباحث احلوض يف حديث قادم .
فائدة 5 :

ِ
س ًما ) .
قوله ( ُُثَّ َرفَ َع َرأْ َسهُ ُمتَبَ ِ
تبسما .
هذه صفته   -أنه كان يضحك ً
تبسما من رسول هللا . 
فقد أخرج الرتمذي عن عبد هللا بن احلارث بن اجْزء رضي هللا عنه ،قال :ما رأيت ً
أحدا أكثر ً
تبسما.
وعنه قال :ما كان ضحك رسول هللا  إال ً
وإىل هذا أشار احلافظ العراقي رمحه هللا يف "ألفية السرية" ،فقال:
امل ي ر ِ ِِ ِ ِ ِ
ض ِح ُكهُ تابا يس ًما يُْب ِد ِيه
ضاح ًكا مب ْلء فيه  ...ا
ْ ُا ا
ول َِّ
ِ
ِ ِ
صٍْ
سبِِ ِح
ص ِر  -فَ َق َ
صلَّى بِنَا َر ُس ُ
ني قَ َ
صالَةَ الظُّ ْه ِر  -أَ ِو ال َْع ْ
 -171و َع ْن ع ْم َرا َن بْ ِن ُح َ
اَّلل َ 
ال ( َ
ال  :أَيُّ ُك ْم قَ َرأَ َخلْفي ب َ
ت أ َّ
ال َر ُجل أَنَا َوََلْ أُ ِر ْد ِهبَا إِلَّ ْ
يها ) .
اْلَْي َر .قَ َ
ك األَ ْعلَى  ،فَ َق َ
َن بَ ْع َ
اس َم َربِِ َ
ال « قَ ْد َعلِ ْم ُ
ض ُك ْم َخا َجلَنِ َ
ْ
---------( أ َّ
يها ) أي  :نازعنيها  ،وأراد ِبذا الكالم اإلنكار على الرجل يف جهره بالقراءة .
َن بَ ْع َ
ض ُك ْم َخا َجلَنِ َ
فائدة 1 :

قال النووي  :معَن هذا الكالم اإلنكار يف جهره  ،أو رفع صوته حبيث أمسع غريه  ،ال عن أصل القراءة  ،بل فيه أهنم كانوا

يقرءون السورة يف الصالة السرية .
فائدة 2 :
احلديث دليل على هني املأموم أن جيهر بالقراءة وكذلك التسبيح والتكبري وغريها  ،ألن ذلك يشوش على املصلني  ،خبالف
اإلمام فإنه ال بأس يرفع صوته أحياناً يف الصالة السرية .
فمن أهم الفوارق بني صالِت اإلمام واملأموم أن اإلمام جيهر بالتكبري  ،وأما املأموم فيسر وال جيهر .
وقد دل على هذا بعض األحاديث النبوية  ،مع إمجاع العلماء  ،وعمل املسلمني يف مساجدهم يف مجيع البالد .
ِ
ول هللاِ  اكبه ار أابُو با ْك ٍر لِيُ ْس ِم اعناا) رواه مسلم .
ول هللاِ  ،اوأابُو با ْك ٍر اخْل افهُ ،فاِإذاا اكبه ار ار ُس ُ
صلهى بِناا ار ُس ُ
أ-ف اع ْن اجاب ٍر  قاال ( ا
وكان ذلك يف مرض الرسول  فكان صوته ضعيفا ال يسمعه املصلون  ،فكان أبو بكر يبلغ الناس تكبري النيب  ، فلو كان
املقتدون به  يرفعون أصواهتم بالتكبري ملا احتاج أبو بكر الصديق  أن يرفع صوته وحده كي ي ِ
سمع الصحابةا ِمن خلفه .
ُ
ِ
ب -وأيضا  :قد هنى الرسول  املصلي أن جيهر بقراءته إذا كان ذلك سيشوش على ِ
اح اد ُك ْم إِذاا
مصل آخر  ،فقال  ( :أ ااما إ هن أ ا
ِ
قاام ِيف ال ه ِ ِ ِ
ض ُك ْم اعلاى با ْع ٍ
ص االةِ ) رواه أمحد .
ض بِالْ ِقاراءاةِ ِيف ال ه
اح ُد ُك ْم اما يُنااجي اربههُ  ،اواال اْجي اهْر با ْع ُ
ا
ص االة فاإنههُ يُنااجي اربههُ  ،فا ْليا ْعلا ْم أ ا
ج -وجهر املأموم بالتكبري يشوش على املصلني  ،بل قد يتسبب يف خطأ بعض املأمومني يف الصالة  ،حني يدخل أحد املصلني
متأخرا فيدخل يف الصالة مع اإلمام وهو ساجد  ،وجيهر بالتكبري فريفع بعض املأمومني من السجود ظنا منهم أن اإلمام هو
الذي كرب .
ولذلك قال البهوِت احلنبلي رمحه هللا  :يكره جهر مأموم يف الصالة بشيء من أقواهلا ؛ ألنه خيلط على غريه .
وأما اإلمجاع  :فقد نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية اتفاق األئمة على أنه ال يشرع أن جيهر املأموم بالتكبري  ،فقال " :ال يشرع اجلهر
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بالتكبري خلف اإلمام لغري حاجة باتفاق األئمة  ( .الفتاوى ) .
ويدل على ذلك أيضا  :أن اإلمام إمنا شرع اجلهر يف حقه حىت يتمكن املأموم من االقتداء به  ،أما املأموم فال حاجة ألن جيهر
بالتكبري .
( اجملموع ) .
قال النووي  :أما غري اإلمام فالسنة اإلسرار بالتكبري سواء املأموم واملنفرد .
فائدة 3 :
ما تقدم هو حكم اجلهر للمأموم .
أما املنفرد  :فهو خمري بني اجلهر واإلسرار .
أ-حلديث أيب هريرة قال ( كانت قراءة النيب  بالليل يرفع طوراً وخيفض طوراً ) رواه أبو داود .
ب-وعن أيب قتادة ( أن النيب  خرج ليلة فإذا هو بأيب بكر يصلي خيفض من صوته ،ومهر بعمر وهو يصلي رافعاً صوته...
وفيه :فقال النيب  : يا أبا بكر ارفع من صوتك ،وقال لعمر اخفض من صوتك ) رواه أبو داود .
ج -وعن عائشة أهنا قالت (  ...رمبا أسهر ورمبا جهر أي النيب  ، ورمبا اغتسل فنام ،ورمبا توضأ فنام ) رواه أبو داود.
وعليه فإن املنفرد يفعل األخشع له من اجلهر أو اإلسرار .
فائدة 4 :
احلديث دليل على القراءة يف الصالة السرية لإلمام واملأموم  ،ففيه الرد على من قال ال تشرع القراءة يف الصالة .
َّب  رفَع ي َدي ِه ِحني َد َخل ِف َّ ِ
ِ
ال أُذُنَ ْي ِه ُُ -ثَّ
ف َمهَّام ِحيَ َ
ص َ
الصالَة َكبَّ َر َ -و َ
-172وعن َوائ ِل بْ ِن ُح ْج ٍر ( أَنَّهُ َرأَى النِ َّ َ َ َ ْ َ َ
اد أَ ْن يَرَك َع أَ ْخر َج يَ َديْ ِه ِم َن الث َّْو ِ
ال
ب ُُثَّ َرفَ َع ُه َما ُُثَّ َكبَّ َر فَ َرَك َع فَلَ َّما قَ َ
الْتَ َح َ
ف بِثَ ْوبِ ِه ُُثَّ َو َ
َ
ض َع يَ َدهُ الْيُ ْم َىن َعلَى الْيُ ْس َرى فَلَ َّما أ ََر َ ْ
ِ
ِ
اَّلل لِمن َِ
ني َك َّف ْي ِه ) .
مح َدهُ » َ .رفَ َع يَ َديْه فَ لَ َّما َس َج َد َس َج َد بَ ْ َ
« ََس َع َُّ َ ْ
--------------ف بِثَ ْوبِ ِه ) أي  :تغطى به .
( ُُثَّ الْتَ َح َ
ض َع يَ َدهُ الْيُ ْم َىن ) أي  :كفه اليمَن  ،ففيه إطالق الكل وإرادة اجلزء .
( ُُثَّ َو َ
( َعلَى الْيُ ْس َرى ) أي  :كف يده اليسرى .

