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احلمد هلل احلكم العدل، العيل الكبري، اللطيف اخلبري، املاجد البصري، الذي 

اخلالئق فأكمل التدبري، وقىض  أمور خلق كل شئ فأحسن التقدير، ودبر

 بحكمته عىل العباد بالسعادة والشقاوة، فريق يف اجلنة وفريق يف السعري،

م بأصدق الكالم وأبني التحرير، وختمهم بالسيد أيب  وأرسل رسله الكرا

ج املنري، فأرسله رمحة للعاملني من نار السعري،  القاسم البشري النذير، الرسا

فيا  للناس أمته خري أمة أخرج  تغيري، وصرَي وال وحفظ رشيعته من التبديل

 .يف ضبط آثار نبيهم أتم التبصري ذا التصيري، وجعل فيهم أئمة يتبرصونحبَ 

خرها لسؤال منكر وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له، شهادة أدَ 

ونكري، وأردفها بشهادة أن حممدا عبده ورسوله خري نبي وأصدق نذير، صىل 

 أما بعد،،،  أويل العزم والتشمري.وصحبه عليه وعىل آله  اهلل

عناية خاصة، َوُولُِعوا به،  ملسو هيلع هللا ىلصفلقد ُعني املسلمون بحديث رسول اهلل  

وأبدعوا يف استخراج معانيه، واستنباط مدلوالته، فكان من نتيجة ذلك أن 

صارت التآليف والتصانيف واملدونات والرشوح واحلوايش من أعظم مفاخر 

 هذه األمة.
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صحيح اإلمام مسلم بن " هو كتاب هذه التصانيف الصحيحة  وإن من أجل  

، وقد انربى األئمة األعالم  (ـه 261)ملتوىف سنة ا "-رمحه اهلل -احلجاج 

ئده، منهم  اإلمام أيب لرشح هذا الكتاب، وتلخيصه واختصاره، وإظهار فوا

والذي خلص كتاب  (ـه 656)املتوىف سنة  العباس أمحد بن عمر القرطبي

" املفهم ملا أشكل من   اسامه"صحيح مسلم" ثم رشح هذا التلخيص يف كتاب 

عًيا يف  مسلم"تلخيص كتاب  فلقد اعتنى فيه برشح األحاديث رشًحا دقيًقا، مرا

ذلك عدم التطويل املمّل، واالختصار املخّل، واعتنى باجلانب الفقهي اعتناًء 

فائًقا، وذلك بذكر مذاهب األئمة السالفني، والتدليل عليها نقال وعقال، مع 

تعّصب لرأي دون م، من يري مناقشة علمية، واحلياد يف الرتجيح بني أقواهل

 . يريه

هذا الكتاب ليَدرس عىل طالب  حني اختارت جامعة األزهرأحسن  وقد 

وبام هذا السفر العظيم، كلية أصول الدين باجلامعة، لينهل أبناؤنا الطالب من 

مثل هذه تراث علامء األمة السابقني، وتكتحل أعينهم باالطالع عيل  حيويه من

ئتها، الكتب  الغزيرة . بعلومهاواالستفادة ، والتمرس عىل قرا

           من كتاب   والصالة   الطهارةكتاب وهذه جمموعة من أبواب خمتارة من 

وقد راعينا يف التعليق عىل هذه األبواب االختصار  ،لإلمام القرطبي " املفهم "

يف بيان ما أهبمه اإلمام القرطبي، مدققني النظر يف ختريج أحاديث الكتاب، 
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وما ترشد إليه األحاديث من أحكام ذكر املعنى العام ، ولرواة لوالرتمجة 

 ودروس مستفادة  .

واهلل نسأل أن يكون هذا اجلهد املتواضع وافيًا للغرض الذي وضع له، وأن 

، إنه ويل ذلك والقادر  ينتفع به أبناؤنا الطالب، ويكون عونًا هلم عىل التحصيل

  عليه .

 

 

 وكتبه/                                                                                                

 أ.د/ هشام إبراهيم حجاب                                                                            

 أستاذ ورئيس قسم احلديث                                                                    

 بكلية أصول الدين القاهرة                                                                    
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 ترمجة اإلمام أبي العباس القرطيب
 صاحب كتاب املفهم

 

 :* اسمه، وكنيته، ولقبه

لعباس، أبو املالكي، القرطبي األنصاري عمر بن إبراهيم بن عمر بن أمحدهو  ا

 وسبعني ثامن سنة بقرطبة ولد، املدرس املحدث، الفقيه،ويلقب بضياء الدين، 

 ..ويعرف )بابن املزّين( وهي صنعة كان  ألبيه (ـه 578) ومخسامئة

 * والدته ونشأته: 

لده الشيخ عيف بي  اإلمام أيب العباس القرطبي ولد  رف بالعلم، والورع، فوا

الفقيه أبو حفص القرطبي، وبالريم من أن كتب الرتاجم مل تسعفنا يف احلديث 

عن نشأة اإلمام القرطبي، إال أن كثرة شيوخه دليل واضح عىل اهتاممه بطلب 

هبا كبار العلامء عىل مر العلم وحبه له، حتى بلغ مكانة علمية فريدة اعرتف له 

 .العصور

مع أبيه من األندلس وهو صغري لسامع العلم من الشيوخ، ثم هاجر من  رحل

ثم وصل إىل عىل شيوخ فاس وتلمسان باملغرب .    األندلس، ويف طريقه سمع

 األسكندرية واستقر هبا .
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ومكة، والقدس،  ،ثم رحل يف الطلب والسامع من علامء املرشق يف املدينة

العلامء املعروفني، جامعًا ملعرفة علوم وكان من األئمة املشهورين و والقاهرة.

 . منها: علم احلديث والفقه والعربية، ويري ذلك

موسوعة يف احلديث والفقه واللغة وعلم الكالم،  -رمحه اهلل  -وملا كان 

 ن عمدة يف الفقه املالكي، وأصويل بارع، وجمتهدساعده ذلك كله عىل أن يكو

 يف التفسري. سديدةوآراء عميق يف أيلب العلوم، وله كذلك اطالع 

 * أهم شيوخه الذين التقى هبم:

رة علمه  كان لكثرة شيوخ اإلمام أيب العباس، وتعدد مشارهبم أكرب األثر يف يزا

  وسعة اطالعه وكثرة مصنفاته، وفيام يأيت أبرز شيوحه:

 القايضو التجيبي؛ الرمحن عبد بن حممد و ، اليحصبي حفص بن حممد بن عيل

 مرتىض بن العفيف املقد,ي، السبتي، وأبو احلسني اهلل حوط بن حممد أيب

 الفضل بن احلباب، وأبو ذر بن حممد بن مسعود اخلشني، ويريهم .وأبو

 * تالمذته:

ترك اإلمام أثره عىل تالميذه من بعده، الذين أفادوا من شيخهم يف جماالت 

القرطبي أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن فرح خمتلفة، كان أميزهم تلميذه 

)املفرس( ، وأبو حممد عبد املؤمن بن خلف الدمياطي، وأبو احلسن بن حييى 

 القريش .
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 ثناء العلامء عليه *

 خمترص"  رشح ثم الصحيحني، واخترص: -رمحه اهلل -قال اإلمام الذهبي 

 الفقه يف بارعا وكان. مفيدة بأشياء فيه وأتى"  املفهم"  سامه بكتاب"  مسلم

 .باحلديث عارفا والعربية،

 كشف"  كتاب وله. مصنفاته يل وأجاز عنه، أخذت: الدمياطياإلمام  وقال

 . وأحسن فيها أجاد"  والسامع الوجد عن القناع

 ،احلديث علم يف والتقدم والعلم بالبالية إليه يشار كانقال يريمها: و

 . واملغرب املرشق أهل من الناس عنه وأخذ ،التام والفضل

 * أشهر مؤلفاته:

ترك القرطبي تصانيف مجة، تدل عىل ثقافة عالية إلمام قل نظريه، ومتكنه من 

املفهم علوم عدة. وامتازت مؤلفاته بالتنوع يف شتى املجاالت، إال أن كتاب "

ه ، نيبقى أبرزها، وأميزها؛ لت رة حمتوا  ومن أشهر مؤلفاته:وع مادته، ويزا

 تاب الذي نعلق عليه.وهو الك فهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،امل -1

 وكتاب تلخيص صحيح مسلم . -2

 خمترص البخاري . -3

 كشف القناع عن حكم مسائل الوجد والسامع . -4

 كتاب رشح التلقني . -5
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 كتاب يف أصول الفقه: سامه " اجلامع ملقاصد علم األصول " . -6

 جزء حديثي يف إظهار إدبار من أباح الوطأ يف األدبار . -7

 يف حديث " أن شارب اخلمر ال تقبل منه صالة أربعني يوما " .جزء حسن  -8

 جزء يف " حكم الطالق ثالثًا بلفظة واحدة " . -9

 جزء حسن يف مسألة " كراء األرض " . -10

 * وفاته: 

م، يف شهر ذي القعدة 1258 -ـه 656تويف رمحه اهلل تعالی سنة 

 فرمحه اهلل رمحة واسعة، وأدخله فسيح جنانه. ، عاما 79باإلسكندرية، وعمره 

 ينظر ترمجته يف:  

 بالوفيات الوايف، و (240 ،795/ 14)لإلمام الذهبي  اإلسالم تاريخ

،  (381/ 17) للحافظ ابن كثري  والنهاية البداية، و (173/ 7)للصفدي 

،  (240/ 1)البن فرحون  املذهب علامء أعيان معرفة يف املذهب الديباجو

،  (457/ 1)لإلمام السيوطي  والقاهرة مرص تاريخ يف املحارضة حسنو

  . (473/ 7)البن العامد احلنبيل  ذهب من أخبار يف الذهب شذراتو
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 التعريف بكتاب املفهم لإلمام القرطيب
 

 -من أنفس كتب اإلمام أيب العباس إبراهيم القرطبي « م املفه» ُيعّد كتاب 

رشوح الدواوين احلديثية، وال يْرَو يف ذلك فمؤل فه ، ومن بني أهم -رمحه اهلل

معدود ضمن أعالم املالكية البارزين، وكبار احلّفاظ واملحدثني، وهو مشارك 

يف علوم أخرى من فقه وعربية ويري ذلك؛ فلقد اعتنى فيه برشح األحاديث 

تنى رشًحا دقيًقا، مراعًيا يف ذلك عدم التطويل املمّل، واالختصار املخّل، واع

باجلانب الفقهي اعتناًء فائًقا، وذلك بذكر مذاهب األئمة السالفني، والتدليل 

عليها نقال وعقال، مع مناقشة علمية، واحلياد يف الرتجيح بني أقواهلم، من يري 

تعّصب لرأي دون يريه، كام أّن الكتاب يمكن إدراجه يف الكتب املصنفة يف 

رأي أهنا متعارضة، فقد حاول اجلمع األحاديث املشكلة، والتي يبدو لبادي ال

 بينها، والتوفيق بني رواياهتا.

بكتاب مسلم منذ بداياته األوىل يف   -رمحه اهلل  –وقد ارتبط اإلمام القرطبي 

ءة وسامعا وإجازة، ثم رواه بعد  الطلب؛ فكان يرويه عن شيوخه بقرطبة قرا

 م يف مرص، ح مسلانتقاله إىل ثغر اإلسكندرية عن الشيخ املأموين راوي صحي

ئد مسلمحلقة وصل بني كتايب ) « املفهم»وُيعّد كتاب  لإلمام (  املعلم بفوا

ئد مسلمو )  املازري، من جهة، وبني من  للقايض عياض(  إكامل املعلم بفوا
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، و لأُليّب (  رشح إكامل إكامل املعلمجاء بعد أيب العباس القرطبي ككتايب ) 

، ذلك أّن املازري رشح صحيح مسلم بكتابه للَسنُو,ي( مكمل إكامل اإلكامل)

علم رشحا خمترصا أكمله عياض بأوسع منه، ثم جاء اإلمام القرطبي املُ 

 فاستفاد من سابَقْيه وأدىل بدلوه بعبارة مفهومة َسلَِسة.

وقد اعتمد اإلمام القرطبي يف كتابه عىل مصادر هامة بعضها من قبيل املفقود، 

ه يفصح عن أعالم من  وبعضها اآلخر مما هو ُميرّس موجود، ففي باب اللغة ترا

أمثال ابن األنباري، وابن قتيبة الدينوري، وابن األعرايب، ويريهم، إضافة إىل 

اعتامده يف االستشهاد للمعاين اللغوية عىل كثري من الدواوين الشعرية، ويف 

املسانيد، باب احلديث ال خيلو كالمه من شاهد من كتب الصحاح، والسنن، و

 واملعاجم، وكتب الضعفاء، واملصطلح، ويري ذلك مما ال يكاد حيىص.

وُتعد حافظته ورواياته الشفوية أعظم مادة ُتغني الكتاب، فرتاه يصول وجيول 

ئد العلمية التي اكتسبها من خالل رحالته يف املرشق واملغرب.  بني الفوا

« املفهم»ويثني عىل كتابه وال تكاد جتد أحًدا ممن ترجم لإلمام القرطبي إال 

 . أشّد الثناء

سبب تأليفه للمفهم، وبنّي  -رمحه اهلل  -وقد ذكر احلافظ أبو العباس القرطبي 

هنجه يف مقدمته، حيث قال: " فلام حصل من تلخيص كتاب مسلم وترتيبه 

وتبويبه املأمول، وسهل إىل حفظه وحتصيله الوصول، رأينا أْن نكِمل فائدَته 
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ل السبيل إليه عىل الباحثني، برشح يريبه، والتنبيه عىل نكٍ  للطالبني،  ونسه 

به، وعىل وجوه االستدالل بأحاديثه، وإيضاح مشكالته حسب  من إعرا

تبويبه، وعىل مساق ترتيبه، فنجمع فيه ما سمعناه من مشاخينا، أو وقفنا عليه 

االختصار، من كتب أئمتنا، أو تفّضل الكريم الوهاب بفهمه علينا، عىل طريق 

ما مل يدع الكشف إىل التطويل واإلكثار، حرًصا عىل التقريب والتسهيل، وعْوًنا 

املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب عىل التفّهم والتحصيل، وسّميُتُه بـ:)

 (".مسلم

ئد،  ًعا من العلوم، وأتى فيه بأشياء حمّررة من الفوا وقد ضّمن كتابه هذا أنوا

، علم مشكل األحاديث و والدراية،  الروايةعلم و  ،رشح الغريب ومنها:

  . علم أصول الفقهو
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 احلديث األول

قال اإلمام مسلم رمحه اهلل : حدثنا عبد اهلل بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك، 

عن حييى بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن 

األعامل بالنية، وإنام المرئ ما إنام : »ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل (1)اخلطاب

نوى، فمن كان  هجرته إىل اهلل ورسوله، فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن كان  

 .(2) «هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إىل ما هاجر إليه 

                                                 

 وأول الراشدين، اخللفاء ثاين .حفص العدوي أبو القريش نفيل بن اخلطاب بن عمر (1)

فهم، قريش أبطال من اجلاهلية يف كان.املثل بعدله يرضب املؤمنني، بأمري لقب من  وأرشا

 سنة بكر أيب وفاة يوم باخلالفة وبويع سنني بخمس اهلجرة قبل أسلم فيهم، السفارة وله

 ومرص واملدائن القدس وافتتح  والعراق، الشام فتح تم أيامه ويف. منه بعهد ـه13

 (.7/312)اإلصابة  (، و2/138)تاريخ اإلسالم ـه. ينظر: 23. قتل سنة واجلزيرة

(، 1ح ) 1/6يف صحيحه يف سبعة مواضع: باب بدء الوحي  البخاري أخرجه اإلمام (2)

(، وكتاب العتق، 54ح ) 1/20وكتاب اإليامن، باب ما جاء أن األعامل بالنية واحلسبة 

(، وكتاب املناقب، باب 2529ح ) 3/145باب اخلطأ والنسيان يف العتاقة والطالق 

ن هاجر أو عمل باب م(، وكتاب النكاح، 3898ح ) 5/56وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصهجرة النبي 

ة فله ما نوى باب النية يف (، وكتاب األيامن والنذور، 5070ح ) 7/3 خريا لتزويج امرأ

باب يف ترك احليل، وأن لكل امرئ ما نوى (، وكتاب احليل، 6689ح ) 8/140 األيامن

 ( بألفاظ متقاربة. 6853ح ) 9/22 يف األيامن ويريها
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 «إنام األعامل بالنية: » ملسو هيلع هللا ىلصباب قوله ارة، يف صحيحه، كتاب  اإلم مسلموأخرجه اإلمام 

 ( بلفظه .1907ح ) 3/1515

 *  املعنى العام لألحاديث:

ئده ،عىل عظم موقع هذا احلديثتتفق أراء الفقهاء والعلامء  قال  ،وصحته ،وكثرة فوا

 .يدخل يف سبعني بابا من الفقه :وقال الشافعي .هو ثلث اإلسالم :الشافعي وآخرون

ينبغي ملن صنف  : وقال عبد الرمحن بن مهدي ويريه .اإلسالم عوهو رب: وقال آخرون

ونقل اخلطايب هذا عن  .تنبيها للطالب عىل تصحيح النية ،كتابا أن يبدأ فيه هبذا احلديث

وذكره البخاري يف  ،ا به قبل كل يشءأووقد فعل ذلك البخاري ويريه فابتد ،األئمة مطلقا

 . سبعة مواضع من كتابه

 ،والظاهر أن احلكمة من البدء هبذا احلديث التنبيه عىل اإلخالصهم: وقال بعض

وأن طالب العلم عامة واحلديث  ،وتصحيح النية من كل طالب علم ومعلم أو متعلم

 . ملسو هيلع هللا ىلص خاصة بمنزلة املهاجر إىل اهلل تعاىل ورسوله

 وقد آثرنا البدء هبذا احلديث ألجل هذه األسباب، والقتفاء سنة املحدثني يف ذلك. قل :

وال  ،إال من رواية عمر بن اخلطابملسو هيلع هللا ىلص ومل يصح هذا احلديث عن النبي  :قال احلفاظ

وال عن علقمة إال من رواية حممد بن إبراهيم  ،عن عمر إال من رواية علقمة بن وقاص

وعن حييى انترش فرواه عنه  ،واية حييى بن سعيد األنصاريوال عن حممد إال من ر ،التيمي

ترا وإن كان مشهورا  ،أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة وهلذا قال األئمة ليس هو متوا

تر يف أوله  . عند اخلاصة والعامة ألنه فقد رشط التوا

 .قال بعض مشاخينا: هذا احلديث فرد يف أوله، يريب يف وسطه، مشهور يف آخره قل :
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قال املصنف رمحه اهلل:

اهلل تعاىل ،  أي : األعامل املتقَرب هبا إىلوقوله : )) إنام األعامُل بالينَات (( ؛ 

الَطاعات، . وهذا احلديث بحكم عمومه يتناوُل مجيَع أعامل بدليل بقية احلديث

                                                                                                                        

، وحممد  ،حييى :فإنه رواه ثالثة تابعيون بعضهم عن بعض ،وفيه طرفة من طرف اإلسناد

  .وعلقمة

ه فتقدير هذا  (إنام)لفظة : قال مجاهري العلامء موضوعة للحرص تثب  املذكور وتنفي ما سوا

 . احلديث أن األعامل حتسب إذا كان  بنية وال حتسب إذا كان  بال نية

بيان أن تعيني املنوى رشط  )إنام األعامل بالنية(قالوا فائدة ذكره بعد  ()وإنام المرئ ما نوى

فلو كان عىل إنسان صالة مقضية ال يكفيه أن ينوي الصالة الفائتة بل يشرتط أن ينوي 

 . ولوال اللفظ الثاين القتىض األول صحة النية بال تعيني ،كوهنا ظهرا أو يريها

، معناه من قصد هبجرته وجه اهلل وقع أجره عىل اهلل  )فمن كان  هجرته إىل اهلل ورسوله(

 .بسبب هذه اهلجرة ،وال نصيب له يف اآلخرة ،ومن قصد هبا دنيا أو امرأة فهي حظه

 .ترك الوطن :واملراد هنا ،الرتك :وأصل اهلجرة

ة مع الدنيا حيتمل وجهني أنه جاء أن سبب هذا احلديث أن رجال  :أحدمها :وذكر املرأ

ة يقال هلا أم قيسهاجر ليتزو  . فقيل له مهاجر أم قيس ،ج امرأ

أنه للتنبيه عىل زيادة التحذير من ذلك وهو من باب ذكر اخلاص بعد العام تنبيها  :والثاين

 ( .12/53رشح مسلم للنووي ) ينظر:.  عىل مزيته
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يكون ُحَجة عىل َمن خالف . فسل، ويري ذلك، والغُ فيدخل يف ذلك الوضوء

ك به، كام تقدَ كيف ذل )) إَنام (( : أنه عموم مؤَكد م يف الطهارة. ووجه التمسُّ

اهًرا يف نفي احلارصة ، فصار يف القوة كقوله : ال عمل إال بنية ، فصار ظ

ء واالعتداد بعمٍل ال نية له . وال يقال : فهو خمصٍص بدليل إخراج  األجزا

العبادات املعقولة املعنى ، كغسل النجاسة وما يف معناها ؛ ألنا نقول : اللفُظ 

 العام حممول عىل عمومه بعد إخراج املخصص ، كام قد تقَدم يري ما مَرٍة .

؛ حتقيق الشرتاط النية ، واإلخالص يف نوى ((  وقوله : )) وإَنام المرٍئ ما

 العمل. 

)) فمن كان  هجرته إىل اهلل ورسوله ، فهجرته إىل  وقد زاده وضوًحا قوله :

 .أي : فهجرُته مقبولًة عند اهلل تعاىل ، وثواهبا عليه اهلل ورسوله (( ؛ 

 ما هاجر )) ومن كان  هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة يتزَوجها ، فهجرُته إىل

؛ أي : ليس له من هجرته إال ما قصده . وهذا كام قال يف احلديث اآلخر إليه (( 

 فهو حظه ((. وإنام ُذكَِرْت يف احلديث اهلجرُة ؛ ألنه 
ٍ
: )) َمن أتى املسجد ليشء

ةً  هبا ، ُتسَمى : أم  َجَرى َسَبُبها ، وذلك : أَن رجاًل هاجر إىل املدينة ليتزَوج امرأ

ي الرجل : مهاجر أم قيس فذكر احلديث  ملسو هيلع هللا ىلص لغ ذلك النبي ، فبقيس . ، وُسم 

عىل ما ذكر أئمتنا . وظاهُر حال هذا الرجل بسبب هذه اإلضافة التي يلبْ  
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عىل اسمه أنه مل تكن له يف اهلجرِة الرشعية ريبة ، وال نية فسلبها ، ونسب إىل 

ه ، وَقَصده . واهلل تعاىل أعلم   .(1)ما نوا

  

                                                 

 ومما يرشد إليه هذا احلديث:  (1)

فيه أن استدل هبذا احلديث عىل أنه ال جيوز اإلقدام عىل العمل قبل معرفة احلكم ألن  -1

  .العمل يكون منتفيا إذا خال عن النية وال يصح نية فعل اليشء إال بعد معرفة حكمه

أن من صام تطوعا بنية قبل الزوال أن ال حيسب له إال من وق  النية وهو مقتىض  -2

من أدرك من الصالة "  :بانعطافها بدليل آخر ونظريه حديث لكن متسك من قال ،احلديث

 . أي أدرك فضيلة اجلامعة أو الوق  "ركعة فقد أدركها

أن الواحد الثقة إذا كان يف جملس مجاعة ثم ذكر عن ذلك املجلس شيئا ال يمكن  -3

 ه مما يسن وال ينكر.ألن، يفلتهم عنه ومل يذكره يريه أن ذلك ال يقدح يف صدقه

فيه إطالق العام وإن كان سببه خاصا فيستنبط منه اإلشارة إىل أن العربة بعموم اللفظ  -4

 . ال بخصوص السبب
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 الطهارةكتاب: 
 األول بابال

 فضل الطهارة وشرطها يف الصالة 
 

 (1)َعْن َأيِب َمالٍِك األَْشَعِري   - 2
ِ
الطُُّهوُر ملسو هيلع هللا ىلص : »؛ َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهلل

 مَتآْلِن 
ِ
َ
ِ
 َواحْلَْمُد ّلِل

ِ
َن، َوُسبَْحاَن اهلل يَزا

ِ
 مَتأُْل امْل

ِ
َ
ِ
َأْو -َشْطُر اإِلياَمِن، َواحْلَْمُد ّلِل

َما َبنْيَ الَساَمَواِت َواألَْرِض، َوالَصالُة ُنوٌر، َوالَصَدَقُة ُبْرَهاٌن، َوالَصرْبُ  -مَتأْلُ 

ُن ُحَجٌة َلَك َأْو َعَليَْك، ُكلُّ النَاِس َيْغُدو، َفَبائٌع َنْفَسُه َفُمْعتُِقَها  ِضَياٌء، َواْلُقْرآ

 (2)«َأْو ُموبُِقَها

                                                 

( أبو مالك األشعري ريض اهلل عنه مشهور بكنيته، خمتلف يف اسمه فقيل اسمه: 1)

احلارث بن احلارث، وقيل: كعب بن عاصم، وقيل يري ذلك، روى عنه أبو سالم 

بد الرمحن بن ينم، ورشيح بن عبيد، ويريهم، وأخرج له األسود بن سالم، وع

البخاري حديًثا واحًدا تعليًقا، وأخرج له الباقون، وقيل: تويف يف خالفة عمر ريض 

(، 217/ 5هتذيب الكامل )و(، 800/ 2انظر معرفة الصحابة أليب نعيم ) .اهلل عنه

 (.278/ 9واإلصابة )

 (1/203باب: فضل الوضوء ) - الطهارةكتاب: يف "صحيحه" مسلم أخرجه ( 2)

برقم  (535/ 5أبواب: الدعوات ) يف "جامعه" الرتمذيو، (223برقم )
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 (5/ 5وجوب الزكاة  :باب – الزكاة :كتابوالنسائي يف "املجتبى"  ،(3517)

كتاب: الطهارة، باب: الوضوء شطر اإليامن  يف "سننه" وابن ماجه(، 2437) برقم

 .(280برقم ) (168/ 1)

هذا حديث عظيم، وأصل من أصول اإلسالم، يذكر فيه : * واملعنى العام للحديث

أن " الطهور"، ملسو هيلع هللا ىلص كل ما هيم املسلم يف حياته وآخرته؛ ففيه خيرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ملا يف تنزه. " شطر اإليامن"، أي: نصفه،أي: الوضوء، والطهارة أصلها النظافة وال

اإليامن من نظافة النفس والقلب، وملا يف الطهارة من نظافة اجلسد، " واحلمد هلل 

متآلن امليزان"، أي: إهنام يوزنان ويمآلن امليزان باألجر والثواب، فرتجج كفتهام، " 

وسبحان اهلل واحلمد هلل متآلن ما بني السموات واألرض"، أي: إن أجر ذكرمها 

ألرض؛ الشتامهلام عىل تنزيه اهلل تعاىل يف قوله: " سبحان يمأل ما بني السموات وا

اهلل"، والتفويض واالفتقار إىل اهلل يف قوله: " احلمد هلل"، " والصالة نور"، أي: 

صدق ، " والصدقة برهان"، أي: دليل عىل يضئ أمامه طريق اهلداية يف دنياه وأخرته

 ،وعن معصيته ،عة اهلل تعاىل، " والصرب ضياء"، أي: الصرب عىل طاإيامن املؤمنني

عىل النائبات وأنواع املكاره يف الدنيا؛ كل هذا ضياء لصاحبه، " والقرآن حجة لك و

أو عليك"، أي: بتالوته والعمل به يصبح حجة مع صاحبه يوم القيامة، وبرتكه 

نا عىل صاحبه، " كل الناس يغدو فبايع  دون عمل أو تالوة يصبح حجة وخرسا

كل الناس يسعي لغايته فمنهم من يفلح السعي موبقها"، أي:  نفسه فمعتقها أو

رشح ينظر:  فيوبقها، أي: هيلكها بدخوهلا النار.ومنهم من خيرس دنياه وأخرته 
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الَطُهور بفتح الطاء: االسم، وبضمها: « االيامنالطُّهور شطر ملسو هيلع هللا ىلص: »قوله 

 َماًء َطُهوًرااملصدر، ومنه قوله تعاىل: }
ِ
، وكذلك (1){َوَأنَْزْلنَا ِمَن الَساَمء

 والفطور، الفتح لالسم، والضم للمصدر. (2)الوضوء والوقود والَوجور

بن ، قال ا(3)وُحِكي عن اخلليل؛ يف الَوضوء الفتح فيهام، ومل يعرف الضم

 .(4)األنباري: واألول هو املعروف والذي عليه أهل اللغة

                                                                                                                        

(، 84: (، رشح األربعني النووية البن دقيق العيد )ص3/100النووي عىل مسلم )

املفاتيح اة (، مرق5/ 2(، جامع العلوم واحلكم )40رشح ابن ماجه ملغلطاي )ص

 .(123/ 2سري برشح اجلامع الصغري )(، التي1/341رشح مشكاة املصابيح )

 .48( الفرقان: 1)

( الَوُجور: الدواء ُيوَجر يف وسط الفم وَتوَجر الدواء: بلعه شيًئا بعد يشء، لسان 2)

 (.390/ 3العرب )

 (.76/ 7( كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي )3)

(، واملراد أن ما كان 39/ 1معاين كلامت الناس البن األنباري )( الزاهر يف 4)

د به الفعل فالُوضوء يسل األعضاء املعروفة، والُطهور  بالضم فهو مصدر يرا

د به األسامء فالَوضوء: اسم املاء،  التنظف، والُوقود التلهب، وما كان بالفتح فاملرا

ا يتسحر به، وهكذا، وهذا هو والَوقود اسم احلطب وما يوقد به، والَسحور: اسم مل

 املعروف عند أهل اللغة.
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فأما الَغسل فالفتح للمصدر، والضم للامء، عكس الوضوء، عىل ما حكاه 

 ، وقد قيل يف الغسل ما قيل يف الوضوء.(1)اجلوهري

والّطهور والطهارة مصدران بمعنى: النظافة. تقول العرب: َطَهَر اليشء 

ها ال يري طهارًة وطهوًرا، كام تقول: نظف  بفتح اهلاء وضمها، يطُهر بَضم 

َهًة، بضمها ال يري، وهي التنزه عن  ينظف نظافًة، ونزه ينزه نزا

إَِناَم ُيِريُد اّلَِلُ لِيُْذِهَب املستخبثات املحسوسة واملعنوية، كام قال تعاىل : }

َرُكْم َتْطِهرًيا  ْجَس َأْهَل اْلَبيِْ  َوُيَطه   .(2){َعنُْكُم الر 

والَشطر: النصُف، وقد تقدم، والشطر أيًضا: النّحو والَقصد، ومنه : 

 ، وقوُل الشاِعر:(3){َشْطَر امْلَْسِجِد احْلََرامِ }

 (4)أقوُل أِلُم  ِزْنَباٍع َأِقيمي     صُدور الِعيس شطَر بني متيم

اطر أي: نحوهم، ويقال: َشُطر عنه أي: بُعَد، وشطر إليِه أي: أقبل، والش

 الشبان: البعيد من اخلري.من 

                                                 

 (.1781/ 5( الصحاح إلسامعيل بن محاد اجلوهري )1)

 .33( األحزاب: 2)

 .144( البقرة: 3)

 (.408/ 4(، ولسان العرب )35( الرسالة للشافعي )ص4)
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ٍل كثريٍة:« الَطُهور شطر اإليامنملسو هيلع هللا ىلص: »وقد اخُتلِف يف معنى قوله   عىل أقوا

أوالها: أن يقال: إنه أراد بالطهور: الطهارَة من املستخبثات الَظاهِرة 

والباطنِة، والشطُر: النصف، واإليامن هاهنا: هو باملعنى العام، كام قد 

ٌر باللسان، وعمٌل ملسو هيلع هللا ىلص: »دللنا عليه بقوله  اإليامن؛ تصديق بالقلب، واقرا

 .(1)«باألركان

وال شك أن هذا اإليامن ذو خصال كثرية، وأحكام متعددٍة، يري أهنا 

منحرصٌة فيام ينبغي التنزه والتَطهر منه، وهي كل ما هنى الرشع عنه، وفيام 

فان ينبغي التلبس واالتصاف به، وهي كل ما أمر الرَشُع به، فهذان الصن

عرب عن أحدمها بالطهارة عىل مستعمل اللغة، وهذا كام قد روي مرُفوًعا: 

 .(2)«اإليامن نصفان: نصف صرب، ونصف شكر»

وقد قيل: إن الطهارة الرشعية ملا كان  تكفر اخلطايا السابقة كان  

كاإليامن الذى جيبُّ ما قبله؛ وكان  شطر اإليامن بالنسبة إىل حمو اخلطايا، 

                                                 

نَةِ  :َأبَْواُب  يف "سننه" ابن ماجهأخرجه  (1) ياَمِن ) :باب – السُّ (، 45/ 1يف اإْلِ

 «.يري حمفوظ»( وقال: 578/ 3والعقييل يف الضعفاء )

 (192/ 12) يِف الَصرْبِ َعىَل امْلََصاِئِب  :َباٌب " شعب اإليامن"( أخرجه البيهقي يف 2)

 ، ويف إسناده: يزيد بن أبان الرقايش، وهو ضعيف.(9264برقم )



24 

 

ٌد؛ إذ الصالة ويريها من األعامل الصاحلة تكفر اخلطايا؛ فال وهذا فيه بع

يكون خلصوصية الطهارة بذلك معنًى. ثم ال يصح أيًضا معنى كون 

الطهارة نصف اإليامن بذلك االعتبار؛ ألهنا إنام تكون ِمثاًل له يف التكفري، 

 وال يقال عىل مثل اليشء: شطره.

د به الصالة،  َوَما َكاَن اّلَِلُ لِيُِضيَع كام قال تعاىل: }وقيل: إن اإليامن هنا يرا

أي: صالتكم عىل قول املفرسين، ومعناه عىل هذا: أن الصالة  (1){إِياَمَنُكمْ 

ملا كان  مفتقرة إىل الَطهارة كان  كالشطر هلا، وهذا أيًضا فاسد؛ إذ ال 

فاألوىل التأويل األول،  (2)يكون رشط اليشء شطره، ال لغة وال معنًى،

 واهلل أعلم.

فإن قيل: كل ما ذكرتم مبني عىل أن املراد بالطهور: الطهارة، وذلك ال 

يصح؛ ألنه مل يروه أحٌد فيام علمناه: الطُّهور، بالضم، وإنام روي بالفتح، 

فإًذا هو االسم عىل ما تقدم. قلنا: يصح أن ُيقال: حيمل هذا عىل مذهب 

                                                 

 .143( البقرة: 1)

وهذا القول أقرب (: »100/ 3)النووي فقال يف املنهاج اإلمام ( خالفه 2)

 «.األقوال؛ وليس يلزم يف الشطر أن يكون نصفا حقيقيًّا
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د به استعامل الَطهور اخلليل كام تقَدم ، وُيمكن محله عىل املعروف، ويرا

 شطر االيامن.

قد تقدم معنى احلمد، وأنه راجٌع إىل ُمَثنَى « واحلمد هلل متأل امليزان»وقوله: 

، فإذا محد اهلل حامٌد مستحرًضا معنى احلمد يف قلبه (1)َما بأوصاف كامله

نه من احلسنات، فإن أضاف إىل ذلك:  سبحان اهلل، الذي معناه امتأل ميزا

تربئة اهلل،  وتنزهيه عن كل ما ال يليق به من النقائص، مألت حسناته 

؛ إذ امليزان مملوء «ما بني السموات واألرض»وثواهبا زيادة عىل ذلك: 

عىل العادة  (2)بثواب التحميد، وذكر السموات واألرض عىل جهة اإليياء

ُد: أن  ا، بحيالثواب عىل ذلك كالعربية، واملرا لو كان أجساًما  ثثرٌي جدًّ

 .(3)مَلَأل ما بني السموات واألرض

معناه: أن الصالَة إذا ُفِعل  برشوطها املصححة « والصالة نور»وقوله : 

ر املعارف واملكاشفات،  واملكملة نّورت القلب بحيث ترشق فيه أنوا

                                                 

احلمُد لغًة: هو الثناُء عىل ُمْثنًى عليه بام فيه من أوصاف (: »8/ 1( قال املصنف )1)

 «.اجلالل والكامل، والشكر: هو الثناُء بام َأْوىَل من اإلنعام واإلفضال

 (.669/ 2اْلَغاَية. املعجم الوسيط )( أييا الرجل، أي: بلغ 2)
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عينِي يف وُجِعلْ  ُقَرُة »حتى ينتهي أمر من يراعيها حق رعايتها أن يقول: 

ر بني يدي مراعيها يوم القيامة يف تلك (1)«الصالة . وأيًضا: فإهنا تنو 

الظلم، وأيًضا: فيتنَور وجه املصيل يوم القيامة، فيكون ذا يرٍة وحتجيل، 

ُأَمتِي َيْوَم الِقيَاَمِة ُيرٌّ ِمَن »كام قد ورد يف حديث عبدالله بن برس مرفوًعا : 

ُجوِد، حُمََجُلوَن   السُّ
ِ
 (3).(2)«ِمَن الُوُضوء

أي: عىل صحة إيامن املتصدق، أو عىل أنه ليس « والصدقة برهان»وقوله: 

عني من املؤمنني يف الصدقات، أو عىل  من املنافقني الذين َيْلِمزون املطو 

صحة حمبِة املتصدق هلل تعاىل، وملا لديه من الثواب؛ إذ قد آثر حمبة اهلل 

                                                 

عرشة النساء، باب: حب النساء  ( أخرجه النسائي يف "املجتبى" كتاب:1)

 . ( 3949) ح( 1/779)

( أخرجه الرتمذي، أبواب: الصالة، باب: ما ذكر من سيامء هذه األمة يوم 2)

 .( وقال حسن صحيح يريب597/ 1هور )القيامة من آثار السجود والط

ال القايض عياض: وقوله: " الصالة نور ": حيتمل أن املراد أن يكون أجُرها ( وق3)

ح  ق أنوار املعارف وانرشا نورًا لصاحبها يوم القيامة، أو أن الصالة سبب إلرشا

القلب ومكاشفات احلقائق لتفرغ القلب فيها واإلقبال باجلسم والقلب عىل اهلل 

ه كام قال  ". الصالة يف عيني قَرةُ  وُجِعَلْ  "  ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل وشغل اجلوارح هبا عام سوا

ئد املعلم إكامل  (.8/ 2) مسلم بفوا
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به عىل ما  ُجبِل عليه من ُحّب الذهب والفّضة حتى تعاىل وابتغاء ثوا

 .(1) أخَرُجه هلل تعاىل

كذا صَح  روايتنا فيه، وقد َرَواُه بعض املشايخ : « والَصرُب ِضَياءٌ » وقوله:

بامليم، ومل تقع لنا تلك الرواية، عىل أنه يصح أن ُيعرب « والصوم ضياء»

َواْسَتِعينُوا بِالَصرْبِ بالصرب عن الصوم، وقد قيل ذلك يف قوله تعاىل: }

، فإن تنََزلنا عىل ذلك فُيقال: يف كون الصرب ضياء كام قيل يف (2){َوالَصاَلةِ 

كون الصالة نوًرا، وحينئذ ال يكون بني النور والضياء فرق معنوي بل 

  (3) لفظي

                                                 

( أي: دليل عىل إيامن صاحبها ألن شأن املنافقني اللمُز فيها، أال ترى ضعف 1)

 إيامن من منعها يف الردة أيام أيب بكر ريض اهلل عنه.

أيب حاتم يف . وقال جماهد: الصرب: الصيام، أخرجه ابن 45( سور البقرة، آية 2)

 (.102/ 1التفسري )

: يعني أن الصرب املحبوب يف الرشع ضياء -رمحه اهلل  –( قال اإلمام النووي 3)

وهو الصرب عىل طاعة اهلل تعاىل، والصرب عن معصيته، والصرب أيًضا عىل النائبات 

وأنواع املكاره يف الدنيا يعني أن الصرب حممود ال يزال صاحبه مستضيًئا مهتدًيا 

تمًرا عىل الصواب، قال إبراهيم اخلواص: الصرب هو الثبات عىل الكتاب والسنة، مس

وقال ابن عطاء: الصرب الوقوف مع البالء بُِحْسن األدب، وقال أبو عيل الدّقاق: 
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واألوىل أن يقال: إن الصرب يف هذا احلديث يري الصوم؛ بل هو الَصرب عىل 

واملشاق واملصائب، والصرب عن املخالفات، واملنهيات؛ كاتباع العبادات 

هوى النفس، والشهوات، ويري ذلك، فمن كان صابًرا يف تلك األحوال، 

متثبًتا فيها، مقاباًل لُكل  حاٍل بام يليق به ضاءت له عواقب أحواله، 

ووضح  له مصالح أعامله، فظفر بمطلوبه، وحصل له من الثواب عىل 

  قيل:مريوبه، كام

 َفَقل من جَد يف أمر تَطَلَبه       واستعمل الصرب إال فاز بالَظَفر

يعني: أنك إن امتثل  أوامره « والقرآن حجة لك أو عليك»وقوله: 

واجتنب  نواهيه كان حَجة لك يف املواقف التي ُتسأُل فيها عنه، كمساءلة 

ط، وإن مل متتثل  امللكني يف القرب، واملساءلة عند امليزان، ويف عقبات الرصا

د به: أن القرآن هو الذي ُينتهى إليه  ذلك احُتَج به عليك. وحيتمل أن يرا

                                                                                                                        

حقيقة الصرب أن ال يعرتض عىل املقدور، فأما إظهار البالء ال عىل وجه الشكوى 

 َأيُّوَب َعَلْيِه الَساَلُم }إَِنا َوَجْدَناُه َصابًِرا نِْعَم اْلَعْبُد فال ينُايف الصرب، قال اهلل تعاىل يِف 

{ ]األنبياء: 44إَِنُه َأَواٌب {] ص:  ُّ [ َواّلَِلُ َأْعَلُم. 83[ َمَع َأنَُه َقاَل: }َأين  َمَسنَِي الرضُّ

 (.101/ 3رشح النووي عىل مسلم )
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املباحث الرشعَية والوقائع احلكمية، فبه َتسَتدلُّ عىل صحة  عند الَتناُزع يف

 .(1) دعواك، وبه َيْسَتِدلُّ عليك خصمك

ر، يقال: يدا إذا « كل الناس يغدو ...»وقوله:  احلديث. يغدو بمعنى: ُيَبك 

، ومعنى ذلك أن  خرج صباًحا يف مصاحله، يغدو. وراح: إذا رجع بَعيِشٍّ

أموره ُمترصًفا يف أيراضه، ثم إَما أن تكون  كل إنسان يصبح ساعًيا يف

ترصفاته بحسب دواعي الرشع واحلق، فهو الذي يبيع نفسه من اهلل، وهو 

ى ِمَن امْلُْؤِمننَِي َأنُْفَسُهْم بيع آيل إىل عتق وحرية، كام قال: } إَِن اّلَِلَ اْشرَتَ

هَلُْم بَِأَن هَلُُم اجْلَنَةَ  كون ترصفاته بحسب دواعي اهلوى ، وإَما أن ت (2){َوَأْمَوا

والشيطان، فهو الذى باع نفسه من الشيطان فأوبقها؛ أي: أهلكها، ومنه: 

                                                 

إن صدقته وعمل  بام فيه أو شاهد  ( واملعنى: أن القرآن شاهد لك باإليامن1)

 عليك إن خالفته ومل تعمل بام فيه.

 [.111(]التوبة: 2)
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الناس ياديان، فبائغ »، ومثله قول ابن مسعود:  (1){َأْو ُيوبِْقُهَن باَِم َكَسبُوا }

 (3).(2)«نفسه فموبقها، أو مفادهيا فمعتقها

  

                                                 

 .34( الشورى: 1)

برقم  (153ِمْن َخرَبِ اْبِن َمْسُعوٍد )صباب:  "الزهد"( أخرجه أبو داود يف 2)

 ( .8911برقم ) (207/ 9والطرباين يف املعجم الكبري )(، 153)

 : ومما يرشد إليه احلديث  (3)

 .مها ام عىل الدوام، وبيان أجرضوء والطهارة، واستحباب استصحاهبفضل الو -1

فضل الصالة واملحافظة عليها واحلث عىل اإلكثار من التنفل هبا، وبيان بعض و -2

 األقوال واألعامل اإليامنية التي تعتق صاحبها من النار.

ألن الدنيا مزرعة اآلخرة، والكيس من أخذ واحلث عىل سعي اإلنسان للخري،  -3

من شبابه هلرمه، ومن صحته ملرضه، ومن يناه لفقره، والسفيه من أتبع نفسه هواها 

فأوردها هالكها، وصدق اهلل إذ يقول: }َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآْلِخَرِة َنِزْد َلُه يِف َحْرثِِه 

ْنَيا ُنْؤتِ   ( . 20الشورى ) ِه ِمنَْها َوَما َلُه يِف اآْلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب{َوَمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّ



31 

 

 ْبُن ُعَمرَ ؛ (1)َوَعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعدٍ  - 3
ِ
َعىَل اْبِن  (2)َقاَل : َدَخَل َعْبُد اهلل

َوُهَو َمِريٌض ، َفَقاَل : َأال َتْدُعو اهلَل يِل َيا اْبَن ُعَمَر ؟ َقاَل : إيِن   (3)َعاِمٍر َيُعوُدهُ 

 
ِ
َيُقوُل : ))ال ُتْقَبُل َصالٌة بَِغرْيِ ُطُهوٍر، َوال َصَدَقٌة ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُ  َرُسوَل اهلل

 .(4(( ، ولٍ ِمْن ُيلُ 

                                                 

( مصعب بن سعد بن أيب وقاص، أبو زرارة، القريش ، الزهري ، املدين، تويف 1)

 (.293/ 4(، الكاشف )946/ 1ـه. تقريب التهذيب ) 103

املكي ، ثم املدين، كنيته:  ،( عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، القريش ، العدوي 2)

أبوعبدالرمحن، وكان من أشد الناس اتباعا لألثر، شهد األحزاب واحلديبية، وهو 

أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة ، وشقيق حفصة أم املؤمنني ، وعمه زيد بن 

ـه ،  72اخلطاب ، ولد سنة ثالث من املبعث النبوي ، أو قبل الوحي بسنة، وتويف 

 .(290 /6)اإلصابة ينظر: ـه، بمكة.  75ـه ، وقيل :  74، أو ـه  73أو 

( العود الرجوع، وأطلق عىل زيارة املريض؛ ملا أن الشأن فيها التكرار والرجوع. 3)

 (.302القاموس املحيط للفريوزآبادي )ص: 

باب: وجوب الطهارة للصالة  –( أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة 4)

(، والرتمذي يف "جامعه" أبواب: الطهارة عن رسول اهلل 224( برقم: )140/  1)

 (.1( برقم: )1/51، باب: ما جاء ال تقبل صالة بغري طهور )ملسو هيلع هللا ىلص

 * املعنى العام للحديث:
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كان عبد اهلل بن عامر بن ُكَرْيٍز أمريا عىل البرصة لعثامن بن عفان، فيحكي يف هذا 

عنهام يعوده، أي: يزوره، وهو  احلديث أنه دخل عليه عبد اهلل بن عمر ريض اهلل

مريض، فقال ابن عامر لعبد اهلل بن عمر طالبا منه الدعاء له: أال تدعو اهلل يل؟ " 

أال" للعرض أو التحضيض، ومعناها: طلب اليشء، لكن العرض طلب بلني، 

والتحضيض طلب بحث، واملعنى هنا: أطلب منك الدعاء يل، فقال ابن عمر: إين 

يقول: ال تقبل، أي: ال تصح، صالة بغري طهور، أي: ملسو هيلع هللا ىلص سمع  رسول اهلل 

وضوء، وال، أي: وال يقبل اهلل تعاىل، صدقة من يلول، أي: مما رسق وأخذ من 

الغنيمة قبل أن تقسم، وكن  عىل البرصة، أي: واليا عىل البرصة! ومراد كالم ابن 

ا، والدعاء من عمر ريض اهلل عنه: فكام أن اهلل ال يقبل من العبادات إال الطيب منه

العبادات، وإنك يا ابن عامر مل َتسلْم من واليتك للبرصة من َيِل األموال وتبعاٍت 

من حقوق اهلل تعاىل وحقوق العباد؛ فكيف يقبل اهلل دعاءك؟! فقصد ابن عمر هبذا 

 احلديث زجر ابن عامر وحثه عىل التوبة مما حلق به من ذنوب ومعاص. واهلل أعلم.

(، 234/ 1(، فتح الباري البن حجر )218/ 1البن بطال ) رشح صحيح البخارى

/ 2(، رشح السيوطي عىل مسلم )243/ 2عمدة القاري رشح صحيح البخاري )

(، مرقاة املفاتيح رشح مشكاة 27/ 1(، قوت املغتذي عىل جامع الرتمذي )13

 (.497/ 2(، التيسري برشح اجلامع الصغري )358/ 1املصابيح )
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دليٌل ملالٍك وابن نافع عىل قوهلام: إن « ال ُتقبل صالٌة بغري طهور»وقوله: 

من عدم املاء والَصعيَد مل يصل  ، ومل يقِض إن خرج وق  الصالة؛ ألن 

ها يدّل عىل أنه ليس خماطًبا هبا حالة عدم رشطِها فال عدم قبوهلا لعدم رشط

يرتتب يشء يف الذمة، فال يقيض؛ وعىل هذا فتكون الطهارة من رشوط 

الوجوب، واختلف أصحاب مالك يف هذه املسألة الختالفهم يف هذا 

 األصل، وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل.

 . (1) هنا: اخليانة مطلًقا، أو املال احلرام« الغلول»و 

وِذْكر ابن عمر هذا احلديث حني سأله يف الدعاء له، إنام كان عىل جهِة 

الوعظ والتذكري، حتى خيرج عن املظامل، وكأنه يشري له إىل أن الدعاء مع 

االستمرار عىل املظامل ال ينفع، كام الدعاء مع االستمرار عىل الظلم ال 

 (2).الة بغري طهور، وال صدقة من يلولينفع، كام ال تنفع ص

                                                 

لرسقة من مال الغنيمة قبل القسمة، وسمي  بذلك ألن اآلخذ ( أصل الغلول: ا1)

د منه هنا :مطلق  يغل املال يف متاعه، أي خيفيه فيه، ويطلق عىل اخليانة مطلقا، واملرا

م ُأخذ خفية أو جهرة. القاموس الفقهي )ص:   (.277املال احلرا

 :ا يرشد إليه احلديثومم (2)

 ومقدارها خيتلف باختالف الظروف.عيادة املريض، وتكرارها مرشوعية  – 1
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 أن الصلوات كلها مفتقرة إىل الطهارة. – 2

 أن الصدقة من املال احلرام يري مقبولة.  - 3

 طلب الدعاء من أهل التقوى والصالح، فإنه مل ينكر أحد عىل ابن عامر طلبه. - 4

 قيام شدة ابن عمر يف الدين، وقيامه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر خري – 5

 دون جماملة أو مداراة.

بني الصالة والصدقة، ووضعهام يف قرن واحد كعنوان ملسو هيلع هللا ىلص مجع الرسول  – 6

 . للعبادات البدنية، والعبادات املالية. واهلل أعلم
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 (1)َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرةَ  - 4
ِ
ال ُتْقَبُل َصالُة ملسو هيلع هللا ىلص : )) ؛ َقاَل : َقاَل َرُسوِل اهلل

 .(2) َأَحِدُكْم إَِذا َأْحَدَث ، َحتَى َيتََوَضَأ ((

                                                 

( عبد الرمحن بن صخر، حافظ الصحابة، وقد اختلف يف اسمه كثريا، فقيل : 1)

وقيل : عبد اهلل بن عامر ، وقيل :  عبدالرمحن بن ينم ، وقيل : عبد اهلل بن عائذ ،

عبد اهلل بن عمرو ، وقيل : عبد شمس ، وقيل يري ذلك ، ويقال: كان اسمه يف 

 ويقال هريرة، بأيب اشتهر اهلل، عبد ملسو هيلع هللا ىلصاجلاهلية عبد شمس فسامه رسول اهلل 

 احلليفة ذو ، املدينة يف أقام يامين، ، دو,ي وهو األسود، أبو:  اجلاهلية يف كنيته كان 

. عزله ثم ، البحرين عىل عمر استعمله صخر، بن  ميمونة:  أمه وقيل البحرين، ،

متثبتا ذكيا مفتيا ،  حافظا كان بالعقيق، ـه،59:  أو ، ـه 58:  أو ، ـه 57 تويف

صاحب صيام وقيام ، قال عكرمة : كان يسبح يف اليوم اثني عرش ألف تسبيحة. 

 .(29/ 13)اإلصابة يف متييز الصحابة 

باب: ال تقبل صالة بغري  -( أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: الوضوء 2)

( 23/  9باب: يف الصالة ) –(، وكتاب: احليل 135( برقم: )39/  1طهور )

باب: وجوب الطهارة  –( ،ومسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة 6954برقم: )

باب:  –ارة (، وأبو داود يف "سننه" كتاب: الطه225( برقم: )140/  1للصالة )

(، والرتمذي يف "جامعه" أبواب: الطهارة عن 60( برقم: )22/  1فرض الوضوء )

 (.76( برقم: )118/  1الريح ) من الوضوء يف جاء ما: باب - ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
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، احلدث هنا:  ((ال تقبل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ : )) وقوله 

، عند مالٍك وُجل  (1)جنسه وأوقاته كناية عام خيرج من السبيلني معتاًدا يف

 .أصحابه 

                                                                                                                        

احلدث هو ما ينقض الوضوء، واملتصف به يمنع من كل  * املعنى العام للحديث:

ن احلدث رشط يف صحة الصالة، ويف فعل يلزم له الوضوء كالصالة، والطهارة ع

قال: ))ال تقبل صالة من ملسو هيلع هللا ىلص هذا احلديث خيرب أبو هريرة ريض اهلل عنه أن النبي 

أحدث حتى يتوضأ((، أي: حتى يتطهر بامء، فكل من صىل بغري وضوء وهو 

حمدث، فإن صالته يري مقبولة، وال جتزئ عنه، وقد ُفرس احلدث يف هذا احلديث 

واحلدث أعم من ذلك؛ فهو يشمل البول والغائط واجلامع  بالفساء أو الرضاط،

  ويري ذلك.

(، رشح النووي عىل مسلم 311/ 8ح صحيح البخارى البن بطال )رش ينظر:

(، طرح التثريب يف 63/ 1(، إحكام األحكام رشح عمدة األحكام )3/103)

(، 227/ 1(، إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري )213/ 2رشح التقريب )

(، فيض الباري عىل صحيح 339/ 1ح الشذي يف رشح جامع الرتمذي )النف

 (.419/ 6البخاري )

 ( األوقات: تطلق عىل األزمان واألماكن، واملقصود هبا هاهنا: األماكن.1)
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. املعترب: اخلارج النجس من املخرجني: وقال ابن عبداحلكم والشافعي

املعترب اخلارج النجس وحده ، فمن أي حَملٍّ خرج نقض : وقال أبو حنيفة 

 .(1) وأوجب

 

 

                                                 

 :ا يرشد إليه احلديثومم (1)

بطالن الصالة باحلدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا لعدم التفرقة  – 1

 بني حدث وحدث، وأن الصلوات كلها مفتقرة إىل الطهارة.يف احلديث 

وفيه رد عىل من قال: إذا سبقه احلدث يف الصالة يتوضأ ويبني عىل صالته،  - 2

فه أن يكون مصليا أو يري مصل، فإن قيل: هو  ووجه الرد أنه ال خيلو حال انرصا

بل أن يبني مصل رد ألن الصالة ال تقبل مع احلدث، وإن قيل: هو يري مصل مل يق

 عىل ما تقدم. 
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يالثان بابال  

يف صفة الوضوء   

َن َمْوىَل ُعثاَْمنَ  - 5 ، َفَتَوَضَأ،  (2)؛ َأَن ُعْثاَمَن ْبَن َعَفانَ (1)َعْن مُحَْرا
ٍ
َدَعا بَِوُضوء

َفَغَسَل َكَفيِْه َثالَث َمَراٍت، ُثَم َمْضَمَض َواْسَتنَْثَر، ُثَم َيَسَل َوْجَهُه َثالَث 

                                                 

( محران بن أبان ، ويقال : ابن أيب ، ويقال : ابن أبان بن خالد، النمري ، املدين ، 1)

أقام بالبرصة، وكان موىل عثامن بن عفان اشرتاه يف زمن أيب بكر الصديق، وكان 

حاجبه، من سبي عني التمر ، أصله من النمر بن قاسط ، وهو ابن عم صهيب بن 

ـه، بالبرصة. قال  76ـه ، وقيل  75ـه ، وقيل  71تويف بعد السبعني ، قيل سنان، 

 (.270/ 1(، تقريب التهذيب )487/ 1احلافظ ابن حجر: ثقة. هتذيب التهذيب )

( هو اخلليفة الراشد واإلمام العادل ذو النورين عثامن بن عفان بن أيب العاص 2)

عدا بدرا ألنه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  القريش، هاجر اهلجرتني، وشهد املشاهد كلها مع

 إىل أرسله ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألن احلديبية وبيعة ،ملسو هيلع هللا ىلصكان يمرض زوجه رقية بن  النبي 

تِل، وبرشه قُ  قد عثامن أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي بلغ ملا بسببه البيعة وكان  قريش مرشكي

ًرا، باجلنة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   ُيقتل أن لنفسه َريِض  فتنةٍ  يف ـه،35 سنة اهلل ريض وُقتِل مرا

 دماء سفك يف سببا يكون ال حتى املسلمني، من أحد عنه يدافع أن دون فيها

 يف اإلصابة، و(102/ 7) النبالء أعالم سري. وأرضاه عنه، اهلل ريض املسلمني،

 . (3/434)حجر البن الصحابة متييز
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ْرَفق َثالَث َمَراٍت، ُثَم َيَسَل 
ِ
ى ِمثَْل َمَراٍت، ُثَم َيَسَل َيَدُه اْليُْمنَى إىَِل امْل اْليرُْسَ

َذلَِك، ُثَم َمَسَح بَِرأِْسِه، ُثَم َيَسَل ِرْجَلُه اْليُْمنَى إىَِل اْلَكْعبنَْيِ َثالَث َمَراٍت، ُثَم 

 
ِ
ى ِمْثَل َذلَِك، ُثَم َقاَل: َرَأيُْ  َرُسوَل اهلل َتَوَضَأ َنْحَو ملسو هيلع هللا ىلص َيَسَل اْليرُْسَ

 
ِ
َمْن َتَوَضَأ َنْحَو ُوُضوئِي َهَذا، ُثَم ملسو هيلع هللا ىلص: » ُوُضوئِي َهَذا، ُثَم َقاَل َرُسوُل اهلل

ُث فِيِهاَم َنْفَسُه، ُيِفَر َلُه َما َتَقَدَم ِمْن َذْنبِهِ  . َقاَل (1)«َقاَم َفَرَكَع َرْكَعَتنْي ال حُيَد 

َحٌد ِشَهاٍب: َوَكاَن ُعَلاَمُؤَنا َيُقوُلوَن: َهَذا اْلُوُضوُء َأْسَبُغ َما َيتََوَضُأ بِِه أَ 

 . (2)لِلَصالةِ 

                                                 

/ 1باب: الوضوء ثالثا ) -( أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: الوضوء 1)

( ) كتاب الوضوء، باب الوضوء ثالثا ثالثا (، ومسلم يف 159( برقم: )43

( برقم: 141/  1"صحيحه" كتاب الطهارة باب: فضل الوضوء والصالة عقبه )

(، 40 / 1( ومالك يف "املوطأ" كتاب: وقوت الصالة ، جامع الوضوء )226)

( 41/  1باب املضمضة واالستنشاق ) -والنسائي يف "املجتبى" كتاب الطهارة: 

باب:  –(، وأبو داود يف "سننه" كتاب: الطهارة 85( برقم: )42/  1( ، )84برقم: )

: أبواب" جامعه" يف والرتمذي ،( 106: )برقم( 39/  1)  ملسو هيلع هللا ىلصصفة وضوء النبي 

( برقم: 82/  1 ختليل اللحية )ما جاء يف باب ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن الطهارة

(31.) 

 ( أقول: هذا حديث معناه العام واضح، ولذا فال داعي لتكراره. 2)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو تعديد الغسالت، ال تعديد الغرفات كام ذهب  «ثالث مرات»قوله: 

؛ إذ مل جير للغرفات يف هذا احلديث ذِ 
ٍ
ْكٌر، وإنام إليه بعضهم، وليس بيشء

منصوٌب نصب املصدر «: ثالَث »، و«يسل يديه ثالث مرات»قال: 

إلضافته إليه، فكأنه قال: يسالت ثالًثا، ومن رضورة ذلك تعديد 

 الغرفات. 

واملضمضة: وضُع املاء يف الفم، وَخضخضُتُه فيه، واالستنثار: إيصال 

ثاًرا بآخِر الفعل، املاء إىل األنف ونثره منه بنََفٍس أو بإصبعيه، وسمي: استن

 وقد يسمى: استنشاًقا بأولِه، وهو استدعاء املاء بنََفِس األنف.

حديًثا مكتسًبا له؛ بحيث يتمكن من إيقاعه « ال حيدث فيهام نفسه»وقوله: 

 وال عقاب ا لإلنسان فال يتعلق عليه ثوابودفعه، فأما ما ال يكون مكتسبً 

أي: أكمل، والدرع السابغ: الكامل، وقد  «هذا الوضوء أسبغ»وقوله: 

ُيقال عىل هذا: فكيف يكون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحٌد، ومل 

يذكر فيه مسح األذنني؟!. واجلواُب: أن اسم الرأس تضمنهام، واهلل 

 .(1)أعلم

                                                 

 ومما يرشد إليه احلديث:( 1)
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 يف احلديث: التعليم بالفعل ألنه أبلغ وأضبط للمتعلم. – 1

 وفيه: جواز االستعانة يف إحضار املاء للوضوء من يري كراهة. – 2

 وفيه: استحباب يسل الكفني قبل إدخاهلام اإلناء، وإن مل يكن قد قام من النوم. – 3

 وفيه: اإلفراغ عىل اليدين معا يف ابتداء الوضوء. - 4

وفيه: أنه اسُتدل بقوله "ثم أدخل يمينه يف اإلناء" عىل عدم اشرتاط نية  - 5

 ا.االيرتاف. قال احلافظ ابن حجر: وال داللة فيه نفيا وال إثبات

 ويؤخذ من االيرتاف من املاء القليل للتطهري أنه ال يصريه مستعمال. - 6

 يؤخذ منه تقديم اليمنى عىل اليرسى. - 7

 الرتتيب بني أعضاء الوضوء. - 8

أن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة، وبعضه بمرتني، وبعضه بثالث. واهلل  - 9

 أعلم.

(، جامع العلوم واحلكم ت 249/ 1رشح صحيح البخارى البن بطال ) ينظر:

(، إكامل املعلم بفوائد 370/ 2(، رشح البخاري للسفريي )420/ 1األرنؤوط )

 (.374/ 2(، ذخرية العقبى يف رشح املجتبى )13/ 2مسلم )
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َأال ُأِريُكْم ُوُضوَء : ؛ َأَن ُعْثاَمَن َتَوَضَأ بِامْلََقاِعِد َفَقاَل  (1)َوَعْن َأيِب َأنَسٍ  -6

 
ِ
 . (2)، ُثَم َتَوَضَأ َثالًثا َثالًثاملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وكان  بقرب املسجد. كاكني ومواضع كانوا يقعدون عليهاد«: املقاعد»و

متّسك به الشافعي يف استحبابه تكرار مسح الرأس « ثالًثا ثالًثا»وقوله: 

بمياٍه متعددٍة، كاألعضاء املغسولة، وخالفه يف ذلك مالك وأبو حنيفة، 

ورَأيَا أن هذا اللفظ خُمَصٌص، أو مبنَي بام ورد من حديث عثامن نفسه، 

، ومل يذكر «ثالًثا ثالًثا»فيها: حيث ذكر أعضاء الوضوء مفضلًة، وقال 

ملسح الرأس عدًدا، وليس يف يشء من أحاديث عثامن الصحاح ِذكر أنه 

                                                 

( مالك بن أيب عامر ، ويقال اسم أيب عامر : عمرو، كنيته: أبو أنس ، ويقال : أبو 1)

، كان حليف عثامن بن عبيد اهلل التيمي القريش ، حممد، وهو أصبحي ، مدين ، تيمي

قال احلافظ ابن حجر:  . ـه 74بنوه: أنس ، والربيع ، ونافع ، وأبو سهيل ، تويف: 

 ( .1/916)تقريب التهذيب  (، و2/879)ثقة. تاريخ اإلسالم للذهبي 

ب: صفة الوضوء وكامله  با –( أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة 2)

 (.404( برقم )465/ 1(، وأمحد يف "مسنده" )226( برقم: )141/ 1)
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، بل قد جاء يف حديث (1)مسح رأسه ثالًثا، عىل ما قاله أبوداودملسو هيلع هللا ىلص 

، وعضد هذا بإبداء (2)«مسح رأسه مرة واحدة»الله بن زيد : أنه عبد

ر فيه مناسبٍة، وهي: أن املسح رشع ختفيًفا، وفر ض مرشوعية التكرا

  تثقيٌل، فال يكون مرشوًعا.

هو مالك بن أيب عامر األصبحي، قال أمحد ابن « عن أيب أنس»وقوله: 

وكيٌع يف قوله: عن أيب أنس، وإنام هو أبو النرض، عن ُبرس بن  مَ هِ حنبل: وَ 

وقال الدارقطني: هذا مما وهم فيه وكيع عن الثوري، ، (3)سعيد، عن عثامن

بقية أصحاب الثوري احلفاظ فرووه عن الثوري، عن أيب النرض، وخالفه 

 .(4)عن برس بن سعيد، عن عثامن

                                                 

 (.79/ 1( يف السنن )1)

 (.49/ 1( أخرجه البخاري كتاب الوضوء، باب: مسح الرأس مرة )2)

 (.281/ 2)لإلمام أمحد ( العلل ومعرفة الرجال 3)

ويرى اإلمامان أبو زرعة وأبو حاتم أن وكيعا مل .  (17/ 3( العلل للدارقطني )4)

([، ورجح 610/ 1) ]علل احلديث البن أيب حاتم :انظر ،هيم يف هذا احلديث

العالمة ابن عبداهلادي القول األول: فقال: والصحيح قول من قال: عن برس بن 

 .([194]تعليقة عىل العلل البن أيب حاتم البن عبد اهلادي )ص: .سعيد واهلل أعلم
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َقاَل : )) إَِذا َتَوَضَأ َأَحُدُكْم َفلِيَْجَعْل ملسو هيلع هللا ىلص ؛ َأَن النَْبي  (1)َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرةَ  - 7

 .(2)يِف َأنِْفِه َماًء ، ُثَم لَِينَْتثِْر ، َوَمِن اْستَْجَمَر َفْليُوتِْر ((

َقاَل : )) إَِذا اْسَتيَْقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َمنَاِمِه َفْليَْسَتنْثِْر ملسو هيلع هللا ىلص َوَعنُْه؛ َعِن النَبَِي  -8

 .(3) َثا ، َفِإَن الَشيَْطاَن َيبِيُ  َعىَل َخَياِشيِمِه ((َثال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 ( سبق  ترمجته. 1)

باب االستنثار يف الوضوء  -حه" كتاب: الوضوء ( أخرجه البخاري يف "صحي2)

باب اإليتار يِف  -(، ومسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة 161( برقم: )43/  1)

(، ومالك يف "املوطأ" كتاب: 237( برقم: )146/  1االستنثار واالستجامر )

(، والنسائي يف "املجتبى" كتاب: 24/  1العمل يف الوضوء ) -وقوت الصالة 

( وابن ماجه يف "سننه" 86( برقم: )42/  1باب: اختاذ االستنثار) –ة الطهار

 (.337( برقم: )1/222باب: االرتياد للغائط والبول ) –أبواب: الطهارة وسننها 

باب: صفة إبليس وجنوده  –( أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: بدء اخللق 3)

باب: اإليتار  -هارة (، ومسلم يف "صحيحه" كتاب: الط3295( برقم: )126/  4)

 "املجتبى" كتاب (، والنسائي يف238( برقم: )146/  1يِف االستنثار واالستجامر )

 (.90( برقم: )1/43تنثار عند االستيقاظ من النوم )األمر باالس باب، الطهارة
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وجوب  متمسك ألمحد، وإسحاق، وأيب ثور عىل« ليستنثر ثم»وقوله: 

يف الوضوء والغسل. واجلمهور عىل أن ذلك من الوضوء االستنشاق 

نن فيهام، متمسكني بأن فروض الوضوء حمصورة يف آية الوضوء ، (1)السُّ

، وليس يف (2)«َتَوَضْأ َكاَم َأَمَرَك اّلَِلُ » لألعرايب: ملسو هيلع هللا ىلص بدليل قول النبي 

أنه اقترص يف ملسو هيلع هللا ىلص اآلية ذكر االستنثار؛ وبدليل أنه قد صح عن النبي 

عليها، وذلك يدل عىل أن يريها  عضاء األربعة، ومل يزدوضوئه عىل األ

من األعضاء ليس فعله بواجٍب، وهذه عمدة أصحابنا يف حكمهم بحرص 

؛ أي:  (3)ُفروض الوضوء يف ستة، فإن النية مفهومة من قوله : }إَِذا ُقْمُتْم {

، ومن (4)إذا أردتم القيام، واملاء املطلق من قوله: } َفَلْم جَتُِدوا َماًء {

                                                 

 .6( املائدة: 1)

باب: صالة من ال يقيم صلبه ، كتاب: الصالة يف "سننه"  ( أخرجه أبو داود2)

ما  :باب - كتاب: الصالة يف "جامعه"الرتمذي و. (861برقم ) (2/146)

 رِفَاَعةَ  َحِديث   (، وقال الرتمذي:302برقم ) (100/ 2جاء يف وصف الصالة )
 .َحَسن   َحِديث   رَاِفع   ْبنِ 
 .6( املائدة: 3)

 .6( املائدة: 4)
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تضمن الغسل له، واألربعة األعضاء املنصوص عليها يف اآلية، وما عدا 

، فمنه: متأكٌد، ملسو هيلع هللا ىلصذلك من أحكام الوضوء مأخوذ من فعل النبي 

ويسمى: سنة، ويري متأكد، ويسمى: فضيلة، كام هو معروف يف كتب 

 أصحابنا. 

امر، ، االستجامر: هو التمسح من الغائط باجل«من استجمر فليوتر»وقوله: 

وهي: األحجار الصغار، ومنه: اجلامر التي ترمى يف احلج، وقد نَص عليها 

، وقال أبو احلسن بن القصار: وجيوز أن ُيقال: إنه ُأخذ 1يف حديث سلامن

 من االستجامر بالبخور؛ ألنه يزيل الرائحة القبيحة.

وقد اختلف قول مالٍك ويريه يف معنى االستجامر يف هذا احلديث، فقيل 

تقدم، وقيل: هو البخور، فيجعل منه ثالث قطٍع، أو يأخذ منه ثالث ما 

 مرات، واحدًة بعد أخرى، واألول أظهر.

هو مجع خيشوم، وهو أعىل « فإن الشيطان يبي  عىل خياشيمه»وقوله: 

األنف، وقيل: األنف كله، وحيتمل البقاء عىل ظاهره كام جاء: أن الشيطان 

وحيتمل أن يكون ذلك عبارة عام ينعقد  يدخل إذا مل يكظم املتثاوب فاه،

من رطوبة األنِف وَقذِرِه املوافقة للشيطان، وهذا عىل عادة العرب يف 

                                                 
1

 .262(, ك الطهارة, باب االستطابة, ح1/223ــ صحيح مسلم) 
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َكَأنَُه ُرُءوُس نسبتهم املستخبث واملستشنع إىل الشيطان، كام قال تعاىل: }

 ، وكام قال الشاعر:(1){الَشيَاطنِيِ 

 (2)أيوالِ ...........              ومسنونة زرٌق كأنياب 

وهي الشياطنُي، وحيتمل أن يكون ذلك عبارًة عن القيام إىل الصالة، كام 

يعقد الشيطان عىل قافية رأس أحدكم إذا هو »قال عليه الصالة والسالم: 

، ويكون أمره باالستنثار أمًرا بالوضوء كام قد جاء (3)«نام ثالث عقد

ا، فإن الشيطان يبي  فليتوضأ، وليستنثر ثالثً »مفرًسا يف يري كتاب مسلم: 

 . (4)«عىل خياشيمه

                                                 

 .65(الصافات: 1)

 (.238/ 13( لسان العرب )2)

كتاب: التهجد، باب: عقد الشيطان عىل قافية  يف "صحيحه" ( أخرجه البخاري3)

 :كتاب يف "صحيحه"، ومسلم (1142برقم ) (52/ 2الرأس إذا مل يصل بالليل )

 .(776برقم ) (187/ 2باب: ما روي فيمن نام الليل أمجع ) - الصالة

ئد )( وقع ذلك يف ر4) (، لكن يف رواية 231/ 1واية الكالباذي يف بحر الفوا

 ، فلعل رواية األمر مصحفة، واهلل أعلم.«فتوضأ، فليستنثر»البخاري 
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(؛ متسك به من يراعي ومن استجمر فليوتر()) وقوله يف احلديث قبله:

عدد االستجامر الثالث مع اإلنقاء، وهو قول أيب الفرج، وابن شعبان من 

. والشافعي وأصحابه صائرين إىل أن أقل الوتر هنا ثالث، 1أصحابنا

 ار.أن يستنجى بأقل من ثالثة أحجى ؛ حيث هن2بدليل حديث سلامن

(؛ أي: وتٌر، وال االستجامر َتوٌّ واجلمهور يستحبون الوتر؛ بدليل قوله: )

يشرتطون عدًدا، بل اإلنقاء إذا حصل هو املقصود األصيل، وقد استدعى 

ثالثة أحجار، فأيت بحجرين وروثٍة، فأخذ احلجرين وألقى ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 الروثة.

إذا استجمر أحدكم فليستجمر  داود: ))يف كتاب أيبملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء عنه 

. وإنام جرى (3)(بثالثة أحجار، من فعل فقد أحسن، ومن ال، فال حرج(

                                                 
 (. 2/32ــ ينظر إكامل املعلم) 1

 ــ سبق خترجيه. 2

 ) :َباُب  –الَطَهاَرِة  :كَِتاب "سننه"أخرجه أبو داود يف (3) 
ِ
( 1/9ااِلْستَِتاِر يِف اخْلاََلء

َوَمْن اْسَتْجَمَر َفْلُيوتِْر، َمْن َفَعَل َفَقْد " من حديث أيب هريرة، بلفظ:(، 35برقم )

 َأْحَسَن، َوَمْن اَل َفاَل َحَرَج".
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ذكر الثالث يف األحجار، إما ألن اإلنقاء حيصل هبا يالًبا، وإما ألن االثنني 

 .(1) للصفحتني، والثالث للوسط، واهلل أعلم

  

                                                 

  ومما يرشد إليه احلديث: (1)

اط احلث عىل االعتناء بتعلم آداب الوضوء ورشوطه، والعمل بذلك، واالحتي – 1

 .   فيه، واحلرص عىل أن يتوضأ عىل وجه عند مجيع العلامء وال يرتخص باالختالف
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 -َوَكاَنْ  َلُه ُصْحبَةٌ  - (1)َعاِصٍم األَنَْصاِري  َوَعْن َعْبِداللِه ْبِن َزْيِد ْبِن  - 9

 : ِقيَل َلُه : َقاَل 
ِ
 َفَأْكَفَأ ِمنْه َعىَل  ملسو هيلع هللا ىلصَتَوَضْأ َلنَا ُوُضوَء َرُسوِل اهلل

ٍ
َفَدَعا بِِإَناء

ِمْن َيَدْيِه ، َفَغَسَلُهاَم َثالًثا ، ُثَم َأْدَخَل َيَدُه َفاْسَتْخَرَجَها ، َفَمْضَمَض َواْسَتنَْشَق 

َكفٍّ َواِحَدٍة ، َفَعَل َذلَِك َثالًثا ، ُثَم َأْدَخَل َيَدُه َفاْسَتْخَرَجَها َفَغَسَل َوْجَهُه 

ْرَفَقنْيِ ، َمَرَتنْيِ َمَرَتنْيِ ، 
ِ
َثالًثا ، ُثَم َأْدَخَل َيَدُه َفاْستَْخَرَجَها َفَغَسَل َيَدْيِه إىَِل امْل

ِْسِه َفَأْقَبَل بِيََدْيِه َوَأْدَبَر ، ُثَم َيَسَل ُثَم َأْدَخَل َيَدُه َفاْستَْخَرَج  َها َفَمَسَح بَِرأ

 : ِرْجَليِْه إىَِل اْلَكْعبنَْيِ ، ُثَم َقاَل 
ِ
.(2)ملسو هيلع هللا ىلصَهَكَذا َكاَن ُوُضوُء َرُسوِل اهلل

                                                 

 هبن النجار، صحايب شهري له وألبويا( عبد اهلل بن زيد بن عاصم بن كعب 1)

صحبة، شهرته: ابن أم عامرة، وكنيته: أبوحممد، وهو أنصاري نجاري، أمه : أم 

 . (160/ 6اإلصابة ) ينظر:ـه، باحلرة.  63عامرة نسيبة بن  كعب ، تويف 

/  1باب: مسح الرأس كله ) –( أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: الوضوء 2)

(، 186( برقم: )48/  1(، وباب: يسل الرجلني إىل الكعبني )185( برقم: )48

( 145/  1باب: آخر يِف صفة الوضوء ) –ومسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة 

 . (235برقم: )

 * املعنى العام للحديث: 

ملن بعدهم، ملسو هيلع هللا ىلص كان الصحابة ريض اهلل عنهم حيرصون عىل نقل سنة رسول اهلل 

هذا احلديث وكان التابعون رمحهم اهلل من أحرص الناس يف أخذ العلم عنهم. ويف 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله يف حديث عبدالله بن زيد: ))وقيل له: توضأ لنا وضوء رسول اهلل 

((. املعلم للوضوء إذا نوى به رفع احلدث أجزأه، فإن مل ينو ، فتوضأملسو هيلع هللا ىلص

 مل جُيزه عند من يشرتط النية عىل ما يأيت، وكذلك املتعلُم.

                                                                                                                        

خيرب واسع بن حبان: "أنه سمع عبد اهلل بن زيد بن عاصم املازين يذكر أنه رأى 

، أي: رآه وهو يتوضأ؛ "فذكر وضوءه"، أي: أخرب بوضوء رسول ملسو هيلع هللا ىلص"رسول اهلل 

وكيفيته، ويف رواية: أنه هو الذي توضأ؛ لريهيم كيف كان وضوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

، ثم متضمض واستنثر ثالثا، ثم يسل ، وفيه: "أفرغ عىل يديه، فغسل يديهملسو هيلع هللا ىلص

وجهه ثالثا، ثم يسل يديه مرتني مرتني إىل املرفقني، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل 

هبام وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب هبام إىل قفاه، ثم ردمها حتى رجع إىل املكان 

الذي بدأ منه، ثم يسل رجليه"، "ومسح رأسه بامء يري فضل يديه"، أي: مسح 

رأسه بامء جديد يري املاء الذي بقي يف يديه من وضوء األعضاء ملسو هيلع هللا ىلص نبي ال

األخرى، "ويسل رجليه حتى أنقامها"، أي: يسلهام يسال جيدا حتى نظفهام 

تنظيفا تاما، ومل يذكر عدد مرات الغسل، وإنام هو يسل مطلق حتى يتم تنظيف 

  أشد .القدمني جيدا؛ ألهنام أقرب إىل األرض، والتصاق األوساخ هبام
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يف يسلهام اإلفراغ ((؛ حجة ألشهب يف اختياره وقوله: ))فغسلهام ثالًثا

عليهام مًعا، وقد روى ابن القاسم عن مالك: أنه استحب أن يفرغ عىل يده 

ا بقوله يف  اليمنى فيغسلها، ثم يدخلها ويصب هبا عىل اليرسى، حمتجًّ

(( َزاَد يِف ُأْخرى: فأفرغ عىل يديه ويسلهام"املوطأ" يف هذا احلديث: ))

ا َحتَى  َفَأْقَبَل هِباَِم َوَأْدَبَر، َبَدأَ )) بُِمَقَدِم َرْأِسِه، ُثَم َذَهَب هِباَِم إىَِل َقَفاُه، ُثَم َرَدمُهَ

َفَمْضَمَض َواْسَتنَْشَق َويِف ُأْخرى: )) .(1)((َرَجَع إىَِل امْلََكاِن اَلِذي َبَدَأ ِمنْهُ 

 َواْسَتنَْثَر ِمْن َثالِث َيَرَفاٍت((. 

. َويِف ُأْخرى: (2)َل بِِه َوَأْدَبَر َمَرًة َواِحَدًة((َوفِيْها: ))َفَمَسَح بَِرأِْسِه َفَأْقبَ 

ا مرتني ))  َيرْي َفْضل َيدْيِه، َوَيَسَل ِرجَليِْه َحْتى َأنَْقامُهْ
ٍ
َوَمَسَح بَِرأِسِه باِمء

((. وقد يكون منشأ اخلالف يف هذا الفرع اخلالف يف يسلهام، هل مرتني

                                                 

/ 1العمل يف الوضوء ) -أخرجه مالك يف "املوطأ" كتاب: وقوت الصالة (1) 

 ( من حديث عبد اهلل بن زيد ريض اهلل عنه.286

/ 1باب: مسح الرأس كله ) –أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: الوضوء (2) 

(، 186( برقم: )48/  1(، وباب: يسل الرجلني إىل الكعبني )186( برقم: )49

( 145/  1باب: آخر يِف صفة الوضوء ) –سلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة وم

 .(235برقم: )
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األعضاء، أو هو للنظافة  هو عادة فيغسل كل عضو منهام بانفراده كسائر

 فيغسالن جمموعني.

((؛ أي: وقوله: ))فمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثالًثا

مجع بني املضضة واالستنشاق يف كف واحدة. وفعل ذلك ثالًثا من ثالث 

فمضمض واستنشق من يرفات، كام بينه يف رواية ابن وهٍب، فإنه قال: ))

 ((.ثالث يرفات

ْوىل من ذلك عن مالك والشافعي، فقيل: األوىل وقد اختلف يف األَ 

عندمها: مجعهام يف يرفة واحدة، واإلتيان هبا كذلك يف ثالث يرفات، 

ُد كل  واحدٍة منهام متفرقني بثالث يرفات،  وقيل: بل األوىل عندمها إفرا

ويشهد لألوىل رواية ابن وهب، والثاين ما يف كتاب أيب داود من قوله: 

 .(1)((ني املضمضة واالستنشاقفرأيته يفصل ب))

 من يرفة واحدة، كام روى البخاري وقيل: بل يفعالن مًعا ثالث مرات

                                                 

باب: يف الفرق ببن املضمضة  –كتاب: الطهارة  "سننه"أخرجه أبو داود يف  (1)

 . (139( برقم )1/34واالستنشاق )
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  .(1)((فمضض واستنشق ثالًثا من يرفةقال: ))

(؛ ظاِهُره: أنه أدخل يَدُه وقوله: ))ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه(

عندنا، وأنه الواحدة يف املاء فأفرغ هبا عىل اليرسى. وهو أحد القولني 

 كذلك يفعل يف مجيع األعضاء.

ثم أدخل يديه فايرتف ويف البخاري يف بعض طرق هذا احلديث: ))

. وهذا حجة الختيار مالك يف هذه املسألة، وكذلك القول يف (2)(هبام(

 .(3)((ثم أخذ بيديه ماء فمسح برأسهيرفة مسح الرأس، ويف البخاري: ))

الً وعرًضا. فأما الطول فمن مناب  واختلف عن مالك يف حد  الوجه طو

شعر الرأس املعتاد إىل الذقن ُمطلًقا، لألمرِد وامللتحي. وقيل: إىل آخر 

 اللحية للملتحي. 

                                                 

 ِمَن الَتوْ  –أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: الوضوء  (1)
ِ
ِر باب: َباُب الُوُضوء

 . (199( برقم )1/51)

 املصدر السابق.(2) 

 املصدر السابق. (3)
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ه عرًضا؛ فمن األذن إىل األذن. وقيل: من العذار  إىل العذار،  وأما حدُّ

سبب هذا اخلالف: االختالف يف وقيل: بالفرق بني األمرد وامللتحي، و

 عىل ماذا يقعان؟الوجه واملواجهة  اسم

((، املرفق: هو العظم الناتئ يف آخر وقوله: ))فغسل يديه إىل املرفقني

: الذراع، سمي بذلك؛ ألنه يرتفق عليه، أي: ُيَتكُأ وُيعتمُد. واختلف فيهام

 هل يدُخالِن يف الغسل أم ال؟

األصل، وقد : توهم االشرتاك يف "إىل" وذلك أهنا النتهاء الغاية يف وسببه

هَلُْم إىَِل  تأيت بمعنى: "مع" يف مثل قوله تعاىل: }َواَل َتْأُكُلوا َأْمَوا

لُِكْم{ {(1)َأْمَوا
ِ
ويف قول العرب:  (2)، ويف قوله: }َمْن َأنَْصاِري إىَِل اّلَِل

إىل الذود إبٌل((، واألصل فيها: انتهاء الغاية، فيجب أن حتمل  (3)))الذود

وإن كان  النتهاء الغاية فهي حمتملة  "إىل"عليه. ويمكن أن يقال: إن 

لدخول الغاية فيام قبلها، والذي يرفع اخلالف فيها ما حكي عن سيبويه: 

أن الغاية إن كان  من جنس ذي الغاية دخل  فيه، وإن مل تكن مل تدخل، 

                                                 

 .2( النساء:  1)

 .14، الصف: 52( آل عمران:  2)

 ( مجاعة اإلبل بني الثالث والعرش. 3)
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مثال ذلك: أن تقول: بعتك من هذه الشجرة إىل هذه الشجرة، واملبيع 

شجٌر، فال يشء يف دخول الشجرتني يف مجلة الشجر املبيعة، وإن كان 

 املبيع أرًضا مل يدخال فيه، واهلل تعاىل أعلم. 

(؛ دليل عىل عدم كراهة وقوله: )فغسل يديه إىل املرفقني مرتني مرتني

خالف أنه جيوز االقتصار عىل الواحدة إذا أسبغ، الشفع يف الغسالت، وال 

وأن االثنتني أفضل من االقتصار عىل الواحدة، وأن الثالث أفضل من 

االثنتني، وأن الزيادة عىل الثالث ممنوعٌة، إال أن يفعل بنية جتديد الوضوء، 

فإن أبا حنيفة أجاز ذلك، وعندنا أنه ال يصح له التجديد حتى يفعل بذلك 

 ًة، وسيأيت.الوضوء صال

وقد كره مالك االقتصار عىل الواحدة للجاهل؛ ملا خياف من تفريطه، 

 وللعامل لئال يقتدي به اجلاهل.

( الباء يف "برأسه" باء التعدية؛ التي جيوز حذفها فمسح برأسه) وقوله:

وإثباهتا، كقولك: مسح  برأس اليتيم، ومسحُ  رأَسُه، وكقوهلم: 

وشكرته، وسمي  ابني بمحمد  نصح  له، ونصحته، وشكرت له،

وحممًدا، وال يصح أن تكون للتبعيض، خالًفا للشافعي؛ ألن املحققني من 

أئمة النحويني البرصيني وأكثر الكوفيني أنكروا ذلك، وألهنا لو كان  
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للتبعيض لكان قولك: )مسح  برأسه( كقولك: )مسح  ببعض 

ض رأسه(، وال رأسه(، ولو كان كذلك ملا َحُسَن أن تقول: )مسح  ببع

)برأسه بعضه(؛ ألنه كان يكون تكريًرا، وال )مسح  برأسه كله(؛ ألنه: 

كان يكون مناقًضا له، ولو كان  للتبعيض ملا جاز إسقاطها هنا؛ فإنه 

يقال: مسحُ  برأسِه، ومَسح  رأَسه بمعنى واحٍد، وأيًضا فلو كان  

الوجه يف مبعضًة يف مسح الرأس يف الوضوء لكان  ُمبعَضًة يف مسح 

 التيمم؛ لتساوى اللفظني يف املحلني، ومل فال.

وجوب عموم مسح الرأس متسًكا باسم  -رمحه اهلل-ومذهب مالك 

الرأس، فإنه للعضو بجملته كالوجه، ومتسًكا هبذه األحاديث، ثم نقول: 

نحن وإن تنزلنا عىل أن )الباء( تكون مبعضًة ويري ُمبعضة، فذلك ُيوجب 

، بفعله، فكان فعله بياًنا ملجمل واجب، فكان ملسو هيلع هللا ىلصُه النبي فيها إمجاالً أزالَ 

مسحه مجيع الرأس واجًبا، وسيأيت القول يف حديث املغرية الذي ذكر فيه 

 ، مسح مقدم رأسه وعىل عاممته.ملسو هيلع هللا ىلصأنه 

(؛ معناه: أقبل إىل جهة قفاه، واإلدبار: رجوُعُه وقوله: )فأقبل بيديه وأدبر

 )فأقبل هبام وأدبر، بدأ بمقدم رأسه(.  إىل حيث بدأ، كام فرسه حيث قال:
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فأدبر وقيل: املراد: أدبر وأقبل؛ ألن الواو ال ُتعطي رتبًة. ويف البخاري: )

 ، وهذا أوىل هلذا النص.(1)((هبام وأقبل

وقيل: معنى أقبل: دخل يف قبل الرأس، كام يقال: أنجَد وأهتم: إذا دخل 

 نجًدا وهتامَة.

لناصية مقباًل إىل الوجه، ثم رَدمُها إىل القفا، ثم وقيل: معناه: أنه ابتدأ من ا

رجع إىل الناصيِة. وهذا ظاهُر اللفظ. واالقبال واإلدبار مسحة واحدة؛ 

 ألهنا بامء واحد، واملقصود بالَردة عىل الرأس: املبالغة يف استيعابه.

(، الكعب يف اللغة: هو العظم الناِشز وقوله: )ثم يسل رجليه إىل الكعبني

ملتقى الساق والقدم، وأنكر األصمعي قول الناس: إن الكعب يف  عند

، واألول هو املشهور عند أهل املذهب (2)ظهر القدم، قاله يف الصحاح

. وقد روي عن ابن القاسم: أنه العظم الذي يف ظهر القدم عند 
ِ
والفقهاء

ك  ، واألول هو الصحيح املعروف.(3)معقد الرشا

                                                 

 املصدر السابق.(1) 

 (.213/ 1ُينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أليب نرص اجلوهري )(2) 

ر (3)   (.344/ 1عىل صحاح اآلثار للقايض عياض )ُينظر: مشارق األنوا
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(؛ دليل عىل مرشوعية جتديد املاء فضل يديهوقوله: )ومسح رأسه بامء يري 

م ملسح الرأس، وأنه سنة، خالًفا لألوزاعي واحلسن وعروة يف جتويزه

ومل جيىء يف هذا احلديث وال يف حديث مسحه ابتداًء بام فضل يف يديه.

 عثامن لألذنني ذكٌر، ويمكن أن يكون ذلك؛ ألن اسم الرأس تضمنهام.

تاب النسائي، وأيب داود ويريمها: أن وقد جاءت األحاديث صحيحة يف ك

، (1)مسح أذنيه ظاهرمها وباطنهام، وأدخل أصابعه يف صامخيهملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 وسيأيت ذكرمها.