فائدة 1 :
احلديث دليل على أن السنة وضع اليد اليمَن على اليسرى ( وهذا مذهب مجهور العلماء ) وليس اإلرسال .
وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني  :هل السنة يف اليدين الوضع أم اإلرسال ؟

القول األول  :أن السنة يف اليدين حال القيام هو الوضع .
وهذا مذهب مجاهري العلماء  ،أن يضع اليد اليمَن على اليسرى وال يرسلها .
ض اع يا ادهُ الْيُ ْم اَن اعلاى الْيُ ْسارى . ) ....
أ-حلديث الباب ( مثُه او ا
ِِ
ص ْد ِرهِ )
ت ام اع النِ ِ
ب -حلديث اوائِ ِل بْ ِن ُح ْجر – عند ابن خزُية  -قا ا
هيب  فا او ا
صلهْي ُ
ض اع يا ادهُ الْيُ ْم اَن اعلاى ياده الْيُ ْسارى اعلاى ا
ال ( ا
أَ ْخ َر َجهُ اِبْ ُن

خ َزْْيَةَ [ وهذا احلديث خمتلف فيه  ،ففي إسناده مؤمل بن إسحاق  ،وهو صدوق سيء احلفظ  ،لكن للحديث شواهد ] .
ُ

ج-وحلديث هلب الطائي قال  ( :كان رسول هللا  يؤمنا فيأخذ مشاله بيمينه )
ال ( اكا ان النهاس ي ْؤمرو ان أا ْن يضع الهرجل الْي اد الْيمَن علاى ِذر ِ
صالاة ) رواه البخاري .
د-وحلديث اس ْه ِل بْ ِن اس ْع ٍد قا ا
اع ِه الْيُ ْسارى ِيف ال ه
ا ا ا ُ ُ ا ُْ ا ا ا
ُ ُ اُ
القول الثاين  :أن السنة اإلرسال .
رواه الرتمذي .
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قال الشوكاين  :وروى ابن املنذر عن ابن الزبري واحلس ن البص ري والنخعي أنه يرسلها وال يضع اليمَن على اليسرى

حلديث املسيء يف صالته  ،حيث أن النيب  مل يعلمه املسيء يف صالته .
والصحيح القول األول .
فائدة 2 :
اختلف العلماء يف حمل وضع اليدين يف الصالة على أقوال :
القول األول  :على صدره .

وهو قول إسحاق ومجاعة .
ِِ
اخار اجهُ اِبْ ُن ُخازُْياة .
ت ام اع النِ ِ
حلديث اوائِ ِل بْ ِن ُح ْج ٍر  السابق ( قا ا
ص ْد ِرهِ ) أ ْ
هيب  فا او ا
صلهْي ُ
ض اع يا ادهُ الْيُ ْم اَن اعلاى ياده الْيُ ْسارى اعلاى ا
ال ا
قال الشوكاين  :وال شيء يف الباب أصح من حديث وائل املذكور .
القول الثاين  :حتت السرة .
وهو مذهب أيب حنيفة وسفيان الثوري .
لقول علي ( إن من السنة يف الصالة وضع األكف على األكف حتت السرة ) رواه أبو داود .
وهذا ضعيف باالتفاق كما قال النووي .
القول الثالث  :أنه خمري .
وبه قال األوزاعي وابن املنذر .
قال ابن املنذر  :مل يثبت عن النيب  يف ذلك شيء  ،فهو خمري .
وهذا القول هو الراجح  ،ألنه ثبت أن السنة وضع اليمَن على اليسرى أثناء القيام  ،ومل يثبت دليل يف مكان الوضع  ،فيكون
املصلي خمرياً .
قال الرتمذي يف (سننه) والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب  والتابعني ومن بعدهم :يرون أن يضع الرجل ُيينه
على مشاله يف الصالة ،ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ،ورأى بعضهم أن يضعهما حتت السرة ،وكل ذلك واسع عندهم .
فائدة 3 :

كيفية وضع اليدين :
هلا صفتان :

األوَل  :وضع اليد اليمَن على الكف اليسرى ورسغها وساعدها .
حلديث وائل بن حجر  ( :أنه رأى رسول هللا  حني دخل يف الصالة وكرب  ...مث وضع يده اليمَن على كفه اليسرى والرسغ
والساعد ) رواه أبو داود .
قال السندي يف حاشية النسائي ( مثُه وضع ي اده الْيمَن علاى ظاه ِر اك ِف ِه الْيسرى واليرس ِغ وال هس ِ
اعد ) .
ا ا ا ا ُ ُْ ا ا ْ
ُ ْا ا ْ ا
ِ
(اليرسغ) هو م ْف ِ
ص اار او اسط اكفه الْيُ ْم اَن اعلاى الير ْسغ  ،اويا ْلازم ِمْنهُ أا ْن يا ُكون
ض اع ِحباْي ُ
صل با ْني الْ اكف اوال هساعد  ،اوالْ ُماراد أانههُ او ا
ث ا
ْ ُا ا
ب عضها علاى الْ اكف الْيسرى  ،والْب عض علاى ال هس ِ
اعد .
ُ ْا ا ا ْ ا
اْ ا ا
الثانية  :أن يقبض باليمَن على كوع اليسرى .

حلديث وائل قال  ( :رأيت النيب  إذا كان قائماً يف الصالة فيقبض بيمينه على مشاله )

الكوع  :هو طرف الزند الذي يلي اإلِبام .
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رواه النسائي .

فائدة 4 :
احلكمة من هذه الصفة :
قال النووي  :قال العلماء  :واحلكمة يف وضع إح دامها على األخرى أنه أقرب إىل اخلش وع ومنعهما من العبث  ،وهللا أعلم.
وقال احلافظ :قال العلماء احلكمة يف هذه اهليئة أهنا صفة السائل الذليل  ،وهو أمن ع للعبث  ،وأقرب للخشوع .
ول َِّ
ِِ ِ
اب َخ ْي ٍل ُشْ ٍ
س
اَّلل  فَ َق َ
ج َعلَْي نَا َر ُس ُ
 -173وعن َجابِر بْ ِن ََسَُرةَ قَ َ
ال َ :ما ِل أ ََرا ُك ْم َرافعي أَيْدي ُك ْم َكأَنَّ َها أَ ْذنَ ُ
ال ( َخ َر َ
ِ
ص ُّفو َن
ال ُُثَّ َخ َر َج َعلَْي نَا فَ َق َ
ين » .قَ َ
ال ُُثَّ َخ َر َج َعلَْي نَا فَ َرآنَا َحلَ ًقا فَ َق َ
الصالَةِ  ،قَ َ
اس ُكنُوا ِف َّ
ْ
ال « أَلَ تَ ُ
ال « َما ِل أ ََرا ُك ْم ع ِز َ
ول َِّ
ص ُّ
ص ُّ
وف األ َُو َل
ف ال َْمالَئِ َكةُ ِع ْن َد َرِِهبَا قَ َ
ف ال َْمالَئِ َكةُ ِع ْن َد َرِِهبَا » .فَ ُقلْنَا يَا َر ُس َ
ال « يُتِ ُّمو َن ُّ
الص ُف َ
اَّلل َوَك ْي َ
ف تَ ُ
َك َما تَ ُ
ف).
اصو َن ِف َّ
َويَتَ َر ُّ
الص ِِ
السالَم علَي ُكم ور ْمحةُ َِّ
السالَم علَي ُكم ور ْمحةُ َِّ
ول َِّ
صلَّْي نَا َم َع ر ُس ِ
ار
 -174وعنه  .قَ َ
اَّلل َّ ُ َ ْ ْ َ َ َ
اَّلل  قُلْنَا َّ ُ َ ْ ْ َ َ َ
ال ( ُكنَّا إِ َذا َ
اَّلل َ .وأَ َش َ
َ
ِ
ول َِّ
ِ
ِ
بِيَ ِدهِ إِ ََل ا ْجلَانِبَ ْ ِ
اب َخ ْي ٍل ُشُ ٍ
ض َع يَ َدهُ َعلَى
ال َر ُس ُ
ني فَ َق َ
َح َد ُك ْم أَ ْن يَ َ
اَّلل َ : عالَ َم تُومئُو َن بِأَيْدي ُك ْم َكأَنَّ َها أَ ْذنَ ُ
س إِ ََّّنَا يَكْفى أ َ
فَ ِخ ِذهِ ُُثَّ يسلِِم علَى أ ِ
َخ ِيه َم ْن َعلَى َْيِينِ ِه َوِشَالِه ) .
َُ ُ َ
---------( َما ِل أ ََرا ُك ْم َرافِ ِعي أَيْ ِدي ُك ْم ) املراد من رفع األيدي رفعها عن الفخذ  ،واإلشارة ِبا ُييناً ومشاالً .
س ) قال النووي :هو بِِإس اك ِ
اب َخ ْي ٍل ُشْ ٍ
ضطا ِرب اوتاتا احهرك بِأا ْذنا ِاِباا اوأ ْار ُج الها،
ضم اها اوِه اي الهِِت اال تا ْستا ِقر با ْل تا ْ
ان الْ ِميم او ا
( َكأَنَّ َها أَ ْذنَ ُ
ُا ْ
والْمراد بِالهرفْ ِع الْمْن ِهي عْنه هناا رفْعهم أاي ِد ِ
اجلاانِبا ْ ِ
ِِ
صهر اح بِِه ِيف ِ
الراواياة الثهانِياة
ين إِ اىل ال هس االم ِم ْن ْ
ني اك اما ا
ا اُُ ا ْ ْ ْ
يهم عْند ال هس االم ُمشري ا
ا ُا
ِ
الصالَة ) أي  :اسكنوا وال تكثروا احلركة فيها  ،وهو حممول على احلركات لغري حاجة  ،أو احلركات الكثرية .
اس ُكنُوا ِف َّ
( ْ
ِ
ان مجاْع حْل اقة بِِإس اك ِ
احلاء وفاْتحها لُغاتا ِ
ِ
ان ه
حها ِيف لُغاة
الالم  ،او اح اكى ْ
ْ
اجلاْواه ِري او اغ ْريه فا ْت ا
( فَ َرآنَا حلَ ًقا ) قال النووي ُ :ه او ب اك ْس ِر ْا ا ا
ا
ضعِي افة .
ا
قيل  :حيتمل أنه  هناهم عن هذا يف حال الصالة  ،وحيتمل أنه هناهم عن تفرقهم يف حال اجتماعهم يف املسجد  ،وهلذا ترجم
درسه )
ذكر الزجر عن ترك اجتماع الناس يف املسجد يف اجمللس الواحد  ،إذا أرادوا تعلم العلم أو ْ
ابن حبان يف صحيحه بقوله ( ُ
ص ُّ
ف ال َْمالَئِ َكةُ ِع ْن َد َرِِهبَا ) ولفظ أيب داود ( عند رِبم ) .
ص ُّفو َن َك َما تَ ُ
( أَلَ تَ ُ
وف األ َُو َل ) وعند النسائي ( يُتمون الصف األول ) وعند أيب داود ( يتمون الصفوف املتقدمة ) واملعَن  :ال
( يُتِ ُّمو َن ُّ
الص ُف َ
يشرعون يف صف حىت يكمل الذي قبله .
ف ) أي  :يتالصقون فيها حىت ال يكون بينهم فرج .
اصو َن ِف َّ
( َويَتَ َر ُّ
الص ِِ
فائدة 1 :

احلديث دليل على النهي باإلشارة باأليدي عند السالم من الصالة .
فائدة 2 :
احلديث دليل على األمر بالسكون يف الصالة .
فائدة 3 :
احلديث دليل على اإلنكار على من أحدث يف الصالة أمراً غري مشروعاً .
فائدة 4 :
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احلديث دليل على مشروعية إكمال الصف األول فاألول لقوله يتمون الصفوف  ،ومعناه  :أن يتم األول فال يشرع يف الثاين حىت
يتم األول  ،وال يف الثالث حىت يتم الثاين  ،وال يف الرابع حىت يتم الثالث وهكذا إىل آخرها .
فائدة 5 :

أن اإلمام حيث من خلفه على تسويه وتراص الصفوف ( وسيأِت حكم تسوية الصف إن شاء هللا ) .

فائدة 6 :
أن من تسوية الصفوف  :الرتاص بينها والتالصق وعدم ترك فرج للشيطان .
فائدة 7 :

أن املالئكة يصلون ويتعبدون هلل  ،وقد جاء عند مسلم ( وجعلت صفوفنا كصفوف املالئكة ) .

فائدة 8 :

احلديث دليل على أن السنة يف السالم من الصالة أن يقول  :السالم عليكم ورمحة هللا عن ُيينه  ،السالم عليكم ورمحة هللا عن
يساره .
وللسالم صيغ :
ما ورد يف هذا احلديث الصيغة األوىل .
وهذه الصيغة نقلها كثري من الصحابة .
الصيغة الثانية  :السالم عليكم  ،السالم عليكم .
فيجوز االقتصار عليها  ،وهذا قول مجهور العلماء .
حلديث الباب ( فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا  :السالم عليكم  .السالم عليكم ) .
الصيغة الثالثة  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ،وعن مشاله  :السالم عليكم ورمحة هللا  ( .بزيادة  :وبركاته يف التسليمة األوىل )
وقد اختلف العلماء يف صحتها على قولني :
فقيل  :األفضل عدم زيادهتا .
ألن أكثر الرواة مل يذكروها  ،كابن مسعود وجابر بن مسرة وغريمها .
وقيل  :جيوز زيادهتا .
لثبوهتا يف وائل بن حجر قال ( صليت مع النيب  فكان يسلم عن ُيينه  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ،وعن مشاله :
السالم عليكم ورمحة هللا ) رواه أبوداود  [ .وقد اختلف يف ثبوت كلمة  :وبركاته ] .

فائدة 9 :

احلديث دليل على أنه  كان يسلم تسليمتني عن ُيينه وعن مشاله  ،وهذا مروي عن مجاعة من الصحابة والتابعني  ،كما ذكر
ذلك ابن املنذر  ،وهو قول ابن املبارك  ،واإلمام أمحد  ،وإسحاق .
وقد بلغت األحاديث يف إثبات التسليمتني مبلغ التواتر  ،ومنها :
كحديث الباب .
وحديث ابن مسعود  .عن النيب  ( أنه كان يسلم عن ُيينه وعن يساره  :السالم عليكم ورمحة هللا  ،السالم عليكم ورمحة هللا )
رواه أبوداود .
وعن سعد قال ( كنت أرى رسول هللا  يسلم عن ُيينه وعن يساره حىت أرى بياض خديه ) رواه مسلم .
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واملشهور يف مذهب احلنابلة أن التسليمتني من أركان الصالة .
وذهب مجاهري العلماء إىل أن التسليمة الثانية ليست بواجبة .
وهو قول املالكية والشافعية  ،واختار هذا القول ابن قدامة .
واستدلوا حبديث عائشة ( أن النيب  كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ) رواه الرتمذي .
وقد طعن بعض احلفاظ يف أحاديث التسليمة الواحدة  :كابن عبد الرب  ،وابن القيم .
والقول األول أحوط وأبرأ للذم ة .

فائدة 10 :

احلديث دليل على خطا يقع به كثري من املصلني وهو الصالة يف أمكنة بعيدة عن الصف [ وخاصة يف صالة اجلمعة ] اسرتواحاً
أو تعوداً للصالة يف مكان معني .
ول َِّ
ِ
ك أَلَ يَ ْنظُُر
ف فَ َق َ
صلَّى بِنَا َر ُس ُ
 -175و َع ْن أَِِب ُه َريْ َرةَ قَ َ
ص َر َ
صالَتَ َ
اَّلل  يَ ْوًما ُُثَّ انْ َ
ال  :يَا فُالَ ُن أَلَ َُتْس ُن َ
ال ( َ
الْم ِ
صر من ورائِي َكما أُبْ ِ
ف يصلِِى فَِإ ََّّنَا يصلِِى لِنَ ْف ِس ِه إِِِين و َِّ ِ
ى).
ني يَ َد َّ
ص ُر َم ْن بَ ْ َ
َُ
صلَّى َك ْي َ ُ َ
ُ َ
صلِى إِذَا َ
اَّلل ألُبْ ُ َ ْ َ َ َ
َ
---------ول َِّ
اَّلل  يَ ْوًما ) يف رواية أمحد وابن خزُية ( صلى بنا رسول هللا  الظهر ) .
صلَّى بِنَا َر ُس ُ
( َ
ف ) أي :سلم من الصالة ولفظ أمحد ( صلى بنا رسول هللا  الظهر ،ويف مؤخرة الصفوف رجل ،فأساء الصالة،
ص َر َ
( ُُثَّ انْ َ
فلما سلم ،ناداه رسول هللا  ،يا فالن ! أال تتقي هللا ،أال ترى كيف تصلي . ) ...

( يَا فُالَ ُن أَلَ ) أداة استفهام وتنبيه .
ِ
ك ) أي  :أال تُزين صالتك وتُ ِتقنها بإَتام الركوع والسجود واخلشوع .
صالَتَ َ
( أَلَ َُتْس ُن َ
صر من ورائِي َكما أُبْ ِ
( و َِّ ِ
ي ) املعَن هل تظنون أين ال أراكم لكون قبلِت يف هذه اجلهة  ،ألن من استقبل
ص ُر َم ْن بَ ْ َ
ني يَ َد ِ
اَّلل ألُبْ ُ َ ْ َ َ َ
َ
شيئاً استدبر ما وراءه  ،لكن بني النيب  أن رؤيته ال ختتص جبهة واحدة .
فائدة 1 :
احلديث دليل على وجوب إحسان الصالة  ،وليعلم املسلم أنه ليس له من صالته إال ما عقل منها .