وهذه األحاديث أعني حديث عثامن وعبدالله تدل عىل مراعاة الرتتيب 

عىل  يف الوضوء واملواالة. وقد اختلف أهل املذهب ويريهم يف ذلك

ة نيواالستحباب، واألوىل القول بالس، يةوالسنثالثة أقوال: الوجوب، 

أنه توضأ ُمنكًسا وال مفرًقا تفريًقا ملسو هيلع هللا ىلص فيهام؛ إذ مل يصح قط عن النبي 

ُمتفاحًشا، وليس يف آية الوضوء ما يدل عىل وجوهبام، وما ذكر من أن 

الواو ترتيب ال يصح، ومما يدل عىل بطالن ذلك وقوعها يف موضع 

                                                 

 النَبِي  َصىَل اهلُل  :َباُب  –" كتاب: الطهارة سننه"أخرجه أبو داود يف (1) 
ِ
ِصَفِة ُوُضوء

 :َباُب  –كتاب: الطهارة  "املجتبى"، والنسائي يف (123برقم ) (1/31َعَلْيِه َوَسَلَم )

 .(74برقم ) (74/ 1القدر الذي يكتفي به الرجل من املاء للوضوء )
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باُب املفاعلة، فإهنا ال تكون إال بني اثنني،  يستحيل فيه الرتتيب، وذلك

فإن العرب تقوُل: ختاصم زيٌد وعمرو، وال جيوز أن يكون هنا ترتيٌب، وال 

أن يقع موقعها حرٌف من حروف الرتتيب بوجٍه من الوجوه، فصح ما 

 قلناُه.
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 الثالث بابال
 توعد من مل ُيْسِبْغ ، وَغسِله ما ترك ، وإعادته الصالة

 

َيْوَم ملسو هيلع هللا ىلص َزْوِج النبي  ؛ َقاَل: َدَخْلُ  َعىَل َعائَِشةَ  َعْن َسامِلٍ َمْوىَل َشَداد  – 10

َ َسْعُد ْبُن َأيِب َوَقاٍص. َفَدَخَل َعْبُد الَرمْحَِن ْبُن َأيِب َبْكٍر َفَتَوَضَأ ِعنَْدَها.  ُتُويف 

 َفَقاَلْ : َيا َعبَْد الَرمْحَِن! َأْسبِِغ اْلُوُضوَء. َفِإين  
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص  َسِمْعُ  َرُسوَل اهلل

 .(1)َيُقوُل: ))َوْيٌل لأِلْعَقاِب ِمَن النَاِر((

                                                 

باب: وجوب يسل الرجلني   –ارة ( أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطه1)

باب:  –ة وسننها (، وابن ماجه يف "سننه" أبواب: الطهار240( برقم: )147/ 1)

 . (452( برقم: )287/ 1يسل العراقيب )

 * املعنى العام للحديث:

خرجا يشيعان جنازة سعد بن أيب قد وعبد الرمحن بن أيب بكر،  ،كان سامل موىل شداد

تذكر  -ا ريض اهلل عنه -وقاص، ويف طريقهام وعند حجرة عائشة أم املؤمنني 

جا عىل حجرة أخته أم يري وضوء، فطلب من رفيقه أن ُيعر  عيل عبدالرمحن أنه 

املؤمنني ليتوضأ عندها، فاستأذَنا ثم دخل، وأحس  السيدة عائشة حرص عبد 

ع وتناوله الوضوء بعجلة، وخشي  عدم إسبايه الوضوء، الرمحن عىل اإلرس ا

فقام  بواجب النصيحة ، فقال : يا عبد الرمحن، أسبغ الوضوء وأكمله، فإين 
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يقول: هالك لألعقاب التي يتساهل يف يسلها، إذ حترق ملسو هيلع هللا ىلص سمع  رسول اهلل 

 يوم القيامة بالنار. 
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 ْبِن َعْمٍرو – 11
ِ
 (1) َوَعْن َعْبِد اهلل

ِ
ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص ؛ َقاَل: َرَجْعنَا َمَع َرُسوِل اهلل

 بِالَطِريِق، َتَعَجَل َقْوٌم 
ٍ
، َفتََوَضئُوا َمَكَة إىَِل امْلَِدينَِة، َحَتى إَِذا ُكنَا باَِمء  ِعنَْد اْلَعرْصِ

 
ِ
اُء، َفَقاَل َرُسوُل اهلل َوُهْم ِعَجاٌل، َفاْنَتَهيْنَا إَِليِْهْم، َوَأْعَقاهُبُْم َتُلوُح مَلْ َيَمَسَها امْلَ

 .(2)((َأْسبُِغوا اْلُوُضوَء . َوْيٌل لآَِلْعَقاِب ِمَن النَاِر ملسو هيلع هللا ىلص: )) 

                                                 

 ْبُن َعْمٍرو بن الَعاِص بِن  (1)
ِ
. من الصحابة هو َعْبُد اّلَِل َواِئِل الَسْهِمّي اْلُقَريِشّ

النساك، أسلم قبل أبيه. وشهد صفني مع معاوية. وواله معاوية الكوفة مدة قصرية. 

وملا ويل يزيد امتنع عبد اهلل من بيعته، وانزوى بجهة عسقالن، منقطعًا للعبادة. 

العاص، ، وعمر، و)أبيه( عمرو بن - -وعمي يف آخر حياته. روى عن: النبي 

ويريهم. روى عنه: ابن املسيب، وشفي بن ماتع، والشعبي، ويريهم. تويف سنة 

 ( .6/308مخس وستني بالطائف. روى له اجلامعة. اإلصابة )

باب: من رفع صوته بالعلم  –( أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: العلم 2)

القدمني باب: يسل الرجلني وال يمسح عىل ، (، وكتاب: الوضوء60)ح ( 1/22)

باب: وجوب  ،(، ومسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة163( برقم: )1/44)

 . (241( برقم: )1/147يسل الرجلني بكامهلام )

 * املعنى العام للحديث:

من مكة إىل املدينة، ملسو هيلع هللا ىلص رجعنا مع رسول اهلل  :عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال

لركب حرية التقدم عليه أن يرتك لملسو هيلع هللا ىلص وكان من تواضعه  -مجع يفري من الصحابة 
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َرَأى َرُجاًل مَلْ َيْغِسْل َعِقَبه، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َأَن النَبَِي  – 12

قِيِب ِمَن النَاِر((  .(1) ))َوْيٌل لأَِلْعَقاِب ِمَن النَاِر((. َويِف أْخرى: ))َوْيٌل لِْلَعَرا

                                                                                                                        

وسبقه، بل كان يتعمد كثريا املؤخرة رفقا بضعافهم، وإيناسا هلم، واطمئنانا عليهم 

فأرسع قوم وفيهم عبد اهلل بن عمرو، وتقدموا، وجاء وق  العرص وهم عىل يري  -

ماء، فتابعوا املسري، رجاء الوصول إىل ماء، حتى إذا وصلوا إليه كان وق  العرص 

شوا فواته، فأرسعوا إىل الوضوء، وهم عجال، ولعجلتهم مل يسبغوا قد ضاق، وخ

وهم عىل هذه احلال، نظر إليهم فإذا أرجلهم ملسو هيلع هللا ىلص الوضوء، وأدركهم رسول اهلل 

تلوح وتبدو جافة بيضاء كاحلة، كأهنا مل يمسها املاء، ومل يستوعبها الغسل، فنادى 

سل، وال تتساهلوا أسبغوا الوضوء، واستوعبوا األعضاء بالغملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل 

حتى يف األعقاب، فام أكثر عذاب األعقاب يوم القيامة، بسبب إمهال استيعاهبا 

 بالغسل عند الوضوء.

/  1باب: يسل األعقاب ) –( أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: الوضوء 1)

باب: وجوب يسل  –(، ومسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة 165( برقم: )44

 . (242( برقم: )148/  1)الرجلني بكامهلام 

 * املعنى العام للحديث:

 ونصح أبيدل هذا احلديث عيل أمهية التذكري بام هو صحيح يف دين اهلل ، فقد 

بتعليم األمة، وتبليغ العلم، واألمر باملعروف حني رأى قوما يتوضئون  امهريرة، وق
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َك َمْوِضَع ُظُفٍر َعىَل ؛ َأَن َرُجاًل َتَوَضَأ (1) َوَعْن ُعَمر ْبِن اخْلََطاِب  -13 َفرَتَ

ُه النبي  َفَقاَل: ))اْرِجْع َفَأْحِسْن ُوُضوَءَك(( َفَرَجَع ُثَم ملسو هيلع هللا ىلص َقَدِمِه، َفَأبرَْصَ

 . (2)َصىَل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                        

ا، بل من حوض ماء أعد لذلك، ورأى بعضهم ال يتقن يسل األعضاء وال يسبغه

رأى رجال منهم مل يغسل عقبيه، فقال: أسبغوا الوضوء، فإين سمع  رسول اهلل 

 .حيذر من ذلك بالوعيد الذي يزجر ملن تركه ملسو هيلع هللا ىلص

 سبق  ترمجته يف احلديث األول .( 1)

باب : وجوب استيعاب مجيع  -( أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة  2)

(، وابن ماجه يف "سننه" أبواب: 243)( برقم: 148/  1أجزاء حمل الطهارة )

 (.666( برقم: )424/  1باب : من توضأ فرتك موضعا مل يصبه املاء ) -التيمم  

 * املعنى العام للحديث:

يغسل و، فرأيا رجال يتوضأ، ملسو هيلع هللا ىلصمع النبي عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه كان 

مشريا ملسو هيلع هللا ىلص النبي ترك مقدار ظفر عىل ظهر قدمه مل يصبه املاء، فقال له وقد رجليه 

فغسل قدمه، ثم رجع  إىل موضع التقصري: ارجع فأحسن وضوءك فرجع الرجل

 ، فصىل.ملسو هيلع هللا ىلصفأقره 
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((، ويل: كلمة عذاٍب وقُبوٍح وهالٍك، ل لألعقاب من النارقوله: ))وي

مثل: ويح، وعن أيب سعيد اخلدري، وعطاء بن يسار: هو واٍد يف جهنم لو 

، (2). ابن مسعوٍد: صديُد أهِل النارِ (1)أرسل  فيه اجلبال ملاع  من حّره

ويقال: َويٌل لزيد، ووياًل له بالرفع عىل االبتداء، والنصب عىل إضامِر 

 ب؛ ألنك لو رفعته مل يكن له خربٌ الفعِل، فإن أضفته مل َيُكن إال النص

، وعقب كل يشء: آخره، والعراقيب: مجع واألعقاب: مجع عقٍب 

عرقوب، وهو العصب الغليظ املؤثر فوق عقب اإلنسان، وعرقوب 

الدابة يف رجلها بمنزلة الركبة يف َيِدها، قال األصمعي: وكل ذي أربع 

                                                 

(، ك إخباره صىل اهلل عليه وسلم عن 16/508صحيح ابن حبان )ُينظر: (1) 

ْخَبارِ  ذِْكر   مناقب الصحابة. باب  ِلَمنْ  عال جل هللا أََعدَّه   الَِّذي اْلَوْيلِ  َوْصفِ  َعنْ  اْْلِ

نْ َيا ِف  َعَلْيهِ  َوت َكبَِّ  َعْنه   َحادَ   ..7467, حالدُّ
(، الدر املنثور 226/ 6ُينظر: تفسري أيب احلسن املاوردي "النك  والعيون" ) (2)

 (.202/ 1يف التفسري باملأثور للسيوطي )
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. ومعنى ذلك: أن األعقاب (1)يه، وركبتاه يف يديهعرقوباه يف رجل

 والعراقيب تعذب إن مل تعم بالغسل.

َلَف َعنَا النبي   يِف َسَفٍر َساَفْرَناُه، َفَأْدَرَكنَا َوَقْد ملسو هيلع هللا ىلص َويِف ِرَواَيٍة؛ َقاَل: خَتَ

ْت َصالُة اْلَعرْصِ َفَجَعْلنَا َنْمَسُح َعىَل َأْرُجلِنَا، َفنَاَدانا: )) َوْيٌل َحرَضَ

، وهذه األحاديث كلها تدل عىل أن فرض (2)((لأِلْعَقاِب ِمَن النَارِ 

الرجلني الغسل، ال املسح، وهو مذهب مجهور السلف وأئمة الفتوى، 

إن صح  (3)وقد حكي عن ابن عباس وأنس وعكرمة: أن فرضهام املسح

 ذلك عنهام، وهو مذهب الشيعة.

                                                 

 (.1/180ُينظر: الصحاح للجوهري )(1) 

َمْن َرَفَع َصْوَتُه بِالِعْلِم  :َباُب  – الِعْلمِ  :كَِتاُب  "صحيحه"أخرجه البخاري يف (2) 

  :كَِتاُب (، و60برقم ) (22/ 1)
ِ
، َوالَ َيْمَسُح َعىَل  :َباُب  – الُوُضوء ْجَلنْيِ َيْسِل الر 

 :باب -مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة  (، و163وبرقم ) (44/ 1الَقَدَمنْيِ )

ْجَلنْيِ بَِكاَمهِلاَِم. )  .(241( برقم: )214/ 1ُوُجوِب َيْسِل الر 

(، 163/ 2ُينظر: تفسري ابن عطية "املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" )(3) 

(، التحرير والتنوير للطاهر ابن 28/ 3الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي )

 (.52/ 5عاشور )
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لتخيري بني الغسل واملسح، وذهب ابن جرير الطربي: إىل أن فرضهام ا

باخلفض  (1)وسبب اخلالف اختالف القراء، يف قوله: }َوَأْرُجَلُكْم{

والنصب، وقد أكثر الناس يف تأويل هاتني القراءتني، والذي ينبغي أن 

يقال: إن قراءة اخلفض عطف عىل الرأس فهام ُيمسحان. لكن إذا كان 

؛ إذ مل يصح عنه ملسو هيلع هللا ىلصعليهام ُخفان، وتلقينا هذا القيد من فعل رسول اهلل 

نّي النبي أنه مسح رجليه إال وعليهام ُخفان. واملتواتر عنه يسلهام، فب

، بفعله احلال الذي تغسل فيه الرجل، واحلال الذي متسح فيه، ملسو هيلع هللا ىلص

فليكتف هبذا فإنه بالغ، وقد طولنا النفس يف هذه املسألة يف كتابنا يف 

 "رشح التلقني" أعان اهلل عىل متامه.

(، قد يتمسك به من قال بجواز مسح وقوله: ))فجعلنا نمسح عىل أرجلنا(

 ه ألربعة أوجه:الرجلني، وال حجة له في

د به الغسل، فمن الفايش املستعمل يف أرض أحدها : أن املسح هنا يرا

 احلجاز، أن يقولوا: متسحنا للصالة؛ أي: توضأنا.

                                                 

 .6( املائدة: 1)
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(؛ يدل عىل أهنم كانوا وأعقاهبم تُلوُح مل يمسها املاء: أن قوله: )وثانيها

إن يغسلون أرجلهم؛ إذ لو كانوا يمسحوهنا؛ لكان  القدم كلها الئحة، ف

  املسح ال حيصل منه َبلُل املمسوح.

، رأى ملسو هيلع هللا ىلص: أن هذا احلديث قد رواه أبو هريرة فقال فيه: إن النبيوثالثها

 (.ويل لألعقاب من الناررجاًل مل يغسل عقبه، فقال: )

: أنا لو سلمنا أهنم مسحوا، مل يرضنا ذلك، ومل تكن فيه حجة هلم؛ ورابعها

بالعقاب، فال يكون مرشوًعا، واهلل ألن ذلك املسح هو الذي توعد عليه 

 أعلم.

وقوله للرجل الذى ترك موضع ظفر عىل قدمه: ))ارجع فأحسن 

((؛ دليل عىل استيعاب األعضاء، ووجوب يسل الرجلني، وأن وضوءك

؛ إذ مل يقل له: ايسل ذلك تارك بعض وضوئه جهاًل أو عمًدا يستأنفه

 فقط. املوضع

، أمره أن يعيد ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث: "أن النبي وقد جاء يف كتاب أيب داود يف هذا 

 .(1) ، وهذا نصٌّ (1)الوضوء والصالة"

                                                 

 ) :َباُب  – الَطَهاَرةِ  :كَِتاب "سننه"أخرجه أبو داود يف  (1)
ِ
 (45/ 1َتْفِريِق اْلُوُضوء

 .(175برقم )
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 ومما ترشد إليه أحاديث الباب: (1)

وجوب استيعاب مجيع أجزاء حمل الطهارة، وأن من ترك جزءا يسريا مما جيب  – 1

 تطهريه ال تصح طهارته.

 وفيها: تعليم اجلاهل والرفق به. – 2

 ويؤخذ من قوله: " فنادى" جواز رفع الصوت باإلنكار. – 3

 وفيها: أن العامل يستدل عىل ما أفتي به، ليكون أوقع يف نفس سامعه. – 4

وفيها: جواز تطهر اجلامعة من مطهرة واحدة، وال يرض تساقط ماء الوضوء  – 5

 فيها.

وفيها: أن األعضاء التي تقع هبا املخالفة تعذب يوم القيامة، وتكون وسيلة  – 6

يث لصورة السبب، فيلتحق هبا ما يف عذاب صاحبها، وذكر العقب يف هذه األحاد

 معناها من مجيع األعضاء التي قد حيصل التساهل يف إسبايها.

وفيها: أن من أصول الرتبية التعليمية يف اإلسالم إعادة اجلملة مرتني أو ثالثا؛  -7

لكي يستوعبها الطالب؛ فإن كان حديثا نبويا فمن السنة إعادته ثالثا؛ ألن الثالثة 

 به البيان واإلعذار. ياية ما يقع

وفيها: أن العامل ينكر ما يرى من التضييع للفرائض والسنن، ويغلظ القول يف  -8

 ذلك، ويرفع صوته لإلنكار.
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 الرابع بابال
الغرة والتحجيل من اإلسباغ وأين تبلغ احللية وفضل 

 اإلسباغ على املكاره
 

 امْلُْجِمرِ  -14
ِ
َفَغَسَل َقاَل: َرَأيُْ  َأبَا ُهَرْيَرَة َيتََوَضُأ؛ ( 1)َعْن ُنَعيِْم ْبِن َعْبِد اهلل

َع يِف اْلَعُضِد، ُثَم َيَدُه  َوْجَهُه َوَأْسَبَغ اْلُوُضوَء، ُثَم َيَسَل َيَدُه اْليُْمنَى َحَتى َأرْشَ

َع يِف اْلَعُضِد، ُثَم َمَسَح بَِرأَْسُه، ُثَم َيَسَل ِرْجَلُه اْليُْمنَى  ى َحَتى َأرْشَ اْليرُْسَ

َع يِف الَساِق، ُثَم َيَس  ى َحَتى أَ َحَتى َأرْشَ َع يِف الَساِق، ُثَم َل ِرْجَلُه اْليرُْسَ رْشَ

 لَقا
ِ
 .َيتََوَضأُ ملسو هيلع هللا ىلص : َهَكَذا َرَأيُْ  َرُسوَل اهلل

ِ
ملسو هيلع هللا ىلص: َوَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

                                                 

 أبو َعبد اهلل املُْجِمُر امَلَديِنُّ الَفِقْيُه، َمْوىَل آِل ُعَمَر بِن 1)
ِ
( هو ُنَعْيُم بُن َعْبِد اهلل

ُر َمْسِجَد النَبِي    َجاَلَس . املبخر أي املجمر له قيل ولذا. -ملسو هيلع هللا ىلص -اخلََطاِب، َكاَن ُيَبخ 

ْينَ  ُهَرْيَرةَ  َأبَا  العُ  َبَقاَيا ِمنْ  َوَكانَ . َسنَةً  ِعرْشِ
ِ
 حاتم، وَأبُو َمِعني، ْبن حييى قال. َلاَمء

ْيَن َوماَئٍة. ُينظر: هتذيب وحُمَ  َمد ْبن َسْعٍد، والنََسائي: ثقة. َعاَ  إىَِل َقِرْيِب َسنَِة ِعرْشِ

 (.5/227(، والسري )29/487الكامل )
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، َفَمِن اْستََطاَع ِمنُْكْم 
ِ
))َأنُْتُم اْلُغرُّ امْلَُحَجُلوَن َيْوَم اْلِقيَاَمِة، ِمْن إِْسَباِغ اْلُوُضوء

 .(1)يُطِْل ُيَرَتُه َوحَتِْجيَلُه((َفلْ 

  َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرةَ  -15
ِ
َة، َفَقاَل: ))الَسالُم ملسو هيلع هللا ىلص؛ َأَن َرُسوَل اهلل ، َأتَى امْلَْقرُبَ

َعَليُْكْم َداَر َقْوٍم ُمْؤِمننَِي، َوإَِنا إِْن َشاَء اهلُل بُِكْم الِحُقوَن، َوِدْدُت َأنَا َقْد َرَأيْنَا 

، َقاَل: ))َأنُْتْم َأْصَحايِب. 
ِ
َنَك َيا َرُسوَل اهلل : َأَوَلْسنَا إِْخَوا َننَا((، َقاُلوا إِْخَوا

: َكيَْف َتْعِرُف َمْن مَلْ َيْأِت َبْعُد ِمْن ُأَمتَِك  ُننَا اَلِذيَن مَلْ َيْأتُوا َبْعُد((. َفَقاُلوا َوإِْخَوا

؟ َفَقاَل: ))َأَرَأيَْ  لَ 
ِ
ْو َأَن َرُجاًل َلُه َخْيٌل ُيرٌّ حُمََجَلٌة، َبنْيَ َظْهَرْي َيا َرُسوَل اهلل

، َقاَل: ))َفِإهَنُْم 
ِ
: َبىَل َيا َرُسوَل اهلل َخيٍْل ُدْهٍم هُبٍْم َأال َيْعِرُف َخْيَلُه؟(( َقاُلوا

، َوَأنَا َفَرُطُهْم َعىَل احْلَْوِض. َأال لَ 
ِ
ا حُمََجلنَِي ِمَن اْلُوُضوء يَُذاَدَن ِرَجاٌل َيْأتُوَن ُيرًّ

. ُأنَادهِيِْم: َأال َهُلَم، َأال َهُلَم، َفيَُقاُل: إهَِنُْم  َعْن َحْويِض َكاَم ُيَذاُد اْلَبِعرُي الَضالُّ

 .(2)َقْد َبَدُلوا َبْعَدَك. َفَأُقوُل: ُسْحًقا ُسْحًقا((

                                                 

باب : استحباب: إطالة الغرة  -( أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة  1)

 .( 246( برقم: )149/  1ل يِف الوضوء )والتحجي

باب : استحباب: إطالة الغرة  -( أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة  2)

(، ومالك يف "املوطأ" كتاب وقوت 249( برقم)1/218والتحجيل يِف الوضوء )

 ( .82( برقم: )38/  2الصالة ، جامع الوضوء  )
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َعَدٍن، هَلَُو َأَشدُّ َبيَاًضا  َويِف ِرَواَيٍة قال: ))إَِن َحْويِض َأبَْعُد ِمْن َأيَْلَة ِمنْ  -16

ِمَن الَثْلِج َوَأْحىَل ِمَن اْلَعَسِل بِالَلَبِن، َوآلنَِيُتُه َأْكَثُر ِمْن َعَدِد النُُّجوِم، َوإيِن  

  : َياوا َقالُ  ألَُصدُّ النَاَس َكاَم َيُصدُّ الَرُجُل إِبَِل النَاِس َعْن َحْوِضِه((
ِ
 َرُسوَل اهلل

َأتَْعِرُفنَا َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل: ))َنَعْم، َلُكْم ِسياَمء َليَْسْ  ألََحٍد ِمَن األَُمِم، َتِرُدوَن َعيَلَ 

))
ِ
ا حُمََجلنَِي ِمْن َأثَِر اْلُوُضوء  .(1)ُيرًّ

                                                 

باب: من رأى أن  -الرشب واملساقاة  ( أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: 1)

(، وكتاب: الرقاق  2367( برقم: )112/  3صاحب احلوض والقربة أحق بامئه  )

( برقم: 120/  8إَِنا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر ، ) :باب : يف احلوض وقول اهلل تعاىل -

 باب : استحباب: إطالة الغرة -(، ومسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة  6585)

(، 249) ( برقم:150/  1(، و)247( برقم: )149/  1والتحجيل يِف الوضوء)

باب : ما يقول  -، وأبو داود يف "سننه" كتاب: اجلنائز  (249( برقم: )151/  1و)

(، والنسائي يف "املجتبى" كتاب: الطهارة  3237( برقم: )212/  3إذا مر بالقبور )

وابن ماجه يف "سننه" أبواب: ، (2/  150( برقم: )55/  1باب : حلية الوضوء ) -

 ذكر:  وباب ،( 4282: )برقم( 346/  5) ملسو هيلع هللا ىلصباب : صفة أمة حممد  -الزهد  

 (.4306: )برقم( 360/  5) احلوض
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 ، َقاَل: ُكنُْ  َخْلَف َأيِب ُهَرْيَرَة َوُهَو َيتََوَضُأ لِلَصالِة،(1) َوَعْن َأيِب َحاِزمٍ  -17

َفَكاَن َيُمدُّ َيَدُه َحَتى َيْبُلَغ إِْبَطُه، َفُقْلُ  َلُه: َيا َأبَا ُهَرْيَرَة، َما َهَذا اْلُوُضوُء؟ 

وَخ، َأنُْتْم َهاُهنَا؟ َلْو َعلِْمُ  َأنَُكْم َهاُهنَا َما َتَوَضْأُت َهَذا  َفَقاَل: َيا َبنِي َفرُّ

ْليَُة ِمَن امْلُْؤِمِن يَ ملسو هيلع هللا ىلص اْلُوُضوَء. َسِمْعُ  َخلِييِل رسول اهلل  ُقوُل: ))َتْبُلُغ احْلِ

 . (2) َحيُْث َيْبُلُغ اْلَوُضوُء((

  َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرةَ  - 18
ِ
َقاَل: ))َأال َأُدلُُّكْم َعىَل َما َيْمُحو ملسو هيلع هللا ىلص ؛ َأَن َرُسوَل اهلل

: َبىَل، َيا  ، َقاَل: اهلُل بِِه اخْلََطاَيا َوَيْرَفُع بِِه الَدَرَجاِت؟(( َقاُلوا
ِ
َرُسوَل اهلل

                                                 

( سلامن، لقب واشتهر باألعرج، كنيته أبو حازم األشجعي ، الكويف ، األعرج، 1)

موىل بني ليث بن بكر،  « :العرجان»موىل عزة األشجعية ، وقال اجلاحظ يف كتاب: 

ـه، يف خالفة أيب جعفر، قال احلافظ ابن حجر:  101ـه ، أو  100تويف عىل رأس 

 .(1/398)تقريب التهذيب و، (11/259)ثقة من الثالثة.  هتذيب الكامل للمزي 

باب : تبلغ احللية حيث يبلغ  -( أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة  2)

باب  -(، والنسائي يف "املجتبى" كتاب: الطهارة  250( برقم: )1/151الوضوء )

 (.149( برقم: )1/55: حلية الوضوء )



75 

 

 َعىَل امْلََكاِرِه، َوَكْثَرُة اخْلَُطا إىَِل امْلََساِجِد، َواْنتَِظاُر الَصالِة 
ِ
))إِْسَباُغ اْلُوُضوء

َباُط(( َباُط، َفَذلُِكُم الر    .(1)َبْعَد الَصالِة َفَذلُِكُم الر 

                                                 

باب : فضل إسباغ الوضوء  -( أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة  1)

(، والرتمذي يف "جامعه" أبواب: الطهارة عن 251( برقم: )1/151عىل املكاره )

(، 52( ورقم: )51: )رقم( 97/  1) الوضوء إسباغ يف:  باب - ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

، (143( رقم )1/53باب الفضل يف ذلك) ةالطهار تابوالنسائي يف "املجتبى" ك

 1باب : ما جاء يف إسباغ الوضوء ) -وابن ماجه يف سننه" أبواب: الطهارة وسننها  

 (.428( برقم: )274/ 

 * املعنى العام ألحاديث الباب:

وفضله وإن املسبغ لوضوئه   اب إسباغ الوضوءثو ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا احلديث يبني النبي 

يعرف  ملسو هيلع هللا ىلصه مستنرية بقدر ما كان يسبغ، كام أن النبي يأيت يوم القيامة أعضاؤ

من أثر م، هم، ويف أرجلويف أيدهياملؤمنني من أمته هبذا النور الذي يف وجوههم 

، فمن استطاع منكم أن يطيل يرته وحتجيله، وأن يوسع نوره الوضوء يف الدنيا 

كان سيدنا أبو هريرة ريض اهلل عنه ، فقد فليسبغ الوضوء، وليبالغ يف يسل أعضائه

حتى وصل يف يسل يديه إىل إسباغ وضوئه، حيافظ عىل إسباغ الوضوء، بل بالغ يف 

 . إبطيه، ويف يسل رجليه إىل ركبتيه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

((: أرشع: رباعي؛ أي: قوله: ))ثم يسل يده اليمنى حتى أرشع يف العُضد

َمَد يده بالغسل إىل العُضِد، وكذلك: ))حتى أرشع يف الساق((؛ أي: َمَد 

من قوهلم: أرشع  الرمح ِقَبله؛ أي: مددته إليه، وسددته  (1)يدُه إليه،

نحوه، وأرشع باًبا إىل الطريق، أي: فتحه مسدًدا إليه، وليس هذا من: 

رشع  يف هذا األمر، وال من: رشع  الدواب يف املاء ـ بيشء؛ ألن هذا 

 ثالثي وذلك رباعي. 

ُع املروي عن النبي  عىل  من حديث أيب هريرة هو حممولملسو هيلع هللا ىلص واإلرشا

ع يف العضد  استيعاب املرفقني والكعبني بالغسل، وعرب عن ذلك باإلرشا

وضوء والساق؛ ألهنام مبادئهام. وتطويل الغّرة والتحجيل باملواظبة عىل ال

ته بتقوية نور وجهه، وحتجيله بتضاعف رلكل صالٍة وإدامته، فتطول ي

                                                                                                                        

يوم القيامة،  لفوز لأساس كام يبني احلديث أن ترك املحرمات، وفعل الواجبات 

ال تدري ما أحدثوا قائلني له : إنك   ملسو هيلع هللا ىلصال تبعدهم املالئكة عن حوض النبي ولئ

بعدا هلؤالء القوم بعدا. وما ربك  ملسو هيلع هللا ىلص النبي قول يبعدك، إهنم بدلوا ويريوا، ف

 بظالم للعبيد.

 (.2/248( ُينظر: مشارق األنوار للقايض عياض )1)
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س، تزيد وأصل الغرة ملعٌة بيضاء يف جبهِة الفر (1)نور أعضائه. قل :

الغرة عىل قدر الدرهم، يقال منه: فرٌس أير، ثم قد استعمل يف اجلامل 

  (2)والشهرة وطيب الذكر، كام قال:

 ثياب بني عوف طهارى نقيٌة .... وأوجههم عند املشاهد ُيَرانُ 

: بياٌض يف اليدين والرجلني من الفرس، وأصله من احلجل؛ والتحجيل

  جياوزجياوز التحجيل األرساغ والوهو اخللخال والقيد والبد أن 

الركبتني والعرقوبني، وهو يف هذا احلديث مستعاٌر عبارًة عن النور الذي 

  (3)يعلو أعضاء الوضوء يوم القيامة.

((: املقربة: تقال وقوله أتى املقربة فقال: ))السالم عليكم دار قوم مؤمنني

 معنى الدعاء هلم.بفتح الباء وضمها، وتسليمه لبيان مرشوعية ذلك. وفيه 

                                                 

 ( القائل هو القرطبي صاحب الكتاب.1)

 (.353لقيس. ُينظر: الصناعتني: الكتابة والشعر )ص( القائل هو امرئ ا2)

 (.3/354( ُينظر: النهاية البن األثري )3)
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ويدل أيًضا عىل حسن التعاُهد وكرم الَعهِد، وعىل دوام احْلُرمة، وحيتمل 

  (1)أن َيرد اهلل أرواحهم فيستمعون ويردون.

عن أيب هريرة مرفوًعا،  (3)حديًثا صحيًحا (2)وقد ذكر أبو عمر ابن عبدالرب

فيسلم عليه  ما من مسلم يمر بقرب أخيه املسلم كان يعرفه يف الدنياقال: ))

املقربة يدل عىل جواز ملسو هيلع هللا ىلص وإتيان النبي  (4)((.إال رد عليه السالم من قربه

                                                 

( يف سامع األموات األحياء خالف واسع. ُينظر لذلك: حتقيق اآليات البينات يف 1)

 عدم سامع األموات، لنعامن بن حممود اآللو,ي.

َمِد بِن عبدالرَب  َأبُو ُعَمَر  ( هو الَعاَلَمُة، َحافُظ امَلْغِرِب، ُيْوُسُف بنُ 2) عبداللِه بِن حُمَ

، الُقْرُطبِيُّ  ، َصاِحُب الَتَصانِْيِف األَنَْدُلِِسُّ الَفاِئَقة. َمْولُِدُه يِف َسنَِة َثاَمٍن َوِست نْيَ ، امَلالِِكيُّ

َوَثاَلِث مَئة. َأْدَرَك الِكَبار، َوَطاَل ُعُمُرُه، َوعاَل سنُده، َوَتَكاثر َعَلْيِه الطلَبُة، َومَجََع 

كَباُن، َوَخَضَع لعلمه ُعَلاَمء الَزَما ن، َوَصنََف، َووَثق َوَضَعف، َوَساَرْت بَتَصانِْيفه الرُّ

ومن تصانيفه: االْستذَكار والتمهيد َوَيرْي َذلَِك ِمْن َتَوالِيف. َماَت يف ربيع اآلخر، 

(، وشذرات الذهب 18/153َسنََة َثاَلٍث َوِست نْيَ َوَأْرَبِع مئَة. ُينظر:السري )

 (.8/240( واألعالم )5/266)

 والن.( يف دعوى صحته نظر، بل ال يرقى إىل احلسن؛ شيخه وشيخ شيخه جمه3)

( قل : قد أخرجه ابن عبد الرب من حديث ابن عباس ال من حديث أيب هريرة يف 4)

( بنحوه مع زيادة ونقصان. نعم احلديث أخرجه اخلطيب يف 185/ 1االستذكار )
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زيارة القبور. وال خالف يف جوازه للرجال، وأن النهي عنه قد نسخ، 

 واختلف فيه للنساء عىل ما يأيت. 

 ((: حيتمل أوجًها: وقوله ))وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون

 إيِن  َفاِعٌل َذلَِك َيًدا  تعاىل: } : أنه امتثال لقول اهللأحدها
ٍ
ء َواَل َتُقوَلَن ليَِشْ

إاَِل َأْن َيَشاَء اّلَِلُ {
، فكان يكثر من ذلك حتى أدخله فيام ال بد منه وهو (1)

 املوت. 

: أنه يكون أراد: إنا بكم الحقون يف اإليامن، وبكون هذا قبل أن وثانيها

 .(2)ِري َما ُيْفَعُل يِب َواَل بُِكْم {يعلم بمآل أمره، كام قال: }َوَما َأدْ 

َلَتْدُخُلَن  : أن يكون أراد: استثناء يف الواجب، كام قال تعاىل: }وثالثها

َم إِْن َشاَء اّلَِلُ آِمننَِي { امْلَْسِجَد احْلََرا
 ، وتكون فائدته التفويض املطلق. (3)

                                                                                                                        

(، من حديث أيب هريرة، ويف سنده عبد الرمحن بن زيد بن 135/ 6تاريخ بغداد )

(، 1523( برقم )2/429تناهية )املأسلم ضعيف، وأخرجه ابن اجلوزي يف العلل 

 وقال: هذا حديث ال يصح وقد أمجعوا عىل تضعيف عبد الرمحن.

 [.24، 23( ]الكهف:1)

 [.9( ]األحقاف:2)

 [.27( ]الفتح:3)
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، فإنه وإن : أن يكون أراد: الحقون بكم يف هذه البقعِة اخلاصةِ ورابعها

املحيا كان قد علم أنه يموت باملدينة ويدفن هبا، فإنه قد قال لألنصار: ))

لكن مل تعني له البقعة التي يكون فيها إذ ذاك،  (1)((،حمياكم واملامت مماتكم

 وهذا الوجه أوىل من كل ما ذكر، وكلها أقوال لعلامئنا. 

ننا جواز متني لقاء  ((؛ هذا يدل عىلوقوله: ))وددت أنا قد رأينا إخوا

الفضالء والعلامء، وهذه األخوة هي أخوة االيامن اليقيني، واحلب 

ملسو هيلع هللا ىلص وقد روي يف بعض طرق هذا احلديث: أنه ملسو هيلع هللا ىلص. الصحيح للرسول 

إخواين الذين يؤمنون يب ومل يروين، ويصدقون برسالتي ومل يلقوين، قال: ))

رمحه اهلل من وقد أخذ ابن عبدالرب  (2)((،يود أحدهم لو رآين بأهله وماله

إن من ورائكم أياًما الصرب فيهن مثل ملسو هيلع هللا ىلص: ))هذا احلديث ومن قوله 

                                                 

َباُب: َفْتِح َمَكَة  -( قطعة من حديث أخرجه مسلم يف كتاب: اجلهاد والسري 1)

 (.1780( برقم )3/1407)

اب: اجْلَنَِة َوِصَفِة َنِعيِمَها َوَأْهلَِها، َباُب: ِفيَمْن َيَودُّ ُرْؤَيَة ( أخرجه مسلم يف كت2)

( َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، مرفوعا إال أن 2832( برقم )/4/2178) َوَمالِهِ  بَِأْهلِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَبِي  

ْم َلْو َرآيِن بَِأْهلِِه ِمْن َأَشد  ُأَمتِي يِل ُحبًّا، َناٌس َيُكوُنوَن َبْعِدي، َيَودُّ َأَحُدهُ »لفظه: 

 «.َوَمالِهِ 
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أنه يكون فيمن  (1)((؛القبض عىل اجلمر، للعامل فيهن أجر مخسني منكم

يأيت بعد الصحابة من يكون أفضل ممن كان يف مجلة الصحابة، وذهب 

 ، ورآه ولو مرةملسو هيلع هللا ىلصمعظم العلامء إىل خالف هذا، وأن من صحب النبي 

من عمره، أفضل من كل من يأيت بعده، وأن فضيلة الصحبة ال يعدهلا 

 عمٌل. وهو احلق الذي ال ينبغي أن يصار لغريه؛ ألمور: 

 ملسو هيلع هللا ىلص. : مزية الصحبة ومشاهدة رسول اهلل أوهلا

 : فضيلة السبق لإلسالم. وثانيها

 ملسو هيلع هللا ىلص. : خصوصية الذب عن حرضِة رسول اهلل وثالثها

 رصة. : فضيلة اهلجرة والنورابعها

 ملسو هيلع هللا ىلص. : ضبطهم للرشيعة وحفظها عن رسول اهلل وخامسها

 : تبليغها ملن بعدهم. وسادسها

 : السبق يف النفقة يف أول االسالم. وسابعها

                                                 

( قطعة من حديث أخرجه الرتمذي ويريه يف أبواب: تفسري القرآن، َباٌب: َوِمْن 1)

اِئَدِة ) (، من حديث َأيب َثْعَلَبَة اخلَُشنِّي، وقال: َهَذا 3058( برقم )107/ 5ُسوَرِة امْلَ

 َحِديٌث َحَسٌن َيِريٌب. واحلديث صحيح لغريه.
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: أن كل خري وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل يف الرشيعة إىل وثامنها

يوم القيامة، فحظهم منه أكمل حٍظ، وثواهبم فيه أجزل ثواب؛ ألهنم سنوا 

به، وقد قال سنن  من سن يف اإلسالم سنة ملسو هيلع هللا ىلص: ))اخلري، وافتتحوا أبوا

والشك يف  (1)((،حسنة كان له أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة

ولو عددت مكاِرُمُهم،  أهنم الذين سنوا مجيع السنن، وسابقوا إىل املكارم.

هم، وحرصت ملألت أسفاًرا، ولظل  األعنُي بمطالعتها صوفرست خوا 

عن جابر بن  (2)فيام خّرجه البزارملسو هيلع هللا ىلص حيارى، وعن هذه اجلملة قال 

                                                 

(، 8946( برقم )384/ 8أخرجه الطرباين يف "األوسط" بلفظ مقارب )( 1)

وأخرجه مسلم بمعناه مطوال يف كتاب: الزكاة، َباُب: باب:احْلَث  َعىَل الَصَدَقِة َوَلْو 

َمْن َسَن يِف » ( من حديث جرير مرفوعا، ولفظه: 2/704/1017بِِشق  مَتَْرٍة ...)

ْساَلِم ُسنًَة َحَسنًَة،  َفَلُه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمْن َعِمَل هِبَا َبْعَدُه، ِمْن َيرْيِ َأْن َينُْقَص ِمْن اإْلِ

ءٌ   «.ُأُجوِرِهْم يَشْ

ُر، َصاِحُب 2) ، الَبَزا يُّ ( هو اإِلَماُم، َأمْحَد بن َعْمِرو بِن َعْبِد اخلَالِِق َأبُو َبْكٍر الَبرْصِ

. َوَقِد اْرحَتََل يِف  ً حلَِديثِِه، َفَحَدَث بَِأْصَبَهاَن َعِن  )املُْسنَِد( الَكبرِْيِ الَشْيُخوَخة َنارِشا

الِكَبار، َوبَِبْغَداَد، َوِمرْص، َوَمَكة، َوالَرمَلة. ثقة حافظ مصنف َأْخَطَأ يِف َأَحاِدْيث 

. ُينظر: إكامل َ بِالَرْمَلة يِف َسنَِة اْثنََتنْيِ َوتِْسِعنْيَ َوماَئَتنْيِ ة. ُتُويف  هتذيب الكامل  َكثرِْيَ

 (.13/554(، والسري )1/94)
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إن اهلل اختار أصحايب عىل العاملني سوى النبيني عبدالله مرفوًعا: ))

ي: أبا بكر وعمر وعثامن وعليًّا نيع -واملرسلني، واختار من أصحايب أربعة 

وكذلك  (2)((.يف أصحايب كلهم خريوقال: )) (1)((،فجعلهم أصحايب -

اتقوا اهلل يف أصحايب فلو أنفق أحدكم مثل ُأُحٍد َذهًبا ما بلغ ملسو هيلع هللا ىلص: ))قال 

وكفى من ذلك كله ثناء اهلل تعاىل عليهم مجلة  (3)((.مّد أحدهم وال نِصيَفهُ 

                                                 

( 2763رقم 3/290كام يف كشف األستار ) –احلديث أخرجه البزار يف مسنده ( 1)

وقال ال نعلمه يروي عن جابر إال هبذا اإلسناد ، ومل يشارك عبد اهلل بن صالح يف 

َفْضِل أخرجه اآلجري يف الرشيعة يف َباب: ِذْكِر و روايته عن نافع بن يزيد أحدًا 

يِع الَصَحاَبِة َريِضَ اّلَِلُ َعنُْهْم )
 ( وفيه ضعف.1153( برقم )4/1680مَجِ

يف الرشيعة يف َباب: ِذْكِر َفْضِل مَجِيِع   ( قطعة من حديث أخرجه اآلجري2)

 ( وفيه ضعف.1153( برقم )4/1680الَصَحاَبِة َريِضَ اّلَِلُ َعنُْهْم )

 لو»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قول: باب ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ( أخرجه البخاري يف كتاب: أصحاب3)

(، من حديث أيب سعيد اخلدري ريض 3673( برقم )5/8) «خليال متخذا كن 

 اهلل عنه، بلفظ: "ال تسبوا أصحايب".

 992( برقم )479/ 2وأخرجه ابن أيب عاصم يف " السنة" )
ِ
(، من حديث َعْبِد اّلَِل

 
ِ
اَتُقوا اّلَِلَ يِف َأْصَحايِب، اَل »َصىَل اهلُل َعَلْيِه َوَسَلَم: ْبِن ُمَغَفٍل، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اّلَِل

َتَتِخُذوُهْم َيَرًضا، َمْن َأَحَبُهْم َفبُِحب ي َأَحَبُهْم، َوَمْن َأبَْغَضُهْم َفبُِبْغيِض َأبَْغَضُهْم، َوَمْن 
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وتفصياًل، وتعيينًا وإهباًما، ومل حيصل يشء من ذلك ملن بعدهم. فأما 

ننا(( فال حجة فيه؛ملسو هيلع هللا ىلص: استدالل املخالف بقوله  ألن الصحابة  ))إخوا

قد حصل هلم من هذه األخوة احلظ األوفر؛ ألهنا األخوة الدينية العامة، 

للعامل فيهن أجر وانفردت الصحابة بخصوصية الصحبة. وأما قوله: ))

إنام هو يف األمر  -إن صح -((، فال حَجة فيه؛ ألن ذلك مخسني منكم

ألنكم جتدون )يف آخِره: )ملسو هيلع هللا ىلص باملعروف والنهي عن املنكر؛ ألنه قد قال 

ًنا وال جيدون ((، وال ُبعد يف أن يكون يف بعض األعامل عىل اخلري أعوا

لغريهم من األجور أكثر مما هلم فيه، وال تلزم منه الفضيلة املطلقة التي 

 هي املطلوبة هبذا البحث، واهلل أعلم.

((؛ أي: متقدمهم إليه، يقال: فرط  وقوله: ))وأنا فرُطهُم عىل احلوض

(( وقع  ُهنا موقع "إىل" عىلإذا تقدم  لرتتاد هلم املاَء. و))القوم: 

وحيتمل أن يقدر هناك فعل يدل عليه مساق الكالم، تقديرُه: فيجدوين 

 عىل احلوض. 

                                                                                                                        

وفيه « آَذى اّلَِلَ ُيوِشُك َأْن َيْأُخَذهُ  آَذاُهْم َفَقْد آَذايِن، َوَمْن آَذايِن َفَقْد آَذى اّلَِلَ، َوَمنْ 

 ضعف.
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((، كذا روايته ها هنا من يري خالف، واختلف فيه أال ليذاَدنَ )) وقوله:

 (1)((،ُيذادنَ فال (( بالم القسم. وروي: ))فليذادنيف"املوطأ" فُروي: ))

بال النافية، وكالمها صحيح، فالالم عىل قسم حمذوف تقديره: فواهلل 

(( يكون من باب قوهلم: ال أرينك هاهنا؛ أي: ال تتعاط الليذادن، وبـ ))

 أسباب الذود عن حويض، ومعنى ليذادن: ليدفعن. والذود: الدفع. 

إىل ((: مجع أدهم، وهو األسود من اخليل الذي يرضب الدهمو))

 اخلرضة. 

 ((: مجع البهيم الذي ال لون فيه سوى الدمهة. البهمو))

(( لغتان: إحلاق هلم((؛ أي: تعالوا. ويف ))وقوله: ))أنادهيم أال هلم

عالمة التثنية واجلمع والتأنيث، وعدم ذلك، فيقال: هلم يف املذكور 

ث، واملؤنث واإلفراد والتثنية واجلمع، وهبذه اللغة جاء لفظ هذا احلدي

 . (2)وهبا جاء القرآن

                                                 

( برقم 1/29جامع الوضوء ) -( ُينظر: موطأ مالك كتاب: وقوت الصالة 1)

(28.) 

 [.150( يعني: قوله تعاىل: }ُقْل َهُلَم ُشَهَداَءُكُم { ]األنعام: 2)
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((؛ اختلف العلامء يف تأويله، فالذي وقوله: فيقال: ))إهنم قد بدلوا بعدك

: أن هؤالء -وهو األشبه بمساق األحاديث -صار إليه الباجي ويريه 

، وارتدالذين يقال  ا من الصحابة ويريهم، وهلم هذا القول ناس نافقوا

وتبقى هذه األمة قوله: )) ، كام قد تقدم منملسو هيلع هللا ىلصفيحرشون يف أمة النبي 

((، وعليهم سيام هذه األمة من الغرة والتحجيل، فإذا رآهم فيها منافقوها

أال عرفهم بالسيام، ومن كان من أصحابه بأعياهنم فينادهيم: ))ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

((، فإذا انطلقوا نحوه حيل بينهم وبينه، وُأِخذ هبم ذات الشامل. هلم

أصحايب ((، ويف لفٍظ آخر: ))متييا رب مني ومن أملسو هيلع هللا ىلص: ))فيقول النبي 

إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، وإهنم مل ((، فيقال له إذ ذاك: ))أصحايب

((، فإذ ذاك تذَهُب عنهم الُغرُة والتحجيُل، يزالوا مرتدين منذ فارقتهم

ِز  وُيطفأ نوُرُهم، فيبقون يف الظلامت، فينقطع هبم عن الورود وعن جوا

ِط، فحينئذ يقولون للم  (1)اْنُظُروَنا َنْقَتبِْس ِمْن ُنوِرُكْم{، ؤمنني: }الرصا

مكًرا وتنكياًل ليتحققوا  (2)اْرِجُعوا َوَراَءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا{، فيقال هلم: }

مقدار ما فاهتم، فيعظم أسفُهم وحرسهُتم، أعاذنا اهلل من أحوال املنافقني، 

                                                 

 [.13( ]احلديد:1)

 [.13( ]احلديد:2)
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مل أن يكون هذا يف وألحقنا بعباده املخلصني. وقال الداودي ويريه: حيت

أهل الكبائر والبدع الذين مل خيرجوا عن اإليامن ببدعتهم، وبعد ذلك 

قال القايض عياض: واألول ملسو هيلع هللا ىلص. يتالفاهم اهلل برمحته، ويشفع هلم النبي 

((؛ أي: ُبعًدا، واملكان السحيق: البعيد، سحًقا سحًقاأظهر. وقوله: ))

ر للتاكيد.   والتكرا

((؛ يريد طوله وعرضه، وقد أيلة إىل عدن وقوله: ))إن حويض أبعد من

وسيأيت الكالم عىل احلوض  (1)((.َزَواَياُه َسَواءٌ جاء يف احلديث اآلخر: ))

 إن شاء اهلل تعاىل. 

((؛ أي: ألمنع وأطرد الناس؛ بمعنى: أنه يأمر وقوله: ))إين ألصد الناس

وحيتمل أن بذلك، واملطرودون هنا الذين ال سيامء هلم من يري هذه األمة. 

إين ألذود يكون هذا الصد هو الذود الذي قال فيه يف احلديث اآلخر: ))

                                                 

كتاب: الفضائل، باب:إِْثَباِت  يحه"يف "صح ( قطعة من حديث أخرجه مسلم1)

( من حديث عبدالله بن 2292( برقم )1793/ 4) َوِصَفاتِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَحْوِض َنبِي نَا 

 عمرو بن العاص ريض اهلل عنه مرفوعا.
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مبالغة يف إكرامهم، يعني به  (1)((الناس عن حويض بعصاي ألهل اليمن

َباق لإلسالم من أهل اليمن، واهلل أعلم.   السُّ

بَِل ((، ويف أخرى: ))وقوله: ))كام يصد الرجل إبل الناس عن حوضه اإْلِ

وهذا كقوله: ))كام يذاد البعري الضال((، ووجه التشبيه: أن  (2)((،يَبةَ اْلَغرِ 

أصحاب اإلبل إذا وردوا املياه بإبلهم ازدمح  اإلبل عند الورود، فيكون 

فيها الضال والغريب، فكل أحٍد من أصحاب اإلبل يدفعه عن إبله، حتى 

ًعا. قال ئى لقد صار هذا مثاًل شاتب إبله، فيكثر ضاربوه ودافعوه حترش

احلجاج ألهل العراق: "ألحزمنكم حزم السلمة، وألرضبنكم رضب 

 يرائب اإلبل".

((، السيامء: العالمة، ُيَمد وهيمز وقوله: ))لكم سيامء ليس  ألحد يريكم

ويقرص ويرتك مهزه، وهذا نص يف أن الغرة والتحجيل من خواص هذه 

                                                 

 َوِصَفاتِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصإِْثَباِت َحْوِض َنبِي نَا  َباُب  ،الفضائل "صحيحه ك ( أخرجه مسلم يف1)

 ( َعْن َثْوَبا2301) ح (4/1799)
ِ
 إيِن  »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَن مرفوعا، لكن لفظه َأَن َنبَِي اهلل

ُب  اْلَيَمنِ  أِلَْهلِ  النَاَس  َأُذودُ  َحْويِض  َلبُِعْقرِ   .«َعَلْيِهمْ  َيْرَفَض  َحَتى بَِعَصاَي  َأرْضِ

َباُب: اْستْحَباِب إَِطاَلِة اْلُغَرِة  -كتاب: الطهارة  "صحيحه" ( أخرجه مسلم يف2)

( 
ِ
 ( من حديث حذيفة مرفوعا.248( برقم )1/217َوالَتْحِجيِل يِف اْلُوُضوء
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((؛ اء قبيلهذا وضوئي ووضوء األنبيملسو هيلع هللا ىلص: ))األمة، وال يعارضه قوله 

ألن اخلصوصية بالغرة والتحجيل ال بالوضوء، ومها من اهلل تعاىل تفضل 

 خيتص هبا من يشاء. 

وَخ )) وقول أيب هريرة: ((؛ تقييده بفتح الفاء واخلاء املعجمة من َيا َبنِى َفرُّ

فوق، وهو رجل من ولد إبراهيم بعد إسامعيل وإسحاق، كثر نسله، 

عنى به أبو هريرة: املوايل.  (1)من ولده؛والعجم الذين يف وسط البالد 

وكان خطابه أليب حازم سلامن األعرج األشجعي الكويف موىل عزة 

األشجعية، وليس بأيب حازم سلمة بن دينار، الفقيه الزاهد املدين موىل بني 

خمزوم، وكالمها خرج عنه يف الصحيح. وإنكارهم عىل أيب هريرة، 

  (2)دل عىل انفراده بذلك الفعل.واعتذاره عن إظهاره ذلك الفعل، ي

                                                 

 (.152/ 7( حكاه األزهري عن الليث يف هتذيب اللغة )1)

ْأُت َهَذا اْلُوُضوَء عياض ـ مفرسا قوله َلْو َعلِْمُ  َأنَُكْم َهاُهنَا َما َتَوَض القايض ( قال 2)

ـ: ألنه ال ينبغى ملن ُيقَتدى به إذا ترخص ىف أمٍر لرضورٍة، أو تشدد فيه لوسوسة، أو 

العتقاده ىف ذلك مذهًبا شَذ به عن الناس أن يفعله بحرضة العامة اجلهلة، لئال 

يرتّخصوا برتخصه لغري رضورة، أو يعتقدوا أن ما ُيشَدد فيه هو الفرض والالزم، 

 (.2/53له قول عمر: أهيا الرهط، إنكم يقتدى بكم. انظر: إكامل املعلم )ومث
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((؛ أي: تكميله وإيعابه مع شدة الربد وقوله: ))إسباغ الوضوء عند املكاره

(( ببعد الدار، وبكثرة كثرة اخلطا إىل املساجدوألم اجلسم ونحوه. و))

 التكرار.

((، قال الباجي: هذا يف املستكثرين وقوله: ))وانتظار الصالة بعد الصالة

 من الصلوات، وأما يريها فلم يكن من عمل الناس. 

((؛ أصله: احلبس عىل اليشء؛ كأنه حبس نفسه وقوله: ))فذلكم الرباط

اجلهاد جهاد عىل هذه الطاعة، وحيتمل أنه أفضل الرباط، كام قال: ))

باط املتيرس املمكن، وحيتمل أنه الر( 2)((،احلَجُّ َعَرَفةُ و)) (1)((النفس

  وتكراره تعظيم لشأنه.

                                                 

اَلَفِة النَْفِس َواهْلََوى 1) ْنيَا َوخُمَ ( أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري، َفْصٌل يِف َتْرِك الدُّ

َعْن َجابٍِر َريِضَ اّلَِلُ َعنُْه مرفوعا، بلفظ آخر. َقاَل: َقِدَم َعىَل  373ح (165)ص

 َرُسو
ِ
ٌة، َقْومٌ  ملسو هيلع هللا ىلصِل اّلَِل َهادِ  ِمنَ  َمْقَدمٍ  َخرْيَ  َقِدْمُتمْ : "ملسو هيلع هللا ىلصَل َفَقا ُيَزا  إىَِل  اأْلَْصَغرِ  اجْلِ

َهادِ  َهادُ  َوَما: َقاُلوا . اأْلَْكرَبِ  اجْلِ ؟ اجْلِ اَهَدةُ : َقاَل  اأْلَْكرَبُ هُ  اْلَعْبدِ  جُمَ لبيهقي: ا وقال".  َهَوا

 َهَذا إِْسنَاٌد َضِعيٌف.

باب: ما جاء فيمن أدرك اإلمام  –الرتمذي يف "جامعه" كتاب: احلج ( أخرجه 2)

(، وابن ماجه يف سننه، يف أبواب: 889( برقم )228/ 3بجمع فقد أدرك احلج )
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( من 3015( برقم )/4/218املناسك، َباُب َمْن َأتَى َعَرَفَة َقْبَل اْلَفْجِر َلْيَلَة مَجٍْع )

 وعا، وإسناده صحيح.حديث عبد الرمحن بن يعمر الدييل مرف

  ومما ترشد إليه األحاديث:

 يف األحاديث: استحباب تطويل الغرة والتحجيل. – 1

 وفيها: استحباب املحافظة عىل الوضوء وسنته املرشوعة فيه وإسبايه. -2

وفيها: فضل الوضوء ألن الفضل احلاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة  – 3

 عىل الواجب، فكيف الظن بالواجب.

 وفيها: ما أعده اهلل من الفضل والكرامة ألهل الوضوء يوم القيامة. – 4

 وفيها: داللة قطعية عىل أن واجب الرجلني يف الوضوء الغسل وليس املسح. – 5



92 

 

  اخلامس بابال
 املسح على اخلفني والتوقيت فيه

 

امٍ  - 19 ، ُثَم َتَوَضَأ ، َوَمَسَح َعىَل ُخَفيِْه، َفِقيَل  (2)؛ َقاَل : َباَل َجِريرٌ (1)َعْن مَهَ

 
ِ
َباَل، ُثَم َتَوَضَأ َوَمَسَح َعىَل ملسو هيلع هللا ىلص : أتَْفَعُل َهَذا ؟ َفَقاَل : َنَعْم. وإن َرُسوَل اهلل

ِهيُم : َكاَن ُيْعِجبُُهْم َهَذا احْلَِديُث ، ألََن إِْسالَم َجِريٍر َكاَن َبْعدَ   ُخَفيِْه.  َقاَل إْبَرا

ائَِدِة   .(3)ُنُزوِل امْلَ

                                                 

، تويف العابد ،الكويف  ،النخعي ، مهام بن احلارث بن قيس بن عمرو بن ربيعة  (1)

، ثقة عابد :ابن حجر، قال احلافظ ـه ، أو : يف والية احلجاج63ـه ، 65ـه ، أو : 61

 (.1/1024تقريب )ال(، و4/283السري ) . كان من العلامء العباد :الذهبيوقال 

وهو السليل بن مالك بن نرض بن ثعلبة بن جشم  ،جرير بن عبد اهلل بن جابر (2)

أبو عمرو ، وقيل : أبو ، كنيته: يوسف األمة، صحايب مشهور، لقب: ببن عويف

 54ـه أو  51 ، ، تويف:قرقيسياوالكوفة ، ، أقام يف لبجيل ، القرسي ، اليامينا عبد اهلل

ة، بـه  56ـه أو   ( .2/190(، واإلصابة )2/480. تاريخ اإلسالم )الرسا

باب: الصالة يف اخلفاف  - أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: الصالة (3)

باب: املسح عىل  -ومسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة  ،(387( برقم: )1/87)

 .(272( برقم: )1/156اخلفني )
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َذاَت َليَْلٍة يِف َمِسرٍي َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص ؛ َقاَل : ُكنُْ  َمَع النَبِي   (1)َوَعِن امْلُِغرَيِة  - 20

يِل : )) َأَمَعَك َماٌء ؟ (( ُقْلُ  : َنَعْم . َفنََزَل َعْن َراِحَلتِِه ، َفَمَشى َحَتى َتَواَرى 

ِد الَليِْل ، ُثَم  َجاَء ، َفَأْفَرْيُ  َعَليِْه ِمَن اإِلَداَوِة ، َفَغَسَل َوْجَهُه ، َوَعَليِْه يِف َسَوا

َفَلْم َيْستَطِْع َأْن خُيِْرَج  -َويِف ِرَواَيٍة : َشاِميٌَة َضي َقُة اْلُكَمنْيِ  -ُجَبٌة ِمْن ُصوٍف 

َفَغَسَل ِذَراَعيِْه ، َوَمَسَح  ِذَراَعيِْه ِمنَْها ، َحَتى َأْخَرَجُهاَم ِمْن َأْسَفِل اجْلَُبِة .

 ،" بَِرأِْسِه ، ُثَم َأْهَوْيُ  ألَنِْزَع ُخَفيِْه ، َفَقاَل : " َدْعُهاَم، َفِإين  َأْدَخْلُتُهاَم َطاِهَرَتنْيِ

 .(2)َوَمَسَح َعَليِْهاَم 

                                                 

صحايب مشهور، أسلم قبل احلديبية ، املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود (1)

ال : أبو حممد ، ويقال : أبو عيسى ، ويق، وكنيته: مغرية الرأيوشهدها، شهرته: 

هتذيب  .ـه 50ـه ، أو : 49، تويف: البرصة ، الكوفة ، املدينة، أقام بعبدالله الثقفيأبو

 ( .10/300، واإلصابة )(369/ 28الكامل يف أسامء الرجال )

صاحبه باب: الرجل يوضئ  - أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: الوضوء (2)

(، 203( برقم: )51/  1باب: املسح عىل اخلفني، )و ،(182( برقم: )1/47)

ومسلم يف  (،206( برقم: )52/  1باب: إذا أدخل رجليه ومها طاهرتان )و

 ،(274( برقم: )157/  1باب: املسح عىل اخلفني ) -"صحيحه" كتاب: الطهارة 

 .(274( برقم: )158/  1باب: املسح عىل الناصية والعاممة  ) -كتاب: الطهارة 
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ْيِح ْبِن َهانِئٍ  - 21 َوَعْن رُشَ
ِن امْلَْسِح َعىَل َأْسَأُلَها عَ  (2)؛ َقاَل : َأتَيُْ  َعائَِشةَ (1)

 
ِ
. َفَقاَلْ : َعَليَْك بِاْبِن َأيِب َطالٍِب َفَسْلُه . َفِإَنُه َكاَن ُيَسافُِر َمَع َرُسوِل اهلل اخْلَُفنْيِ

 ملسو هيلع هللا ىلص . 
ِ
َثالَثَة َأيَاٍم َوَلَيالِيَُهَن ملسو هيلع هللا ىلص َفَسَأْلنَاُه ، َفَقاَل : َجَعَل َرُسوُل اهلل

 .(3)ْلُمِقيِم لِْلُمَسافِِر، َوَيْوًما َوَليَْلًة لِ 

                                                 

 ،رشيح بن هانئ بن يزيد بن هنيك ، ويقال : ابن يزيد بن احلارث بن كعب (1)

أبو احلكم احلارثي املذحجي الكويف اليمني  ،أبو املقداميل: يري ذلك. كنيته وق

ئه يف وقعة اجلمل ،كان رشيح من أصحاب عيل ، األصل ، وعىل رشطته ، ويف أمرا

. اجلرح  ثقة :ابن حجر . وقالر عابدمَ عَ ثقة مُ  :الذهبي، قال سجستان، بـه 78تويف: 

 (.1/435) التقريب(، و2/573(، والكاشف )4/333) والتعديل البن أيب حاتم

 أم املؤمنني سبق  ترمجتها. (2)

باب: التوقي  يِف املسح عىل  -أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة  (3)

باب: ذكر الدليل عىل أن األمر  -كتاب: الوضوء ، (276( برقم: )1/159اخلفني )

والنسائي يف "املجتبى" ، (195( برقم: )1/302باملسح عىل اخلفني أمر إباحة )

( برقم: 51/  1باب: التوقي  يف املسح عىل اخلفني للمقيم ) -كتاب: الطهارة 

: باب -وابن ماجه يف "سننه" أبواب: الطهارة وسننها ، ( 129برقم: )و( ، 128)

 .(552( برقم: )347/  1ما جاء يف التوقي  يف املسح للمقيم واملسافر)
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املسح عىل اخلفني يف السفر واحلرض، كاخلوارج  أنكر طائفة من أهل البدع

؛ ألهنم مل جيدوه يف القرآن ، عىل أصلهم يف رد أخبار اآلحاد ، وأنكرته 

 الشيعة ؛ ملا ُروي عن عيل أنه كان ال يمسح .

                                                                                                                        

 * واملعنى العام هلذه األحاديث:

املسلمني يف مجيع أحواهلم من جهاد وسري ، وسفر  راع  الرشيعة السمحة ظروف

، وقدرت قلة مائهم، فرخص  هلم املسح عىل اخلفني بدل يسل الرجلني يف وحرض

للمقيم، وثالثة أيام بلياليهن للمسافر، وليس يف هذا التيسري الوضوء يوما وليلة 

تنقيص للنظافة فالرشط أن يلبسوا خفافهم بعد يسل أقدامهم وطهارهتا، وأن ال 

 خيلعوها مدة املسح، فإن خلعوها وجب يسل األقدام.

آية املائدة بفرائض الوضوء قبل وفاة  املسح عىل اخلفني جائز، حتى بعد نزولو

، والذي جرير بن عبد اهلل الذي أسلم بعد نزول آية املائدة ، حلديث ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

كذا ُروى جواز املسح أنه مسح عىل خفيه يف احلرض، وملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  يروي فيه

  عىل اخلفني عن يري واحد من الصحابة.
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زاعمني أن التمسك بآية الوضوء أوىل ؛ إما ألهنا ناسخة  وأنكره يري هؤالء

بالسنة ، وإما ألهنا أرجح من أخبار ملا تقدمها من جواز املسح الثاب  

 اآلحاد .

من السلف وأئمة الفتوى فاملسح عندهم جائز. قال  وأما مجهور العلامء 

أنه مسح عىل ملسو هيلع هللا ىلص احلسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول اهلل 

، ثم إنه قد ورد من األحاديث الصحيحة واملشهورة ما يفيد  (1)اخلفني

ىل اخلفني . وقد روي عن مالك مسح عملسو هيلع هللا ىلص جمموعها القطع بأن النبي 

إنكار املسح عىل اخلفني ، وليس ذلك بصحيح مطلًقا ، وإنام الذي صح 

عنه من رواية ابن وهب يف هذا ؛ أنه قال : ال أمسح يف حرض وال سفر ، 

 مد بن أيب زيد يف "نوادره" ويريه. فظاهر هذا أنه اتقاه يف نفسهنقلها أبو حم

سوط" عن مالك ما يزيل كل إشكال ، أنه وقد روى ابن نافع يف "املب -

قال له عند موته : املسح عىل اخلفني يف احلرض والسفر صحيح ، يقني ، 

ثاب  ، ال شك فيه ، إال أين كن  آخذ يف خاصة نفِس بالطهور ، وال أرى 

                                                 

قال النووي: أمجع من يعتد به يف اإلمجاع عىل جواز املسح عىل اخلفني يف السفر (1) 

ة املالزمة بيتها والزَ ، سواء كان حلاجة أو لغريهاواحلرض  ن الذي مِ حتى جيوز للمرأ

 (.164/ 3املنهاج ). بخالفهم وإنام أنكرته الشيعة واخلوارج وال يعتد ،ال يميش
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؛ وعىل هذا محل أمحد بن حنبل قول (1)من مسح مقرًصا فيام جيب عليه

أنه أمرهم أن يمسحوا أخفافهم ، وخلع  مالك . قال : كام روي عن عمر

 هو وتوضأ ، وقال : "ُحبب إيل الوضوء". ونحوه عن أيب أيوب.

وعىل هذا حيمل ماروي عن عيل . قال أمحد بن حنبل : فمن ترك  قل  :

 ذلك عىل نحو ما تركه عمر ، وأبو أيوب ، ومالك ، مل أنكره عليه ،

ه ، كام صنع أهل البدع ،  خلفه ومل نعبه إال أن يرتك ذلك وال وصلينا يرا

 . (2)فال نصيل خلفه

                                                 

روايات فيه، واملشهور من مذهبه كمذهب  قال النووي: وقد روي عن مالك(1) 

املنهاج .  حيصون من الصحابةوقد روى املسح عىل اخلفني خالئق ال ،اجلامهري

(3/164) 

قال النووي: اختلف العلامء يف أن املسح عىل اخلفني أفضل أم يسل الرجلني (2) 

فذهب أصحابنا إىل أن الغسل أفضل لكونه األصل وذهب إليه مجاعات من 

الصحابة منهم عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهلل وأبو أيوب األنصاري ريض اهلل 

ات من التابعني إىل أن املسح أفضل وذهب إليه الشعبي واحلكم عنهم وذهب مجاع

بن اومحاد وعن أمحد روايتان أصحهام املسح أفضل والثانية مها سواء واختاره 

 (.3/164املنهاج ). املنذر
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فألن أكثر  -وهي أيًضا رواية عن مالك  -فأما من أنكر املسح يف احلرض 

أحاديث املسح إنام هي يف السفر ، والصحيح جواز املسح فيه ، إذ هو 

باطة مما يدل عليه ؛ ملسو هيلع هللا ىلص ثاب  عن النبي  من قوله وفعله ، وحديث السُّ

باطة خلف احلائطحيث كان   ، بل قد روي يف ذلك احلديث عن  (1)السُّ

 .(2)ـ باملدينة... وذكر احلديثملسو هيلع هللا ىلص حذيفة ، قال : كن  مع النبي ـ 

                                                 

ٍم َنَتاَمَشى، َفَأتَى ُسَباَطَة َقوْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأيُْتنِي َأنَا َوالنَبِيُّ »َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل: اخلرب: (1) 

َخْلَف َحاِئٍط، َفَقاَم َكاَم َيُقوُم َأَحُدُكْم، َفَباَل، َفاْنَتَبْذُت ِمنُْه، َفَأَشاَر إيَِلَ َفِجْئُتُه، َفُقْمُ  

  :كَِتاُب ه" صحيح يف "البخاري أخرجه « ِعنَْد َعِقبِِه َحَتى َفَرغَ 
ِ
الَبْوِل  :َباُب  – الُوُضوء

ِ بِاحلَ  ومسلم يف "صحيحه"  .(225) برقم (55/ 1اِئِط )ِعنَْد َصاِحبِِه، َوالَتَسرتُّ

 (.273برقم ) (228/ 1صحيح مسلم ) امْلَْسِح َعىَل اخْلَُفنْيِ  :باب - الطهارةكتاب: 

قال احلافظ: زاد ، و(145/ 11) "التمهيدأخرجه هبا اللفظ ابن عبد الرب يف "(2) 

عبد الرب يف  عيسى بن يونس فيه عن األعمش: أن ذلك كان باملدينة، أخرجه ابن

التمهيد بإسناد صحيح، وزعم يف االستذكار أن عيسى تفرد به، وليس كذلك؛ فقد 

رواه البيهقي من طريق: حممد بن طلحة بن مرصف، عن األعمش كذلك. وله 

شاهد من حديث: عصمة بن مالك. واستدل به عىل جواز املسح يف احلرض وهو 

 (.145/ 11هيد )( وينظر: التم328/ 1فتح الباري )انظر  .ظاهر
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دخل األسواف حلاجته، ثم ملسو هيلع هللا ىلص وقد روى أبو دارد عن بالل : أن النبي 

وسيأيت . واألسواف: موضع باملدينة ، (1)خرج فتوضأ ، ومسح عىل خفيه

 املسافر واملقيم. حديث عيّل يف توقي 

؛ يعني : أصحاب عبد اهلل ، وقد جاء  وقول النخعي : )) كان ُيعجُبُهم ((

 . (2)يف روايٍة مفرًسا هكذا

                                                 

باب: امْلَْسِح َعىَل  -احلديث أصله عند مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة (1) 

 : »من حديث: باَِلٍل ( 275 برقم )( 231/ 1النَاِصَيِة َواْلِعاَمَمِة )
ِ
َأَن َرُسوَل اهلل

  ِاَمر ففيه: ( 153برقم )( 39/ 1وأما لفظ أيب داود )«. َمَسَح َعىَل اخْلَُفنْيِ َواخْلِ

 َفَيَتَوَضُأ، َوَيْمَسُح َعىَل ِعاَمَمتِِه َوُموَقْيهِ »
ِ
اء ُرُج َيْقيِض َحاَجَتُه، َفآتِيِه بِامْلَ  «. َكاَن خَيْ

وهذا حديث مفرس ألن بعض من أنكر املسح عىل اخلفني تأول »قال الرتمذي:  (2) 

ديثه أنه رأى عىل اخلفني كان قبل نزول املائدة، وذكر جرير يف ح أن مسح النبي 

 (.157/ 1السنن ) .«مسح عىل اخلفني بعد نزول املائدة النبي 

ـ قال احلافظ: فكان أصحاب بن مسعود يعجبهم حديث جرير؛ ألن فيه ردا عىل 

أصحاب التأويل املذكور. وذكر بعض املحققني أن إحدى القراءتني يف آية الوضوء 

 (.495/ 1تح الباري )ف .وهي قراءة اخلفض دالة عىل املسح عىل اخلفني
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بعد أن أسلم ، وأسلم بعد ملسو هيلع هللا ىلص وإنام أعجبهم ذلك ؛ ألنه إنام رأى النبي 

بعد نزول املائدة ، فال تكون آية الوضوء ملسو هيلع هللا ىلص نزول املائدة ، فمسح النبي 

نة الثابتة يف ذلك ، وال مرجحة عليها ؛ خالًفا التي يف  املائدة ناسخة للسُّ

 . (1)ملن ذهب إىل ذلك

؛ أى : ليلة من الليايل ، وهي  وقوله يف حديث املغرية : )) ذات ليلة ((

منصوبة عىل الظرفية ، كام تقول : ذات مرة ؛ أى : مرة من املرات ، ويقال 

 ، كام ق
ٍ
 ال الشاعر :للمذكر : ذا صباح وذا مساء

 عزم  عىل إقامة ذي صباح                ألمر ما يسود من يسود             

                                                 

قال النووي: فلام كان إسالمه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبني أن (1) 

د بآية املائدة يري صاحب اخلف فتكون السنة خمصصة لآلية واهلل أعلم وروينا  ،املرا

ما سمع  يف املسح عىل اخلفني أحسن  :قال ،يف سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم

 (.165/ 3املنهاج ) .رمن حديث جري
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. واملسري : السري ، وقد (1)وكان هذا املسري يف يزوة تبوك ، كام يف "املوطأ"

(( :  اإلداوة(( : ياب. و)) توارىيكون : الطريق الذي يسار فيه. و)) 

 مطهرة ".اإلناء من اجللد ، ويف طريق آخر : "

حجة للجامعة يف جواز صب املاء عىل املتوضئ . وقد ُروي عن عمر وفيه 

وابنه كراهة ذلك ، وقد روي عنهام خالف ذلك . فروي عن عمر:  أن ابن 

عباس صب عىل يديه الوضوء. وقال ابن عمر : " ال أبايل ، أعانني رجل 

 عىل وضوئي وركوعي وسجودي " . وهو الصحيح .

جواز االقتصار عىل فروض الوضوء دون السنن، إذا  دليٌل عىل وفيه

فعلها ومل يذكرها ملسو هيلع هللا ىلص  أرهق  إىل ذلك رضورة . وحيتمل أن يكون النبي 

املغرية ، والظاهر خالفه ، وقد روى البخاري من حديث عبد اهلل بن زيد 

                                                 

برقم  (35/ 1ما جاء يف املسح عىل اخلفني ) :باب – الطهارة :كتاب "املوطأ"(1) 

(41). 
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توضأ ، وقد قدمنا قوله لألعرايب : ))  (1)اقترص عىل الفروضملسو هيلع هللا ىلص : أنه 

 ((. كام أمرك اهلل

رة ال يفسدها . قال أبو حممد دليٌل عىل أن يسري التفريق يف الطها وفيه

سد الوضوء . ف أن التفريق يري املتفاحش ال يُ الوهاب : ال خيتلف يفعبد

واختلف يف الكثري املتفاحش ، فروي عن ابن وهب : أنه يفسده يف العمد 

ال  والسهو ، وهو أحد قويل الشافعي ، وحكي عن ابن عبد احلكم أنه

يفسده يف الوجهني ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي يف قول آخر. وعند 

 .أو التفريط ، وال يفسده مع السهوابن القاسم : أنه يفسده مع العمد 

وقال أبو الفضل عياض : إن مشهور املذهب أن املواالة سنة ، وهذا هو 

وليس يف  الصحيح ؛ بناًء عىل ما تقدم من أن الفرائض حمصوٌر يف اآلية ،

، وإذ مل يرو ملسو هيلع هللا ىلص اآلية ما يدل عىل املواالة ، وإنام أخذت من فعل النبي  

 عنه قط أنه فرق تفريًقا متفاحًشا .

                                                 

  :كَِتاُب البخاري" صحيح "(1) 
ِ
ْخَضِب  :َباُب  – الُوُضوء

ِ
 يِف امل

ِ
الُغْسِل َوالُوُضوء

 .(197برقم ) (50/ 1َوالَقَدِح َواخلََشِب َواحِلَجاَرِة )



103 

 

واختلف يف الفرق بني اليسري والكثري ؛ فقيل : ذلك يرجع إىل االجتهاد ، 

 وليس فيه حدٌّ ، وقيل : جفاف الوضوء هو الكثري .

س باملوت ؛ ألن اجلبة كان  من عمل دليٌل عىل أن الصوف ال ينج وفيه

الشام ، والشام إذ ذاك بالد الكفر والرشك من جموس ويريهم وأكثر 

 ، وال توقف فيه .ملسو هيلع هللا ىلص مأكلهم ميتة ، ومل يسأل عن ذلك 

 دليٌل عىل لباس الضيق والتشمري لألسفار . وفيه

؛ محل اجلمهور هذه  وقوله : )) دعهام، فإين أدخلتهام ومها طاهرتان((

هارة عىل العرفية ، وهي طهارة احلدث ، وخّصوها باملاء ؛ ألنه األصل الط

 ، والطهارة به هي الغالبة .

 قوله : )) ومها: أن طهارة التيمم تدخل حت  مطلق  1ورأى أصبغ

 طاهرتان(( ، وقيل عنه : إنه بناه عىل أن التيمم يرفع احلدث .

                                                 
بن الفرج بن  -بفتح اهلمزة وسكون الصاد املهملة وفتح الباء املوحدة وبعدها غني معجمة-اهلل أصبغأبو عبد ــ  1

وتويف يوم األحد ألربع بقني من  سعيد بن نافع الفقيه املالك املرصي؛ تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب.

 رمحه اهلل تعاىل.شوال سنة مخس وعرشين ومائتني, وقيل: سنة ست وعرشين, وقيل: سنة عرشين, 
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د بالطهارة ها هنا : هي الطهارة من النجس فقط ،  وذهب داود إىل أن املرا

فإذا كان  رجاله طاهرتني من النجاسة جاز املسح عىل اخلفني ، وسبب 

 .(1)اخلالف: االشرتاك يف اسم الطهارة 

 

  

                                                 

 :رشد إليه األحاديثتا ومم (1)

 . جواز الصالة يف اخلفاف  – 1

 وفيها: جواز االستعانة يف الوضوء. قال النووي: وهي عىل ثالثة أقسام:  – 2

إحداها: أن يستعني يف إحضار املاء، فال كراهة فيه. الثاين: أن يستعني يف يسل 

عضاء، فهذا مكروه إال حلاجة. والثالث: األعضاء، ويبارش األجنبي بنفسه يسل األ

 أن يصب عليه، فهذا مكروه يف أحد الوجهني، واألوىل تركه.

لبس اجلبة ملسو هيلع هللا ىلص وفيها االنتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق من نجاستها، ألنه  - 3

 الرومية، ومل يستفصل.

ومل وفيها أن األفضل تقديم الصالة يف أول الوق  فإهنم فعلوها يف أول الوق   - 4

 كام قال النووي.ملسو هيلع هللا ىلص ينتظروا النبي 
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 السادس بابال
 خصال الفطرة والتوقيت فيها 

 

22 -  
ِ
َعرْشٌ ِمَن اْلِفْطَرِة: قَصُّ ملسو هيلع هللا ىلص : )) َعْن َعائَِشَة ؛ َقاَلْ  : َقاَل َرُسوُل اهلل

 ، َوَقصُّ األَْظَفاِر ، 
ِ
اء َواُك ، َواْستِنَْشاُق امْلَ الَشاِرِب ، َوإِْعَفاُء الل ْحيَِة ، َوالس 

 ((َوَيْسُل اْلرَبَاِجِم ، َوَنتُْف اإِلبِِط ، َوَحْلُق اْلَعاَنِة، وَ 
ِ
اء  .  اْنتَِقاُص امْلَ

َة إاِل َأْن َتُكوَن امْلَْضَمَضَة . َقاَل  َقاَل ُمْصَعٌب ْبِن َشيَبة : َوَنِسيُ  اْلَعارِشَ

 َيْعنِي : االْستِنَْجاءَ 
ِ
اء  .(1)َوكِيٌع: اْنتَِقاُص امْلَ

َأنَُه َقاَل : )) اْلِفْطَرُة مَخٌْس : االْختَِتاُن ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ؛ َعِن النَبِي   - 23

 . (2) ، َواالْستِْحَداُد ، َوَقصُّ الَشاِرِب ، َوَتْقلِيُم األَْظَفاِر ، َوَنْتُف اإِلبِِط((

                                                 

باب: خصال الفطرة  -أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة  (1)

باب: السواك من  -وأبو داود يف "سننه" كتاب: الطهارة  ،(261( برقم: )1/153)

رسول الوالرتمذي يف "جامعه" أبواب: األدب عن  ،(53( برقم: )19/  1الفطرة )

 . (2757( برقم: )469/  4تقليم األظفار ) باب: ما جاء يف - ملسو هيلع هللا ىلص

باب: قص الشارب  -ب: اللباس أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتا (2)

( ، 5891( برقم: )160/ 7تقليم األظفار )باب: و(، 5889( برقم: )7/160)
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كنَِي ،  َخالُِفوا ملسو هيلع هللا ىلص: )) َوَعِن اْبِن ُعَمَر ، قال : قال رسول اهلل  - 24 امْلرُْشِ

 . (1) َأْحُفوا الَشَواِرَب ، َوَأْوُفوا الل َحى ((

25 -  
ِ
وا الَشَواِرَب، ملسو هيلع هللا ىلص : )) َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ؛ َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهلل ُجزُّ

 . (2) َوَأْرُخوا الل َحى ، َخالُِفوا امْلَُجوَس ((

 

 

 

                                                                                                                        

 ،(6297( برقم: )8/66اخلتان بعد الكرب ونتف اإلبط )، باب ،كتاب: االستئذانو

 . (257) ح( 1/152ال الفطرة )خص باب ،اب الطهارةومسلم يف "صحيحه" كت

( 7/160باب: تقليم األظفار) ،اللباس أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب (1)

ومسلم يف  ،(5893( برقم: )160/  7باب: إعفاء اللحى )و(، 5892برقم: )

 .(259( برقم: )153/  1باب: خصال الفطرة ) -"صحيحه" كتاب: الطهارة 

( 1/153) خصال الفطرة باب، مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارةأخرجه  (2)

 .(7253( برقم: )1507/  3وأمحد يف "مسنده" ) ،(260برقم: )
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: )) ُوق َ  َلنَا يِف َقص  الَشاِرِب، َوَتْقلِيِم  ؛ َقاَل (1)َوَعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك  - 26

ك َأْكَثَر ِمْن َأْرَبِعنَي َليَْلًة (( األَْظَفاِر ، َوَنتِْف اإِلبِِط ، َوَحْلِق اْلَعاَنِة ، َأْن ال ُنرْتَ
 

(2) . 

                                                 

هو: أنس بن مالك بن النرض بن َضْمَضم بن زيد بن حرام بن النجار  (1)

. وأمه أم سليم بن  ملحان. خدم ملسو هيلع هللا ىلص -األنصاري، أبو محزة خادم رسول اهلل 

عرش سنني. وكناه أبا محزة ببقلة كان جيتنيها. وهو أحد املكثرين. مات  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

(، 395/ 3سري أعالم النبالء )و(، 109/ 1ـه. ]ينظر: االستيعاب ) 92سنة 

 .([275/ 1اإلصابة يف متييز الصحابة )و

( 1/153)باب: خصال الفطرة ، أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة (2)

/  4باب: يف أخذ الشارب ) ،اود يف "سننه" كتاب: الرتجلوأبو د ،(258برقم: )

 ملسو هيلع هللا ىلصوالرتمذي يف "جامعه" أبواب: األدب عن رسول اهلل  ،(4200( برقم: )135

(، 2758( برقم: )4/470باب: يف التوقي  يف تقليم األظفار وأخذ الشارب ) -

باب: التوقي  يف ذلك  -والنسائي يف "املجتبى" كتاب: الطهارة  ،(2759برقم: )و

باب:  -وابن ماجه يف "سننه" أبواب: الطهارة وسننها ، ( 14( برقم: )29/  1)

 .(295( برقم: )197/  1الفطرة )
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؛ املراد بالفطرة هنا : السنة ، قاله اخلطايب ،  قوله : )) عرٌش من الفطرة ((

ء .وقد تقدم ال  قول فيها عن االرسا

وهذه اخلصال هي التي ابتىل اهلل هبا إبراهيم فأمتهن فجعله اهلل إماًما ، قاله 

ابن عباس. وهذه اخلصال جمتمعة يف أهنا حمافظٌة عىل حسن اهليئة والنظافة 

، وكالمها حيصل به البقاء عىل أصل كامل اخللقة التي خلق اإلنسان عليها 

وترك إزالتها تشوه اإلنسان وتقبحه ، بحيث ُيستقذر ، وبقاء هذه األمور 

هذه اخلصال : فطرة   يمج عام تقتضيه الفطرة األوىل ، فسوجيتنب ، فيخر

 هلذا املعنى ، واهلل أعلم .

وال تباُعد يف أن يقول : هي عرٌش وهي مخٌس ؛ الحتامل أن يكون أعلم 

 باخلمِس أوالً ، ثم زيد عليها ، قاله عياض .

                                                                                                                        

 * واملعنى العام لألحاديث: 

 حرص اإلسالم عىل النظافة وحث عليها املسلم ليطيب مظهره وخمربه، فحث عىل

تقليم ونتف شعر اإلبط، وحلق العانة، وختان الذكر واألنثى، خصال عرش: 

، يسل الرباجم وجتاويف اجللدوقص الشارب، واألظفار يف اليدين ويف الرجلني، 

 . إعفاء اللحيةو ،واملضمضة واالستنشاق، السواك و
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أن تكون اخلمس املذكورة يف حديث أيب هريرة هي أوكد من  وحيتمل :

يريها ، فقصدها بالذكر هنا تنبيًها عىل يريها من خصال الفطرة . و)) 

من(( يف قوله : )) عرش من الفطرة (( للتبعيض ؛ ولذلك مل يذكر فيها 

 اخلتان ، ولعله هو الذي نسيه مصعب .

عن إطار الشفة بحيث ال  : أن يأخذ منه ما يطول و )) قص الشارب ((

تشو  عىل اآلكل ، وال جيتمع فيه الوسخ . واإلحفاء واجلز يف الشارب : 

هو ذلك القص املذكور ، وليس باالستئصال عند مالك ومجاعة من 

تدى به من قيؤدب من فعله ؛ إذ قد وجد من ي العلامء. وهو عنده ُمثَلةٌ 

ي عن عمر بن اخلطاب الناس ال حُيفون مجيعه وال يستأصلون ذلك . ورو

أنه كان إذا حزبه أمر فتل شاربه ، ولو كان يستأصله مل يكن له ما يفتل . 

وذهب الكوفيون ويريهم : إىل االستئصال ، متسًكا بظاهر اللفظ . 

 وذهب بعض العلامء إىل التخيري يف ذلك .

وأما إعفاء اللحية : فهو توفريها وتكثريها . قال أبوعبيد : يقال : عفا 

يشء ؛ إذا كثر وزاد . وأعفيته أنا وعفا : درس ، وهو من األضداد . قال ال

يريه : يقال : عفوت الشعر وأعفيته لغتان ، فال جيوز حلُقها ، وال نتُفها ، 

ُه ويدعو إىل الشهرة  وال قص الكثري منها . فأما أخذ ما تطاير منها وما ُيشو 
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، وكان ابن عمر يأخذ طوالً وعرًضا فحسٌن عند مالك ويريه من السلف 

 من طوهلا ما زاد عىل القبضة .

: مفاصل األصابع ، وهي إن مل تتعاهد بالغسل أرسع  و )) الرباجم ((

 إليها الوسخ .

ص البول باملاء : إذا يسل قا؛ قال أبو عبيد : انت و )) انتقاص املاء ((

 اء .مذاكريه به ، وقيل : هو االنتضاح . وقال وكيع : هو االستنجاء بامل

ملتيرس يف ذلك ، ولو عكس فحلق وخرج نتف اإلبط وحلق العانة عىل ا

بط ونتف العانة جاز حلصول النظافة بكل ذلك ، وقد قيل : ال جيوز يف اإل

العانة إال احللق ؛ ألن نتفها يؤدي إىل اسرتخائها ، وذكره أبو بكر بن 

 العريب.

 استعامل احلديدة يف احللق . و )) االستحداد (( :

 : قصها ، والُقالَمُة : ما يزال منها . و )) تقليم األظفار ((

فسنٌة منترشة يف العرب ، معمول هبا من لدن إبراهيم ، فإنه  وأَما اخلتان :

، وهو عند مالك وعامة العلامء سنة مؤكدة ، وشعاٌر من  نأول من اختت

 شعائر اإلسالم ، إال أنه مل يرد من الرشع ذم تاركه ، وال توعده بعقاب ،

. وهو مقتىض قول سحنون من أصحابنا ،فال يكون واجًبا خالًفا للشافعي
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واستدل ابن رشيح عىل وجوبه باالمجاع عىل حتريم النظر إىل العورة ، 

وال أن اخلتان فرٌض ملا أبيح النظر إليها من املخُتون. وأجيب عن وقال: ل

مثل هذا قد يباح ملصلحة اجلسم ؛ كنظر الطبيب ؛ عىل ما قد ثب  : هذا 

عن مجاعة من السلف من إباحة ذلك ، عىل ما حكاه أبو عمر ، ومل يذكر يف 

دينية إباحة ذلك خالًفا ، والطبُّ ليس بواجٍب إمجاًعا ، فام فيه مصلحة 

 أوىل بذلك .

بألف القطع رباعًيا ، وهو املشهور فيه ،  وقوله : )) أحفوا الشوارب ((

وهو يف أصل اللغة للمبالغة يف استقصاء ذلك اليشء ؛ ومنه : أحفى يف 

: 1املسألة ، ويف الكالم : إذا أكثر من ذلك وبلغ يايته ، وقد قال ابن دريد 

إذا استأصل جَزه . قال : ومنه : يقال : حفا شاربه ، حيفوه ، حفًوا : 

))احفوا الشوارب(( ، فعىل هذا يكون ثالثيًّا ، وتكون ألفه ألف وصل 

د بام  تبتدأ مضمومة بضم ثالث الفعل ، وقد قدمنا أن هذا الظاهر يري ُمرا

 تقَدم .

                                                 

 (.3/305ــ رشح اإلملام) 1
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؛ كذا الرواية الصحيحة عند الكافة، ووقع :  وقوله : )) جزوا الشوارب ((

: ))ارجوا 1 . وكأنه تصحيٌف. ووقع البن ماهان))خذوا الشوارب ((

اللحى (( ، باجليم ، وكأن هذا تصحيف ، وخترجيه عىل أنه أراد أرجوا من 

 اإلرجاء ، فسهل اهلمزة فيه .

؛ دليل عىل اجتناب التشبه  وقوله : )) خالفوا املرشكني واملجوس ((

إىل (( . وقوله يف حديث أنس : )) ُوق   لنا يف قص الشارب ... (2)هبم

                                                 
 (.4/764ــ ينظر جامع األصول ) 1

النووي: ثم إن معظم هذه اخلصال ليس  بواجبة عند العلامء ويف بعضها قال (2) 

خالف يف وجوبه كاخلتان واملضمضة واالستنشاق وال يمتنع قرن الواجب بغريه 

واإليتاء واجب « كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده»كام قال اهلل تعاىل: 

أما تفصيلها فاخلتان واجب عند الشافعي وكثري  واهلل أعلم.  واألكل ليس بواجب

من العلامء وسنة عند مالك وأكثر العلامء وهو عند الشافعي واجب عىل الرجال 

والنساء مجيعا ثم إن الواجب يف الرجل أن يقطع مجيع اجللدة التي تغطي احلشفة 

أعىل حتى ينكشف مجيع احلشفة ويف املرأة جيب قطع أدنى جزء من اجللدة التي يف 

 الفرج.