فائدة 2 :
احلديث دليل على وجوب إَتام الركوع والسجود  ،ومعَن إَتامها  :أن يطمئن املصلي فيه حبيث تعود مفاصله إىل مواضعها ،
ويستقر كل عضو مكانه .
فائدة 3 :
مشروعية إنكار الرئيس على رعيته إذا رأى منهم تقصرياً يف األمور الشرعية  ،وال سيما ما يتعلق بالصالة .

فائدة 4 :

جواز احللف من غري استحالف .
فائدة 5 :
إثبات معجزة ظاهرة للنيب  ، حيث جعله هللا تعاىل يرى من خلفه كما يرى من أمامه . 
وقد اختلف يف معَن ( إين ألبصر من ورائي ) :
فقيل  :املراد ِبا العلم  ،إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم وإما أن يلهم .
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قال احلافظ  :وفيه نظر  ،ألن العلم لو كان مراداً مل يقيده بقوله  :من وراء ظهري .
وقيل  :املراد أن يرى ِمن عن ُيينه ِ
ومن عن يساره من تدركه عينه مع التفات يسرية يف النادر  ،ويوصف من هناك وراء ظهره ،
ا
قال احلافظ  :وهو ظاهر التكلف  ،وفيه عدول عن الظاهر بال موجب .

والصواب املختار أنه حممول على ظاهره  ،وأن هذا اإلبصار إدراك حقيقي خاص به  اخنرقت له فيه العادة  ،وعلى هذا عمل

البخاري  ،فأخرج هذا احلديث يف عالمات النبوة .
والظاهر أن هذا خاص حبال الصالة فقط .
ول َِّ
الصالَةِ أ َْو لَ تَ ْرِج ُع
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
 -176و َع ْن َجابِ ِر بْ ِن ََسَُرةَ قَ َ
اَّلل  ( لَيَ ْنتَ ِه َ َّ
الس َم ِاء ِف َّ
ارُه ْم إِ ََل َّ
ني أَق َْوام يَ ْرفَ ُعو َن أَبْ َ
صَ
إِلَْي ِهم ) .
ِ
ول َِّ
ِ
 -177و َع ْن أَِِب ُه َريْ َرَة أ َّ
الس َم ِاء أَ ْو
اَّلل  قَ َ
َن َر ُس َ
ال ( لَيَ ْنتَ ِه َ َّ
ُّع ِاء ِف َّ
الصالَةِ إِ ََل َّ
ارُه ْم ع ْن َد الد َ
ني أَق َْوام َع ْن َرفْع ِه ْم أَبْ َ
صَ
ارُهم ) .
لَتُ ْخطََف َّن أَبْ َ
صُ
---------لص َالةِ ) ويف الرواية الثانية ( يف الدعاء ) .
( ِف اَ َّ
( أ َْو َل تَ ْرِج َع إِلَْي ِه ْم ) أي أبصارهم  ،و ( أو ) للتخيري املقصود به التهديد  ،واملعَن  :ليكونن منهم االنتهاء عن رفع األبصار أو

خطف األبصار عند الرفع فال تعود إليهم .

تنبيه :
جاء عند البخاري :
ِ
ال أاقْ و ٍام ي رفاعو ان أابصارهم إِ اىل ال هسم ِاء ِيف ِِ
ك اح هىت
ال  :قا ا
عن أا هن أاناس بْن امالِك  .قا ا
صالاهت ْم فاا ْشتا هد قا ْولُهُ ِيف اذل ا
ال النِ ي
ا
هيب  ( اما با ُ ا اْ ُ ْ ا ا ُ ْ
ا
ِ
ص ُارُهم )
قا ا
ال لايا ْنتا ُه هن اع ْن ذال ا
ك  ،أ ْاو لاتُ ْخطااف هن أابْ ا
فائدة 1 :

احلديث دليل على هني املصلي أن يرفع بصره إىل السماء يف الصالة .
وهل النهي للتحرمي أو للكراهة ؟
الصحيح أنه للتحرمي ،ألن احلديث فيه النهي ،والنهي يقتضي التحرمي ،وأيضاً فيه التهديد على من فعل ذلك ،وهذا قول ابن

حزم .
ومجهور العلماء على عدم بطالن الصالة بذلك  ،وذهب ابن حزم إىل بطالن صالة من رفع بصره إىل السماء  ،بناء على أن
النهي يقتضي الفساد .
فائدة 2 :

هل النهي خاص وقت الدعاء يف الصالة ؟
ال  ،النهي عام سواء حال الدعاء أو غريه  ،ألن معظم الروايات جاءت مطلقة .
وألن املعَن الذي هني املصلي من أجله أن يرفع بصره إىل السماء موجود حال الدعاء وغريه .

فائدة 3 :

احلكمة من النهي عن ذلك ؟
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ألنه ينايف اخلشوع واإلقبال على هللا .
وألن فيه إعراضاً عن القبلة .
وخروجاً عن هيئة الصالة .
فائدة 4 :

ص ُارُه ْم ) :
قوله  يف حديث أيب هريرة ( أ ْاو لاتُ ْخطااف هن أابْ ا

فقيل  :هو وعيد  ،وعلى هذا فالفعل املذكور حرام .

وقيل  :أنه خيشى على األبصار من األنوار الِت تنزل ِبا املالئكة على املصلني .
واملعَن األول أقوى .

[ فتح الباري ] .

فائدة 5 :

اختلف العلماء يف حكم رفع البصر حال الدعاء خارج الصالة على قولني :
القول األول  :أنه جائز .
قال ابن حجر  :واختاره األكثرون  ،ألن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصالة .
القول الثاين  :أنه مكروه .
ورجحه الشيخ ابن باز  ،وقال  :الصواب أن قبلة الدعاء هي قبلة الصالة  ،لوجوه :

أوهلا  :أن هذا القول ال دليل عليه من الكتاب والسنة وال يعرف عن سلف األمة .

الثاين  :أن الرسول  كان يستقبل القبلة يف دعائه  ،كما ثبت ذلك عنه  يف مواطن كثرية .
الثالث  :أن قبلة الشيء هي ما يقابله ال ما يرفع إليه بصره .

وأما رفعه يف غري الدعاء فجائز .
فقد ثبت يف حديث ابن عباس حني بات عند خالِت ميمونة  ،أنه  قام من الليل  ،فخرج فنظر إىل السماء .
ويف يف حديث بدء الوحي وفيه  :بينا أنا أمشي إذ مسعت من السماء صوتاً  ،فرفعت بصري . ...
فائدة 6 :

إىل أين ينظر املصلي يف صالته ؟ اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
القول األول  :ينظر إىل موضع سجوده .
وهذا قول مجاهري العلماء .
أ-حلديث الباب .
ب-وحلديث عائشة  ( :أن النيب  دخل الكعبة فما جاوز بصره موضع سجوده ) رواه احلاكم .
ج-وألن هللا أثَن على املؤمنني ومدحهم باخلشوع يف الصالة  ،ومن صفات اخلاشع أن ينظر إىل موضع سجوده
قال ابن تيمية  :إن خفض البصر من َتام اخلشوع .
القول الثاين  :ينظر أمامه .
وهذا مذهب املالكية .
استدالالً بقوله تعاىل ( فول وجهك شطر املسجد احلرام ) .
قالوا  :إن املصلي مأمور بأن يويل وجهه شطر املسجد احلرام  ،وإذا نظر إىل موضع سجوده احتاج إىل نوع من االحنناء  ،واملنحين
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إىل موضع سجوده مل ِ
يول وجهه شطر املسجد احلرام .
والصحيح القول األول ( يستثَن حال التشهد فإنه ينظر إىل سباحته ) .
ول َِّ
 -178و َعن أَِِب مسع ٍ
ف قُلُوبُ ُك ْم
الصالَةِ َويَ ُق ُ
ال ( َكا َن َر ُس ُ
ود قَ َ
س ُح َمنَاكِبَ نَا ِف َّ
استَ ُووا َولَ ََتْتَلِ ُف وا فَتَ ْختَلِ َ
ولْ :
ْ َ ُْ
اَّلل ْ يَْ َ
ِِ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ال أَبو مسع ٍ
ود  :فَأَنْ تُ ُم الْيَ ْوَم أَ َش ُّد ا ْختِالَفًا) .
َح الَِم َوالن َ
ليَلي ِين م ْن ُك ْم أُولُو األ ْ
ين يَلُونَ ُه ْم) قَ َ ُ َ ْ ُ
ين يَلُونَ ُه ْم ُُثَّ الذ َ
ُّه ى ُُثَّ الذ َ
ِِ ِ
ول َِّ
ِ ِ
َّ ِ
اَّلل ب ِن مسع ٍ
ين يَلُونَ ُه ْم  -ثَالَثًا -
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
ود قَ َ
َحالَِم َوالن َ
اَّلل  ( ليَلي ِين م ْن ُك ْم أُولُو األ ْ
 -179وع ْن َع ْبد َّ ْ َ ْ ُ
ُّهى ُُثَّ الذ َ
وإِيَّا ُكم و َه ْي َ ِ
َسو ِ
اق ) .
َ َْ
شات األ ْ َ
ول َِّ
ِ ِ
َّ
اح َح ََّّت َرأَى أَنَّا قَ ْد َع َقلْنَا
ُّع َمان بْن بَ ِشري قال ( َكا َن َر ُس ُ
 -180وعن الن ْ
س ِِوى ُ
س ِِوى هبَا الْق َد َ
ص ُفوفَ نَا َح ََّّت َكأََّنَا يُ َ
اَّلل  يُ َ
ال ِ :عباد َِّ
ِ
ص ُفوفَ ُك ْم أ َْو لَيُ َخالَِف َّن َّ
ص ْد ُرهُ ِم َن َّ
الص ِِ
ف فَ َق َ َ َ
ام َح ََّّت َك َ
اَّللُ
س ُّو َّن ُ
رب فَ َرأَى َر ُجالً بَاديًا َ
َع ْنهُ ُُثَّ َخ َر َج يَ ْوًما فَ َق َ
اد يُ َكُِِ
اَّلل لَتُ َ
ب ْني وج ِ
وه ُكم ) .
َ َ ُُ
---------( و َعن أَِِب مسع ٍ
ود ) عقبة بن عمرو البدري .
ْ َ ُْ
س ُح َمنَاكِبَ نَا ) املناكب مجع منكب ،وهو جمتمع رأس العضد والكتف ،أي يضع يده على مناكبنا حىت ال نتقدم وال نتأخر.
( ْيَْ َ
الصالَةِ ) أي  :عند إرادة القيام لصالة اجلماعة .
( ِف َّ
( ويقول ) أي يف حال تسوية املناكب .

استَ ُووا ) أي  :اعتدلوا يف صفوفكم بأن ال يتقدم بعضكم على بعض .
( ْ
( َولَ ََتْتَلِ ُفوا ) أي  :ال ختتلفوا يف إقامة الصفوف باألبدان بالتقدم والتأخر  ،فتختلف قلوبكم بالتفرق .
( لِيَلِي ِين ) قال النووي  :هو بكسر الالمني .
َحالَِم ) األحالم مجع ِحلم  ،وهو األناة والعقل .
( أُولُو األ ْ

ُّهى ) بضم النون  ،وفتح اهلاء  ،مجع نُ ْهية بالضم مبعَن العقل  ،مسي به ألنه ينهى صاحبه عن القبائح .
( َوالن َ
َّ ِ
ين يَلُونَ ُه ْم ) أي  :الذين يقربون منهم يف هذا الوصف  ،كاملراهقني  ،أو الذين يقاربون األولني يف النيهى واحلِلم .
( ُُثَّ الذ َ
ال أَبو مسع ٍ
ود ) عقبة بن عمرو .
( قَ َ ُ َ ْ ُ
( فَأَنْ تُ ُم الْيَ ْوَم أَ َش ُّد ا ْختِالَفًا ) أي  :أنتم اليوم بسبب عدم تسويتكم الصفوف أشد اختالفاً حيث وقعتم يف الفنت .
وهيشات األسواق ) بفتح اهلاء وسكون الياء ،اختالطها واملنازعة واخلصومات ،وارتفاع األصوات واللغط ،والفنت الِت فيها،
( ْ

واملراد :النهي عن أن يكون اجتماع الناس يف الصالة مثل اجتماعهم يف األسواق ،متدافعني ،متغايرين ،خمتلفي القلوب واألفعال.
واملعَن  :لي ْد ُن مين البالغون العقالء  ،لشرفهم ومزيد تفطنهم وتيقظهم  ،وضبطهم لصالته .
ص ُفوفَ نَا ) أي  :يعدهلا بيده  ،أو بأمره .
س ِِوى ُ
( يُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ
دها (قِ ْدح) بِ اك ْس ِر الْ اقاف،
اح ) الْق اداح بِ اك ْس ِر الْ اقاف ه اي اخ اشب الس اهام حني تُْن احت اوتُْب ارى ،اواح ا
س ِِوى هبَا الْق َد َ
( َح ََّّت َكأََّنَا يُ َ
صري اكأاهمناا ي اقوم ِِبا ِ
معنااه ي بالِغ ِيف تاس ِويتها ح هىت تا ِ
الس اهام لِ ِشدهةِ اِ ْستِ اوائِ اها او ْاعتِ اداهلاا .
ُ ا
ا ْ ُ ُا
ْ اا ا
( َح ََّّت َرأَى ) أي  :علِم النيب . 
( أَنَّا قَ ْد َع َقلْنَا َع ْنهُ ) أي  :فهمنا التسوية الِت أرادها منا .
ِ
ف ) أي  :ظاهراً خارجاً من صدور أهل الصف  ،ويف رواية أمحد ( فإذا رجل ُمنتاب ٌذ بصدره . ) ..
ص ْد ُرهُ ِم َن َّ
الص ِِ
( بَاديًا َ
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اَّلل ب ْني وج ِ
ِ
وه ُكم ) سيأِت معناها إن شاء هللا .
( لَيُ َخال َف َّن َُّ َ َ ُ ُ

تنبيه :
اَّلل ب ني وج ِ
ِ
وه ُكم ) .
حديث النعمان بن بشري رواه البخاري مقتصراً على ( لاتُ اس يو هن ُ
ص ُفوفا ُك ْم  ،أ ْاو لايُ اخال اف هن هُ ا ْ ا ُ ُ
فائدة 1 :
احلديث دليل على أن الذي ينبغي أن يكون وراء اإلمام يف الصف هم أصحاب األحالم والنهي  ،مث الذين يلوهنم  ،مث الذين
يلوهنم .
ومعَن احلديث  :واملعَن  :لي ْد ُن مين البالغون العقالء  ،لشرفهم ومزيد تفطنهم وتيقظهم  ،وضبطهم لصالته  ،وإن حدث به
عارض خيلفونه يف اإلمامة .
قال النووي  :يف هذا احلديث تقدمي األفضل فاألفضل إىل اإلمام  ،ألنه أوىل باإلكرام  ،وألنه رمبا احتاج اإلمام إىل االستخالف

فيكون هو أوىل  ،وألنه يتفطن لتنبيه اإلمام على السهو ملا ال يتفطن له غريه  ،وليضبطوا صفة الصالة  ،وحيفظوها وينقلوها ،
ليقتدي بأفعاهلم من وراءهم .
ويعلموها الناس  ،و ا
فائدة 2 :
استدل بعض العلماء ِبذا احلديث على أنه يسن وضع الصبيان بصف خاص خلف الرجال .
واستدلوا أيضاً حبديث رواه أبو داود (كان رسول هللا  جيعل الرجال قدام الغلمان ،والغلمان خلفهم ،والنساء خلف الغلمان)
لكنه حديث ضعيف .
وذهب بعض العلماء  :إىل وقوف الصبيان مع الرجال  ،وأن من سبق من الصبيان إىل مكان فال يؤخر .
ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمني .
قال ابن عثيمني  :يرى بعض العلماء أن األوىل بالصبيان أن يصفوا وراء الرجال  ،ولكن هذا القول فيه نظر  ،واألصح أهنم إذا