والصحيح من مذهبنا الذي عليه مجهور أصحابنا أن اخلتان جائز يف حال الصغر 

ووجه أنه  ،ليس بواجب ولنا وجه أنه جيب عىل الويل أن خيتن الصغري قبل بلويه
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آخره هذا حتديد أكثر املدة ، واملستحب تَفّقُد ذلك من اجلمعة إىل اجلمعة ، 

وإال فال حتديد فيه للعلامء ، إال أنه إذا كثر ذلك أزيل . وهذا احلديث 

                                                                                                                        

حيرم ختانه قبل عرش سنني وإذا قلنا بالصحيح استحب أن خيتن يف اليوم السابع من 

ه فيه وجهان أظهرمها  والدته وهل حيسب يوم الوالدة من السبع أم تكون سبعة سوا

حيسب واختلف أصحابنا يف اخلنثى املشكل فقيل جيب ختانه يف فرجيه بعد البلوغ 

وقيل ال جيوز حتى يتبني وهو األظهر وأما من له ذكران فإن كانا عاملني وجب 

به وجهان  ختاهنام وإن كان أحدمها عامال دون اآلخر ختن العامل وفيام يعترب العمل

أحدمها بالبول واآلخر باجلامع ولو مات إنسان يري خمتون ففيه ثالثة أوجه 

ألصحابنا الصحيح املشهور أنه ال خيتن صغريا كان أو كبريا والثاين خيتن الكبري 

 دون الصغري واهلل أعلم.

وأما االستحداد فهو حلق العانة سمي استحدادا الستعامل احلديدة وهي املوسى 

د به نظافة ذلك املوضع واألفضل فيه احللق وجيوز بالقص والنتف وهو سنة  واملرا

د بالعانة .والنورة ليه :واملرا وكذاك الشعر  ،الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحوا

ونقل عن أيب العباس بن رسيج أنه الشعر الناب  حول  ،الذي حوايل فرج املرأة

ا عىل القبل والدبر حلقة الدبر فيحصل من جمموع هذا استحباب حلق مجيع م

 (.148/ 3املنهاج ) .وحوهلام
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ال العقييل : يف حديثه نظر . وقال أبو عمر فيه : يرويه جعفر بن سليامن . ق

 .(1)ليس بحجة لسوء حفظه ، وكثرة يلطه . قل  : ويف قوهلام نظر

                                                 

َبعي أبو سليامن البرصي، ضعفه القطان، ووثقه ابن (1)  جعفر بن سليامن الضُّ

جلعفر حديث »، وقال ابن عدي: «ثقة فيه ضعف»معني، ويريه، وقال ابن سعد: 

صالح وروايات كثرية، وهو حسن احلديث، وهو معروف بالتشيع ومجع الرقاق، 

قال «. : أرجو أنه ال بأس به، وقال: هو عندي ممن جيب أن يقبل حديثهوقال

ثقة فيه شئ مع كثرة علومه، قيل: كان أمًيا، وهو »، وقال مرة: «صدوق»الذهبي: 

مات سنة ثامن «. صدوق زاهد لكنه كان يتشيع»، وقال ابن حجر: «من زهاد الشيعة

( 176/ 1ظ للذهبي )( تذكرة احلفا107/ 3ينظر: الكامل ) .وسبعني ومائه

/ 2( وهتذيب التهذيب )60( ومن تكلم فيه وهو موثق )ص: 294/ 1والكاشف )

 (.140( والتقريب )ص: 95

«/ والرواية يف هذا الباب متقاربة يف الضعف، ويف حديث جعفر نظر»ـ قال العقييل: 

 (.208/ 2الضعفاء الكبري )

(. وقال بعد 2758الرتمذي )( و4200ـ وقد تابعه: صدقة الدقيقي، عند أبو داود )

هذا أصح من احلديث األول، وصدقة بن موسى ليس عندهم »حديث جعفر: 

 «.باحلافظ
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 :يثحادرشد إليه األتومما 

  .وحث عليها املسلم ليطيب مظهره وخمربه ،حرص اإلسالم عىل النظافة  – 1

عىل  جتعل املسلم حيافظهنا حيث إ ؛مرشوعية هذه اخلصال: اوفيه – 2

البقاء عىل أصل كامل اخللقة التي خلق  وهبام حيصلحسن اهليئة والنظافة ، 

اإلنسان عليها ، وبقاء هذه األمور وترك إزالتها تشوه اإلنسان وتقبحه ، 

 .بحيث ُيستقذر وجيتنب ، فيخرج عام تقتضيه الفطرة األوىل

عضها خالف يف معظم هذه اخلصال ليس  بواجبة عند العلامء ويف ب أن  :اوفيه – 3

، كام قال وجوبه كاخلتان واملضمضة واالستنشاق وال يمتنع قرن الواجب بغريه

 النووي رمحه اهلل.

                                                                                                                        

وهو من  (1594برقم ) (19/ 2ـ وعبد اهلل بن عمران، عند ابن عدي يف الكامل )

رواية: إبراهيم بن سامل النيسابوري، عنه. قال ابن عدي فيه: يروي عن َعبد اهلل بن 

يث عداد مناكري، وَعبد اهلل بن عمران برصي، ال أعرف له عند عمران بأحاد

 البرصيني إال حديًثا واحدا، حيدثه عنه نوح بن قيس. 
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 السابع بابال
 املسح على الناصية والعمامة واخلمار 

 

  (1)َعِن امْلُِغرَيةِ  - 24
ِ
َلْفُ  َمَعُه . َفَلاَم ملسو هيلع هللا ىلص ؛ َقاَل : خَتََلَف َرُسوُل اهلل َوخَتَ

َحاَجَتُه ، َقاَل : )) َأَمَعَك َماٌء (( َفَأتَْيُتُه بِِمْطَهَرٍة ، َفَغَسَل َكَفيِْه َوَوْجَهُه ، ُثَم 

ُه ِمْن حَتِْ  اجْلَُبِة ، َذَهَب حَيْرِسُ َعْن ِذَراَعيِْه َفَضاَق ُكمُّ اجْلَُبِة ، َفَأْخَرَج َيدَ 

َوَأْلَقى اجْلَُبَة َعىَل َمنِْكَبيِْه ، َوَيَسَل ِذَراَعيِْه ، َوَمَسَح بِنَاِصَيتِِه َوَعىَل اْلِعاَمَمِة 

َوَعىَل ُخَفيِْه . ُثَم َركَِب َوَركِبُْ  ، َفاْنَتَهيْنَا إىَِل اْلَقْوِم َوَقْد َقاُموا يِف الَصالِة ، 

بِالنبي  . َفَلاَم َأَحَس ، َوَقْد َرَكَع هِبِْم َرْكَعةً ْم َعْبُد الَرمْحَِن ْبُن َعْوٍف ُيَصيل  هِبِ 

 ملسو هيلع هللا ىلصَسَلَم َقاَم النبي  ، َفَأْوَمَأ إَِليِْه ، َفَصىَل هِبِْم . َفَلاَم َذَهَب َيَتَأَخرُ ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(2)َسَبَقْتنَا اَلتِي ةَ الَرْكعَ  َفَرَكْعنَا َوُقْمُ .

                                                 

 . املسح عىل اخلفني بابهو املغرية بن شعبة الصحايب، سبق  ترمجته يف  (1)

 (.باب: املسح عىل اخلفني والتوقي  فيهسبق ختريج هذا احلديث يف )  (2)
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ملسو هيلع هللا ىلص ِرَواَيٍة : َفَأْفَزَع َذلَِك امْلُْسلِِمنَي َفَأْكَثُروا التَْسبِيَح . َفَلاَم َقىَض النبي َويِف 

" َيْغبُِطُهْم َأْن -َأْو َقْد َأَصْبتُمْ -َصالَتُه ، َأْقَبَل َعَليِْهْم ، ُثَم َقاَل : " َأْحَسنُْتْم 

 .(1)َصَلُوا الَصالَة لَِوْقتَِها

 (2)َوَعْن باِلٍل  - 25
ِ
 . (3)َمَسَح َعىَل اخْلَُفنْيِ َواخْلِاَمرملسو هيلع هللا ىلص : َأَن َرُسوَل اهلل

                                                 

َتْقِديِم اجْلَاَمَعِة َمْن ُيَصيل  هِبِْم إَِذا : َباُب  – الصالةتاب: ىف صحيحه ك مسلملفظ  (1)

اُفوا َمْفَسَدًة بِالَتْقِديِم) َماُم َومَلْ خَيَ  .(274برقم ) (317/ 1َتَأَخَر اإْلِ

، سابق احلبشة، لقبه: من السابقني األولني ، شهد بدرا واملشاهد، بالل بن رباح (2)

 ،احلبيش ، املؤذن  يري ذلك. بد اهلل ، ويقال : أبو عبد الرمحن ويقال : أبو عكنيته: 

موىل أيب بكر ، وأمه : محامة ، وكان  ، وهو دمشق، أقام يف التيمي، القريش ، املديني

بينه وبني أيب  ملسو هيلع هللا ىلصوأَذن له ، وآخى النبي  ملسو هيلع هللا ىلصموالة لبعض بني مجح ، ولزم النبي 

، تويف ، وهو أخو : خالد ويفرة ملسو هيلع هللا ىلصعبيدة بن اجلراح ، وكان خازن رسول اهلل 

 (.1/605اإلصابة ) .: حلببدمشق، وقيل ـه 18ـه أو  17سنة  وقيل:، ـه 20سنة 

باب: املسح عىل الناصية  -أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة  (3)

باب:  -اود يف "سننه" كتاب: الطهارة وأبو د، (275( برقم: )1/159والعاممة )

والرتمذي يف "جامعه" أبواب:  ،(153( برقم: )59/  1املسح عىل اخلفني )

( 146/  1باب: ما جاء يف املسح عىل العاممة ) - ملسو هيلع هللا ىلصالطهارة عن رسول اهلل 

باب: املسح عىل العاممة  -والنسائي يف "املجتبى" كتاب: الطهارة  ،(101برقم: )
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ متّسك  قوله يف الرواية األخرى : )) ومسح بناصيته وعىل العاممة ((

أبوحنيفة وأشهب من أصحابنا هبذا احلديث عىل إجزاء مسح الناصية 

مل يقترص عليه ، وأنه مسح عىل ملسو هيلع هللا ىلص فقط، والحجة هلام فيه ، فإن النبي 

 الناصية وعىل كل العاممة .

مة ، وأنه واحتج به الشافعي وأمحد بن حنبل : عىل جواز املسح عىل العام

معها  مل يقترص عليها، بل مسحملسو هيلع هللا ىلص عليه  ، وال حجة هلام فيه ؛ ألنهجيزيء

عىل  الناصية . واشرتط بعض من أجاز املسح عىل العاممة أن يكون لبسها

 : أن تكون بحنك ؛ ليكون يف نزعها مشقة .طهارة كاخلفني ، وزاد بعضهم

                                                                                                                        

( برقم: 49/  1(، )106برقم: ) ،(105برقم: )و(، 104: )( برقم46/  1)

باب: ما جاء يف املسح  -وابن ماجه يف "سننه" أبواب: الطهارة وسننها ، (120)

 .(561( برقم: )354/  1عىل العاممة )

 * املعنى العام للحديث: 

من يرس وسامحة رشيعة اإلسالم أن راع  أحوال املسلمني، فأجازت املسح عىل 

العاممة، مثل ما أجازت املسح عىل اخلفني، وقد فعل النبي ذلك ليعلم أمته وليبني 

 جواز هذا األمر.  
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وذهب مالك وجل أصحابه إىل أن مسح الرأس عىل حائل ال جيوز، متسًكا 

( ، وهذا يقتيض املبارشة ، 1ُحوا بُِرُءوِسُكْم {)بظاهر قوله تعاىل : }َواْمَس 

( ، إال أن تدعو إىل ذلك 2كقوله يف التيمم : }َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم {)

رضورة مرض أو خوف عىل النفس ، فحيننذ جيوز املسح عىل احلائل ، 

ومحل بعض أصحابنا هذا احلديث عىل أنه  كاحلال يف اجلبائر والعصائب .

مرض منعه من كشف رأسه كله ، أو توُقعه توُقًعا صحيًحا ، كان به ملسو هيلع هللا ىلص 

وهذه طريقة حسنٌة ، فإنه متسك بظاهر الكتاب ، وتأول هذه الواقعة 

 املعينة ، ويتأيد تأويله بأمرين :

 .ض: أن هذه الواقعة كان  يف السفر ، وهو مظنّة األعذار واألمرا  أحدمها

: أنه مسح من رأسه املوضع الذي مل يؤمله أو مل يتوقع فيه شيًئا .  والثاين

مجيع العاممة دليٌل ملالك : عىل وجوب عموم مسح عموم ملسو هيلع هللا ىلص ومسحه 

الرأس ؛ إذ قد نّزل العاممة عند الرضورة منزلة الرأس ، فمسح مجيعها ، 

 كام فعل يف اخلفني ، واهلل تعاىل أعلم .

                                                 

 . 6سورة املائدة: ( 1)

 .6 املائدة:، و 43النساء:  سورة (2)



120 

 

ملسو هيلع هللا ىلص ديم عبدالرمحن عند تأخر النبي إىل تقملسو هيلع هللا ىلص ومبادرة أصحاب النبي 

عن الوق  الذي كان يوقع فيه الصالة ؛ فيه دليل عىل حمافظتهم عىل أول 

الوق  ، وبه احتج الشافعي ويريه عىل هذا ، وحيتمل : أن يكونوا يئسوا 

من وصوله إليهم يف الوق  بتقديرهم أنه أخذ يف طريق أخرى ، أو أنه 

يصلون ! فدل عىل أهنم مل ملسو هيلع هللا ىلص النبي  نزل ، أال ترى فزعهم حني أدركهم

يبادروا إىل أول الوق  ، وال أخروها آخره ، واألشبه : أهنم انتظروه إىل 

الوق  املعهود ؛ بدليل قوله : )) يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها (( ، فلام 

خرج ذلك الوق  تأولوا أنه صىل ، أو أنه أخذ طريًقا أخرى ، أو أنه نزل ، 

 من الفقه ال ختفى عىل متأمٍل . أبواٌب  محن ، وفيهموا عبد الرفقد

 
ِ
َثاَلَثَة َأيَاٍم َوَليَالِيَُهَن ملسو هيلع هللا ىلص وقوله يف حديث عيل : ))َجَعَل َرُسوُل اهلل

التوقي  يف املسح ،  ( ؛ نصٌّ يف اشرتاط1)لِْلُمَسافِِر، َوَيْوًما َوَليَْلًة لِْلُمِقيِم(( 

احلديث ، والشافعي ، ومالك حنيفة ، والثوري ، وأصحاب وبه أخذ أبو

يف أحد قوليهام ، ومشهور مذهب مالك : أنه ال توقي  فيه ، وهو قول 

                                                 

الَتْوِقيِ  يِف امْلَْسِح َعىَل  :َباُب  - الَطَهاَرِة  :كَِتاِب  "صحيحه"أخرجه مسلم ىف (  1)

( ، باب:  - الَطَهاَرِة كتاب:  يف "املجتبى"النسائي (، و276برقم ) (232/ 1اخْلَُفنْيِ

 (.128برقم ) (84/ 1الَتْوقِيِ  يِف امْلَْسِح َعىَل اخْلَُفنْيِ لِْلُمِقيِم )
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األوزاعي والليث ، والقول االخر للشافعي ، وأقوى ما يتمسك به 

، (1ملشهور مذهب مالك حديث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر ، الذي خرجه الدارقطني)

إىَِل امْلَِدينَِة َيْوَم اجْلُُمَعِة ، َفَدَخْلُ  وصححه ، َقاَل: َخَرْجُ  ِمَن الَشاِم 

َمَتى َأْوجَلَْ  »امْلَِدينََة َيْوَم اجْلُُمَعِة ، َوَدَخْلُ  َعىَل ُعَمَر ْبِن اخْلََطاِب ، َفَقاَل: 

ُقْلُ : « ، َفَهْل َنَزْعَتُهاَم؟»ُقْلُ : َيْوَم اجْلُُمَعِة ، َقاَل: « ، ُخَفْيَك يِف ِرْجَلْيَك؟

نَةَ » ، َقاَل: اَل  ومثل هذا يشيع ، ومل ينكره أحد ، مع أنه قال «. َأَصْبَ  السُّ

 فيه : أصب  السنة . وهذا ملحٌق بامْلُسند املرفوع .

 "اْمَسْح َما ِشئَْ  ، وَما َبَدا(الذي قال فيه : 2وأما حديث أيب ِعامرة )

حديث عقبة . فقال فيه أبو داود : ليس بالقوي ، ومآل هذا : أن (3)َلَك"

                                                 

(، 757ح ) (361/ 1يف املسح عىل اخلفني)الرخصة /ب الَطَهاَرةِ  /ك ،يف سننه (1)

ْسنَادِ ِديٌث َيِريٌب َقاَل َأبُو َبْكٍر: َهَذا َح  وقال عقبه:  .، َقاَل َأبُو احْلََسِن: َوُهَو َصِحيُح اإْلِ

 ". ُأيَب  ْبِن ِعاَمَرةَ  ( هكذا يف "املفهم "، والصواب: "2

 (1/40) الَتْوِقيِ  يِف امْلَْسِح  :َباُب  ،الَطَهاَرةِ  :كَِتاب يف "سننه"داود ( أخرجه أبو 3)

، َعْن حَيَْيى ْبِن (، وقال عقبه: 158برقم ) يُّ رْصِ
ِ
َقاَل َأبُو َداُوَد: َرَواُه اْبُن َأيِب َمْرَيَم امْل

َمِد ْبِن َيِزيَد ْبِن َأيِب ِزَياٍد، َعْن ُعَباَدةَ  ،  َأيُّوَب، َعْن َعْبِد الَرمْحَِن ْبِن َرِزيٍن، َعْن حُمَ ْبِن ُنِِسٍّ

 
ِ
َنَعْم، َوَما َبَدا ملسو هيلع هللا ىلص: »َعْن ُأيَب  ْبِن ِعاَمَرَة َقاَل ِفيِه: َحَتى َبَلَغ َسْبًعا، َقاَل: َرُسوُل  اّلَِل

، َوَرَواُه اْبُن َأيِب َمْرَيَم، «َلَك  ، َقاَل َأبُو َداُوَد: َوَقِد اْخُتلَِف يِف إِْسنَاِدِه َوَلْيَس ُهَو بِاْلَقِوي 
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يعارض حديث عيل ، يري أن حديث عقبة وافقه عمل الصحابة ، فهو 

 أوىل عنده ، واهلل أعلم .

(( : يكشف  حيرُس عن ذراعيه(( : اإلناء الذي يتطهر به . و))  املطهرةو )) 

 (( : مقدُم شعر الرأس . الناصيةعنهام . و)) 

، اخلامر: هنا هي  وقوله يف حديث بالل : )) مسح عىل اخلفني واخلامر ((

 العاممة ، سمي  بذلك لتخمريها الرأس ، شبهها بخامر املرأة .

ومل خيتلف من أجاز املسح عىل العاممة يف منع مسح املرأة عىل مخارها ، إال 

 وعن أنس يف مسحه عىل القلنسوة . يشء روي عن أم سلمة ،

ال سيام إن وفرق ما بني العاممة واخلامر عندهم أن العاممة يشق نزعها ، 

ة ،  كان  بحنك ، ولورود الرخصة فيها عندهم ، ومل يرد يف اخلامر للمرأ

 واهلل أعلم .

 ومما ترشد إليه األحاديث:

 راع  أحوال املسلمني. ؛ حيثرس وسامحة رشيعة اإلسالمبيان ي  – 1

                                                                                                                        

يَ  ، َعْن حَيَْيى ْبِن َأيَوَب َوَقِد اْخُتلَِف يِف إِْسنَاِدِه وليس َوحَيْ ى ْبُن إِْسَحاَق الَسْيَلِحينِيُّ

 بالقوَي.
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 : جواز املسح عىل الناصية والعاممة واخلامر.وفيها – 2

وفيها: دليل على حرص الصحابة رضي هللا عنهم على المحافظة  ــ 3

 على الصالة في أول الوقت.

 

 الثامن بباال
 إذا ولغ الكلب يف اإلناء أريق املاء، وغسل اإلناء سبع مرات 
 

26 -  
ِ
إَِذا َوَلَغ اْلَكْلُب يِف ملسو هيلع هللا ىلص : )) َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ؛ َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهلل

ٍر(( ْقُه ، ُثَم لَِيْغِسْلُه َسْبَع ِمَرا  َأَحِدُكْم ، َفْلرُيِ
ِ
 .(1) إَِناء

 َأَحِدُكْم إَِذا َوَلَغ فِيِه اْلَكْلُب ، َأْن 
ِ
َيْغِسَلُه َسْبَع َويِف َلفٍظ آَخر : )) َطُهوُر إَِناء

َاِب(( ) َمَراٍت، ُأوالُهَن بِالرتُّ
2. ) 

  (1)َوَعِن اْبِن امْلَُغَفلِ  - 27
ِ
بَِقْتِل اْلِكالِب . ُثَم ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل : َأَمَر َرُسوُل اهلل

َقاَل : ))َما َباهُلُْم َوَباُل اْلِكالِب ؟ (( ُثَم َرَخَص يِف َكْلِب الَصيِْد َوَكْلِب 

                                                 

باب: إذا رشب الكلب من  - أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) كتاب: الوضوء (1)

 -ومسلم يف "صحيحه" ) كتاب: الطهارة  ،(172( برقم: )45/  1إناء أحدكم )

 . (279( برقم: )161/  1) ولوغ الكلبباب: حكم 

 باب: حكم ولوغ الكلب -مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة ( لفظ 2)

 .(279( برقم: )1/162)
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ُروُه اْلَغنَِم.   َفاْيِسُلوُه َسْبَع َمَراٍت ، َوَعف 
ِ
َوَقاَل : )) إَِذا َوَلَغ اْلَكْلُب يِف اإِلَناء

َاِب ((  الَثاِمنََة يِف الرتُّ
(2). 

                                                                                                                        

، بايع حت  الشجرةممن صحايب ، ، بن ذويباعبد اهلل بن مغفل بن عبد هنم  (1)

تويف: سكن املدينة ، ثم حتول إىل البرصة، ، املزين أبوسعيد ، وقيل: أبو زيادكنيته: 

 .(8/312)للحافظ ابن حجر اإلصابة ينظر:  .البرصةب ـه ، 60 وقيل:ـه،  59سنة 

 باب: حكم ولوغ الكلب -أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة  (2)

( 36/  5باب: اأْلمر بقتل الكالب ) -(، كتاب: البيوع 280( برقم: )1/162)

باب: الوضوء بسؤر  -وأبو داود يف "سننه" كتاب: الطهارة  ،(1573برقم: )

باب: اختاذ الكلب للصيد ويريه  -كتاب: الصيد و(، 74( برقم: )28/  1الكلب )

ئد  ،(2845( برقم: )67/  3)  -والرتمذي يف "جامعه" أبواب: األحكام والفوا

من  باب: ما جاءو(، 1486( برقم: )152/  3باب: ما جاء يف قتل الكالب )

والنسائي يف  ،(1489( برقم: )154/  3) أمسك كلبا ما ينقص من أجره

الذي ولغ فيه الكلب بالرتاب باب: تعفري اإلناء  -"املجتبى" كتاب: الطهارة 

باب: تعفري اإلناء بالرتاب من ولوغ الكلب  -(، ) كتاب: املياه 67( برقم: )1/38)

باب:  -ب: الصيد والذبائح كتاو ،(336برقم: )و( 335( برقم: )89/  1) فيه

وابن ، (4299برقم: )و( 4291( برقم: )843/  1صفة الكالب التي أمر بقتلها )

: يسل اإلناء من ولوغ الكلب باب -ماجه يف "سننه" أبواب: الطهارة وسننها 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فلريقه ثم ليغسله ((.قوله : )) 

يف الصحاح : ولغ الكلب يف اإلناء ، َيَلُغ ولوًيا : إذا رشب ما فيه بطرف 

 لسانه ، وُيوَلُغ : إذا أولغه صاحبه . قال الشاعر :

 ما مر يوٌم إال َوِعنَدمُها  * * * حلم رجاٍل أو ُيولغان َدَما             

بِنا ، ويقال :  وحكى أبو زيد بِنا ، ومن رَشا بنا ، ويف رَشا : ولغ الكلب برشا

 (.1ليس يشء من الطيور يلغ يري الذباب )

طهور إناء راقة ، وبقوله : ))الشافعي بظاهر األمر بالغسل واإل وقد متسك

(( عىل أن الكلب نجس ، وعىل  أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبًعا

أن ذلك املاء واإلناء نجسان بسبب لعابه ، ومع ذلك فال بد عنده من 

                                                                                                                        

باب: قتل الكالب إال كلب صيد أو  -أبواب: الصيد و(، 365( برقم: )1/238)

باب: النهي عن اقتناء الكلب و(، 3201برقم: )و (3200( برقم: )361/  4زرع )

 .(3205( برقم: )364/  4إال كلب صيد أو حرث أو ماشية )

 (.345مادة )و ل غ()صـ  ينظر :خمتار الصحاح:( 1)
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يسل اإلناء سبًعا ، وذهب أبو حنيفة إىل القول بأن ذلك للنجاسة، ويكفي 

 يسل اإلناء مرة واحدة .

واملشهور من مذهب مالك : أن ذلك للَتعبُّد ال للنجاسة ، وهو قول  -

هل الظاهر ؛ بدليل دخول العدد السبع ، ولو كان للنجاسة األوزاعي وأ

الكتفي فيه باملرة الواحدة ؛ وبدليل جواز أكل ما صاده الكلب من يري 

 يسل .

هيًّا عن نىل أن ذلك لكون الكلب مستقذًرا موذهب بعض أصحابنا إ -

خمالطته ، وَقرَصَ هذا احلكم عىل الكلب املنهي عن اختاذه ، وهذا ليس 

 ؛ ألنه استنبط من اللفظ ما خصصه من يري دليل منفصل عنه .بيشء 

وذهب أبو الوليد بن ُرشد إىل أن ذلك ُمَعَلٌل بام يتقى من أن يكون  -

الكلب كلًبا ، واستدل عىل هذا بأن هذا العدد السبع قد جاء يف مواضع 

َمْن َتَصَبَح كل يوم من الرشع عىل جهة الطب والتداوي ، كام قال : ))

ُه َذلَِك اْليَْوَم ُسمٌّ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص ( ((، ولقوله 1)َسْبِع مَتََراٍت ِمْن َعْجَوِة امْلِدينِة مَلْ َيرُضَ

                                                 

 :كتاب أخرجه البخاري يف "صحيحه" ،َسْعِد ْبِن َأبِى َوَقاصٍ اخلرب: عن  (1)

  :َباُب  – الط ب   :كَِتاُب (، و5445برقم ) (80/ 7) العجوة: باب – األطعمة
ِ
الَدَواء
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أَهِريُقوا َعيَلَ ِمْن َسْبِع قَِرٍب، مَلْ حُتَْلْل َأْوكِيَُتُهَن يف مرضه : )) 
(( ، ومثل ( 1)

لك هذا كثري ، وقد أورد عليه : أن الكلب ال يقرب املاء ، وانفصل عن ذ

: بأن ذلك ال يكون إال يف حال متكن (2)حفيده صاحب "كفاية املقتصد" 

 . (3)ذلك الداء به ، وأما يف مباديه فيقرب املاء ويرشبه

                                                                                                                        

ْحرِ   :ومسلم يف "صحيحه" كتاب(، 5769برقم ) (138/ 7) بِالَعْجَوِة لِلس 

 (.2047رقم ب( )1618/ 3فضل متر املدينة  ) :باب –األرشبة 

 :كتاب أخرجه البخاري يف "صحيحه"ريض اهلل عنها،  َعاِئَشةَ (اخلرب: عن 1)

 
ِ
ْخَضِب َوالَقَدِح َواخلََشِب َواحِلَجاَرِة ) :َباُب  – الُوُضوء

ِ
 يِف امل
ِ
/ 1الُغْسِل َوالُوُضوء

 .(5714برقم ) (127/ 7)  الَلُدودِ باب:  – الط ب   :كتاب( ، 198برقم ) (50

هو: أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن (  2)

ِة امْلُْجَتِهِد َوكَِفاَيِة امْلُْقَتِصِد" وقد اشتهر الكتاب رشد احلفيد صاحب كتاب "بَِدايَ 

باسم "بَِداَيِة امْلُْجَتِهِد وهناية امْلُْقَتِصِد" والصواب أنه "بَِداَيِة امْلُْجَتِهِد َوكَِفاَيِة 

 (.169/ 4)انظر: امْلُْقَتِصِد" كام نص عىل اسمه يف هذا الكتاب 

الَثالُِث يِف  :اْلَباُب  – الَطَهاَرِة ِمَن احْلََدِث  :كَِتاُب  "دبداية املجتهد وهناية املقتص( " 3)

َياِه )
ِ
 (37ْ/ 1امْل
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أنه تعبد؛ ال للنجاسة، وأنه  ل كلها ما صار إليه مالك يفوأوىل هذه األقوا 

عام يف جنس الكالب ، ويف جنس األواين، وينبني عىل هذا االختالف يف 

 التعليل االختالف يف فروع كثرية ُتعرف يف الفقه .

؛ هذه الزيادة ليس  من رواية مالك،  وقوله : )) أوالهن بالرتاب ((

أبو داود  رواه ولذلك مل يقل هبا ، وقد قال هبا مجاعة من العلامء ، وقد

 .(1)(( السابعة بالرتاب: )) وقال

عفروه قال : ))ملسو هيلع هللا ىلص ويف حديث عبد اهلل بن مغفل ويريه عن النبي 

؛ (2)(( ، وهبذه الثامنة قال أمحد ، فهذه الزيادة مضطربةالثامنة بالرتاب 

 ولذلك مل يأخذ هبا مالك ، وال أحد من أصحابه .

                                                 

 بُِسْؤِر اْلَكْلِب باب: الْ  -أبو داود يف "سننه" كتاب: الطهارة ( أخرجه  1)
ِ
ُوُضوء

 (.73برقم ) (1/19)

 احْلَنَِفيَةِ  ُمَصن ِفي َبْعُض  َضَعَف  ( رد العراقي عىل دعوى االضطراب، فقال: َوَقدْ  2)

َواَيةَ  َاَب  فِيَها َذَكرَ  اَلتِي الر  ِب  هِبََذا الرتُّ ُهنَ  َأوْ  ُأواَلُهنَ  َكْوهِنَا ِمنْ  ااِلْضطَِرا  َأوْ  ُأْخَرا

َب  َهَذا إنَ : َفَقاَل  الَثاِمنَةَ  َأوْ  الَسابَِعةَ  َأوْ  إْحَداُهنَ  اِب  ِذْكرِ  َطْرَح  َيْقَتيِض  ااِلْضطَِرا َ  الرتُّ

َياَدةَ  َهِذهِ  إنَ  امْلُْفِهمِ  َصاِحُب  َقاَل  َوَكَذا َرْأًسا، َفِإَن  َنَظٌر، َقااَلهُ  َوِفياَم  ُمْضَطِرَبةٌ  الز 
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بقتل الكالب ، إنام كان ملا كثرث وكثر رضرها ، ثم ملا قتل ملسو هيلع هللا ىلص وأمره 

 ((ما باهلم وبال الكالب؟أكثرها ، وذهب رضرها أنكر قتلها ، فقال : )) 

وحيتمل : أن يكون ذلك ليقطع عنهم عادة إِْلِفِهْم هلا ؛ إذ كانوا قد ألفوها 

 والَبُسوها كثرًيا .

؛ يعني : يف اختاذه ، ويريها  لغنم ((وقوله : )) وأرخص يف كلب الصيد وا

كلب الصيد ال يتخذ وإن مل ُيقتل ، وهو الذي من اختذه نقص من عمله 

كل يوم قرياط ، وذلك ملا ُيروع وُيؤذي ، وسيأيت هلذا مزيد بيان إن شاء 

 اهلل تعاىل.

                                                                                                                        

َواَياُت  َتَتَساَقطُ  إَناَم  امْلُْضَطِرَب  احْلَِديَث  ِب  ُوُجوهُ  َتَساَوْت  إَذا الر   إَذا َأَما ااِلْضطَِرا

َواَيةِ  َفاحْلُْكمُ  ُجوهِ اْلوُ  َبْعُض  َتَرَجَح   َكاَم  َخاَلَفَها َمنْ  ِرَواَيةُ  ِفيَها َيْقَدُح  َفاَل  الَراِجَحةِ  لِلر 

 ِمنْ  َأْرَجُح  ُأواَلُهنَ  ِرَواَيةَ  َأنَ  َشَك  َفاَل  َذلَِك  َتَقَررَ  َوإَِذا. احْلَِديِث  ُعُلومِ  يِف  َمْعُروٌف  ُهوَ 

َواَياِت، َساِئرِ  َمدِ  َعنْ  َرَواَها َفِإَنهُ  الر   ْبنُ  َوَحبِيُب  َحَسانٍ  ْبنُ  ِهَشامُ  َثاَلَثٌة، ِسرِيينَ  ْبنِ  حُمَ

ْختَِيايِنُّ  َوَأيُّوُب  الَشِهيدِ  َجَح  ِهَشامٍ  ِرَواَيةِ  ِمنْ  َصِحيِحهِ  يِف  ُمْسلِمٌ  َوَأْخَرَجَها الس   َفَترَتَ

َواةِ  َكْثَرةُ : بَِأْمَرْينِ  ِريُج  الرُّ ا هَلَا الَشْيَخنْيِ  َأَحدِ  َوخَتْ ِجيِح  ُوُجوهِ  ِمنْ  َومُهَ  ِعنْدَ  الرَتْ

 .(129/ 2) التقريب رشح يف التثريب انظر: طرح .الَتَعاُرضِ 

 



130 

 

 ومما ترشد إليه األحاديث:

والثامنة  تطهري اإلناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله سبع مرات،  – 1

 بالرتاب.

 .من األقوال سل للتعبد ال للنجاسة، وهو األوىلأن الغ: اوفيه – 2

 جواز قتل الكالب االكثرية الرضر.وفيها:  -3

 وفيها: الرخصة يف اقتناء كلب الصيد والغنم. -4

 

 

  التاسع بابال
النهي أن يبال يف املاء الراكد ، وماجاء يف صب املاء على 

 املسجدالبول يف 
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 ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ؛ َعِن النبي  - 28
ِ
اء َقاَل : )) ال َيُبوَلَن َأَحُدُكْم يِف امْلَ

 . (1) الَدائِِم ُثَم َيْغتَِسُل ِمنُْه((

                                                 

باب: البول يف املاء الدائم  -أخرجه البخاري يف "صحيحه"  كتاب: الوضوء (1)

باب: النهي َعْن  -ومسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة  ،(239( برقم: )57/  1)

باب: النهي  -كتاب: الطهارة و(، 282( برقم: )162/  1البول يِف املاء الراكد )

والنسائي يف "املجتبى"  ،(283( برقم: )163/  1َعْن االيتسال يِف املاء الراكد )

باب: و(، 58برقم: )و(، 57( برقم: )36/  1باب: املاء الدائم ) -كتاب: الطهارة 

باب: النهي و (،220( برقم: )67/  1) النهي عن ايتسال اجلنب يف املاء الدائم

 -كتاب: املياه و(، 221( برقم: )68/  1) عن البول يف املاء الراكد وااليتسال منه

كتاب: و ،(330( برقم: )88/  1باب: النهي عن ايتسال اجلنب يف املاء الدائم )

( 100/  1اب: ذكر هني اجلنب عن االيتسال يف املاء الدائم ، )ب -الغسل والتيمم 

 ،(398برقم: )و( 397برقم: )و( 396برقم: )و( 395برقم: )و(  394برقم: )

( برقم: 26/  1) باب: البول يف املاء الراكد -وأبو داود يف "سننه" كتاب: الطهارة 

 ملسو هيلع هللا ىلصوالرتمذي يف "جامعه" أبواب: الطهارة عن رسول اهلل ، ( 70برقم: )و (69)

وابن ماجه يف  ،(68( برقم: )110/  1باب: كراهية البول يف املاء الراكد ) -

( 227/  1) باب: النهي عن البول يف املاء الراكد -"سننه" أبواب: الطهارة وسننها 
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29 -  
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص : )) َوَعنُْه ؛ َقاَل قَاَل َرُسوُل اهلل

ِ
اء ال َيْغتَِسْل َأَحُدُكْم يِف امْلَ

الَدائِِم َوُهَو ُجنٌُب (( ، َفَقاَل : َكيَْف َيْفَعُل َيا َأبَا ُهَرْيَرَة ؟ َقاَل : َيَتنَاَوُلُه 

 .(1)َتنَاُوالً 

 ؛ َقاَل : َبْيناََم  (2)َوَعْن َأنٍَس ْبَن َمالٍِك  - 30
ِ
َنْحُن يِف امْلَْسِجِد َمَع َرُسوِل اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص 
ِ
يِبٌّ ، َفَقاَم َيُبوُل يِف امْلَْسِجِد . َفَقاَل َأْصَحاُب َرُسوِل اهلل إِْذ َجاَء َأْعَرا

 ملسو هيلع هللا ىلص : 
ِ
ُكوُه ملسو هيلع هللا ىلص : )) َمْه َمْه . َقاَل : َقاَل رُسوُل اهلل ال ُتْزِرُموُه ، َدُعوُه (( َفرَتَ

 َحَتى َباَل، ُثَم إَِن َرُس 
ِ
َدَعاُه َفَقاَل َلُه : )) إَِن َهِذِه امْلََساِجَد ال ملسو هيلع هللا ىلص وَل اهلل

 ، َوالَصالِة ، 
ِ
 ِمْن َهَذا اْلبَْوِل َوال اْلَقَذِر ، إَِناَم ِهَي لِِذْكِر اهلل

ٍ
ء َتْصُلُح ليَِشْ

                                                                                                                        

 املاء الدائم باب: ما جاء يف اجلنب ينغمس يف -أبواب: التيمم و(، 344برقم: )

 .(605( برقم: )382/  1)أيجزئه 

سلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة وهذا اللفظ مل ( انظر ختريج احلديث السابق،1)

 .(283( برقم: )163/  1باب: النهي َعْن االيتسال يِف املاء الراكد ) -

 سبق  ترمجته. (2)
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ِ
َءِة اْلُقْرآِن (( ، َأْو َكاَم َقاَل َرُسوُل اهلل ِمَن اْلَقْوِم َقاَل : َفَأَمَر َرُجاًل ملسو هيلع هللا ىلص . َوقَِرا

 ، َفَشنَُه َعَليْهِ 
ٍ
 . (1) ، َفَجاَء بَِدْلٍو ِمْن َماء

                                                 

 ملسو هيلع هللا ىلصلنبي باب: ترك ا -أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) كتاب: الوضوء (1)

باب: و( ، 219( برقم: )54/  1والناس األعرايب حتى فرغ من بوله يف املسجد )

باب: هيريق املاء عىل و(، 221( برقم: )54/  1صب املاء عىل البول يف املسجد )

( برقم: 12/  8باب: الرفق يف األمر كله ) -كتاب: األدب و(، 54/  1البول )

باب: وجوب يسل البول  -ومسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة ،(6025)

وبرقم (، 284( برقم: )163/  1ويريه من النجاسات إذا حصل  يِف املسجد )

باب: ما  - ملسو هيلع هللا ىلصوالرتمذي يف "جامعه" أبواب: الطهارة عن رسول اهلل  ،(285)

والنسائي يف "املجتبى" ، (148( برقم: )193/  1) جاء يف البول يصيب األرض

( 36/  1)و،  (53( برقم: )35/  1باب: ترك التوقي  يف املاء ) -كتاب: الطهارة

باب:  -وابن ماجه يف "سننه" أبواب: الطهارة وسننها ، (55برقم: )و( 54برقم: )

 .(528( برقم: )332/  1) األرض يصيبها البول كيف تغسل

 * املعنى العام ألحاديث الباب:

حلرض، ويزا شغاف القلوب اهلينة واللينة، والقلوب انترش اإلسالم يف البدو والقد 

خلف أينامهم يسمعون به فيؤمنون، ثم اجلفاة القاسية اجلافية، وكان األعراب 

ولتطمئن قلوهبم بمشافهة ملسو هيلع هللا ىلص فرصة لينعموا برؤية رسول اإلسالم الينتهزون 
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؛ يعني به الذي ال جيري. وقد  قوله : )) ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم ((

 جاء يف لفظ آخر : )) الراكد (( ؛ أي : الساكن .

، الرواية الصحيحة : )) يغتسُل (( برفع الالم  وقوله : )) ثم يغتسل منه ((

، وال جيوز نصبها ؛ إذ ال ينتصب باضامر أن بعد ُثم . وبعض الناس قيده : 

)) ثم يغَتِسْل (( جمزومة الالم عىل العطف عىل : ))ال يبولن((، وهذا ليس 

بيشء ؛ إذ لو أراد ذلك لقال : ثم ال يغَتسلَن ؛ ألنه إذ ذاك يكون عطف 

عىل فعل ، ال عطف مجلة عىل مجلة ، وحينئذ يكون األصل مساواة فعل 

                                                                                                                        

، ومن هؤالء األعراب ذو اخلويرصة اليامين، ملسو هيلع هللا ىلصاحلق، وسامع الوحي من نبيهم 

: مهللا ارمحني وحممدا وال ترحم معنا أحدا، فقال وقالدخل املسجد النبوي ذي ال

، لقد ضيق  ساحة رمحة اهلل التي وسع  كل يشء، بل قل: مهللا ملسو هيلع هللا ىلص له النبي 

 ارمحني وحممدا واملسلمني واملسلامت ومجيع عبادك يا كريم.

أن  وصاحوا به، ورآه الصحابة فثارت ثائرهتم، يف املسجد يبول هذا الرجلثم قام 

قطع بوله سيحدث به فدعوه فليكمل بوله. ملسو هيلع هللا ىلص: توقف. فناداهم رسول اهلل ي

ولكن أريقوا عىل مكان ترضرا، وسيلوث بدنه وثوبه وأماكن أخرى من املسجد، 

ثم دعا الرجل، وبمنتهى الرفق واللني قال له: إن هذه  النجاسة دلواً من ماء ليطهر، 

 ذر، وقد خصص  لذكر اهلل والصالة وقراءة القرآن.املساجد ال يليق هبا البول والق
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بالنون الشديدة ، فإن املحل الذي  اكيدهألفعلني يف النهي عنهام ، وتا

َرَدا عليه هو يشء واحد ، وهو ا ملاء ، فُعُدوله عن )) ثم ال يغتسلن ((  توا

))ثم يغتسل  إىل )) ثم يغتسل (( ؛ دليل عىل أنه مل يرد العطف ، وإنام جاء :

(( عىل التنبيه عىل مآل احلال ، ومعناه : أنه إذا بال فيه قد حيتاج إليه ، 

ال ملسو هيلع هللا ىلص : )) فيمتنع عليه استعامله ، ملا وقع فيه من البول ، وهذا مثل قوله 

، برفع يضاجعها ، (1) (( يرضب أحدكم امرأته رضب األمة ثم يضاجعها

ألن املفهوم منه : أنه إنام هناه عن ومل يروه أحد باجلزم ، وال يتخيله فيه ؛ 

رضهبا ؛ ألنه حيتاج إىل مضاجعتها يف ثاين حال ، فتمتنع عليه ملا أساء من 

معارشهتا ، فيتعذر عليه املقصود ألجل الرضب ، وتقدير اللفظ : ثم هو 

 يضاجعها ، وثم هو يغتسل .

مل  وهذا احلديث حجة ملن رأى أن قليل النجاسة ينجس قليل املاء ، وإن

ُتغريه ، وهو أحد أقوال مالك ، ومشهور مذهبه يف رراية املدنيني أنه 

                                                 

 النساء رضب من يكره ما ، بابالنكاح كتاب" صحيحه" يف البخاري أخرجه (1)

، وأهلها نعيمها وصفة اجلنة كتاب" صحيحه" يف ومسلم ،(5204)ح ( 7/32)

 .(2855) ح( 8/154)الضعفاء  يدخلها واجلنة اجلبارون يدخلها النار باب
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طهور ، لكنه مكروه مع وجود يريه . ويصح أن حيمل هذا احلديث عىل 

 أنه إذا أبيح البول فيه أدى إىل تغريه ، فحمي  الذريعة بالنهي عن البول.

 صب  ومذهب السلف واخللف أنه ال فرق بني النهي عن البول فيه وبني

 ل والغائط، وسائر النجاسات كلها.بول فيه، وال بني البو

، وهو (1)وذهب من أذهبه اهلل عن فهم الرشيعة، وأبقاه يف درجة العوام

داود من املتقدمني، وابن حزم من املتأخرين املجرتئني: عىل أن ذلك 

مقصوٌر عىل البول فيه خاصة، فلو صب فيه بوٌل أو عِذَرٌة جاز ومل يرض 

ك املاء، وكذلك لو بال خارج املاء فجرى إىل املاء مل يرضه عندمها، ومل ذل

يتناوله النهي، ومن التزم هذه الفضائح ومجد هذا اجلمود، فحقيق أالّ يعد 

 -رمحه اهلل  -من العلامء، بل وال يف الوجود، ولقد أحسن القايض أبوبكر

هاء، فال يعتد حيث قال: إن أهل الظاهر ليسوا من العلامء، وال من الفق

. (2)بخالفهم، بل هم من مجلة العوام، وعىل هذا جل الفقهاء واألصوليني

                                                 

قد يعرض له ( قل : رمحك اهلل، ما يصح هذا من عَلَم ٍمثلك، وأنبه عىل أنه 1)

 -رمحهم اهلل  -أحيانا يشٌء من احلدة والشدة، مقابل أهل الظاهر وأهل الرأي 

 فيجفو قلمه عليهم، وتقسو عباراته ضّدهم.