تقدموا ال جي وز تأخريهم  ،فإذا سبقوا إىل الصف األول أو إىل الصف الثاين فال يقيمهم من جاء بعدهم  ،ألهنم سبقوا إىل حق
مل يسبق إليه غريهم فلم جيز تأخريهم لعموم األحاديث يف ذلك  ،ألن يف تأخريهم تنفرياً هلم من الصالة  ،ومن املسابقة إليها فال
يليق ذلك.
جال ،مث الصبيان ،مث النساء ،إهمنا هو يف ِ
الر ِ
وقال رمحه هللا  :وهذا الذي ذكرنا يف تقدمي ِ
املفضول إىل
ابتداء األم ِر ،أما إذا اسبا اق
ُ
ِ
ف ِ
صِ
بعض ِ
ِ
أهل العِلم ومنهم
املكان
األول ،فإن َ
هم وصار يف ال ه
الفاضل؛ بأ ْن جاءا ال ه
القول َّ
صي
اجح الذي اختاره ُ
الر َ
يب مبكراً وتقد ا
ِ
ِ
املفضول ِمن مكانِه .
قام
اج يد ش ِ
ُ
يخ ا ِإلسالم اب ِن تيمية ،وهو اْجم ُد الدين عبد السالم أنه ال يُ ُ
هيب  ( من سبق إىل ما مل يسب ْقه إليه مسلم فهو له ) وهذا العموم يشمل كل ٍ
أ -وذلك ِ
استحقاق الن ِ
هاس
شيء اجتمع
لقول الن ِ
ُ
ُ اُ ه
ا ُ
ا اا ا
ٌ
فيه ،فإ هن امن اسبا اق إليه يكون أح هق به.
ِ
ِ ِِ
لس فيه ) .
ب -وأل هن الن ه
هيب  قال ( ال يُق ُ
يم الهر ُج ُل الهر ُج ال من جملسه مث اجي ُ
ج -وأل هن هذا عدوان عليه.
د -وأل هن فيه مفسد اة تنف ِري هؤالء الصبيان بالنسبة للمسجد .
بسوء ،وكلهما تذ هكره ٍ
صيب إذا أخرجه شخص بعينه فإنه ال يزال يذكره ٍ
ِ
بسوء اح اق اد عليه ،أل هن
ه  -وكذلك من مفاسده أ هن هذا ال ه ه
ٌ
ا ُ
غري عاد ًة ال يانسى ما فُعِ ال به ( .الشرح للممتع ) .
ال ه
ص ا
فائدة 3 :
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هذه األحاديث دليل على ألمر بتسوية الصفوف .
وقد جاءت األحاديث الكثرية بأمر النيب  بذلك :
ص ُف ِ
اع ْن أانا ٍ
صالاةِ ) متفق عليه .
س  ،اع ِن النِ ِ
هيب  قا ا
وف ِم ْن إِقا اام ِة ال ه
ص ُفوفا ُك ْم فاِإ هن تا ْس ِوياةا ال ي
ال ( اس يووا ُ
ِ
ف ِمن َتاا ِام ال ه ِ
ويف رواية (  ...فاِإ هن تاس ِويةا ال ه ِ
صالاةِ فاإِ هن
ص ه
ف ِيف ال ه
يموا ال ه
ص ْ
ْ ا
صالاة )  ،وعند مسلم من حديث أيب هريرة بلفظ ( أاق ُ
صِ
صالاةِ ) .
ف ِم ْن ُح ْس ِن ال ه
إِقا اامةا ال ه
ِ
صف )
صالاةِ إِقا اامةا ال ه
ص ُفوفا ُك ْم فاِإ هن ِم ْن ُح ْس ِن ال ه
يموا ُ
وعند أمحد من حديث أنس بلفظ ( أاق ُ
اَّلل ب ني وج ِ
ِ
وه ُكم ) متفق عليه .
يع اما ان بْ ان با ِش ٍري قال  :قا ا
ال النِ ي
وعن الن ْ
هيب  ( لاتُ اس يو هن ُ
ص ُفوفا ُك ْم  ،أ ْاو لايُ اخال اف هن هُ ا ْ ا ُ ُ
س أا هن النِهيب  قا ا ِ
و اع ْن أانا ٍ
ف ظا ْه ِري ) متفق عليه .
يموا ال ي
ص ُف ا
وف فاِإِين أ اارا ُك ْم اخْل ا
ه
ال ( أاق ُ
ِ
ول هِ
وعن أايب هري راة اعن رس ِ
صِ
صالاةِ ) .رواه مسلم
ص ه
ف ِم ْن ُح ْس ِن ال ه
صالاةِ فاِإ هن إِقا اامةا ال ه
ف ِيف ال ه
يموا ال ه
ُ اْ ا ْ ا ُ
اَّلل  قال  :قال  ( أاق ُ
صوا ص ُفوفا ُكم وقاا ِربوا ب ي نا ها وحاذُوا بِاأل ْاعنا ِ
اق  ،فا اواله ِذي نا ْف ِسي بِيا ِدهِ إِِين أل اارى الشْهيطاا ان يا ْد ُخ ُل ِم ْن
وعن أاناس اع ْن النِ ِ
هيب  قا ا
ال ( ُر ي ُ ْ ا ُ اْ ا ا ا
صِ
ف ) .اراواهُ أابُو اد ُاواد .
ف اكأان اهها ْ
اخلا ِل ال ه
احلا اذ ُ
وقد ذهب بعض العلماء إىل وجوب تسوية الصفوف .
وهذا مذهب ابن حزم  ،واختاره ابن تيمية  ،والشيخ ابن عثيمني .
ص ُف ِ
صالاةِ ) .
وف ِم ْن إِقا اام ِة ال ه
أ -حلديث أنس ( ...فاِإ هن تا ْس ِوياةا ال ي
قال ابن حزم  :تسوية الصف إذا كان من إقامة الصالة ،فهو فرض  ،ألن إقامة الصالة فرض وما كان من الفرض  ،فهو فرض .
ب -حلديث أنس  .قال  :قال  ( رصوا صفوفكم  ،وقاربوا بينها ) رواه أبو داود .
وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .
اَّلل ب ني وج ِ
ِ
وه ُك ْم) .
ج -وحلديث  -النعمان  -قال  :قال ( لاتُ اس يو هن ُ
ص ُفوفا ُك ْم  ،أ ْاو لايُ اخال اف هن هُ ا ْ ا ُ ُ
قال األلباين  :فإن هذا التهديد ال يقال فيما ليس بواجب كما ال خيفى .
استا ُووا . ) ..
صالاةِ اويا ُق ُ
ول ه
د -وحلديث أيب مسعود السابق قال ( اكا ان ار ُس ُ
اَّلل ُ ياْ اس ُح امنااكِبا ناا ِيف ال ه
ول ْ :
قال ابن حجر يف ترمجة البخاري  ( :باب إمث من مل يتم الصفوف ) .

وحيتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة األمر يف قوله ( سووا صفوفكم )  ،ومن عموم قوله  ( صلوا كما رأيتموين
أصلي )  ،ومن ورود الوعيد على تركه فرجح عنده ِبذه القرائن أن إنكار أنس إمنا وقع على ترك الواجب  ،وإن كان اإلنكار قد
يقع على ترك السنن  ،ومع القول بأن التسوية واجبة فصالة من خالف ومل يسو صحيحة الختالف اجلهتني  ،ويؤيد ذلك أن
أنساً مع إنكاره عليهم مل يأمرهم بإعادة الصالة .
ومجهور العلماء  :على أنه سنة مؤكدة غري واجب .

لقوله  ... ( : فإن تسوية الصفوف من َتام الصالة ) ويف رواية  ( :من كمال الصالة ) .
وجه الدللة  :حيث مل يذكر احلديث أن تسوية الصفوف من أركان الصالة  ،وال من واجباهتا  ،وإمنا من َتامها وحسنها  ،وهذا
غايته االستحباب ليس إال .
وقد عقب احلافظ يف الفتح على كالم ابن حزم السابق  ،بقوله  :وال خيفى ما فيه وال سيما وقد بينا أن الرواة مل يتفقوا على هذه
العبارة  ،وَتسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أيب هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة قال ألن حسن الشيء زيادة على َتامه
وأورد عليه رواية من َتام الصالة.
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ورهد البدر العيين  -رمحه هللا  -دعوى ابن حزم  ،فقال :قوله ( فإنه من ُحسن الصالة ) يدل على أهنا ْليست ِ
بفرض،ألن ذلك
أمر رائد على نفس الصالة ،ومعَن قوله ( من َتام الصالة ) من َتام كمال الصالة ،وهو -أيضاً -أمر زائد ،فافهم .

والراجح  :هللا أعلم .

 إذا مل تسو الصفوف هل تبطل الصالة ؟

قال ابن عثيمني  :قد يقال  :إهنا تبطل  ،ألهنم تركوا الواجب  ،ولكن احتمال عدم البطالن مع اإلمث أقوى .
وقال احلافظ ابن حجر  :ومع القول بأن التسوية واجبة فصالة من خالف ومل يس ِو صحيحة الختالف اجلهتني  ،ويؤيد ذلك أن

أنسا مع إنكاره عليهم مل يأمرهم بإعادة الصالة وأفرط بن حزم فجزم بالبطالن  ( .الفتح ) .
وف ِمن إِقاام ِة ال ه ِ
ص ُف ِ
أمورا :
 قوله ( فاِإ هن تا ْس ِوياةا ال ي
ْ ا
صالاة ) .قال العراقي  :وقد ذكر العلماء يف معَن إقامة الصالة ً
ظاهرا كما هو املطلوب باطنًا .
أحدها  :حصول االستقامة واالعتدال ً
ثانيها  :لئال يتخللهم الشيطان  ،فيفسد صالهتم بالوسوسة كما جاء يف ذلك احلديث.
ثالثها  :ما يف ذلك من حسن اهليئة .

رابعها  :أن يف ذلك َتكنهم من صالهتم مع كثرة مجعهم  ،فإذا تراصوا وسع مجيعهم املسجد  ،وإذا مل يفعلوا ذلك ضاق عنهم .

بعضا بالنظر إىل ما يشغله منه إذا كانوا خمتلفني ،وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض
خامسها  :أن ال يشغل بعضهم ً
وكثري من حركاهتم وإمنا يلي بعضهم من بعض ظهورهم  .انتهى

فائدة 4 :

صِ
ف تكون بالتساوي  ،حبيث ال يتقدهم أح ٌد على أحد :
تسوية ال ه
األكعب يف أسفل البا ادن ال أطراف األصابع .
واملعترب املناكب يف أعلى البا ادن  ،و ُ
وذلك ألن أطراف األصابع تتفاوت بِتفاوت طول ال اق ادم  ،بينما ال تتفاوت الكعوب وال األعقاب طوالً .
صِ
ب بِالْمْن ِك ِ
قال اإلمام البخاري  :باب إِلْاز ِاق الْمْن ِك ِ
ف.
ب اوالْ اق ادِم بِالْ اق ادِم ِيف ال ه
ا
ا
احبِهِ.
بص ِ
ِ
ِ
ِ
اوقا ا
يع اما ُن بْ ُن باش ٍري ارأايْ ُ
ال الن ْ
ت الهر ُج ال منها يُْل ِز ُق اك ْعباهُ ب اك ْع ِ ا
ِ ِ
هيب  قا ا ِ
ب ِِ
ِ ِ ِ
ِ
و اع ْن أانا ٍ
س ،اع ِن النِ ِ
صاحبِه اوقا اد امهُ
اح ُدناا يُْل ِز ُق امْنكباهُ مباْنك ِ ا
يموا ُ
ص ُفوفا ُك ْم فاإِين أ اارا ُك ْم م ْن اواراء ظا ْه ِري  ،اواكا ان أ ا
ال ( أاق ُ
بِاق اد ِمه ) .
وما ذا اكره البخاري عن النعمان بن بشري  رواه اإلمام أمحد بلف ظ  ( :قال  :فرأيت الرجل يلزق اكعبه بِ اكعب ص ِ
احبه ) ورواه
ْ
ْ ا
ُ
أبو داود بِنحوه.
فاملعترب هو الْ ُمحاذاة بال اك ْعب  ،وهو العظم البارز يف جنب ال اق ادم .
قال ابن عثيمني  :وليس التساوي بأطراف األصابع بل باألكعب ،أكرر ذلك ألين رأيت كثرياً من الناس جيعلون مناط التسوية
رؤوس األصابع وهذا غلط.

فائدة 5 :
هناك أمور تستحب يف تسوية الصفوف :
أولً  :تسويةَ احملاذاة .

وهذه تقدمت وقد قال بعض العلماء بوجوِبا .
ثانياً َّ :
ف ،وعدم جعل فرج .
اص ف َّ
الرت َّ
الص ِِ
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ول هِ
ف
ص ي
ف الْ امالائِ اكةُ ِعْن اد ارِِباا »  .فا ُقْلناا ياا ار ُس ا
اَّللِ فا اق ا
ول ه
ال اخار اج اعلاْي ناا ار ُس ُ
اع ْن اجابِ ِر بْ ِن امسُاراة ( قا ا
اَّلل اواكْي ا
صفيو ان اك اما تا ُ
ال  :أاالا تا ُ
الصف ) رواه مسلم .
ص ي
اصو َن ِف َّ
ال  :يُتِ ُّمو َن ُّ
وف األ َُو َل َويَتَ َر ُّ
ف الْ امالائِ اكةُ ِعْن اد ارِِباا قا ا
الص ُف َ
تا ُ
ِ
اخلالال ولِينُوا بِأاي ِدي إِ ْخوانِ ُكم  ،ولَ تَ َذروا فُرج ٍ
ِِ
ات
يموا ال ي
ص ُف ا
وف او احاذُوا با ْ ا
ا ْ َ ُ َُ
ْ
ني الْ امنااكب او ُس يدوا ْ ا ا
وعن ابن عمر  .قال  :قال  ( أق ُ
لِ َّ ِ
اَّلل ) رواه أبوداود .
صفًّا قاطا اعهُ ه
صلاهُ ه
اَّللُ  ،اوام ْن قاطا اع ا
صفًّا او ا
ص ال ا
لش ْيطَان  ،اوام ْن او ا
صوا ص ُفوفا ُكم وقاا ِربوا ب ي نا ها وحاذُوا بِاأل ْاعنا ِ
اق  ،فا اواله ِذي نا ْف ِسي بِيا ِدهِ إِِين أل اارى الشْهيطاا ان يا ْد ُخ ُل ِم ْن
وعن أاناس اع ْن النِ ِ
هيب  قا ا
ال ( ُر ي ُ ْ ا ُ اْ ا ا ا
صِ
ف )  .اراواهُ أابُو اد ُاواد .
ف اكأان اهها ْ
اخلا ِل ال ه
احلا اذ ُ
( وحاذُوا بِ ْاألَ ْعنَ ِ
اق ) مجع عنق  ،واملراد به الرقبة  (.خلل ) اخللل ما يكون بني االثنني من اتساع عند التزاحم  (.احلَ َذف ) غنم
ََ
سود صغار حجازية .
قال الكسائي كما يف غريب احلديث ( : )161/1الرتاص أن يلصق بعضهم ببعض حىت ال يكون بينهم خلل ،ومنه قوله تعاىل
اَّلل ُِحي ي ه ِ
ِِ
ِ
صوص) .
ههم بُنياا ٌن همْر ُ
صفاً اكأان ُ
ين يُ اقاتلُو ان ِيف اسبِيله ا
(إِ هن ها
ب الذ ا
اَّللُ به
اعلم أ هن
ص ه
قال ابن رجب  -رمحه هللا تعاىل  -يف تفسري قوله تعاىل ( اوإِنها لانا ْح ُن ال ه
الصفوف يف الصالةِ ممها خ ه
ا
صافيون ) و ْ
ِ
ِ
صافُو ان) ،
(وإِنها لانا ْح ُن ال ه
ص ا
هذه األمةا وشهرفها به  ،فإهنم ا
أشْبهوا بذلك ُ
فوف املالئكة يف ال هسماء ،كما أخرب اَّللاُ عنهم أنهه قالوا :ا
ِ
وهم املالئكة.
وأقْ اس ام بالصافات صفًّاُ ،
ِ
ٍ
النيب  قال ( فُضلنا على ِ
كصفوف املالئكة . ) ...
صفوفُنا
ويف "صحيح مسلم ع ِن حذيفةا عن ِ
الناس بثالثُ :جعلت ُ
ِ
ند رِِبا؟ فقلنا :يا
اَّللِ  فقال ( أال تصفون كما ي
خر اج علينا رسول ه
تصف املالئكةُ ِع ا
وفيه ً -
أيضا  -عن جابر ب ِن امسُراة ،قال :ا
صون يف الصف ) .
ند رِِبا؟ قال :يُت يمون
اَّلل ،وكيف ي
رسول ه
األوىل ،ويرتا ي
الصفوف ا
ا
تصف املالئكةُ ِع ا
الرت ِ
بالرت ِ
اص والتهزاحم ؛ وهلذا كان
بالرتاص التهزاحم ؛ ألن هناك فا ْرقاً بني ه
اص أن ال يا اد ُعوا فُارجاً للشياطني  ،وليس املراد ه
ولكن املراد ه
النيب  يقول  :أقيموا الصفوف  ،وحاذوا بني املناكب  ...وال تذروا فُ ُر اجات للشيطان  ،أي  :ال يكون بينكم فُارج تدخل منها
ص ِ
ِ
فوف كأوالد الضأن ِ
الصغا ِر ؛ من أجل أن يُ ِ
صالهتم .
الشياطني ؛ ألن
شوشوا على املصلني ا
الشياطني يدخلون بني ال ي