 (352/ 1( ينظر: رشح صحيح البخارى البن بطال )2)
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ومن اعتد بخالهنم، إنام ذلك ألن من مذهبه أنه يعترب خالف العوام فال 

ينعقد اإلمجاع مع وجود خالفهم. واحلق: أنه ال يعترب إال خالف من له 

 .(1)األصول النظر واالجتهاد، عىل ما يذكر يفأهلية 

؛ يعني: : ))يتناوله تناوالً((وقول أيب هريرة ملا قيل له: كيف يفعل؟ قال

أن يتناول منه، فيغتسل خارجه، وال ينغمس فيه، وهذا كام قال مالك، 

حيث سئل عن نحو هذا، فقال: حيتال. وهذا كله حممول عىل يري 

إذ مل  ال بأس به؛املستبحر. وأما إذا كان كثرياً مستبحًرا بحيث ال يتغري ف

ولإلمجاع عىل أن املاء إذا كان بحيث ال ترسي حركة  يتناوله اخلرب.

املغتسل فيه أو املتوىضء إىل مجيع أطرافه فإنه ال ترضه النجاسة إذا مل 

 والكثري يف املياه، واهلل أعلم. تغريه، وهو أقىص ما فرق بني القليل

، وهي ساكنة ،  هي اسم من أسامء األفعال، بمعنى ُكّف وقوله: ))مه مه((

اهلاء، ويقال: ) به به ( بالباء بدل امليم، فإن َوَصْلَ  َنّوْنَ  )َمٍه َمٍه(، 

 .(2)ويقال: َمهَمهُ  به؛ أي زجرته 

                                                 

( وخمالفة داود ال تقدح 137/ 2موع رشح املهذب )( قال اإلمام النووي يف املج1)

 يف اإلمجاع عند اجلمهور. 

 (   542/ 13( لسان العرب )505/ 36( ينظر: تاج العروس )2)
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بتقديم الزاي، أي: ال تقطعوا عليه بوله، يقال: َزِرَم بوله  و ))ال تزرموه((:

بكرس الراء؛ أي: انقطع، وأزرمه يريه إزراًما. ويف احلديث: )ال تزرموا 

 .(1)ابني(؛ أي: ال تقطعوا عليه بوله 

ر، ولئال يرضه وحيتمل أمره برتكه أن يكون لئال تنترش النجاسة وتكث

 قطُعه، ولريفق به.

عية بني ورود املاء عىل النجاسة وورود النجاسة عىل وقد فرق  الشاف

 مَلْ حَيِْمِل ملسو هيلع هللا ىلص: ))املاء متسًكا هبذا احلديث، وبقوله 
اُء ُقَلتنَْيِ إَِذا َكاَن امْلَ

 ،(2)((اخْلَبََث 

: إذا كان املاء دون القلتني فَحَلْتُه نجاسٌة تنّجس، وإن مل تغريه، وإن  فقالوا

النجاسة فأذهب عينها بقي املاء عىل طهارته، ورد ذلك القدر فأقل عىل 

                                                 

( النهاية يف 244(  تفسري يريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم )ص: 1)

 .(301/ 2يريب احلديث واألثر )

اَء ) :َباُب  – الَطَهاَرةِ  :كَِتاب" سننه"( أخرجه أبو داود يف 2) ُس امْلَ ( 17/ 1َما ُينَج 

 باب - ملسو هيلع هللا ىلصوالرتمذي يف "جامعه" أبواب: الطهارة عن رسول اهلل ، (63) برقم

ٌء ) :َباُب وهو بعد  :منه ُسُه يَشْ  .(67)  برقم( 97/ 1َما َجاَء َأَن امَلاَء اَل ُينَج 

 (.8/540واحلديث صحيح، كام وضح ذلك ابن حجر يف إحتاف املهرة)
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وأزال النجاسة، وهذه مناقضة؛ إذ املخالطة قد حصل  يف الصورتني، 

وتفريقهم بورود املاء عىل النجاسة وورودها عليه فرق صوري ليس فيه 

من الفقه يشء، وليس الباب من باب التعُبدات، بل هو من باب عقلية 

لنجاسة وأحكامها، ثم هذا كله منهم يرده املعاين، فإنه من باب إزالة ا

ُسُه يشٌء ، إال ما َيرَيَ َلْوَنُه قوله عليه الصالة والسالم: )) املاُء َطهوٌر ال ُينج 

 .(1)((َأْو رائحَتُه أو َطْعَمهُ 

((؛ وقوله: ))إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا البول وال القذر

وتنزهيها عن األقذار مجلة، فال حجة ملالك يف منع إدخال املي  املسجد 

يقص فيها شعر، وال ظفر، وال يتسوك فيها؛ ألنه من باب إزالة القذر، وال 

يتوضأ فيها، وال يوكل فيها طعاٌم منتن الرائحة، إىل يري ذلك مما يف هذا 

 املعنى.

                                                 

(1 
ِ
ُسُه : »ملسو هيلع هللا ىلص(  اخلرب: َعْن َأيِب ُأَماَمَة اْلَباِهيِل  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اّلَِل اَء اَل ُينَج  إَِن امْلَ

ٌء إاَِل َما َيَلَب َعىَل ِرحيِِه َوَطْعِمِه َوَلْونِهِ  ( 174/ 1) "سننه"أخرجه ابن ماجه يف . «يَشْ

 ِف  الطَّبَ رَاِنُّ  َرَواه  (: 1/214وقال اهليثمي يف جممع الزوائد) .(521) برقم 
 َوطَْعِمهِ  رحِِيهِ  َعَلى َغَلبَ  َما ِإّلَّ : " َماَجهْ  اْبنِ  ِعْندَ  َوَله   - َواْلَكِبيِ  اْْلَْوَسطِ 

 .َضِعيف   َوه وَ  َسْعد , ْبن   رِْشِدين   َوِفيهِ  -"  َوَلْونِهِ 
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(؛ حجة ملالك: يف أن وقوله: ))إنام هي لذكر اهلل والصالة وقراءة القرآن(

فعل فيها يشء من أمور الدنيا، إال أن تدعو رضورة أو حاجة املساجد ال ي

 إىل ذلك، فيتقدر بقدر احلاجة فقط، كنوم الغريب فيه وأكله.

، يروى بالشني والسني؛ أي: (1)((وقوله: ))فجاء بدلو من ماء فَشنَه عليه

صبه، وفّرق بعضهم بينهام فقال: السني مهملة: صبٌّ يف سهولة، 

، ومنه حديث عمر: ))كان يسن املاء عىل (2)ريقومعجمة: صبٌّ يف تف

وفيه حجة للجمهور: عىل أن النجاسة ال يطهرها  ،وجهه وال يشنه((

 .(3) اجلفوف بل املاء، خالًفا أليب حنيفة

                                                 

 .( 12984( ح) 297/ 20( أخرجه أمحد يف مسنده )1)

 . (434/ 1( ينظر: يريب احلديث البن قتيبة )2)

 ومما ترشد إليه األحاديث:( 3)

إثبات نجاسة بول اآلدمي، وهو جممع عليه، وال فرق بني الكبري والصغري  – 1

 بإمجاع من يعتد به، لكن بول الصغري يكفي فيه النضح، كام قال النووي.

 أن األرض تطهر بصب املاء عليها وهو مذهب اجلمهور.  - 2

 . تعيني املاء إلزالة النجاسة عن األرض، وال يكفي اجلفاف بالريح أو الشمس - 3

دفع أعظم املفسدتني باحتامل أيرسمها، وحتصيل أعظم املصلحتني برتك  - 4

 ."دعوه" ملسو هيلع هللا ىلص أيرسمها، لقوله 
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 العاشر بابال
 نضح بول الرضيع 

 

31-  
ِ
ُك َعَليِْهْم ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعائَِشَة َأَن َرُسوَل اهلل ْبيَاِن، َفيرَُب  َكاَن ُيْؤَتى بِالص 

، َفَأتَْبَعُه َبْوَلُه َومَلْ َيْغِسْلُه. 
ٍ
ن ُكُهْم، َفُأيِتَ بَِصبِيٍّ َفَباَل َعَليِْه. َفَدَعا باَِمء  َوحُيَ

 .(1)َويِف ِرَواَيٍة: بَِصبِيٍّ َيْرَضعُ 

  (1)ُأم  َقيٍْس بِنِْ  حِمَْصنٍ َوَعْن  -32
ِ
بِاْبٍن هَلَا مل ملسو هيلع هللا ىلص َأهَنَا َأتَْ  َرُسوَل اهلل

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصأْن َيْأُكِل الَطَعاَم، َفَبال يِف َحْجِر َرُسوُل اهلل

ِ
 ، َفَدَعا َرُسوُل اهلل

                                                                                                                        

زمه من يري تعنيف، إذا مل يكن ذلك منه وفيها الرفق باجلاهل، وتعليمه ما يل - 5

 . عنادا، وال سيام إذا كان ممن حيتاج إىل استئالفه

 ار.وفيها صيانة املساجد، وتنزهيها عن األقذ -6

باب: بول  -كتاب الوضوءيف مواضع منها: أخرجه البخاري يف "صحيحه"  (1)

املولود يداة يولد باب: تسمية  -(،  كتاب: العقيقة 222( برقم: )1/54الصبيان )

مسلم يف "صحيحه" أخرجه اإلمام و، (5468) ح( 7/84) ملن مل يعق عنه وحتنيكه

(، 286) ح( 1/163ل الطفل الرضيع وكيفية يسله )حكم بو باب، كتاب الطهارة

 .(2147) ح( 6/176دته )حتنيك املولود عند وال باب استحباب، كتاب اآلدابو
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 َفنََضَحُه َعىَل َثْوبِِه، َومَلْ َيْغِسْلُه َيْساًل ملسو هيلع هللا ىلص 
ٍ
 .(2)باَِمء

                                                                                                                        

، من صحابية مشهورة، قال: اسمها آمنةأم قيس بن  حمصن بن حرثان، ي (1)

، توفي  أخ  عكاشة، وهي مكة، أقام  يف أم قيس األسديةاملهاجرات، كنيتها: 

 (.2/558(، وتاريخ اإلسالم )14/484) . اإلصابة ـه 60 وقيل: ـه  51سنة 

( 1/54)باب: بول الصبيان  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: الوضوء (2)

السعوط بالقسط اهلندي والبحري باب:  -كتاب: الطب و(، 223برقم: )

( برقم: 127/  7باب: اللدود )و(، 5693برقم: )و( 5692( برقم: )7/124)

باب: ذات اجلنب و(، 5715( برقم: )127/  7باب: العذرة )و( ، 5713)

باب: حكم  -ومسلم يف "صحيحه" كتاب: الطهارة  ،(5718( برقم: )7/128)

 -كتاب: السالم و(، 287( برقم: )164/  1)كيفية يسله بول الطفل الرضيع و

 .(2214( برقم: )24/  7باب: التداوي بالعود اهلندي وهو الكس  )

 * املعنى العام للحديث:

تتمثل اإلنسانية احلقة يف العطف واملودة، واللطف واملحبة بني الناس، وأعىل 

خالصة بريئة، ال تستهدف درجاهتا ما يكون بني الرجل واألطفال، فإهنا آنذاك 

مقابال، وال ترجو من الطفل نفعا، إهنا نابعة من القلب والوجدان واإلحساس 

املثل األعىل يف هذا العطف، فقد كان حيمل ملسو هيلع هللا ىلص املرهف، ولقد كان رسول اهلل 
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الصبيان، ويتحمل أذاهم بصدر رحب، ونفس راضية، يركبون عىل ظهره يف 

م، وخوفا عليهم من الوقوع، ويبولون ساجدا إشفاقا عليهملسو هيلع هللا ىلص سجوده، فيظل 

عىل ثيابه، فينزعج َمْن حوله من الصحابة، وحتاول أم الطفل خطفه، فيقول: دعوه 

 حتى يتم بوله وال تقطعوه.

ومن أجل يمر األطفال باحلنان، وعدم التحرز أو التأفف ممن محلهم خفف اهلل عن 

كتفى بصورة الغسل ال األمة معاجلة أذاهم وتبعاهتم، وعفا عن يسل بوهلم، وا

 حقيقته، بل بمجرد الر ، ونضح قليل املاء.

وشاع  هذه الرشيعة السمحة بني أمهات األطفال، فأرسع  كثريات من 

، يلتمسن منه الدعاء، ويرجون منه ملسو هيلع هللا ىلصاألمهات بحمل أطفاهلن إىل رسول اهلل 

 التحنيك، ومن هؤالء أم قيس، محل  طفلها الذي يقترص عىل رضاعة اللبن ومل

فوضعته يف حجره، فمضغ مترة ثم ملسو هيلع هللا ىلص يأكل بعد الطعام وذهب  إىل رسول اهلل 

أخذها يدلك هبا سقف حلق الطفل واحلنك، ثم دعا له بالربكة، وبينام هو كذلك 

، ورأت األم البول يسيل عىل ثوب الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلصبال الطفل يف حجره 

بوله، ثم أعطاه  ، فأرسع  ختطفه من حجره. فقال دعيه. وتَرَكه حتى أكململسو هيلع هللا ىلص

فصدق من سامه الرءوف الرحيم،  ،هلا، ودعا بقليل من ماء فرشه عىل مكان َبَللِه

 . (4القلم )وخاطبه بقوله: }َوإَِنَك َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيٍم {
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ك عليهم وحينكهم(( ك عليهم(: وقوله: ))كان يؤتى بالصبيان فيرب  : )يرب 

يدعو هلم بالربكة، )وحينكهم(: يمضغ التمر، ثم يدلكه بحنك الصبي. 

ك بالنبي   ملسو هيلع هللا ىلص. وكل ذلك تربُّ

 ويؤخذ منه التربك بأهل الفضل، وايتنام أدعيتهم للصبيان عند والدهتم. 

(، تعَسف بعضهم وقال: إن الضمري عائٌد وقوله: ))فأيت بصبي فبال عليه(

حديث  وهذا وإن كان هذا اللفظ صاحلًا له، يري أن يفعىل الصبي نفسه، 

 ؛ فبطل ذلك التأويل.ملسو هيلع هللا ىلص(أم قيس: )فبال يف حجر رسول اهلل 

يعني: َرَشه عليه، وقد روي:  وقوله: ))فدعا بامء فأتبعه بوله ومل يغسله((؛

 )فصبه عليه ونضحه(، وكلها بمعنى واحد.

 - يأكل الطعام واستدل هبذا احلديث عىل طهارة بول الصبي الذي مل

: الشافعي وأمحد واحلسن وابن وهب. ورواها الوليد -الذكر دون األنثى 

بن مسلم عن مالك، وحكي ذلك عن أيب حنيفة وقتادة، ومتسكوا أيًضا 

ُيْغَسُل ِمْن َبْوِل اجْلَاِرَيِة، َوُيَر ُّ بام رواه النسائي عن أيب السمح مرفوًعا: ))

 وهو صحيح. (1)(ِمْن َبْوِل اْلُغاَلِم(

                                                 

 عند االستتار ذكر باب: ، الطهارة كتاب:" املجتبى" يف أخرجه النسائي (1)

( 81/  1)اجلارية  بول باب: ، الطهارة كتاب: (،224: )برقم( 68/  1) االيتسال
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ومشهور مذهب مالك وأيب حنيفة: القول بنجاسة بول الذكر واألنثى، 

اْسَتنِْزُهوا ِمَن اْلَبْوِل ؛ َفِإَن َعاَمَة ملسو هيلع هللا ىلص: ))وهو قول الكوفيني، متسًكا بقوله 

)َكاَن  ال َيْسترَِتُ ِمَن ، وبقوله يف حديث القربين: )(1)((َعَذاِب اْلَقرْبِ ِمنْهُ 

 عموم. ، وهو(2)((الَبْولِ 

                                                                                                                        

 يصيب الصبي بول باب: ، الطهارة كتاب:" سننه" يف داود وأبو ،(1/  303: )برقم

 - وسننها الطهارة أبواب" سننه" يف ماجه وابن ،(376: )برقم( 144/  1) الثوب

 وأبواب ،(526: )برقم( 330/  1) يطعم مل الذي الصبي بول يف جاء ما باب:

  .(613: )برقم( 387/  1) الغسل عند االستتار يف جاء ما باب: – التيمم

أخرجه الدارقطني يف "سننه" كتاب  ريض اهلل عنه، ( اخلرب: َعْن َأيِب ُهَرْيَرةَ 1)

بول ما يؤكل حلمه الطهارة ، باب نجاسة البول واألمر بالتنزه منه واحلكم يِف 

( 119/  16 "مسنده" )(، والبزار يف465(، وبرقم: )464( برقم: )1/232)

 وقال الدار قطني: الصواب مرسل. .(9201برقم: )

َباٌب: ِمَن الَكَباِئِر َأْن الَ  -الوضوء  :كتاب" صحيحه"( أخرجه البخاري يف 2)

باب ما جاء  ما جاء يف يسل البول :باب(، و216) برقم (53/ 1َيْسَترِتَ ِمْن َبْولِِه )

 :الطهارة، باب :يف "صحيحه" كتابومسلم ، (218برقم )يف يسل البول 

 .(270( برقم: )156/  1االستنجاء باملاء من التربز )
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شاذٌّ يف  وقد روي عن مالك القول بطهارة بول الذكر واألنثى مجيًعا، وهو

النقل والنظر، وذلك أن ُمستنَده قياس األنثى عىل الذكر، وقد فرق النص 

 الصحيح بينهام، فالقياس فاسد الوضع.

: والعجب ممن يستدل بر  بول الصبي، أو باألمر بنضحه عىل قل 

ل عىل ذلك ! وياية داللته عىل التخفيف يف نوع طهارته، وليس فيه ما يد

ص يف نضحه ورشه، وعفا عن يسله ختفيًفا، وخَص  طهارته؛ إذ قد ُرخ 

هبذا التخفيف الذكر دون األنثى؛ ملالزمتهم محل الُذكَران؛ لفرط فرحهم 

 . (1) هبم، وحمبتهم هلم، واهلل أعلم

 

  

                                                 

 :ا ترشد إليه األحاديث ومم (1)

 الرفق بالصغار والشفقة عليهم. – 1

 محل األطفال إىل أهل الفضل والصالح، لتربيكهم والدعاء هلم.  – 2

 التربك بأهل الصالح والفضل.  - 3

 األطفال. واهلل أعلمندب حتنيك   - 4
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 كتاب: الصالة
 األول بابال

 األمر بتسوية الصفوف ، ومن يلي اإلمام 
 

  (1)َعْن َأيِب َمْسُعودٍ  -33
ِ
َيْمَسُح َمنَاكَِبنَا يِف ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل

الَصالِة، َوَيُقوُل: ))اْستَُووا َوال خَتَْتلُِفوا َفَتْختَلَِف ُقُلوُبُكْم، َولِيَلِنِي ِمنُْكْم 

اَلِذيَن َيُلوهَنُْم ُثَم اَلِذيَن َيُلوهَنُْم((. َقاَل َأبُو  ُأوُلو األَْحالِم َوالنَُّهى، ُثمَ 

 . (2)َمْسُعوٍد: َفَأنُْتُم اْليَْوَم َأَشدُّ اْختاِلًفا

                                                 

، اشتهر شهد العقبة الثانيةي، صحايب جليل، عقبة بن عمرو بن ثعلبة اخلزرج (1)

الكوفة ، وقيل : ، أقام بأبو مسعود ، ويعرف بالبدري األنصاري ، النجاريبكنيته: 

تويف: سنة كان من أصحاب عيل وكان واليه عىل الكوفة ، ، إنه كان يسكن ماء ببدر

 (.7/210اإلصابة ) ينظر: .وقيل : باملدينة ،الكوفة ب قبلها أو بعدهاـه ، أو 40

باب: تسوية الصفوف وإقامتها  -أخرجه مسلم يف "صحيحه"  كتاب: الصالة  (2)

وأبو داود يف "سننه"  كتاب: ، (432( برقم: )30/  2) وفضل اأْلول فاألول

( 252/  1لتأخر )باب: من يستحب أن ييل اإلمام يف الصف وكراهية ا -الصالة 

باب: من ييل اإلمام ثم  -والنسائي يف "املجتبى" كتاب: اإلمامة  ،(674برقم: )

باب: ما يقول اإلمام إذا تقدم يف تسوية و( 806( برقم: )181/  1الذي يليه )



148 

 

 ْبِن َمْسُعودٍ 
ِ
 .(2): ))َوإَِياُكْم َوَهيَْشاِت األَْسَواِق(((1)َزاَد ِمن َحْديِث َعْبِد اهلل

 َوَعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك َقاَل:  -34
ِ
وا ُصُفوَفُكْم، ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل َرُسوُل اهلل ))َسوُّ

 . (3) َفِإَن َتْسِوَيَة الَصف  ِمْن مَتَاِم الَصالِة((

                                                                                                                        

بواب: إقامة الصالة أوابن ماجه يف "سننه" ، (811( برقم: )182/  1الصفوف )

 .(976( برقم: )119/  2ب أن ييل اإلمام )باب: من يستح -والسنة فيها 

عبد اهلل بن مسعود بن يافل بن حبيب بن شمخ بن خمزوم، أبو عبد الرمحن ( 1)

، قال ابن عبد الرب: كان إسالمه قديام يف أول اإلسالم، قال ابن صحايب جليل،  اهْلَُذيِلّ

، وكان ملسو هيلع هللا ىلص  -حجر: وهاجر اهلجرتني، وشهد بدرا واملشاهد بعدها، والزم النبّي 

صاحب نعليه. تويف سنة اثنتني وثالثني باملدينة، ودفن بالبقيع، وهو ابن بضع 

 . (373/ 6صابة )اإلو، (987/ 3)البن عبد الرب وستني سنة. انظر: االستيعاب 

باب: تسوية الصفوف وإقامتها  -أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الصالة  (2)

وأبو داود يف "سننه" كتاب:  ( ،432( برقم: )30/  2وفضل األول فاألول )

، (253/  1) باب: من يستحب أن ييل اإلمام يف الصف، وكراهية التأخر -الصالة 

ما جاء ليليني  :، بابملسو هيلع هللا ىلصة عن رسول اهلل الصال :والرتمذي يف "جامعه" أبواب

 .(228( برقم: )266/  1) منكم أولو األحالم والنهى

باب: إقامة الصف من متام  -تاب: األذان كأخرجه البخاري يف "صحيحه"  (3)

باب: ، ومسلم يف "صحيحه" كتاب الصالة ،(723( برقم: )145/  1الصالة )
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 . (1) وِمن َحِدْيِث َأيِب ُهَرْيَرَة: ))ِمْن ُحْسِن الَصالةِ(( -35

 (2)َوَعِن النُّْعاَمَن ْبَن َبِشريٍ  -36 
ِ
ي ملسو هيلع هللا ىلص ، َقال: َكاَن َرُسوُل اهلل ُصُفوَفنَا، ُيَسو 

ي هِبَا اْلِقَداَح، َحَتى َرَأى َأنَا َقْد َعَقْلنَا َعنُْه، ُثَم َخَرَج َيْوًما َفَقاَم  َحَتى َكَأناََم ُيَسو 

                                                                                                                        

وأبو داود  ،(433( برقم: )2/30ول )تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاأل

يف "سننه" كتاب: الصالة ، تفريع أبواب: الصفوف باب تسوية الصفوف 

 .(668( برقم: )1/251)

إقامة الصف من متام  :باب - األذان :أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب (1)

باب:  -تاب: الصالة كمسلم يف "صحيحه" و (،722( برقم: )1/145الصالة )

 . (435( برقم: )31/  2الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول )تسوية 

، له وألبويه صحبةي، النعامن بن بشري بن سعد بن ثعلبة بن اجلالس اخلزرج (2)

الشام ، دمشق ، ، أقام يف املدين، القايض، الكويف ،األنصاري أبو عبد اهللكنيته: 

يري ـه ، وقيل: 1ـه ، أو 2 ة، ولد: سنواله معاوية اليمن، ومحص، العراق ، الكوفة

( 11/77. اإلصابة )حمصوقيل: يري ذلك، ب ـه 64ـه، أو : 60 ذلك، وتويف سنة

 ( .2/727وتاريخ اإلسالم )
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َن   َلتَُسوُّ
ِ
ُ َفَرأَى َرُجاًل َباِدًيا َصْدُرُه ِمَن الَصف  َفَقاَل: ))ِعَباَد اهلل َحَتى َكاَد ُيَكرب 

 .(1) يَُخالَِفَن اهلُل َبنْيَ ُوُجوِهُكْم((ُصُفوَفُكْم َأْو لَ 

                                                 

باب: تسوية الصفوف عند  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: األذان (1)

 -ومسلم يف "صحيحه" كتاب: الصالة  ،(717( برقم: )145/  1اإلقامة وبعدها )

 .(436( برقم: )31/  2)باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول 

 * املعنى العام ألحاديث الباب:

عىل أن يعلم أمته ملسو هيلع هللا ىلص إن صالة اجلامعة تدريب عىل النظام والطاعة، ولقد حرص 

س فيها، وأصبح يمر بني الصفوف يعدل الناملسو هيلع هللا ىلص هذه املبادئ عمال وقوال، فكان 

حينام يرى خلال يف استواء و ،يذكرهم يف كل صالة بواجب تسوية الصفوف

الصفوف بعد طول التذكري والوعظ يلجأ إىل الشدة والوعيد، وحيذر من اختالف 

الصفوف بأنه يؤدي إىل اختالف القلوب واختالف الكلمة، فيقول: استووا وال 

ع النفوس الضعيفة إىل استشعار أنه ختتلفوا فتختلف قلوبكم، بل كان خيوف ويدف

ع بالصالة، ملسو هيلع هللا ىلص  يراهم من خلف ظهره. وكان يقدم تسوية الصفوف عىل اإلرسا

بل كان يوقف تكبرية اإلحرام وقد هتيأ للدخول يف الصالة لينذر املخالف للصف، 

فقد وقف يؤم القوم يوما، وطلب عن يمني وشامل تسوية الصفوف، فلحظ رجال 

ر اآلخرين، فغضب. وقال: يا عباد اهلل لتسون صفوفكم ال يسوي صدره مع صد

أو ليخالفن اهلل بني وجوهكم وقلوبكم، وأصبح املسلمون قائمني بأمر اهلل وعىل 
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األحالم  قوله: ))لَيلَِينِي منكم أولو األحالم والنهى ثم الذين يلوهنم((؛

والنُّهى يمعنى واحد؛ وهي: العقول، واحدها: هُنَْيٌة؛ ألنه ينهى صاحبه 

م؛ ألنه الذي يتأتى منهم ملسو هيلع هللا ىلص عن الرذائل، وإنام خص  هذا النوع بالتقدُّ

التبليغ، وأن يستخلف منهم إن احتاج إليهم، ويف التنبيه عىل سهو إن 

 العقل.طرأ، وألهنم أحق بالتقديم ممن سواهم؛ لفضيلة العلم و

"؛ قال أبو عبيد: َهْوَشات. واهلوشة:  وقوله: "وإياكم وَهيْشات األسواق

. ومنه: )) َمْن الفتنة واهليج واالختالط؛ يقال: هو  القوم: إذا اختلطوا

َأَصاَب َمااًل ِمْن هَنَاِوِ  َأْذَهَبُه اّلَِلُ يِف هَنَابِرَ 
، قال أبو عبيد: هو كل مال (1) (( 

                                                                                                                        

أمره، يعدل كل منهم نفسه، ويعدل من خيالف ممن جياوره، فنشأ نتيجة هلذه 

، وقال هلم احذروا ملسو هيلع هللا ىلصهاهم رسول اهلل ناحلركات بعض اجللبة والضوضاء، ف

ملنازعات واالحتكاكات فليس  الصالة كاألسواق، واعتدلوا يف هدوء وعدلوا ا

 أنفسكم يف سكينة ووقار.

ْمِصّ ( 1)
أخرجه القضاعي يف "مسند الشهاب"  مرفوعا، اخلرب: عن َأيب َسَلَمَة احْلِ

َضِعيٌف ُمْرسل، َوَقاَل التقي . قال الفتني: (442(، وبرقم )441( برقم )1/271)

ْبِكّي   .(134تذكرة املوضوعات للفتني )ص: انظر: اَل َيصح.  السُّ



152 

 

وهو شبيه بام ذكرنا من اهلوشات. وقال بعض أهل  أخذ من يري ِحل ه،

 .(1)، أي: من ختاليط -بالتاء  -العلم: الصواب: من هتاو  

 : السهام حني ُتنَْح  وُتربى، واحدها: ِقْدح.والقداح

 دًيا صدره من الصف، فقال: ))عبادوقوله: " حتى كاد يكرب، فرأى رجاًل با

ن صفوفكم...(( اهلل احلديث؛ دليل عىل مذهب اجلامعة يف جواز  ! لتَسوُّ

من أمر الصالة  -الكالم بني اإلقامة والصالة لإلمام، أو حلاجة تنزل به 

بعد متام اإلقامة، خالًفا أليب حنيفة يف أنه قال: جيب عليه  -ويريها 

التكبري إذا قال: قد قام  الصالة. وقد اختلف العلامء يف جواز الكالم 

 حينئٍذ وكراهته.

احذروا  أن يكون ذلك أي:  قوله: ))أو ليخالفن اهلل بني وجوهكم((؛و

 .(2) ، واهلل أعلمسببًا يؤدي إيل تفرقكم وتقاطعكم فتتحملوا وزر ذلك

                                                 

يريب احلديث البن اجلوزي و( 4/119( ينظر: الفائق يف يريب احلديث )1)

(2/504) 

 ومما ترشد إليه األحاديث:( 2)

يف هذه األحاديث تقديم األفضل فاألفضل إىل اإلمام؛ ألنه أوىل باإلكرام،  - 1

وألنه ربام احتاج اإلمام إىل استخالف فيكون هو أوىل؛ وألنه يتفطن لتنبيه اإلمام 
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عىل السهو ملا ال يتفطن له يريه، وال خيتص هذا التقديم بالصالة، بل السنة أن ُيقَدم 

الس العلم والقضاء، واملشاورة ومواقف القتال أهل الفضل يف كل جممع، كمج

  ويريها..وإمامة الصالة 

 وفيها اعتناء اإلمام بتسوية الصفوف بالفعل واحلث عليها بالقول. - 2

وفيها استدالل بالوعيد عىل إثم من مل يتم الصفوف، ألن مثل هذا الوعيد  – 3

 . يستلزم التأثيم

، فرأى رجال باديا صدره من الصف، ويؤخذ من قوله " فقام حتى كاد يكرب - 4

 . فقال ... إلخ" جواز الكالم بني اإلقامة والدخول يف الصالة
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 الثاني بابال
 الصالة فى الثوب الواحد، وعلى احلصري 

 

  ،َأيِب ُهَرْيَرةَ عن  -37
ِ
َعِن الَصالِة يِف الثَْوِب ملسو هيلع هللا ىلص َأَن َسائاًِل َسَأَل َرُسوَل اهلل

 .(1)اْلَواِحِد؟ َفَقال: ))َأَو لُِكل ُكْم َثْوَباِن؟((

38-  
ِ
َقاَل: ))ال ُيَصيل  َأَحُدُكْم يِف الثَْوِب اْلَواِحِد ملسو هيلع هللا ىلص وعنه: َأَن َرُسوَل اهلل

ٌء(( َليَْس َعىَل َعاتَِقه ِمنُْه يَشْ
 (2). 

                                                 

باب: الصالة يف الثوب  -البخاري يف "صحيحه" كتاب: الصالةاإلمام أخرجه  (1)

باب: الصالة يف  -(، كتاب: الصالة 358( برقم: )1/81الواحد ملتحفا به )

ويل والتبان  مسلم أخرجه اإلمام و ،(365( برقم: )1/82والقباء )القميص والرسا

( 2/61باب: الصالة يِف ثوب واحد وصفة لبسه ) ،يف "صحيحه" كتاب: الصالة

 . (515برقم: )

باب إذا صىل يف الثوب  ،كتاب: الصالة ،البخاري يف صحيحهاإلمام أخرجه  (2)

ومسلم يف  ،(360برقم: )و(، 359( برقم: )1/81الواحد فليجعل عىل عاتقيه )

( 2/61الصالة يِف ثوب واحد وصفة لبسه ) باب ،"صحيحه"  كتاب: الصالة

 .(516برقم: )
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  (1)َوَعْن ُعَمَر ْبَن َأيِب َسَلَمة -39
ِ
ُيَصيل  يِف َثْوٍب ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َرَأيُْ  َرُسوَل اهلل

 . (2)َواِحٍد، ُمْشَتِماًل بِِه، يِف َبيِْ  ُأم  َسَلَمَة، َواِضًعا َطَرَفيِْه َعىَل َعاتَِقيْهِ 

الًِفا َبنْيَ َطَرَفيْهِ   .(3)وىف رواية: ُمْلتَِحًفا، خُمَ

يُْتُه ُيَصيل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَُه َدَخَل َعىَل النبي  (4)َأبى َسِعيٍد اخْلُْدِريُّ َعْن  -40 َقاَل: َفَرأَ

ًحا بِهِ   .(1)َعىَل َحِصرٍي َيْسُجُد َعَليِْه. َقاَل: َوَرَأيُْتُه ُيَصيل  يِف َثْوٍب َواِحٍد ُمَتَوش 

                                                 

عمر بن أيب سلمة : عبد اهلل بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهلل بن عمر بن  (1)

، أقام املدين، احلبيش ،أبو حفص املخزومي ، القريش ، كنيته: صحايب صغري، خمزوم

، ـه 2، ولد: سنة ملسو هيلع هللا ىلصأمه : أم سلمة زوج النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصلنبي ربيب ا، كان البحرينب

 ( .3/406) سري أعالم النبالءينظر: باملدينة .  ـه ، 83باحلبشة، وتويف: سنة 

باب: الصالة يف الثوب  -تاب: الصالةكأخرجه البخاري يف "صحيحه"  (2)

 ،(356برقم: )و( 355برقم: )و(، 354( برقم: )1/80الواحد ملتحفا به )

باب: الصالة يِف ثوب واحد وصفة لبسه  -ومسلم يف "صحيحه" كتاب: الصالة 

 . (517برقم: ) (62/  2)و( ، 517( برقم: )61/  2)

باب: الصالة يِف ثوب واحد وصفة  -سلم يف "صحيحه" كتاب: الصالة لفظ مل (3)

  . (517برقم: ) (2/62لبسه )

لك ْبن سنان األنصاري اخْلَْزَرِجّي، مشهور هو سعد ْبن ما :( َأبِوَسِعيٍد اخْلُْدِريُّ 4)

بكنيته، وباسمه أيضًا، استصغر بأحد، واستشهد أبوه هبا، ويزا هو ما بعدها، ِمَن 
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 .(2)َوىِف ِرَواَيٍة: َواِضًعا َطَرَفيِْه َعىَل َعاتَِقيْهِ 

                                                                                                                        

الكثري. وروى عن:  - -احلًفاظ العلامء، وكان من أفقه الصحابة، روى عن النبي 

أحد  أيب بكر، وعمر، ويريهم. وروى عنه مجع من الصحابة ومن التابعني. وهو

روى ألف ومائة وسبعون ف، - -السبعة املكثرين لرواية احلديث عن النبي 

ينظر: االستيعاب   سنة أربع وسبعني، وقيل: سنة أربع وستني.مات حديثًا، 

 (. 12/296اإلصابة )، و(4/332)

الة يِف ثوب واحد وصفة الص باب، أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب الصالة (1)

باب جواز اجلامعة ، كتاب املساجد ومواضع الصالةو(، 519) ( برقم2/62لبسه )

أبواب الصالة عن  ، والرتمذي يف جامعه ، (661) ( برقم2/128يِف النافلة )

وابن ، (332) م( رق1/364ما جاء يف الصالة عىل احلصري ) بابملسو هيلع هللا ىلص، اهلل  رسول

مرة ب الصالة عىل اخلبا، إقامة الصالة والسنة فيها ماجه يف "سننه" أبواب

 (1048) ( رقم2/163ة يِف الثوب الواحد )باب الصالو (1029رقم ) (2/153)

باب: الصالة يِف ثوب واحد  -سلم يف "صحيحه" كتاب: الصالة لفظ  مل (2)

برقم:  (126/ 17محد يف "مسنده" )أل(، و519( برقم: )62/  2وصفة لبسه )

(11072.) 

 * املعنى العام لألحاديث:

اهلل عنهم فقراء، وكان الكثري منهم ال يملك إال ثوًبا واحًدا، كان الصحابة ريض 

وخيش أصحاب الثوب الواحد أن يكونوا مقرصين يف صالهتم، فسألوا رسول اّلَِل 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(لفظ االستفهام، ومعناه: التقرير واإلخبار  قوله: ))َأَو لُِكل كم ثؤبان؟(

عن معهود حاهلم، ويتضمن جواز الصالة يف الثوب الواحد، وال خالف 

 يشء روي عن ابن مسعود، كام أنه ال خالف أن الصالة يف الثوبني فيه، إال

 أو الثياب أفضل.

وقوله: ))ال ُيَصيل  أحدكم يف الثوب الواحد ليس عىل عاتقه منه يشء((، 

ضع طرفيه عىل يكشف عورته، إذا مل يتوَشح به؛ فهذا لئال يسقط فتن

بيديه شغلهام بذلك، ، وإن تكَلف ضبطه ملسو هيلع هللا ىلصعاتقيه، كام كان يفعل النبي 

                                                                                                                        

، فأجاهبم بصحة صالهتم. ودهَلم عىل كيفية استعامله استعامالً أفضل، دهلم عىل ملسو هيلع هللا ىلص

ي سرت العورة، وصىل النبي أنه يسن أن يضع عىل عاتقيه يشء من ثوبه، إن كان يكف

أمامهم بثوب واحد، يلفه حول وسطه يسرت عورته، ثم يأخذ طرفه فُيلقيه من ملسو هيلع هللا ىلص 

األمام عىل كتفه األيمن، ويمر من ظهره إىل حت  يده اليرسى، ويأخذ الطرف الثاين 

فيلقيه من األمام عىل كتفه األيرس، ويمر به من خلفه إىل حت  يده اليمنى، ثم جيمع 

فيعقدمها عىل صدره، ويف هذا الوضع سرت جلزء من العاتق مع سرت العورة  الطرفني

ومع متكن الثوب من اجلسم بحيث ال تنكشف العورة أثناء الركوع والسجود. واّلَِل 

عمدة القاري رشح صحيح ، (230/ 4رشح النووي عىل مسلم ). ينظر: أعلم

 .(60/ 4البخاري )
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واشتغل به عن صالته، وأيًضا فإذا مل جيعل عىل عاتقيه شيًئا من الثوب، 

ا، وذلك يباعد الزينة املأمور هبا يف الصالة.  بقي بعض جسده عريًّ

ْئَزِر مع وجود 
ِ
ويل وحدها، أو يف امْل وكذلك كره  الصالة يف الرسا

 يريمها.

صالة من صىل يف ثوب  وقد روي عن بعض السلف أنه قال: ال جتزي

 واحد متزًرا به ليس عىل عاتقه منه يشء؛ أخًذا بظاهر هذا احلديث.

وكذلك اختلفوا يف الَسْدِل يف الصالة، وهو إرسال ثوبه عليه من كتفيه إذا 

كان عليه ِمْئزر، ومل يكن عليه قميص، وانكشف بطنه. فأجازه عبدالله بن 

آخرون، إال أن يكون عليه احلسن، ومالك وأصحابه، وكرهه النخعي و

قميص يسرت جسده. وقد نحا إىل هذا أبو الفرج من أصحابنا، فقال: إّن 

 َسرْت مجيع اجلسد يف الصالة الزم.

وكذلك اختلف يف صالة الرجل حملول اإلزار وليس عليه إزار؛ فمنعه 

أمحد والشافعي لعلة النظر لعورته، وأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة 

أصحاب الرأي، ولو تكّلف ذلك ورؤيَته لعورته من والثوري، وكافة 

 أسفل اإلزار.
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كي : هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه عىل  و " التوشح " قال ابن الس 

منكبه األيمن من حت  يده اليرسى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه عىل األيرس 

 (1)من حت  يده اليمنى، ثم يعقدمها عىل صدره. 

 

 

  

                                                 

 (401/ 1(  املخصص البن سيده )1)
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 الثالث بابال
 َأْوَقات الصََّلَواِت 

 

: َأَن ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز َأَخَر اْلَعرْصَ َشْيًئا، َفَقاَل َلُه (1)َعِن اْبِن ِشَهاٍب  - 41

يَل َقْد َنَزَل َفَصىَل َأَماَم َرُسوِل اهلل (2)ُعْرَوةُ  ، َفَقاَل َلُه ُعَمُر: ملسو هيلع هللا ىلص: َأَما إَِن ِجرْبِ

                                                 

الزهري، من بني زهرة  بن حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب  (1)

واله ، الشامو املدينةأقام ب أبو بكر احلافظ ، كالب القريش، لقب باحلافظ، وكنيته:

ـه  50 ، ولد: سنةيزيد بن عبدامللك القضاء، وكان معلاًم ألبناء هشام بن عبد امللك

ب يف عبشعىل الصحيح ،  ـه 125 وتويف: سنةوقيل: يري ذلك. ـه  51: وقيل، 

ابن حجر  الفقيه احلافظ ، ، قال احلافظ ـه 123عام الكوفة  ، ارحتل إىل ناحية الشام

اجلرح والتعديل  .أحد األعالم، وقال الذهبي: متفق عىل جاللته وإتقانه وثبته

(، وتقريب التهذيب 26/419(، وهتذيب الكامل )4/201(، والكاشف )8/71)

(1/896. )    

أبو ، كنيته: عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قص (2)

أمه : أسامء بن  أيب بكر ، مرص ، املدينة، أقام يف املدين ، القريش  ،عبدالله  األسدي 

، وتويف: سنة ـه  29ـه، أو  23ولد: سنة  الصديق ، وخالته : عائشة أم املؤمنني ، 

ابن  ، قال احلافظ مجاج يف ناحية الفرع، بـه 101ـه ، أو  100، أو 92، أو ـه  91

قال ابن سعد : كان فقيها عاملا كثري   :الذهبي، وقال ثقة فقيه مشهور  :حجر



161 

 

َيُقوُل:  (1)ُعْرَوُة! َفَقاَل: َسِمْعُ  َبِشرَي ْبَن َأيِب َمْسُعودٍ اْعَلْم َما َتُقوُل َيا 

  (2)َسِمْعُ  َأبَا َمْسُعودٍ 
ِ
يُل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: َسِمْعُ  َرُسوَل اّلَِل َيُقوُل: ))َنَزَل ِجرْبِ

َمَعُه، ُثَم َفَأَمنِي َفَصَليُْ  َمَعُه، ُثَم َصَليُْ  َمَعُه، ُثَم َصَليُْ  َمَعُه، ُثَم َصَليُْ  

 .(3)َصَليُْ  َمَعُه(( َوحَيُْسُب بَِأَصابِِعِه مَخَْس َصَلَواٍت 

                                                                                                                        

(، وتقريب 3/406(، والكاشف )20/11هتذيب الكامل ) .احلديث ثبتا مأمونا

    (. 1/674التهذيب )

ابنه : عبد ، له رؤية، األنصاري ، املدين، بن عمرو بشري بن أيب مسعود : عقبة (1)

، أو بعده بيسري ، وجزم ابن عبد الرب يف ملسو هيلع هللا ىلصيف حياة النبي ، ولد: الرمحن بن بشري

. قيل : إنه قتل باحلرة، وـه 63قيل :   ، تويف:ملسو هيلع هللا ىلص"التمهيد" بأنه ولد عىل عهد النبي 

 .172صفحة:  4جزء: ـ هتذيب الكامل 618صفحة:  1جزء: اإلصابة 

 سبق  ترمجته.( (2

باب: مواقي   -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: مواقي  الصالة  (3)

باب: ذكر  -كتاب: بدء اخللق و(، 521( برقم: )110/  1الصالة وفضلها )

(، ومسلم يف "صحيحه" كتاب: املساجد 3221( برقم: )113/  4املالئكة )

( 610( برقم: )103/  2باب: أوقات الصلوات اخلمس ) -ومواضع الصالة 

باب: إمامة جربيل  -والنسائي يف "املجتبى" كتاب: املواقي  ، (611برقم: )و

وأبو داود يف "سننه"  ،(493( برقم: )121/  1وحتديد أوقات الصلوات اخلمس )
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؛ َأَن ملسو هيلع هللا ىلصَزْوُج النبي  َوَلَقْد َحَدَثْتنِي َعائَِشةُ  يِف رَوايٍة، َقاَل ُعْرَوُة:  - 42

  َرُسوَل 
ِ
َيْظَهَر َكاَن ُيَصيل  اْلَعرْصَ َوالَشْمُس يِف ُحْجَرهِتَا َقْبَل َأْن ملسو هيلع هللا ىلص اّلَِل

 اْلَفْيُء.

 .(1)َويِف رَوايٍة: مَلْ َيْظَهِر اْلَفْيُء يِف ُحْجَرهِتَا

                                                                                                                        

وابن ماجه يف  ،(394( برقم: )151/  1باب: يف املواقي  ) -كتاب: الصالة 

 (.668( برقم: )426/  1باب: ) -"سننه" أبواب: مواقي  الصالة 

 مواقي  باب: ، الصالة مواقي  كتاب:" صحيحه" يف البخاري أخرجه( (1

 وق  باب: - الصالة مواقي  كتاب:  ،(522) :برقم( 111/  1) وفضلها الصالة

 وكتاب: ،(546: )وبرقم( 545: )وبرقم ،(544: )برقم( 115/  1) العرص

: برقم( 82/  4) ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أزواج بيوت يف جاء ما باب: - اخلمس فرض

 باب: أوقات - الصالة ومواضع كتاب: املساجد" صحيحه" يف ومسلم ،(3103)

 ،( 611: )برقم( 104/  2)، و(611: )قمبر( 103/  2) اخلمس الصلوات

: برقم( 123/  1)العرص باب: تعجيل - كتاب: املواقي " املجتبى" يف والنسائي

( 158/  1) العرص باب: وق  - كتاب: الصالة" سننه" يف داود ، وأبو(504)

باب:  -ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول عن الصالة أبواب" جامعه" يف والرتمذي ،(407: )برقم

 أبواب" سننه" يف ماجه وابن ،(159: )برقم( 205/  1) العرص تعجيل يف جاء ما

 .(683: )برقم( 435/  1) العرص صالة باب: وق  - الصالة مواقي 
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 ْبِن َعْمِرو ْبِن الَعاصِ  - 43
ِ
 (1)َوَعْن َعْبِد اّلَِل

ِ
ملسو هيلع هللا ىلص: ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

حَترُْضِ ))َوْقُ  الظُّْهِر إَِذا َزاَلِ  الَشْمُس َوَكاَن ظِلُّ الَرُجِل َكُطولِِه َما مَلْ 

، َوَوْقُ  اْلَعرْصِ َما مَلْ َتْصَفَر الَشْمُس، َوَوْقُ  َصالِة امْلَْغِرِب َما مَلْ َيِغِب  اْلَعرْصُ

 إىَِل نِْصِف الَليِْل األَْوَسِط 
ِ
َومَلْ يذُكر -الَشَفُق، َوَوْقُ  َصالِة اْلِعَشاء

ْبِح مِ -"األوسط" إال يف هذه الرواية ْن ُطُلوِع اْلَفْجِر َما مَلْ ، َوَوْقُ  َصالِة الصُّ

َتْطُلِع الَشْمُس، َفِإَذا َطَلَعِ  الَشْمُس َفَأْمِسْك َعِن الَصالِة، َفِإهَنَا َتْطُلُع َبنْيَ 

َقْريَنْ الَشيَْطاِن((
 (2). 

 

                                                 

 سبق  ترمجته. (1)

باب: أوقات  -أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: املساجد ومواضع الصالة  (2)

، (612برقم: )( 105/  2)و(، 612( برقم: )104/  2الصلوات اخلمس )

( 126/  1باب: آخر وق  املغرب ) -والنسائي يف "املجتبى" كتاب: املواقي  

/  1باب: يف املواقي  ) -وأبو داود يف "سننه" كتاب: الصالة ، (521برقم: )

 .(396( برقم: )154
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  (1)َعْن َأيِب ُموَسى - 44
ِ
َأنَُه َأتَاُه َسائٌِل َيْسَأُلُه َعْن ملسو هيلع هللا ىلص ، َعْن َرُسوِل اّلَِل

ِقيِ  الَصالِة؟ َفَلْم َيُرَد َعَليِْه َشْيًئا َموَ  (( (2)َويِف ِرَواَيٍة: ))َصل  َمَعنَا َهَذْينِ -ا

                                                 

عبد اهلل بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن  (1)

 ، صحايب مشهور، اشتهربـ:ل بن ناجية بن اجلامهر بن األشعرعامر بن عذر بن وائ

املدين ، التميمي ، املقرئ ،  ،أبو موسى األشعري ، وكنيته: عبد اهلل ، أبو موسى

واستعمله ، مكة ، احلبشة ، زبيد ، عدن ، البرصة ، الكوفة ، املدينة، أقام يف اليامين

واستعمله عمر عىل البرصة  عىل بعض اليمن كزبيد وعدن وأعامهلام ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 44ـه ، أو  42، تويف: والكوفة ، واستعمله عثامن عىل الكوفة ، وامرأته أم عبد اهلل

بالكوفة أو بمكة ، ـه 51ـه ، ويقال  49ـه ، ويقال  53ـه ، أو  52ـه ، أو  50ـه ، أو 

، 339صفحة:  6جزء: . اإلصابة ، أو بخلف ، وقيل : بالثوبة عىل ميلني من الكوفة

 .380صفحة:  2جزء: ، سري أعالم النبالء 446صفحة:  15جزء: هتذيب الكامل 

أخرجه مسلم يف "صحيحه"  ريض اهلل عنه،ُبَريدة بن احْلَُصْيب من حديث  (2)

( 105/  2باب: أوقات الصلوات اخلمس ) –كتاب: املساجد ومواضع الصالة 

، والرتمذي يف "جامعه" أبواب: (613( برقم: )106/  2(، و)613) برقم:

 ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما جاء يف مواقي  الصالة عن النبي  – ملسو هيلع هللا ىلصالصالة عن رسول اهلل 

 أول: باب –والنسائي يف "املجتبى" كتاب: املواقي   (،152( برقم: )1/199)
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، َقاَل: َفَأَقاَم اْلَفْجَر ِحنَي اْنَشَق اْلَفْجُر َوالنَاُس ال َيَكاُد َيْعِرُف  َيْعنِي: اْليَْوَمنْيِ

، ُثَم َأَمَرُه - َفَأَذَن بَِغَلٍس، َمَكان: َفَقاَم ويِف ِرَواَيٍة: َفَأَمَر باِلالً  -َبْعُضُهْم َبْعًضا 

َفَأَقاَم بِالظُّْهِر ِحنَي َزاَلِ  الَشْمُس، َواْلَقائُِل َيُقوُل: َقِد اْنتََصَف النََهاُر، َوُهَو 

َمَرُه َفَأَقاَم َكاَن َأْعَلَم ِمنُْهْم، ُثَم َأَمَرُه َفَأَقاَم بِاْلَعرْصِ َوالَشْمُس ُمْرَتِفَعٌة، ُثَم أَ 

، (1)امْلَْغِرَب ِحنَي َوَقَعِ  الَشْمُس، ُثَم َأَمَرُه َفَأَقاَم اْلِعَشاَء ِحنَي َياَب الَشَفُق 

َف ِمنَْها، َواْلَقائُِل َيُقوُل: َقْد َطَلَعِ   ُثَم َأَخَر اْلَفْجَر ِمَن اْلَغِد َحَتى اْنرَصَ

ظُّْهَر َحَتى َكاَن َقِريًبا ِمْن َوْقِ  اْلَعرْصِ بِاألَْمِس، الَشْمُس َأْو َكاَدْت، ُثَم َأَخَر ال

َف ِمنَْها، َواْلَقائُِل َيُقوُل: َقِد امْحََرِت الَشْمُس، ُثَم  ُثَم َأَخَر اْلَعرْصَ َحتَى اْنرَصَ

                                                                                                                        

وابن ماجه يف "سننه" أبواب: مواقي   ،(518رقم: )ب( 126/  1) املغرب وق 

 (.667م: )( برق425/  1باب ) -الصالة 

قال ابن األثري: الشفق من اإلضداد، يقع عىل احلمرة التي ترى يف املغرب بعد  (1)

مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعىل البياض الباقي يف األفق الغريب بعد احلمرة 

( مادة: 2/487املذكورة، وبه أخذ أبو حنيفة، ينظر النهاية يف يريب احلديث )

 شفق.
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ى َكاَن ُثلُُث َأَخَر امْلَْغِرَب َحتَى َكاَن ِعنَْد ُسُقوِط الَشَفِق، ُثَم َأَخَر اْلِعَشاَء َحتَ 

 . (1)الَليِْل األََوِل، ُثَم َأْصَبَح َفَدَعا الَسائَِل َفَقاَل: ))اْلَوْقُ  َبنْيَ َهَذْيِن((

وخّرجه ِمْن َحِديِث ، َويِف ِرَواَيٍة: ))َوْقُ  َصالتُِكْم َبنْيَ َما َرَأيُْتْم(( - 45

  .(1)َوالَشْمُس َبيَْضاُء َنِقيٌَة مَلْ خُتَالِْطَها ُصْفَرةٌ ؛ َقاَل: ُثَم َأَمَرُه بِاْلَعرْصِ (2)ُبَرْيَدةَ 

                                                 

باب: أوقات  –"صحيحه" كتاب: املساجد ومواضع الصالة أخرجه مسلم يف  (1)

(، 614( برقم: )107/  2(، و)614( برقم: )106/  2الصلوات اخلمس )

( 126/  1باب: آخر وق  املغرب ) –والنسائي يف "املجتبى" كتاب: املواقي  

( 154/  1(، وأبو داود يف "سننه" كتاب: الصالة ، باب: يف املواقي  )522برقم: )

 –(. أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: املساجد ومواضع الصالة 395قم: )بر

( برقم: 107/  2(، و)614( برقم: )106/  2باب: أوقات الصلوات اخلمس )

باب: آخر وق  املغرب  –اقي  (، والنسائي يف "املجتبى" كتاب: املو614)

 املواقي  ب: الصالة ، باب: يف(، وأبو داود يف "سننه" كتا522( برقم: )1/126)

 (.395( برقم: )1/154)

ُبَريدة بن احْلَُصْيب بن عبد اهلل بن احلارث بن األعرج اأْلَْسَلِمّي أبو عبد اهلل، ( 2)

بعد أحد، فشهد معه  ملسو هيلع هللا ىلصأسلم قبل بدر، ومل يشهدها ثم قدم عىل رسول اهلل 

مشاهده، وشهد احلديبية، وكان من ساكني املدينة ثم حتول إىل البرصة، ثم خرج 
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منها إىل خراسان يازيا فامت بمرو، سنة ثالث وستني يف خالفة يزيد بن معاوية. 

 (.1/533اإلصابة )

أخرجه مسلم يف "صحيحه"  ريض اهلل عنه،ُبَريدة بن احْلَُصْيب ( من حديث 1)

( 105/  2باب: أوقات الصلوات اخلمس ) –كتاب: املساجد ومواضع الصالة 

(، والنسائي يف "املجتبى" كتاب: 613( برقم: )106/  2(، و)613برقم: )

(، والرتمذي يف 518( برقم: )126/  1باب: أول وق  املغرب ) –املواقي  

باب: ما جاء يف مواقي  الصالة  – ملسو هيلع هللا ىلص"جامعه" أبواب: الصالة عن رسول اهلل 

(، وابن ماجه يف "سننه" أبواب: مواقي  152( برقم: )199/  1) ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

 (.667( برقم: )425/  1باب ) -الصالة 

 * املعنى العام هلذه األحاديث:

فرض اهلل تعاىل عىل املسلمني مخس صلوات يف اليوم والليلة، وحدد لكل صالة 

وتيسريا عىل ، وقتا معينا له بداية وهناية، وجعل الفضل األكرب للصالة يف أول وقتها 

األمة، ورفعا للحرج واملشقة فسح هلا يف الوق  ليؤدي املعذور واملشغول ما عليه. 

ملسو هيلع هللا ىلص حدد الشارع مواقي  الصالة بأسلوبني: أسلوب الوحي إىل حممد وقد 

بالقول، والوحي إليه بالعمل، حيث نزل جربيل عليه السالم يف يومني، يصيل إماما 

ا، وىف آخر وق  كل صالة يوًما، واستخدم يف أول وق  كل صالة يومً ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي 

، األسلوب نفسه يف التبليغ لألمة، حيدد الوق  بالقول أحياًنا، ويقول ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

للسائل: صل معنا يومني أحياًنا أخرى، فإذا صىل معه صىل الصلوات اخلمس يف 
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يدل عىل أن تأخريه إنام  قوله: " إن عمر بن عبد العزيز أخر العرص شيًئا "

وهو  -كان عن أول وق  االختيار. وإنام ُأنكر عليه؛ لعدوله عن األفضل 

العرص سنة. ، فيؤدي تأخريه هلا إىل أن ُيعتقد أن تأخري -ممن يقتدى به 

وحيتمل أنه أخرها إىل آخر وق  أدائها، وهو وق  الرضورة عندنا، 

معتقًدا أن الوق  كله وق  اختيار كام هو مذهب إسحاق وداود. واألول 

 أشبه بفضله وعلمه، وأظهر من اللفظ.

، ملسو هيلع هللا ىلص""أما إن جربيل قد نزل فصىل أَمام رسول اهللوقول عروة لعمر: 

لم  أن جربيل نزل فصىل، فصىل رسول اهلل ويف الرواية األخرى: "أما ع

ليس فيه حجة واضحة عىل عمر؛ إذ مل يعني له األوقات التي  (1)؟"ملسو هيلع هللا ىلص

صىل به فيها. وياية ما يتوهم عليه: أنه نّبهه وذّكره بام كان يعرف من 

تفاصيل األوقات املعروفة من حديث جربيل كام قد روى ذلك النسائي 

وأبو داود كام سنذكره. ويظهر يل أن هذا التأويل فيه بعد؛ إلنكار عمر بن 

                                                                                                                        

ما بني أول وقتها يوًما، وىف آخر وقتها يوًما، ثم قال للسائل: الوق  الصالح للصالة 

 الوقتني اللذين صلينا فيهام أمس واليوم.

 باب: أوقات - الصالة ومواضع كتاب: املساجد" صحيحه" يف لفظ ملسلم( (1

 .(611: )برقم( 103/  2) اخلمس الصلوات
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لعزيز عىل عروة؛ حيث قال له: " اعلم ما حتدث يا عروة !" أو أن عبدا

وق  الصالة. وظاهر هذا اإلنكار: أنه ملسو هيلع هللا ىلص جربيل هو الذي أقام لرسول 

مل يكن عنده خرب من حديث إمامة جربيل، إما ألنه مل يبلغه، أو بلغه 

فنسيه، وكل ذلك جائز عليه. واألوىل عندي: أن حجة عروة عليه إنام هي 

كان يصيل العرص والشمس طالعة ملسو هيلع هللا ىلص رواه عن عائشة: من أن النبي فيام 

 يف حجرهتا.

ًئا له ومعلاًم بأن األوقات إنام  قبل أن تظهر، وذكر له حديث جربيل موط 

 عليها، وتعيينها له، واهلل أعلم.ملسو هيلع هللا ىلص ثب  أصلها بإيقاف جربيل للنبي 

ومنه قول  أي: تعلو وترتفع. والظهور: العلو، وقوله: " قبل أن تظهر "؛

 النابغة اجلعدي: 

 (1)بلغنا السامء جمدنا وجدودنا * * * وإنا لنبغي فوق ذلك مظهًرا        

أي: مصعًدا عالًيا. وهذا املعنى قد روي بألفاظ خمتلفة، روي كام ذكرناه، 

وروي: " مل ترتفع من حجرهتا "، وروي: " مل يظهر الفيء بعد ". ويف 

مة عىل معنى واحد، البخاري: "مل خترج الشمس من ح و  جرهتا ". وكلها حُمَ

                                                 

 (.3/167(، النهاية البن األثري )1/361( ينظر: يريب احلديث البن قتيبة )(1
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كان يعجل العرص، وينرصف منها والشمس يف وسط ملسو هيلع هللا ىلص وهو أنه 

 احلجرة، مل يصعد فيئها يف جدرها، وذلك لسعة ساحتها، وقرص جدراهنا. 

أن أذكر حديث النسائي الذي رواه من طريق جابر بن  وقد رأي 

، وهو ملسو هيلع هللا ىلصفيها بالنبي  ، يف تفصيل األوقات التي صىل جربيل(1)عبدالله

وَأبنَْي؛  -(2)عىل ما ذكره الرتمذي عن البخاري-أصح ما يف إمامة جربيل 

يَل َأتَى النَبَِي  قال فيه: عن جابر بن عبدالله ليعلمه  ملسو هيلع هللا ىلص   : َأَن ِجرْبِ

                                                 

ام بن كعب بن ينم بن كعب بن سلمة ( جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن َحرَ (1

اأْلَنَْصاِرّي لَسَلِمّي يكنى أبا عبد اّلَِل، وأبا عبد الرمحن، وأبا حممد، أقوال. أحد 

، وله وألبيه صحبة، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو ملسو هيلع هللا ىلص املكثرين عن النبي 

عنه أنه صغري، ومل يشهد األوىل، ذكره بعضهم يف البدريني، وال يصح، ألنه قد روى 

قال: مل أشهد بدرا، وال أحدا، منعني أيب. وذكر البخاري أنه شهد بدرا، وكان ينقل 

ثامن عرشة يزوة. مات سنة ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه املاء يومئذ، ثم شهد بعدها مع النبي 

( ، اإلصابة يف 392/ 4ثامن وسبعني وهو ابن أربع وتسعني سنة. الطبقات الكبري )

 (220/ 1تيعاب يف معرفة األصحاب )(، االس121/ 2متييز الصحابة )

َمٌد:  :الرتمذيقال ( (2 ِقيِ  َحِديُث َجابٍِر، َعِن النَبِي  »وَقاَل حُمَ  يِف امَلَوا
ٍ
ء َأَصحُّ يَشْ

باب: ما جاء يف  – ملسو هيلع هللا ىلصأبواب: الصالة عن رسول اهلل  "الرتمذي"جامع  .ملسو هيلع هللا ىلص «

 .(150( برقم: )196/  1) ملسو هيلع هللا ىلصمواقي  الصالة عن النبي 
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ِ
يُل َوَرُسوُل اّلَِل ِقيَ  الَصاَلِة ، َفَتَقَدَم ِجرْبِ  َف ، َوالنَاُس َخلْ  َخْلَفهُ   ملسو هيلع هللا ىلص  َمَوا

 
ِ
ْهَر ِحنَي َزاَلِ  الَشْمُس. َوَأتَاُه ِحنَي َكاَن الظ لُّ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اّلَِل ، َفَصىَل الظُّ

ُثَم َأتَاُه ِحنَي َوَجَبِ   -يعني: فصىل العرص –ِمْثَل َشْخِصِه ، َفَصنََع َكاَم َصنََع 

ُه ِحنَي َياَب الَشَفُق، الَشْمُس ، َفَصنََع َكاَم َصنََع ، َفَصىَل امْلَْغِرَب، ُثَم َأتَا

. ُثَم َأتَاُه ِحنَي اْنَشَق اْلَفْجُر ، َفَصنََع 
ِ
َفَصنََع َكاَم َصنََع ، َفَصىَل صالة اْلِعَشاء

َكاَم َصنََع ، َفَصىَل اْلَغَداَة، ُثَم َأتَاُه اْلَيْوَم الَثايِنَ ِحنَي َكاَن ظِلُّ الَرُجِل ِمْثَل 

ْهَر. ثَم َأتَاُه ِحنَي َكاَن ظِلُّ َشْخِصِه ، َفَصنََع َكاَم   َصنََع بِاأْلَْمِس َفَصىَل الظُّ

. ُثَم َأتَاُه ِحنَي  الَرُجِل ِمْثَل َشْخَصْيِه ، َفَصنََع َكاَم َصنََع بِاأْلَْمِس َفَصىَل اْلَعرْصَ

واية: وقًتا ويف ر-َوَجَبِ  الَشْمُس َفَصنََع َكاَم َصنََع بِاأْلَْمِس َفَصىَل امْلَْغِرَب 

، َفنِْمنَا ُثَم ُقْمنَا، ُثَم نِْمنَا ُثَم ُقْمنَا ، َفَأتَاُه َفَصنََع مثل ما -واحًدا مل يزل عنه

ا؛ -َصنََع بِاأْلَْمِس َفَصىَل اْلِعَشاَء  ويف رواية: ثم جاء للصبح حني أسفر جدًّ

. (1)(َصاَلَتنْيِ َوْقٌ ()َما َبنْيَ َهاَتنْيِ ال، ُثَم َقاَل: )-يعني: يف اليوم الثاين 

 وسيأيت الكالم عىل ما تضمنه من النك  إن شاء اهلل.

                                                 

( 124/  1أول وق  العرص ) :باب –املواقي   :النسائي يف "املجتبى" كتاب( (1

 (.512برقم: )



172 

 

وقد أخذ بعض الناس من هذا احلديث صحة إمامة املفرتض باملتنفل، 

وذلك ال يتم حتى يتبني أن جربيل كان متنفاًل، وال يقدر عليه. وفيه 

 أكثرها.أبواب من الفقه ال ختفى عىل متأمل، وسيأيت التنبيه عىل 

 وقوله يف حديث عبد اهلل بن عمرو: ))وق  الظهر إذا زال  الشمس((،

بة بعد هناية ارتفاعها، وهو  زوال الشمس: عبارة عن بداية انحطاطها مغر 

أول وق  الظهر باإلمجاع. وال خالف أن الوق  من فروض الصالة ومن 

 رشوط صحتها، إال شيًئا روي عن أيب موسى وبعض السلف، ومل يصح

عنهم، وانعقد اإلمجاع عىل خالفه. وال خالف يف أوائل أوقات 

الصلوات، إال يف وق  العرص والعشاء اآلخرة. فأبو حنيفة يقول: إن 

وق  العرص آخر القامتني، وخالفه الناس كلهم يف ذلك حتى أصحابه. 

وأما العشاء فاتفق عىل أن وقتها بعد مغيب الشفق، لكن ذهب أبو حنيفة 

أنه البياض، واجلمهور عىل أنه احلمرة يف حتديد أواخر األوقات  واملزين إىل

 كام سيأيت.

يعني: بعد طرح اعتبار القدر الذي وقوله: ))وكان ظل الرجل كطوله(( 

زال  عليه الشمس، إن كان له قدر. فلو قدرنا أن الشمس وقف  عىل 

وله: رأس ذي الظل، مل يكن للظل قدر، واعترب من أصل القائم، ثم أفاد بق
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(( أن الوق  ممتد متسع، وأن آخره أول وق  العرص، ))ما مل حيرض العرص

وهو انتهاء آخر ظل املثل، وهذا مثل ما يف حديث إمامة جربيل بالنبي 

أنه صىل به العرص يف اليوم األول حني كان ظل كل يشء مثله، ملسو هيلع هللا ىلص: 

وكالمها حجة عىل أيب حنيفة يف قوله: إن أول وق  العرص إذا كان ظل 

 . (1)كل يشء مثليه

وهو قول شاذ منكر خالف فيه هذه النصوص ومجيع الناس، خال أنه قد 

ُحكي عن الشافعي، وقد ترّبأ من هذا القول أصحاب أيب حنيفة 

 والشافعي لظهور فساده.

ثم متام القامة بال فصٍل بينهام هو أول وق  العرص، وهو مشرتك بينهام 

خرين، متسًكا بحديث جربيل، عند مالك وابن املبارك وإسحاق يف آ

وذلك أنه صىل به العرص يف اليوم األول حني كان ظل كل يشء مثله، 

وصىل به الظهر يف اليوم الثاين حني كان ظل كل يشء مثله. يري أهنم محلوا 

(( عىل أنه فرغ منها يف آخر القامة، وصىل يف العرص صىل يف الظهرقوله: ))

 لثانية. عىل أنه بدأ هبا يف أول القامة ا

                                                 

 (.7/173(، املوسوعة الفقهية )1/220( ينظر: العناية رشح اهلداية )(1
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وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأمحد والطربي وحممد بن احلسن وأبو 

يوسف وابن حبيب وابن املواز من أصحابنا: ال مشاركة بني الوقتني، وال 

بد من فاصلٍة بينهام، وهي: زيادة أدنى يشء عىل القامة، يري أن أصحابنا 

وىل خيرج وق  ال يشرتطون هذه الزيادة، ويقولون: بانتهاء القامة األ

الظهر، فيعقبها أول وق  العرص من يري زيادة. وقال أشهب: بل 

االشرتاك يف القامة األوىل، فيكون ما قبلها بقدر ما ُيوَقُع فيه إحدى 

الصالتني مشرتًكا بينهام، واختار هذا القول أبو إسحاق التونِس، وحكاه 

ر االشرتاك القايض أبو بكر بن العريب رواية عن مالك. وحجة من مل ي

قوله: " وق  الظهر ما مل حترض العرص "، وما جاء يف حديث أيب موسى، 

صىل بالسائل الظهر يف اليوم الثاين حني كان قريًبا ملسو هيلع هللا ىلص وذلك: أن النبي 

 من وق  العرص باألمس. 

وظاهر هذين احلديثني أن بينهام فضاًل قريًبا. والقول باالشرتاك أبني، وهو 

ث، وأشهب مل يتأول: " فصىل يف الظهر الذي جيمع شتات األحادي

ملسو هيلع هللا ىلص والعرص "، بل محلهام عىل ظاهرمها ]يف[ الظهر والعرص، وهو أنه 

 فرغ من الظهر والعرص ىف اليومني عند انتهاء القامة، واهلل أعلم. 
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يعني بقوله: " ما مل  وقوله: ))ووق  العرص ما مل تصفر الشمس((:

خر وق  العرص قبل خمالطة تصفر": ما مل يدخلها صفرة. وظاهره أن آ

ُثَم َأَمَرُه بِاْلَعرْصِ »الصفرة. وهذا كام قال يف حديث بريدة بن حصيب: 

الِْطَها ُصْفَرةٌ  يعني يف اليوم الثاين، وهذا  (1)«َوالَشْمُس َبْيَضاُء َنِقَيٌة مَلْ خُتَ

الظاهر خمالف حلديث أيب موسى؛ إذ قال فيه: " ثم أخر العرص حتى 

والقائل يقول: قد امحرت الشمس "، وظاهر هذا أنه بعد  انرصف منها

الصفرة بكثري. ووجه اجلمع أن هذا كله تقريب، وإنام التحقيق حيصل بام 

يف حديث جربيل من تقديره بام إذا كان ظل كل يشء مثيل شخصه. قال 

القايض أبو بكر بن العريب: ومها متساويان يف املعنى؛ ألن الشمس ال يزال 

صًعا حتى ينتهي َثنُْي الظل، فإذا أخذ يف التثليث نقص البياض، بياضها نا

 حتى تأخذ الشمس يف التطفيل، فتتمكن الصفرة.

فيه إشكال؛ وذلك أن قرن الشمس  وقوله: ))ويسقط قرهنا األول((:

أعالها، وهو أول ما يبدو منها يف الطلوع، وأول ما يسقط منها يف 

وق  الفجر: "ما مل يطلع قرن الشمس الغروب، كام قال يف هذه الرواية يف 

د به أعىل شعاعها الدائر هبا، وإما أعىل جرمها  األول"، وهو إما أن يرا

                                                 

 .سبق خترجيه( (1
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، -كام قررنا  -وعينها، وعىل التقديرين فآخر وق  توسعة العرص قبله 

 وحينئذ يتضح اإلشكال.

: ويظهر يل أن املقصود من قوله: " ووق  العرص ما مل تصفر الشمس قل 

رهنا األول ": أن ُيبني  به امتداد وق  األداء كله إىل يايته، ويسقط ق

ويدخل فيه الوق  الذي سميناه نحن: وق  الرضورة. وعىل هذا يمكن 

أن يقال: إن الصفرة هنا هي ابتداء تغري الشمس إىل السواد عند الغررب، 

 وهذا عىل لغة العرب املعروفة تسميتهم األسود أصفر؛ كام قال: 

، (2). وكام قال تعاىل: }َكَأنَُه مِجَاَلٌ  ُصْفٌر{(1)ٌر أوالُدها كالّزبيبُهَن ُصفْ 

؛ أي: سوداء. ويكون قرهنا: جرمها، واهلل (3)ويف قوله: }َبَقَرٌة َصْفَراُء{

 أعلم.

هذا يؤذن بأن وق   وقوله: ))ووق  صالة املغرب ما مل يغب الشفق((:

ق حلديث أيب موسى؛ املغرب موسع كسائر أوقات الصلوات، وهو مواف

حيث صىل املغرب يف اليوم األول عند وقوع الشمس، ويف الثاين حني 

                                                 

 (.4/460( لسان العرب )2/714( ينظر: الصحاح للجوهري )(1

 (.33( سورة املرسالت: آية )(2

 (.69البقرة: آية )( سورة (3
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ياب الشفق "، وهو قول مالك يف "املوطأ"، وأحد قويل الشافعي، وقول 

الثوري وأصحاب الرأي عىل اختالفهم يف الشفق ما هو عىل ما يأيت إن 

 شاء اهلل.

فإن فيه: إنه صالها  هذا احلديث يف املغرب حديث جربيل؛ وقد عارض

يف اليومني يف وق  واحد حني ياب  الشمس، وصار أيًضا إليه مجهور من 

 : العلامء، وهو مشهور قول مالك والشافعي واألوزاعي ويريهم، وقالوا

هو حمدود األول بمغيب قرص الشمس، ويري حمدود اآلخر، بل مقدًرا 

ثان اختلف آخره بالفراغ منها يف حق كل مكلف. وملا تعارض احلدي

 العلامء يف األرجح منهام، فرجح كل منهام بحسب ما ظهر له. 

: ويمكن اجلمع والبناء بينهام بأن يقال: إن إيقاع املغرب يف حديث قل 

جربيل يف وق  واحد، لعّله: إنام كان ليبني أن إيقاعها يف ذلك الوق  

َمتِي اَل َتَزاُل أُ ملسو هيلع هللا ىلص: ))أفضل، ولذلك اتفق  األمة عىل ذلك. وقد قال 

ُروا امْلَْغِرَب إىَِل َأْن َتْشَتبَِك  -َأْو َقاَل: َعىَل اْلِفْطَرةِ -بَِخرْيٍ  َما مَلْ ُيَؤخ 

. وليس فيه ما يدل عىل منع تأخريها عن ذلك الوق . (1)((النُُّجومُ 

                                                 

 – الصالة: كتاب" سننهأخرجه أبو داود يف " مرفوعا، َعاِمرٍ  ُعْقَبَة ْبنِ اخلرب عن ( (1

( 3860/  7" )مسنده" يف وأمحد( 418: )برقم( 161/  1) املغرب وق : باب
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وتكون أحاديث التوسعة تبني  وق  اجلواز، فريتفع التعارض، ويصح 

باتفاق األصوليني؛ ألن فيه إعامل كل واحد اجلمع، وهو أوىل من الرتجيح 

 من الدليلني، والرتجيح إسقاط أحدمها، واهلل أعلم.

يف الشفق، فذهب اجلمهور إىل أنه احلمرة التي تكون  وقد اختلف العلامء

يف املغرب. وذهب أبو حنيفة واملزين إىل أنه البياض الذي يكون بعد 

 احلمرة. 

عليهام باالشرتاك، ومها متصالن؛ : انطالق اسم الشفق وسبب اخلالف

أي: أحدمها بعد اآلخر. فمن أخذ بأول االسم قال: هو احلمرة، ومن 

 أخذ بآخره قال: هو البياض. ومذهب اجلمهور أوىل؛ لوجهني:

اء بذلك قد رصدوا ذلك وراقبوه، فتحقق هلم أن نعت: أن أهل اإلأحدمها

ليل بن أمحد وابن أيب البياض ال يغيب إال عند طلوع الفجر، قال ذلك اخل

 أويس ويريمها.

                                                                                                                        

 َحِديث   َهَذا» :(1/303وقال احلاكم يف املستدرك) (.17602: )برقم
, َشْرطِ  َعَلى َصِحيح    َصِحيح   َشاِهد   َوَله   ُي َّرَِجاه   َولَْ  م ْسِلم 
ْسَنادِ   . ووافقه الذهيب.«اْْلِ
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، (1): أنه قد روى أبو داود من طريق صحيح عن  النُّْعاَمِن ْبِن َبِشرٍي والثاين

 اآْلِخَرِة َكاَن »أنه قال: َأنَا َأْعَلُم النَاِس بَِوْقِ  َهِذِه الَصاَلِة 
ِ
َصاَلِة اْلِعَشاء

 
ِ
يَها لُِسُقوِط اْلَقمَ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اّلَِل . وهذا ينص عىل أنه كان (2)«ِر لَِثالَِثةٍ ُيَصل 

يصليها قبل مغيب البياض، بل عىل أنه كان يصليها عند متكن البياض؛ 

 ألنه إذ ذاك يسقط القمر يف الثالثة من الشهر، وهذا يرفع اخلالف.

أكثر رواة هذا  وقوله: ))ووق  العشاء إىل نصف الليل األوسط((:

وانام يقولون: " إىل نصف الليل "، احلديث مل يذكروا فيه "األوسط"، 

فقط، وتلك الزيادة هي من حديث مهام عن قتادة. وكل من روى هذا 

احلديث عن قتادة مل يذكرها يريه. وكأن هذه الرواية وهم؛ ألن األوسط 

يف املقَدرات واملعدودات إنام يقال عىل ما يتوسط بني اثنني فأكثر. مهللا 

، فحينئذ يصح أن يقال: هو أوسط إال إن ُأريد باألوسط: األعدل

الشيئني؛ أي: أعدهلام. وهذا اليشء أوسط من هذا؛ أي: أعدل منه. 

                                                 

 سبق  ترمجته. (1)

/  1) اآلخرة العشاء وق : باب – الصالة: كتاب" سننه( أخرجه أبو داود يف "(2

 ِإْسَناد   َوه وَ (: 1/308وقال احلاكم يف املستدرك) .،(419: )برقم( 161
 الذهيب.َصِحيح . ووافقه 
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ويمكن أن حتمل رواية تلك الزيادة عىل الصحة، ويكون معناه: أن 

النصف األول أعدل بالنسبة إىل إيقاع الصالة فيه من النصف اآلخر؛ 

 لتأدية الصالة يف األول وكثرة الثواب فيه. 

اختلف العلامء يف آخر وق  العشاء اآلخرة، فذهب طائفة من العلامء ثم 

إىل أن ذلك آخر النصف األول، وإليه ذهب ابن حبيب من أصحابنا 

. (1)متمسًكا هبذا احلديث، وبقول عمر: " فإن َأَخْرَت َفِإىَل َشْطِر الَلْيِل"

أيب لثلث األول، متمسًكا بحديث ربام لومشهور مذهب مالك: أنه أخر 

أّخر العشاء اآلخرة حتى كان ثلث الليل "، ملسو هيلع هللا ىلص موسى؛ إذ فيه: " أنه 

وهو قول مجهور العلامء. وروي عن النخعي أنه الربع األول، وال 

متمسك له واضح يف األحاديث. وسبب اخلالف: الرتجيح بني هذه 

 األحاديث.

الفجر:  وقوله: ))ووق  الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس((،

ي بذلك النفجاره؛ أي: لظهوره هو ا نصداع البياض من املرشق، وُسم 

وخروجه؛ كام ينفجر النهر. وهو اثنان: الكاذب، وهو املسمى بذنب 

                                                 

( 10/  1وقوت الصالة ) -( أخرجه مالك يف "املوطأ" كتاب: وقوت الصالة (1

 (.11( برقم: )11/  1(، و)10برقم: )
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الرسحان، وهو الصاعد املستطيل. والصادق، وهو املمتد املنترش يف 

 األفق. قال الشاعر:

 ....فإذا رأى الصبح امْلَُصَدق خَيِْفُق *** ..................

وهذا هو الذي حُيّرم عىل الصائم األكل وجتزئه الصالة فيه دون األول بال 

 خالف. 

واختلف يف آخر وق  الصبح، فذهب اجلمهور وأئمة الفتيا إىل أن آخر 

وقتها طلوع أول جرم الشمس، وهو مشهور مذهب مالك. وعىل هذا ال 

ك الوق  يكون هلا عنده وق  رضورة، وال ُيؤّثم تارك الصالة إىل ذل

متعمًدا. وروى عنه ابن القاسم وابن عبد احلكم: أن آخر وقتها اإلسفار 

األعىل، وعىل هذا فام بعد اإلسفار وق  ألصحاب األعذار، ويؤّثم من 

 أّخر الصالة إىل ذلك الوق . 

 اختالف األحاديث الواردة يف هذا املعنى.  وسبب هذا اخلالف:

ة األخرى التي قال فيها: ))فإذا وذلك أن ظاهر هذا احلديث ونص الرواي

، ويف (1)َصَلْيُتُم اْلَفْجَر َفِإَنُه َوْقٌ  إىَِل َأَن َيْطُلَع َقْرُن الَشْمِس اأْلََوُل((

                                                 

باب: أوقات  -سلم يف "صحيحه" كتاب: املساجد ومواضع الصالة رواية مل( (1

 .(612( برقم: )104/  2الصلوات اخلمس )
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صىل بالسائل الفجر يف اليوم الثاين حتى ملسو هيلع هللا ىلص حديث أيب موسى: أنه 

. وظاهر (1)ْت "انرصف منها َواْلَقاِئُل َيُقوُل: َقْد َطَلَعِ  الَشْمُس، َأْو َكادَ 

هذا: أن آخر وقتها خيرج قبل طلوع الشمس بيسري، وهو الذي ُيقّدر 

ْبِح َرْكَعًة َقْبَل َأْن َتْطُلَع الَشْمُس، »بإدراك ركعة؛ كام قال:  َمْن َأْدَرَك ِمَن الصُّ

ْبَح   .(2)«َفَقْد َأْدَرَك الصُّ

بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة:  (3)قال مالك والشافعي: التغليس  تنبيه:

، فإن فاته ذلك فاإلسفار أوىل (4)األفضل اجلمع بني التغليس واإلسفار 

                                                 

باب: أوقات  –ومواضع الصالة سلم يف "صحيحه" كتاب: املساجد رواية مل( (1

 .(614( برقم: )106/  2الصلوات اخلمس )

اب: من أدرك من ب – الصالة مواقي : كتاب" صحيحه( أخرجه البخاري يف "(2

 املساجد: كتاب" صحيحه(، ومسلم يف "579( برقم: )120/  1الفجر ركعة )

/  2) الصالة تلك أدرك فقد الصالة من ركعة أدرك من: باب – الصالة ومواضع

 (.608: )برقم( 103/  2)و ،(608: )برقم( 102

الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلط  بضوء الصباح، ينظر النهاية يف يريب  (3)

 ( مادة : يلس.3/377احلديث واألثر البن األثري )

اإلسفار: أسفر الصبح إذ انكشف وأضاء، ينظر النهاية يف يريب احلديث  (4)

 ر.( مادة : سف2/372)
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يفعله من املداومة عىل ملسو هيلع هللا ىلص من التغليس، وهذا خمالف ملا كان النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: " التغليس، حتى قد قال ابن عباس ملا وصف صالة جربيل بالنبي 

 .(1)إىل أن يسفر هبا" ثم كان  صالته بعد ذلك التغليس، مل َيُعدْ 

                                                 

. وابن 394( ك الصالة، باب يف املواقي ، ح1/107أخرجه أبوداود يف سننه) (1)

 .1494(، ك الصالة، باب مواقي  الصالة، ح 4/362حبان يف صحيحه)

قال اإلمام الشوكاين: واحلديث يدل عىل استحباب املبادرة بصالة الفجر يف أول 

ومالك والشافعي وأمحد الوق . وقد اختلف العلامء يف ذلك، فذهب  العرتة 

وإسحاق وأبو ثور واألوزاعي وداود بن عيل وأبو جعفر الطربي وهو املروي عن 

عمر وعثامن وابن الزبري وأنس وأيب موسى وأيب هريرة إىل أن التغليس أفضل وأن 

اإلسفار يري مندوب. وحكى هذا القول احلازمي عن بقية اخللفاء األربعة وابن 

 صاري وأهل احلجازمسعود وأيب مسعود األن

واحتجوا باألحاديث املذكورة يف هذا الباب ويريها ولترصيح أيب مسعود يف 

التغليس حتى مات ومل يعد إىل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -احلديث اآليت بأهنا كان  صالة النبي 

اإلسفار. وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري واحلسن بن حي وأكثر 

 وابن مسعود إىل أن اإلسفار أفضل. -السالم عليه  -العراقيني وهو مروي عن عيل 

وسيأيت نحوه. وقد أجاب القائلون بالتغليس « أسفروا بالفجر»واحتجوا بحديث 

د إال تبني  عن أحاديث اإلسفار بأجوبة. منها أن اإلسفار التبني والتحقق، فليس املرا
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هذا حجة أليب  وقوله: ))فإذا طلع  الشمس فأمسك عن الصالة((:

حنيفة وأهل الرأي عىل منع إيقاع يشء من الصلوات فرضها ونفلها عند 

: إنه لو طلع  عليه الشمس وقد  الطلوع، وقد يلوا يف هذا حتى قالوا

                                                                                                                        

ثوب »الفجر وحتقق طلوعه ورد بام أخرجه ابن أيب شيبة وإسحاق ويريمها بلفظ: 

ومنها أن األمر « بصالة الصبح يا بالل حني يبرص القوم مواقع نبلهم من اإلسفار

 باإلسفار يف الليايل املقمرة فإنه ال يتحقق فيها الفجر إال باالستظهار يف اإلسفار.

وذكر اخلطايب أنه حيتمل أهنم ملا أمروا بالتعجيل صلوا بني الفجر األول والثاين طلبا 

: صلوا بعد الفجر الثاين، وأصبحوا هبا، فإنه أعظم ألجركم، فإن للثواب، فقيل هلم

قيل: لو صلوا قبل الفجر مل يكن فيها أجر، فاجلواب أهنم يؤجرون عىل نيتهم وإن مل 

 «.إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر»تصح صالته لقوله 

ملسو هيلع هللا ىلص  -وقال أبو جعفر الطحاوي: إنام يتفق معاين آثار هذا الباب بأن يكون دخوله 

يف صالة الصبح مغلسا ثم يطيل القراءة حتى ينرصف عنها مسفرا، وهذا خالف  -

قول عائشة؛ ألهنا حك  أن انرصاف النساء كان وهن ال يعرفن من الغلس، ولو 

بالسور الطوال ما انرصف إال وهم قد أسفروا ودخلوا يف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قرأ رسول اهلل 

حني قرأ البقرة يف ركعتي  - عنه ريض اهلل -اإلسفار جدا، أال ترى إىل أيب بكر 

الصبح قيل له: كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلع  مل جتدنا يافلني، ينظر نيل 

 .مرص –( ط/ دار احلديث 2/23األوطار للشوكاين )
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فة العلامء، صىل ركعة من الصبح لفسدت عليه، وهذا بخالف ما عليه كا

)من نام عن ملسو هيلع هللا ىلص: فإهنم رأوا أن الفرض ال يتناوله هذا العموم بنّص قوله 

صالة أو نسيها فليصل ها إذا ذكرها(، ويف بعض رواياته: )فذلك وقتها(. 

 فجمعوا بني احلديثني عىل هذا الوجه، واجلمع أوىل من الرتجيح.

ه يف بعض وقول وقد تقدم الكالم عىل قوله: ))بني قرين الشيطان((.

روايات حديث عبدالله بن عمرو: ))َوَوْقُ  امْلَْغِرِب َما مَلْ َيْسُقْط َثْوُر 

. قال اخلطايب: هو َثَوران محرته واندفاعها. وُيروى: فور بالفاء (1)الَشَفِق((

يف يري "األم"، وهو بمعنى " ثور "؛ أي: سطوعه وظهوره، من: " فار 

 .(2)املاء"؛ إذا اندفع وظهر 

((؛ يعني عىل السائل؛ ه يف حديث أيب موسى: ))َفَلْم َيُرَد َعَليِْه َشيًْئاوقول

أي: مل يرد عليه ما حيصل له به بيان ما سأل عنه، وإال فقد قال له: " صل  

معنا هذين اليومني "؛ كام جاء يف الرواية األخرى. ويف هذا: جواز تأخري 

                                                 

باب: أوقات  -سلم يف "صحيحه" كتاب: املساجد ومواضع الصالة ( رواية مل1)

نسائي يف "املجتبى" كتاب: وال، (612( برقم: )104/  2الصلوات اخلمس )

 .(521( برقم: )126/  1باب: آخر وق  املغرب ) -املواقي  

 .(1/127ينظر معامل السنن للخطايب ) (2)
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 -بيان ما سأله عنه  أن يؤخرملسو هيلع هللا ىلص البيان إىل وق  احلاجة. وجاز للنبي 

َم قبل ذلك  رَتَ ؛ ألن األصل: استصحاب -وإن جاز عىل السائل أن خُيْ

 السالمة، والبقاء إىل مثل هذه املدة، أو أوحي إليه أنه يبقى إىل هذه املدة.

أي: أمر هبا فأقيم ؛ كام قال يف الرواية األخرى:  وقوله: " فأقام الفجر"؛

: أقام، فسّمى اإلقامة: أذاًنا؛ إذ حيصل هبا " فأمر بالالً فأّذن بغلس "؛ أي

 اإلعالم بحضور الصالة والرشوع فيها.

 وقوله: ))الوق  بني هذين((، وقوله: ))ووق  صالتكم بني مارأيتم((،

وكذلك يف حديث جربيل: ))الوق  بني هذين((، هي كلها حجة ملالك 

 آخره، وأصحابه عىل قوهلم: إن الوق  املوسع كله للوجوب من أوله إىل

وإن املكلف خمري بني تقديم الصالة وتأخريها إىل آخر الوق ، فأي وق  

صىل فيه املكلف فقد أَدى ما عليه. وقد ختّبط كثري من الناس يف هذا 

 املعنى، وطال فيه نزاعهم، وما ذكرناه واضح موافق لظاهر احلديث. 

وقد ذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إىل أن وق  الوجوب 

 واحد يري معني، وإنام يعينه املكلف بفعله.  وق 
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اًل صب آخره فوذهب الشافعي إىل أن أول الوق  هو الواجب، وإنام رض

بني القضاء واألداء، وهذا باطل بام أنه لو تعني ذلك الوق  للوجوب 

 ألثم من أخر الصالة عنه إىل يريه، وباإلمجاع ال يؤثم. 

الوق . وهذا أيًضا باطل؛ إذ لو وذهب احلنفية إىل أن وق  الوجوب آخر 

كان كذلك ملا جاز ألحد أن يوقع الصالة قبل آخر الوق ، وقد جاز 

 (1)ذلك باإلمجاع. ثم احلديث الذي ذكرناه يرد عىل هذه الفرق كلها

                                                 

ينظر الكوكب الوهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ملحمد األمني اهلرري  (1)

(8/387) . 

 * ومما ترشد إليه األحاديث:

دليل عىل أن وق  الصالة من فرائضها، وأهنا ال جتزى قبل وقتها. قاله احلافظ  –1

 ابن حجر وهذا ال خالف فيه.

وفيها املبادرة بالصالة يف أول وقتها، وهذا هو األصل وإن روى اإلبراد بالظهر  - 2

 واإلسفار بالفجر وتأخري العشاء باألحاديث الصحيحة.

 األمراء، وإنكارهم عليهم ما خيالف السنة.وفيها دخول العلامء عىل  - 3

ويؤخذ من مراجعة عمر بن عبد العزيز جواز مراجعة العامل لطلب البيان  – 4

 والرجوع إىل السنة.

 وفيها أن للصالة وق  فضيلة، ووق  اختيار ووق  رضورة. – 6
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 ويف األحاديث أن وق  املغرب ممتد إىل سقوط الشفق. - 7

ديث "ُبَرْيدة" البيان بالفعل، وهو أبلغ يف اإليضاح، ويف حديث جربيل وح - 8

 وتعم فائدته السائل ويريه.