إكمال األول فاألول .
ثالثاً :
َ
فال يشرع يف ال ه ِ
كم ال الثاين وهكذا .
ص ي
كم ال ال ه
ُ
ف األول  ،وال يُشرع يف الثالث حىت يا ُ
صف الثاين حىت يا ُ
س ب ِن مالِ ٍ
صِ
هم مثُه اله ِذى يالِ ِيه فا اما اكا ان ِم ْن نا ْق ٍ
ف الْ ُم اؤ هخر )
ص ه
اَّلل  قا ا
ول ه
ك أا هن ار ُس ا
ص فا ْليا ُك ْن ِيف ال ه
ال ( أاَِتيوا ال ه
ف الْ ُم اقد ا
أ  -اع ْن أانا ِ ْ ا
ول هِ
ف
ص ي
ف الْ امالائِ اكةُ ِعْن اد ارِِباا » .فا ُقْلناا ياا ار ُس ا
اَّللِ  فا اق ا
ول ه
ال اخار اج اعلاْي ناا ار ُس ُ
وع ْن اجابِ ِر بْ ِن امسُاراة قا ا
اَّلل اواكْي ا
صفيو ان اك اما تا ُ
ال ( أاالا تا ُ
صِ
ف ) رواه مسلم .
ص ي
ال  :يُتِ ُّمو َن ُّ
ف الْ امالائِ اكةُ ِعْن اد ارِِباا قا ا
الص ُف َ
صو ان ِيف ال ه
وف األ َُو َل اوياتا ارا ي
تا ُ
هاين اح هىت ياتِم ْاألاهول  ،واال ِيف الثهالِث اح هىت ياتِم الث ِ
ص ُفوف ْاألاهول أا ْن ياتِم ْاألاهول واال يا ْشرع ِيف الث ِ
هاين  ،اواال
قال النووي  :اوام ْع اَن إَِْتاام ال ي
ا
ا ا
ِيف الهرابِع ح هىت يتِم الثهالِث  ،وه اك اذا إِ اىل ِ
آخره .
اا
ا ا
التقارب فيما بينها  ،وفيما بينها وبني ا ِإلمام ؛ ألهنم مجاعة .
رابعاً :
ُ
ص ُفوفا ُك ْم اوقاا ِربُوا باْي نا اها ) .
للحديث السابق ( ُر ي
صوا ُ
يعين اجعلوا صفوفكم يقرتب بعضها من بعض
فوف بعضها إىل بعض  ،وقا ُربات إىل ا ِإلمام
واجلماعةُ مأخوذةٌ ِمن االجتماع  :وال اجتماع كامل مع التباعد  ،فكلما قا ُربات ال ي
ص ُ
كان أفضل وأمجل .
وح يد ال ُقرب  :أن يكون بينهما مقدار ما يسع لل يس ِ
جود وزيادة يسرية .
ااُ
ا
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يدنو ا ِإلنسا ُن ِمن ا ِإل ِ
مام .
خامساً  :أن َ
لقول النيب  ( لِيلِ ِيين منكم أولُو ْ ِ
يهى ) .
األحالم والن ا
ا
فائدة 6 :

اَّلل ب ني وج ِ
ِ
وه ُكم ) اختلف يف معناها .
قوله ( أ ْاو لايُ اخال اف هن هُ ا ْ ا ُ ُ

فقيل  :معناه ُيسخها وحيوهلا عن صورها .

وقيل  :معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختالف القلوب  ،وهذا هو الصحيح .
ويؤيده رواية أيب داود ( أو ليخالفن هللا بني قلوبكم ) .

قال النووي  :معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختالف القلوب  ،كما يقال تغري وجه فالن على أي ظهر يل من وجهه
كراهة يل ،وتغري قلبه علي ألن خمالفتهم يف الصفوف خمالفة يف ظواهرهم ،واختالف الظواهر سبب الختالف البواطن .
فائدة 7 :
هل ُيني الصف أفضل من اليسار ؟
صِ
صِ
ف األول؛ ألنه لو كان على سبيل ا ِإلطالق،
ف أفضل ِمن أيسره ،ولكن ليس على سبيل ا ِإلطالق؛ كما يف ال ه
نعم  ،أُين ال ه
ف األول  ،مث الذي يليه )  .وإمنا
ص ه
كما يف الصف األول ؛ لقال الهر ُ
سول  ( : أَتيوا األُين فاألُين ) كما قال  ( :أَتيوا ال ه
اليمني واليسار أو تقاربا  ،كما لو كان اليسار َخسة واليمني َخسة ؛ وجاء
يكون ُيني الصف أفضل من يساره إذا تساوى
ُ
التفاوت بني
أفضل مع التهساوي  ،أو التقارب أيضاً ؛ حبيث ال يظهر
هب إىل اليمني ؛ أل هن اليمني
ُ
احلادي عشر ؛ نقول  :اذ ْ
ُ
صِ
شك أ هن اليسار القريب أفضل من اليمني البعيد  .ي
ويدل لذلك  :أ هن املشروع يف أول
ف ويسا ِره  ،أما مع التهباعد فال ه
ُيني ال ه
ا
األمر للجماعة إذا كانوا ثالثة أن يقف ا ِإلمام بينهما  ،أي  :بني االثنني  .وهذا ي
أفضل مطلقاً ؛ ألنه
يدل على أن
ا
اليمني ليس ا
ني ا ِإل ِ
لو كان أفضل مطلقاً ؛ لكان األفضل أن يكون املأمومان عن ُي ِ
املشروع أن يكون واحداً عن اليمني
مام  ،ولكن كان
ُ
ا
ف يف أحد الطرفني .
وجنا ٌ
حيصل احْي ٌ
وواحداً عن اليسار حىت يتو هسط ا ِإلمام  ،وال ُ
ف ا
فائدة 8 :
إذا حصلت فرجة يف الصف األول  ،ومل يكن يف الصف الثاين سوى رجلني  ،فال ينبغي ألحدمها أن يتقدم ليصل الصف ؛ لئال
يرتك أخاه منفرداً وحده خلف الصف.
وقد رأى النيب  رجالً يصلي خلف الصف  ،فلما انصرف قال له  ( :استقبل صالتك [أي  :أعدها]  ،فإنه ال صالة ملنفرد
خلف الصف)  ،رواه ابن ماجه .
وحيث تعارض أمران  :األمر بسد ال ُفارج  ،واألمر بعدم انفراد املأموم خلف الصف  :فاألقرب هنا تقدمي الوقوف مع صاحبه يف
الصف ؛ ألنه أقوى األمرين  ،وهو أحوط للصالة  ،خروجا من خالف من أبطل صالة املنفرد خلف الصف.
ويف صورة السؤال  :الوقوف مع املصلي اْلخر  :هو األصل  ،فال يعدل عنه إال ملعارض أرجح.
وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا  ،كما يف االختيارات الفقهية (ص)64
وكذلك لو حضر اثنان ويف الصف فرجة  ،فأيهما أفضل  :وقوفهما مجيعا  ،أو سد أحدمها الفرجة وينفرد اْلخر ؟
رجح أبو العباس [يعين  :ابن تيمية] االصطفاف مع بقاء الفرجة  ،ألن سد الفرجة مستحب  ،واالصطفاف واجب .انتهى.
فائدة 9 :
ِ
ِ
ص ُفوف ُك ْم ) .
ال لاتُ اس يو هن ِعبااد ه
صف فا اق ا
ص ْدره ِم ْن ال ه
اَّلل ُ
قوله ( فا اق اام اح هىت اك ااد يُ اكرب فا ارأاى ار ُج ًال بااديًا ا
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ص االة  ،وه اذا م ْذهبنا وم ْذهب امج ِ
احلاث اعلاى تا ْس ِويا اتها  ،اوفِ ِيه اجواز الْ اك االم با ْني ِْ
اهري
قال النووي  :فِ ِيه ْ
يخول ِيف ال ه
ا
ا ا ا ا ا اا ا
اإلقا اامة اوالد ُ
ا
ِ
ِ
ِ
صلا اح ٍة .
ص اواب ْ
صلا اح ِة ال ه
الْ ُعلا اماء  ،اوامنا اعهُ با ْعض الْ ُعلا اماء  ،اوال ه
ص االة أ ْاو لغا ِْرياها أ ْاو اال ل ام ْ
اجلااواز  ،او اس اواء اكا ان الْ اك االم ل ام ْ
فائدة 10 :

فيه دليل على أن شروع اإلمام يف تكبرية اإلحرام عند قول املؤذن  :قد قامت الصالة بدعة  ،ملخالفتها للسنة الصحيحة  ،ألن
احلديث يدل على أن اإلمام بعد إقامة الصالة أمر الناس بتسوية الصف .
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