 وفيها تأخري البيان إىل وق  احلاجة، وهو مذهب مجهور األصوليني. - 9

وفيها جواز تأخري الصالة عن أول وقتها، وترك فضيلة أول الوق  ملصلحة  - 10

 راجحة، واهلل أعلم.



189 

 

 الرابع بابال
 ما جاء يف القراءة يف الصالة وبيان أركانها

 

َقاَل: )) َمْن َصىَل َصالًة مَلْ َيْقَرأْ فِيَها ملسو هيلع هللا ىلص  َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ؛ َعِن النبي -46

ِن َفِهَي ِخَداٌج (( َثالًثا ، َيرْيُ مَتَاٍم . َفِقيَل أليَِب ُهَرْيَرَة : إَِنا َنُكوُن َوَراَء  بُِأم  اْلُقْرآ

 
ِ
وُل : َيقُ ملسو هيلع هللا ىلص اإِلَماِم . َفَقاَل : اْقَرأْ هِبَا يِف َنْفِسَك ، َفِإين  َسِمْعُ  َرُسوَل اهلل

))َقاَل اهلُل َعَز َوَجَل : َقَسْمُ  الَصالَة َبْينِي َوَبنْيَ َعْبِدي نِْصَفنْيِ ، َولَِعْبِدي َما 

نَي { َقاَل اهلُل : مَحَِديِن َعبِْدي . 
ِ
 َرب  اْلَعامَل

ِ
َ
ِ
َسَأَل ، َفِإَذا َقاَل اْلَعْبُد : } احْلَْمُد ّلِل

ِحيِم { َقاَل اهلُل : َأثْنَى َعيَلَ َعْبِدي . َوإَِذا َقاَل : } َوإَِذا َقاَل : } الَرمْحَِن الرَ 

يِن { َقاَل : جَمََديِن َعْبِدي . َوَقاَل َمَرًة : َفَوَض إيَِلَ َعبِْدي ، َوإَِذا  َمالِِك َيْوِم الد 

َعبِْدي، َولَِعبِْدي َما  َقاَل : } إَِياَك َنْعُبُد َوإَِياَك َنْسَتِعنُي { َقاَل : َهَذا َبيْنِي َوَبنْيَ 

َط اَلِذيَن َأنَْعْمَ  َعَليِْهْم  ا َط امْلُْسَتِقيَم . رِصَ ا َ َسَأَل . َفِإَذا َقاَل : } اْهِدَنا الرص 

َيرْيِ امْلَْغُضوِب َعَليِْهْم َوال الَضال نَي { َقاَل : َهَذا لَِعبِْدي ، َولَِعبِْدي َما 

 .(1)َسَأَل((

                                                 

باب: وجوب قراءة الفاحتة يِف  -" كتاب: الصالة أخرجه مسلم يف "صحيحه (1)

باب:  -(، والنسائي يف "املجتبى" كتاب: االفتتاح 395( برقم: )9/  2كل ركعة )
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َءٌة، َفاَم َأْسَمَعنَا النبي  َوَعنُْه؛ َقاَل: -47 َأْسَمْعنَاُكْم، ملسو هيلع هللا ىلص يِف ُكل  َصالٍة قَِرا

ِن َفَقْد َأْجَزأَْت َعنُْه، َوَمْن َزاَد  َوَما َأْخَفى ِمنَا َأْخَفيْنَا ِمنُْكْم. َمْن َقَرأَ بُِأم  اْلُقْرآ

 .(1)َفُهَو َأْفَضُل 

                                                                                                                        

 ،( 908( برقم: )201/  1ترك قراءة بسم اهلل الرمحن الرحيم يف فاحتة الكتاب: )

بفاحتة باب: من ترك القراءة يف صالته  -وأبو داود يف "سننه" كتاب: الصالة 

والرتمذي يف "جامعه"  أبواب: تفسري القرآن  ،(821( برقم: )301/  1الكتاب )

( برقم: 67/  5) باب: ومن سورة فاحتة الكتاب -.  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل 

وابن ماجه يف "سننه" أبواب: إقامة  ،(1م  2953( برقم: )68/  5)و(، 2953)

(، أبواب: 838( برقم: )25/  2باب: القراءة خلف اإلمام ) -الصالة والسنة فيها 

 .(3784( برقم: )701/  4باب: ثواب القرآن ) -األدب 

/  1باب: القراءة يف الفجر ) -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: األذان  (1)

باب: وجوب قراءة  -ومسلم يف "صحيحه"  كتاب: الصالة  ،(772( برقم: )154

(، والنسائي يف "املجتبى" كتاب: 396( برقم: )10/  2الفاحتة يِف كل ركعة )

باب:  -(، كتاب: االفتتاح 968( برقم: )213/  1باب: قراءة النهار ) -االفتتاح 

 -الصالة وأبو داود يف "سننه" كتاب:  ،(969( برقم: )213/  1قراءة النهار )

باب: من ترك  -(، كتاب: الصالة 797( برقم: )293/  1باب: القراءة يف الظهر )
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48-  
ِ
امْلَْسِجَد ، َفَدَخَل َرُجٌل َفَصىَل، ُثَم َدَخَل ملسو هيلع هللا ىلص َوَعنُْه ؛ َأَن َرُسوَل اهلل

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َفَسَلَم َعىَل َرُسوِل اهلل

ِ
الَسالَم ، َفَقاَل : )) ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَرَد َرُسوُل اهلل

اْرِجْع َفَصل  َفِإَنَك مَلْ ُتَصل  (( ، َفَرَجَع الَرُجُل َفَصىَل َكاَم َكاَن ُيَصىَل ، ُثَم َجاَء 

 ملسو هيلع هللا ىلص  إىَِل النَبِي  
ِ
َوَعَليَْك الَسالُم (( ملسو هيلع هللا ىلص : )) َفَسَلَم َعَليِْه ، َفَقاَل َرُسوُل اهلل

(( ، َحَتى َفَعَل َذلَِك َثالَث َمَراٍت .  ُثَم َقاَل : ))اْرِجْع َفَصل  َفِإَنَك مَلْ ُتَصل 

َعل ْمنِي. َقاَل : ))  َفَقاَل الَرُجُل : َواَلِذي َبَعثََك بِاحْلَق  ! َما ُأْحِسُن َيرْيَ َهَذا ،

ِن ، ُثَم اْرَكْع َحتَى  ْ ، ُثَم اْقَرأْ َما َتيرََسَ َمَعَك ِمَن اْلُقْرآ إَِذا ُقْمَ  إىَِل الَصالِة َفَكرب 

َتْطَمئَِن َراكًِعا ، ُثَم اْرَفْع َحَتى َتْعَتِدَل َقائاًِم ، ُثَم اْسُجْد َحَتى َتْطَمئَِن َساِجًدا ، 

ْرَفْع َحَتى َتْطَمئَِن َجالًِسا ، ُثَم اْفَعْل َذلَِك يِف َصالتَِك ُكل َها ((. َزاَد يِف ُثَم ا

ِرَواَيٍة : )) إَِذا ُقْمَ  إىَِل الَصالِة َفَأْسبِِغ اْلُوُضوَء ، ُثَم اْسَتْقبِِل اْلِقْبَلَة 

)) ْ َفَكرب 
(1). 

                                                                                                                        

باب:  -(، كتاب: الصالة 819( برقم: )300/  1القراءة يف صالته بفاحتة الكتاب )

 .(820( برقم: )301/  1من ترك القراءة يف صالته بفاحتة الكتاب )

باب: وجوب القراءة لإلمام  -انأخرجه البخاري يف "صحيحه"  كتاب: األذ (1)

باب: و(، 757( برقم: )152/  1واملأموم يف الصلوات كلها يف احلرض والسفر )

باب: من رد فقال عليك و(، 793( برقم: )158/  1استواء الظهر يف الركوع )
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 -كتاب: األيامن والنذور و(، 6252برقم: )و(، 6251( برقم: )55/  8السالم )

ومسلم يف "صحيحه"   ،(6667( برقم: )136/  8يف األيامن )باب: إذا حنث ناسيا 

(، 397( برقم: )10/  2باب: وجوب قراءة الفاحتة يِف كل ركعة ) -كتاب: الصالة 

باب: فرض  -تاب: االفتتاح كوالنسائي يف "املجتبى" ، (397( برقم: )11/  2)و

 -اب: الصالة وأبو داود يف "سننهكت ،(883( برقم: )196/  1التكبرية األوىل )

، (856( برقم: )318/  1باب: صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود " )

باب: ما جاء يف  - ملسو هيلع هللا ىلصوالرتمذي يف "جامعه"  أبواب: الصالة عن رسول اهلل 

بواب: االستئذان واآلداب عن وأ ،(303( برقم: )334/  1وصف الصالة )

 ،(2692( برقم: )423/  4باب: ما جاء كيف رد السالم ) -. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

/  2باب: إمتام الصالة ) -وابن ماجه يف "سننه"  أبواب: إقامة الصالة والسنة فيها 

( برقم: 650/  4باب: رد السالم ) -(، أبواب: األدب 1060( برقم: )169

(3695.) 

 * املعنى العام هلذه األحاديث:

الصالة هي الصلة بني العبد وربه، مخس مرات يف كل يوم وليلة يتجه اإلنسان إىل 

خالقه، ويقف بني يديه، منقطعا عن شوايل احلياة الدنيا، مقبال عليه باحلمد 

والشكر والثناء والدعاء، ومن هنا كان  مباهاة اهلل ملالئكته باملؤمنني املصلني، 

ادة من أجلها، حني يسألهم رهبم: كيف وكان  شهادة املالئكة هلم بحسن العب

تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، ومن هنا 
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عىل املحافظة عليها، وإعالهنا، واحلث عىل مجاعتها، لينقلها ملسو هيلع هللا ىلص حرص الرسول 

السلف واضحة جلية إىل اخللف، ومل يكتف بتنصيب نفسه القدوة العملية، بل أخذ 

فى، ويزيل ما قد يعلق بالنفس من شبهات، لقد كان إمام املسلمني، يبني ما قد خي

ر، فعرف الناس حكم اإلمام  وكان جيهر يف مواطن اجلهر، ويرس يف مواطن اإلرسا

يف جهره، وخفي عىل بعضهم قراءته يف رسه، وقراءة املنفرد واملأموم، حتى ذهب 

ملسو هيلع هللا ىلص بلغ عن الرسول بعضهم يف حكمها مذاهب خمتلفة، فقام عبادة بن الصام  ي

أنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: "ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب" وقام أبو هريرة يبلغ عن النبي 

يري متام"  -أي: ناقصة–قال: "من صىل صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 

ويشتبه املشتبه، فيسأل أبا هريرة كيف يقرأ املأموم خلف اإلمام؟ لو قرأ الناس 

ار املسجد سوقا يُعج بالتهويش؟ فيقول: أبو هريرة: اقرأ هبا يف خلف إمامهم لص

نفسك وال ترفع صوتك، وال تسمع بقراءتك يريك، فال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة 

يقول: قال اهلل تعاىل يف احلديث القد,ي: ملسو هيلع هللا ىلص الكتاب، وقد سمع  رسول اهلل 

صفها، نصفها قسم  الفاحتة بيني وبني عبدي املصيل نصفني، يل نصفها، وله ن

األول محد وثناء عيل، أجزيه عليه خري اجلزاء، ونصفها الثاين ترضع ودعاء، 

أستجيب دعاءه وأعطيه ما سأل، فإذا قال العبد }احلمد هلل رب العاملني{ قل : 

 محدين عبدي.

وإذا قال: }الرمحن الرحيم{ قل : أثنى عيل عبدي، وإذا قال: }مالك يوم الدين{ 

ألمر إىل عبدي، وإذا قال: }إياك نعبد وإياك نستعني{ قل : قل : جمدين وفوض ا
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قال اهلروي:  قوله: ))من صىّل صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج((،

أن يبلغ سن  اخلداج: النقصان؛ يقال: خدج  الناقة: إذا ألق  ولدها قبل

                                                                                                                        

هذا بيني وبني عبدي، فالنصف األول اعرتاف باأللوهية، واستجابة بالعبادة، 

والنصف الثاين دعاء باالستعانة، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: }اهدنا الرصاط 

ط الذين أنعم  عليهم يري املغضوب عليهم وال الضالني { قل : املستقيم* رصا

هذا ترضع ودعاء من عبدي، وقد أجب  دعاءه، ولعبدي ما سأل. فيا سعادة من 

حافظ عليها، ويا ضيعة من ال يقرؤها. ويزيد أبو هريرة قراءة الفاحتة تأكيدا فريوي 

جالس يف ناحية املسجد إذ دخل ملسو هيلع هللا ىلص قصة املِسء صالته، فيقول: بينام رسول اهلل 

ي فيها أقرأ أم ال؟ وال يدري كيف ركع؟ وال أعرايب، فصىل صالة عاجلة، ال يدر

ملسو هيلع هللا ىلص: فألقى السالم، فرد عليه، وقال له ملسو هيلع هللا ىلص كيف سجد؟ فلام انتهى جاء إىل النبي 

ارجع فصل، فإنك مل تصل، وما فعل  ليس الصالة املطلوبة، فرجع الرجل فصىل 

السالم، وقال له: ارجع فصل، فإن ملسو هيلع هللا ىلص مثل ما كان صىل، ثم جاء فسلم فرد 

ليس  الصالة املطلوبة، فرجع فصىل مثل التي قبلها، ثم جاء فسلم، صالتك هذه 

السالم، ثم قال له: ارجع فصل، فإنك كمن مل يصل. فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فرد الرسول 

كيف يدخل يف ملسو هيلع هللا ىلص والذي بعثك باحلق ال أعرف يري هذا فعلمني، فعلمه الرسول 

 الصالة، وكيف يقرأ وكيف يركع.
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ن كان لتامم وإلق. وأخدجته: إذا ولدته ناقًصا ، وإن كان تام اخل والدته

الوالدة. فقوله: " خداج "؛ أي: ذات خداج، فحذف ذات، وأقام اخلداج 

مقامه، وهذا مذهب اخلليل يف اخلداج، وأيب حاتم، واألصمعي. وأما 

 .(1)األخفش فعكس، وجعل اإلخداج قبل الوق  وإن كان تام اخللق 

هنا أصله، أي: هي متضمنة جلميع وسمي  الفاحتة: أم الكتاب؛ أل -

ا؛ ألهنا أصل  علومه، فهي منها وراجعة إليها، ومنه سمي  األم: ُأمًّ

ا يف قوله:  النَْسل، واألرض ُأمًّ

 ض معقلنا وكان  ُأَمنا  *** فيها مقابرنا وفيها نولدرفاأل

ُه َهاِوَيٌة { معنى لكراهة من ، وال (3)، و: }ُهَن ُأمُّ اْلِكَتاِب { (2)ومنه: }َفُأمُّ

 كره تسميتها بأم القران، مع وجود ذلك يف ا حلديث.

يعني: أم القرآن، سامها صالة؛ ألن الصالة  وقوله: ))قسم  الصالة((؛

إال هبا. ومعنى القسمة هنا: من جهة املعاين؛ ألن  -أو ال تصح-ال تتم 

نصفها األول يف محد اهلل ومتجيده، والثناء عليه وتوحيده. والنصف الثاين 

                                                 

 (.2/272) ينظر إكامل املعلم بفوائد مسلم (1)

 [ .9]القارعة: (2)

 [ .7]آل عمران: (3)
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يف اعرتاف العبد بعجزه وحاجته إليه، وسؤاله يف تثبيته هلدايته ومعونته 

 الَرمْحَِن الَرِحيِم { ليس  عىل ذلك، وهذ
ِ
ا التقسيم حجة عىل أن:} بِْسِم اّلَِل

 من الفاحتة، خالًفا للشافعي، وسيأيت.

أي: أثنى عيّل بصفات كاميل وجاليل.  وقوله تعاىل: ))محدين عبدي((؛

رّشفني؛ أي: اعتقد رشيف ونطق به. واملجد: هناية الرشف،  ))جّمدين((:و

 ِل. واملجد: الكثرة، ومنه قالوا وهو الكثرُي صفاِت الكام

 يف كل شجر نار واسَتْمَجَد امْلَْرُخ والَعَفارأي: كثر نارمها.

أي: يقول هذا، وهو مطابق لقوله: وقوله: "وربام قال: فّوض إيّل عبدي"؛ 

يِن { ؛ ألنه تعاىل املتفرد يف ذلك اليوم بامللك؛ وال تبقى  (1)}َمالِِك َيْوِم الد 

 : اجلزاء واحلساب والطاعة والعادة وامللك.دين {و} الدعوى ملّدع.

 أي: نخضع ونتذلل. وقوله: } نعبد {؛

 ] نسألك [ العون. و } نستعني {:

 أرشدنا وثبتنا عىل اهلداية. } إهدنا {:

 الذي ال اعوجاج فيه. و } الرصاط املستقيم {:

                                                 

 [.4]الفاحتة: ( 1)
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يذعنوا لذين عرفوا احلق فلم يعملوا به، ومل : هم ا و " املغضوب عليهم "

 هم الذين مل يعرفوا احلق ، ومل حياولوا أن يعرفوه. :  " الونو" الض. له

؛ ألهنا تضّمن  تذلل العبد ))هذا بيني وبني عبدي((وإنام قال اهلل هنا: 

وقدرته عىل ما  هلل، وطلبه االستعانة منه، وذلك يتضّمن تعظيم اهلل تعاىل

 ُطلب منه.

ألن العبد  لعبدي ولعبدي ما سأل((؛))هذا وقوله فيام بقي من السورة: 

يف قوله: ))فهؤالء لعبدي((: هي إشارة إىل أهنا  -دعا لنفسه. وقال مالك 

آيات ال آيتان؛ وذلك أن املسلمني قد اتفقوا عىل أن الفاحتة سبع آيات، 

فإذا كان  ثالث آيات عند قوله: }مالك يوم الدين{، بقي  أربع آيات: 

تعني{، تبقى ثالث آيات، فتصّح اإلشارة إليها آية: }إياك نعبد وإياك نس

ط الذين أنعم   هبؤالء. وقد عّد البرصيون والشاميون واملدنيون }رصا

 عليهم{ آية، وعليه تصح القسمة واإلشارة، واهلل أعلم.

اختلف العلامء يف قراءة املأموم خلف اإلمام.  وقوله: "اقرأ هبا يف نفسك"

 إىل أن املأموم ال يرتك قراءة أم فذهب مجاعة من الصحابة والتابعني

القرآن عىل حال، وإليه ذهب الشافعي متسًكا بقول أيب هريرة، وبعموم 

 قوله: ))ال صالة((. 
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وذهب مالك وابن املسيب يف مجاعة من التابعني ويريهم وفقهاء أهل 

احلجاز والشام إىل أنه ال يقرأ معه فيام جهر به وإن مل يسمعه، ويقرأ فيام 

ه اإلمام متسًكا بقوله تعاىل: } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا إليه أرس في

وأنصتوا {، وبقول أيب هريرة: " فانتهى الناس عن القراءة فيام جهر فيه 

)إذا قرأ اإلمام فأنصتوا(. وذهب ملسو هيلع هللا ىلص: "، وبقوله ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

د بن أكثرهؤالء إىل أن القراءة فيام ُيرِسّ فيه اإلمام يري واجبة، إال داود وأمح

حنبل وأصحاب احلديث، فإهنم أوجبوا قراءة الفاحتة إن أرّس اإلمام. 

 وذهب الكوفيون إىل ترك قراءة املأموم خلف اإلمام عىل كل حال.

))إذا قم  إىل الصالة وقوله يف حديث أيب هريرة للذي علمه الصالة: 

قصد إىل ذكر فرائض ملسو هيلع هللا ىلص أنه  : هذا احلديث ومساقه يدل عيلفكرب((

 يري؛ ألن مجيع ما ذكره فيه فرض، وما مل يذكره ليس من الصالة ال

فرائضها، هذا قول كافة أصحابنا ويريهم. وهذا ينتقض عليهم بالنية 

 والسالم؛ إذ مل يذكرمها.

؛ متَمَسك أيب حنيفة، فإنه أخذ وقوله: ))ما تيرس معك من القرآن((

رَسها عىل ألسنة بعمومه. ويقال له: إن ما تيرس هو الفاحتة؛ ألن اهلل قد ي
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الناس، صغارهم وكبارهم، ذكورهم وإناثهم، أحرارهم وعبيدهم. 

 .(1) ))ال صالة إال بفاحتة الكتاب((ويتأيد هذا التأويل بقوله: 

 اخلامس ابالب
 إمنا ُجِعَل اإلمام ِلُيْؤَتمَّ به 

 

َعْن َفَرٍس، ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َسَقَط النبي  ريض اهلل عنه (2)َعْن َأنَِس ْبَن َمالٍِك  -49

ِت الَصالُة َفَصىَل بِنَا  ُه األَيَْمُن، َفَدَخْلنَا َعَليِْه َنُعوُدُه، َفَحرَضَ َفُجِحَش ِشقُّ

                                                 

 :ا ترشد إليه األحاديثومم (1)

م. – 1  وجوب استقبال القبلة، ووجوب تكبرية اإلحرا

 الركوع. دوفيها دليل عىل وجوب االعتدال عن - 2

 وفيها اجللوس بني السجدتني. – 3

وفيها أن املفتي إذا سئل عن يشء، وكان هناك يشء آخر حيتاج إليه السائل ومل  -4

 . النصيحة، ال من الكالم فيام ال يعني من بابيسأله عنه يستحب أن يذكره له، 

وفيها الرفق باملتعلم واجلاهل ومالطفته، وإيضاح املسألة له وتلخيص  -5

املكمالت التي ال حيتمل حاله حفظها املقاصد، واالقتصار، يف حقه عىل املهم دون 

 والقيام هبا.

 سبق  ترمجته. (2)
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َقاِعًدا، َفَصَلْينَا َوَراَءُه ُقُعوًدا، َفَلاَم َقىَض الَصالَة َقاَل: ))إَِناَم ُجِعَل اإِلَماُم لِيُْؤَتَم 

، َوإَِذا َقاَل: بِِه، فَ  وا، َوإَِذا َسَجَد َفاْسُجُدوا، َوإَِذا َرَفَع َفاْرَفُعوا ُ ِإَذا َكرَبَ َفَكرب 

: َرَبنَا َوَلَك احْلَْمُد، َوإَِذا َصىَل َقاِعًدا َفَصَلْوا ُقُعوًدا  َْن مَحَِدُه، َفُقوُلوا
ِ
َسِمَع اهلُل مل

 .(1) َأمْجَُعوَن((

                                                 

باب:  -كتاب: الصالةيف مواضع منها: البخاري يف "صحيحه" اإلمام أخرجه  (1)

 -كتاب: األذان و(،  378( برقم: )1/85الصالة يف السطوح واملنرب واخلشب )

أبواب: تقصري الصالة و ،(689( برقم: )1/139باب: إنام جعل اإلمام ليؤتم به )

باب: قول  -كتاب: الصوم و( ، 1114( برقم: )47/  2باب: صالة القاعد ) -

ومسلم يف  ،(1911( برقم: )27/  3إذا رأيتم اهلالل فصوموا ) ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ،(411( برقم: )18/  2باب: ائتامم املأموم باإلمام ) -"صحيحه" كتاب: الصالة 

( 233/  1باب: اإلمام يصيل من قعود ) - وأبو داود يف "سننه" كتاب: الصالة

باب:  - ملسو هيلع هللا ىلصوالرتمذي يف "جامعه" أبواب: الصالة عن رسول اهلل  ،(601برقم: )

(، والنسائي يف 361( برقم: )1/387ما جاء إذا صىل اإلمام قاعدا فصلوا قعودا )

وابن  ،(793( برقم: )179/ 1باب: االئتامم باإلمام ) -"املجتبى" كتاب: اإلمامة 

باب: ما يقول إذا رفع رأسه  -اجه يف "سننه"  أبواب: إقامة الصالة والسنة فيها م

باب: ما  -(، أبواب: إقامة الصالة والسنة فيها 876( برقم: )50/  2من الركوع )

 .(1238( برقم: )294/  2جاء يِف إنام جعل اإلمام ليؤتم به )
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ُه؛ إال أَن فِيِه: إهَنَْم َصَلْوا بَِصالتِِه ِقيَاًما، َفَأَشاَر إَِليِْهْم َوَعْن َعائَِشَة َنْحوَ  -50

َف َقاَل: ))إَِناَم... (( َوَذَكَرهُ  ، َفَلاَم اْنرَصَ َأِن اْجلُِسوا َفَجَلُسوا
(1). 

51-  
ِ
 ، َفَصَليْنَا َوَراَءُه، َوُهَو َقاِعٌد،ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َجابٍِر؛ َقاَل: اْشَتَكى َرُسوُل اهلل

َنا قَِياًما، َفَأَشاَر إَِليْنَا  َوَأبُو َبْكٍر ُيْسِمُع النَاَس َتْكبرَِيُه. َقاَل: َفاْلتََفَ  إَِلْينَا َفَرآ

َفَقَعْدَنا، َفَصَليْنَا بَِصالتِِه ُقُعوًدا، َفَلاَم َسَلَم َقاَل: ))إِْن كِْدُتْم آنًِفا َتْفَعُلوَن فِْعَل 

وِم، َيُقوُمو وا َفاِرَس َوالرُّ . اْئَتمُّ َن َعىَل ُمُلوكِِهْم َوُهْم ُقُعوٌد، َفال َتْفَعُلوا

 .(2)بَِأئَِمتُِكْم، إِْن َصىَل َقائاًِم َفَصَلْوا ِقيَاًما، َوإِْن َصىَل َقاِعًدا َفَصَلْوا ُقُعوًدا((

                                                 

باب: إنام  -األذان كتاب: يف مواضع منها: أخرجه البخاري يف "صحيحه"  (1)

باب: اإلشارة يف  -(، كتاب: السهو 688( برقم: )1/139جعل اإلمام ليؤتم به )

باب:  -كتاب: الصالة  ومسلم يف "صحيحه ،(1236( برقم: )2/70الصالة )

وأبو داود يف "سننه" كتاب: ، (412( برقم: )19/  2ائتامم املأموم باإلمام " )

وابن ماجه يف  ،(605( برقم: )1/235قعود )باب: اإلمام يصيل من  -الصالة 

باب: ما جاء يِف إنام جعل اإلمام ليؤتم  -"سننه" أبواب: إقامة الصالة والسنة فيها 

 .(1237( برقم: )294/  2به )

( 2/19ائتامم املأموم باإلمام ) باب، كتاب الصالة ،(  أخرجه مسلم يف صحيحه2)

باب اإلمام يصيل من قعود ، الصالة داود يف "سننه" كتاب وأبو، (413برقم: )
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52-  
ِ
ال ُيَعل ُمنَا، َيُقوُل: ))ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة؛ َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل

وا، َوإَِذا َقاَل: } َوال الَضال نَي { َفُقوُلوا: آِمنَي،  ُ ُتَباِدُروا اإِلَماَم، إَِذا َكرَبَ َفَكرب 

َْن مَحَِدُه ـ َفُقوُلوا: اللُهَم َرَبنَا َوَلَك 
ِ
، َوإَِذا َقاَل: َسِمَع اهلُل مل َوإَِذا َرَكَع َفاْرَكُعوا

 . (1)احْلَْمُد((

 (2) ِرَواَيٍة: ))َوال َتْرَفُعوا َقْبَلُه((َوَزاَد يِف 

                                                                                                                        

االئتامم بمن يأتم باإلمام  باب ،اإلمامة والنسائي يف املجتبى كتاب ،(1/235)

 .( 797) ح( 1/179)

باب: إقامة الصف من متام  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: األذان (1)

باب:  -(، ومسلم يف "صحيحه" كتاب: الصالة 722( برقم: )1/145الصالة )

(، 410( برقم: )17/  2(، )409( برقم: )17/  2لتسميع والتحميد والتأمني )ا

( 19/  2باب: ائتامم املأموم باإلمام ) -( ، كتاب: الصالة 410( برقم: )18/  2و)

( برقم 1/310) ويريه، بالتكبري اإلمام مبادرة عن النهي: وباب ،(414برقم: )

(415) . 

 اإلمام مبادرة عن النهيباب:  -لصالة يف "صحيحه" كتاب: ا لفظ ملسلم (2)

 .(415( برقم )1/310) ويريه، بالتكبري

 * املعنى العام للحديث:
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عىل جذع نخلة فانفك  قدمه، من عليه، سقط راكبا فرسًا ف ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل كان 

بي  عائشة وصعد املرشبة ملسو هيلع هللا ىلص وخدش  ساقه، وقرش بعض اجللد يف كتفه ودخل 

خشبية، شبيهة بام يسمى اليوم " بالفرندة أو وهي مرتفع يصعد إليه بدرجات 

البلكون الدخيل " وعلم الصحابة باحلادث، فذهب إليه أبو بكر وأنس وعمر 

ملسو هيلع هللا ىلص وجابر يعودونه وحرضت صالة الظهر أو العرص فأقيم  الصالة، ومل يستطع 

الوقوف مما أصابه، فصىل من قعود، وأحس من حتركات من خلفه أن من وراءه 

التفافة خفيفة، ونظر إليهم نظرة خاطفة فوجدهم قياما، فأشار وقوف، فالتف  

، فجلسوا وأمتوا الصالة خلفه جلوسا،  إليهم بيده وأومأ إليهم برأسه: أن اجلسوا

يكرب بصوت خاف  حلالته الصحية، وأبو بكر خلفه يصيل بعده مبارشة، ليسمع 

كم وقوفا خلفي القوم تكبريه، فلام سلم التف  إليهم فقال: لقد كدتم يف صالت

قاعدا أن تشبهوا فارس والروم يف فعلهم القبيح، يقفون عىل رءوس ملوكهم تعظيام 

هلم، ال تفعلوا ذلك ثانية وائتموا بأئمتكم، فإن صلوا قياما فصلوا قياما. وإن صلوا 

قعودا فصلوا قعودا وإذا كرب اإلمام فكربوا، وال تبادروه، وال تسبقوه يف فعل من 

، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا  أفعال الصالة، ، وإذا رفع فارفعوا بل إذا ركع فاركعوا

: "ربنا لك احلمد" فإن املالئكة يف السامء. تقول  قال: "سمع اهلل ملن محده" فقولوا

ذلك، فمن وافق قوله من أهل األرض قول املالئكة أهل السامء ونطق بذلك وق  

 ما ينطقون يفر له ما تقدم من ذنبه.
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ه األيمن"، ّق:اجلَحْ  قوله: "فُجِحَش شقُّ  ش: اخلد ، وقيل: فوقه، والش 

 .(1)اجلانب

ويف احلديث اآلخر: "إهنم  جالًسا، وصلينا وراءه جلوًسا "،وقوله: "فصىل 

صلوا قياًما، فأشار إليهم: أن اجلسوا". وجه اجلمع: أنه كان منهم من 

صىل جالًسا، فَأْخرَبَ عنه أنس، وكان منهم من صىل قائاًم فأخربْت عنه 

 عائشة. 

 واخُتلف: هل كان هذا يف صالة الفرض أو النفل؟ والظاهر أنه كان يف

ا  َ
ِ
، ومل صالة الفرض؛ لقوله: "فحرضت الصالة "، وهي للعهد ظاهًرا

تقرر من عادهتم: أهنم ما كانوا، جيتمعون للنوافل. وقد أشار ابن القاسم 

إىل أن ذلك كان يف النافلة. ثم اختلف العلامء يف االقتداء باإلمام اجلالس 

 عىل ثالثة أقوال: 

هو: أنه جتوز صالة الصحيح : قول أمحد بن حنبل ومن تابعه، وأوهلا

 جالًسا خلف املريض جالًسا، متمسًكا هبذا احلديث.

: قول الشافعي وأيب حنيفة وأيب يوسف وُزفر واألوزاعي وأيب ثور وثانيها

وداود، وهو: أنه جيوز أن يقتدي القائم بالقاعد يف الفريضة ويريها، وقد 

                                                 

 (. 1/241) األثري البن" واألثر احلديث يريب يف النهاية": ُينْظر( 1)
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اآليت، وبأن  رواها الوليد بن مسلم عن مالك، متمسكني بحديث عائشة

م، وهو منسوخ بصالة ملسو هيلع هللا ىلص النبي  كان اإلمام، وأن حديث أنس متقد 

يف مرضه الذي تويف فيه، وبأن كل واحٍد عليه أن يصيل كام ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 يقدر عليه.

: قول مالك يف املشهور عنه وعن أصحابه: إنه ال جيوز أن يؤّم أحد وثالثها

وال قعود، وإليه ذهب حممد بقوٍم أصّحاء قيام  -وإن كان مريًضا -جالًسا 

كني بقول النبي   ،(1) :))ال َيُؤَمَن َأَحٌد َبْعِدي قاعًدا((ملسو هيلع هللا ىلصبن احلسن، متمس 

وهو  -وهذا احلديث، ذكره الدارقطني من حديث جابر بن يزيد اجْلُْعفي 

قال ذلك، وهو مرسل. وقد ملسو هيلع هللا ىلص ، عن الَشْعبي: أن رسول اهلل -مرتوك 

ِالد عن الَشْعبي، وجمالد ضعيف. ويف حديث أنس دليل ملالك  رواه جُمَ

وعامة الفقهاء عىل ارتباط صالة املأموم بصالة اإلمام، وترك خمالفته له يف 

 نّية أويريها، وسيأيت.

                                                 

 اخلرب:  (1)
ِ
اَل َيُؤَمَن َأَحٌد ملسو هيلع هللا ىلص:  »َعْن َجابٍِر ، َعِن الَشْعبِي  ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اّلَِل

باب: َباُب  - الدارقطني يف "سننه" كتاب: كَِتاُب الَصاَلةِ  أخرجه «. َبْعِدي َجالًِسا

ْأُموِمنيَ َصاَلِة  مَلْ َيْرِوِه َيرْيُ وقال:  (1485( برقم: )252/  2) امْلَِريِض َجالًِسا بِامْلَ

وٌك ، َواحْلَِديُث ُمْرَسٌل اَل َتُقوُم بِِه ُحَجةٌ   .َجابٍِر اجْلُْعِفي  ، َعِن الَشْعبِي  َوُهَو َمرْتُ
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وقوله: ))إن كدتم آنًفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون عىل ملوكهم 

ن التشبُّه بأفعال ؛ تنبيٌه عىل تعليل َمنِْع القياِم بام يؤدي إليه موهم قعود((

ين، فيحرم عىل هذا التعليل أن يقوم الرجال أو املامليك عىل  املتكرب 

 .(1) رؤوس امللوك أو األمراء أو الرؤساء أو العلامء؛ ملا يؤدي إليه

  

                                                 

 ومما ترشد إليه األحديث:( 1)

 يف التكبري والقيام والقعود والركوع والسجود.وجوب متابعة املأموم إلمامه   – 1

وجواز اإلشارة يف الصالة، وأن خماطبة املصيل باإلشارة أوىل من خماطبته  -2

 بالعبارة.

 ما جيوز عىل البرش من األسقام ونحوها من يري نقص يفملسو هيلع هللا ىلص جيوز عليه  -3

 مقداره بذلك، بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جاللة.

اخليل، والتدرب عىل أخالقها، والتأ,ي ملن حيصل له سقوط مرشوعية ركوب  -4

 يف هذه الواقعة وبه األسوة احلسنة.ملسو هيلع هللا ىلص ونحوه بام اتفق للنبي 
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 الباب السادس
 باب: أمر األئمة بالتخفيف يف متام

 

 ؛ َقاَل: (1)َعْن َأيِب َمْسُعوٍد األَنَْصاِري   -53
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َرُجٌل إىَِل َرُسوِل اهلل

ْبِح ِمْن َأْجِل ُفالٍن، مِمَا ُيطِيُل بِنَا. َقاَل: َفاَم  َفَقاَل: إيِن  ألَتََأَخُر َعْن َصالِة الصُّ

َيِضَب يِف َمْوِعَظٍة َقطُّ َأَشَد مِمَا َيِضَب َيْوَمئٍِذ. َفَقاَل: ))َيا ملسو هيلع هللا ىلص َرَأيُْ  النبي 

َا النَاُس ! إِ  ِريَن َفَأيُُّكْم َأَم النَاَس َفْليُوِجْز، َفِإَن ِمْن َوَرائِِه اْلَكبرَِي َأهيُّ َن ِمنُْكْم ُمنَف 

 .(2) َوالَضِعيَف َوَذا احْلَاَجِة((

                                                 

 سبق  ترمجته. (1)

باب: الغضب يف املوعظة  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: العلم  (2)

باب: ختفيف  -(، كتاب: األذان 90( برقم: )30/  1والتعليم إذا رأى ما يكره )

باب: من و(، 702( برقم: )142/  1اإلمام يف القيام وإمتام الركوع والسجود )

باب: ما جيوز من  -كتاب: األدب و(، 704( برقم: )1/142شكا إمامه إذا طول )

باب: هل  -كتاب: األحكام و(، 6110( برقم: )8/27الغضب والشدة ألمر اهلل )

ومسلم يف ، (7159( برقم: )65/  9يقيض القايض أو يفتي وهو يضبان )

( 42/  2باب: أمر اأْلئمة بتخفيف الصالة يِف متام ) -"صحيحه" كتاب: الصالة 



208 

 

54-  
ِ
َقاَل: ))إَِذا َأَم َأَحُدُكُم النَاَس ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة؛ َأَن َرُسوَل اهلل

ْف، َفِإَن فِي ِهُم الَصِغرَي َواْلَكبرَِي َوالَضِعيَف َوامْلَِريَض، َفِإَذا َصىَل َوْحَدُه َفْليَُخف 

 .(1) َفْليَُصل  َكيَْف َشاَء((

َقاَل َلُه: ))ُأَم ملسو هيلع هللا ىلص ؛ َأَن النَبَِي (2)َعْن ُعْثاَمَن ْبُن َأيِب اْلَعاِص الَثَقِفيُّ  َ -55

! إِ 
ِ
ين  َأِجُد يِف َنْفِِس َشيْئًا. َقاَل: ))اْدُنْه(( َقْوَمَك((، َقاَل: ُقْلُ : َيا َرُسوَل اهلل

                                                                                                                        

باب: من  -واب: إقامة الصالة والسنة فيها وابن ماجه يف "سننه" أب ،(466برقم: )

 .(984( برقم: )123/  2أم قوما فليخفف )

باب: إذا صىل لنفسه فليطول  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: األذان  (1)

باب:  -ومسلم يف "صحيحه"  كتاب: الصالة  ،(703( برقم: )1/142ما شاء  )

وأبو داود يف "سننه"  ،(467( برقم: )43/  2أمر اأْلئمة بتخفيف الصالة يِف متام )

(، كتاب: الصالة 794( برقم: )292/  1باب: ختفيف الصالة ) -كتاب: الصالة 

والرتمذي يف "جامعه" أبواب:  ،(795( برقم: )1/293باب: ختفيف الصالة ) -

/  1باب: ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف ) - ملسو هيلع هللا ىلصالصالة عن رسول اهلل 

باب: ما عىل اإلمام  -والنسائي يف "املجتبى" كتاب: اإلمامة ، (236( برقم: )276

 (.822( برقم: )184/  1من التخفيف)

، صحايب عثامن بن أيب العايص بن برش بن عبد دمهان بن عبد اهلل بن مهام (2)

البرصة ، ، أقام يف أبو عبد اهلل الثقفي ، الطائفي، كنيته: فارس الرسحشهري، شهرته: 
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َفأَجَلَسنِي َبنْيَ َيَدْيِه، ُثَم َوَضَع َكَفُه يِف َصْدِري َبنْيَ َثْدَيَي، ُثَم َقاَل: ))حَتََوْل(( 

ْليَُخف ْف، َفَوَضَعَها يِف َظْهِري َبنْيَ َكتَِفَي، ُثَم َقاَل: ))ُأَم َقْوَمَك، َفَمْن َأَم َقْوًما فَ 

َفِإَن فِيِهُم اْلَكبرَِي، َوإَِن فِيِهُم امْلَِريَض، َوإَِن فِيِهُم الَضِعيَف َوإَِن فِيِهْم َذا 

 .(1)احْلَاَجِة، َفِإَذا َصىَل َأَحُدُكْم َوْحَدُه َفْليَُصل  َكيَْف َشاَء(( 

                                                                                                                        

عىل  ملسو هيلع هللا ىلصاحلكم بن أيب العاص ، واستعمله النبي  ، وهو أخوالطائف ، عامن

ـه ، أو  51ـه ، أو  50، تويف سنة الطائف ، وأقره أبو بكر ، وعمر ريض اهلل عنهام

(، وتاريخ 19/408(، وهتذيب الكامل )7/96. ينظر: اإلصابة )البرصة، بـه 55

 (.2/522اإلسالم )

باب: أمر اأْلئمة بتخفيف  -أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: الصالة  (1)

 -وأبو داود يف "سننه"  كتاب: الصالة  ،(468( برقم: )43/  2الصالة يِف متام )

والرتمذي يف "جامعه"   ،(531( برقم: )209/  1باب: أخذ األجر عىل التأذين )

باب: ما جاء يف كراهية أن يأخذ املؤذن عىل  - ملسو هيلع هللا ىلصأبواب: الصالة عن رسول اهلل 

 -والنسائي يف "املجتبى"  كتاب: األذان  ،(209( برقم: )250/  1األذان أجرا )

 .(671( برقم: )1/154باب: اختاذ املؤذن الذي ال يأخذ عىل أذانه أجرا )
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َماٍم َقطُّ َأَخَف َوال َأتََم َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: َما َصَليُْ  َوَراَء إِ  -56

 
ِ
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصَصالًة ِمْن َرُسوِل اهلل

57-  
ِ
))إيِن  ألَْدُخُل يِف الَصالِة، ُأِريُد ملسو هيلع هللا ىلص: َوَعنُْه؛ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ِه بِِه(( ُف ِمْن ِشَدِة َوْجِد ُأم  ، َفُأَخف   .(2)إَِطاَلَتَها، َفَأْسَمُع ُبَكاَء الَصبِي 

                                                 

باب: من أخف الصالة عند  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: األذان  (1)

 - ومسلم يف "صحيحه"  كتاب: الصالة ،(708( برقم: )143/  1بكاء الصبي )

 .(469( برقم: )44/  2باب: أمر اأْلئمة بتخفيف الصالة يِف متام )

باب: من أخف الصالة عند  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: األذان (2)

ومسلم يف "صحيحه" ، (710برقم: )و(، 709( برقم: )1/143بكاء الصبي )

( برقم: 44/  2باب: أمر اأْلئمة بتخفيف الصالة يِف متام ) -كتاب: الصالة 

باب: ما  - ملسو هيلع هللا ىلصوالرتمذي يف "جامعه" أبواب: الصالة عن رسول اهلل ، (470)

( 401/  1قال إين ألسمع بكاء الصبي يف الصالة فأخفف ) ملسو هيلع هللا ىلصجاء أن النبي 

باب:  -وابن ماجه يف "سننه" أبواب: إقامة الصالة والسنة فيها  ،(376برقم: )

 (.989م: )( برق127/  2اإلمام خيفف الصالة إذا حدث أمر )

 * املعنى العام لألحاديث:

حرص اإلسالم يف ترشيعه السمح عىل أن ال يشق عىل األمة، وراعى حالة الضعفاء 

واملرىض واملشتغلني بمطالب احلياة، فجعل الضعيف أمري الركب، وطلب من 
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خري مطبق هلذا القانون بطبعه ملسو هيلع هللا ىلص األقوياء أن يسريوا بخطى الضعفاء، وكان 

عىل معاذ حني طول القراءة عىل املأمومني، واستفتح ملسو هيلع هللا ىلص يضب ووجدانه، فلقد 

بسورة البقرة، فعنفه، وحذره من مثل ذلك لئال ينرصف الناس عن اإلسالم وصالة 

اجلامعة، ولعل أئمة مل يعلموا بقصته فطولوا ريبة يف زيادة الثواب، أو لعلهم ظنوا 

الصبح فقد شبعوا من النوم أن الصبح يري العشاء، فالعشاء حيتاج أهلها للنوم، أما 

 واستقبلوا احلركة واحلياة بكثري من النشاط والريبة يف اخلري.

وكان من هؤالء األئمة أيب بن كعب يف مسجد قباء، وشكا الشاكي إىل رسول اهلل 

، فقال يا رسول اهلل، إين ضعيف ال أقوى عىل صالة الصبح مجاعة مع أيّب، ملسو هيلع هللا ىلص

تخلف عن صالة اجلامعة وأصيل منفردا، أو ألنه يطيل القراءة، فأضطر إىل ال

أتشايل ببعض مصاحلي حتى يقطع شوطا من قراءته، ثم أحاول اللحاق به فال 

يضبا شديدا، ودعا أيب بن كعب، ودعا مجعا من ملسو هيلع هللا ىلص أكاد أدرك الصالة. فغضب 

األئمة، وقال: أهيا الناس: إن منكم منفرين، ينفرون الناس عن صالة اجلامعة بطول 

إذا ما قام أحدكم إماما للناس فليخفف، فإن من ورائه يصيل الصغري  القراءة،

والكبري والضعيف واملريض واحلامل واملرضع وابن السبيل وذو احلاجة، وإذا 

وكذلك كان النبي يرعى مشاعر من  صىل أحدكم وحده فليطل يف صالته ما شاء.

من أجل لصالة خلفه فيسمع بكاء الطفل فيقدر انشغال أمه ببكائه فيقرص من ا

 الصبي وأمه.
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وحكم يف حال يضبه، ال  يف حديث أيب مسعود "يضب"ملسو هيلع هللا ىلص كونه 

ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ألنه (1) ))اَل َيْقيِض الَقايِض َوُهَو َيْضبَاُن((ملسو هيلع هللا ىلص: يعارضه قوله 

 والرضا، بخالف يريه.معصوم يف حال الغضب 

))ُأَم حني قال له:  " إين أجد يف نفِس "،:وقول عثامن بن أيب العاص

م عىل قومه (قومك  حيتمل أن يكون خيش عىل نفسه كرًبا وُعْجًبا؛ حيث ُقد 

، ففعل النبي  ا عن القيام بذلك، وحيتمل أن يكون ذلك خجاًل وضعفً 

 بربكة يد رسول اهلل به ذلك ليزول عنه ما وجد يف نفسه من ذلك ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص.

ه به((  يعني: حزهنا وشفقتها عليه.  وقوله: ))وأخفف من شّدة َوْجِد أم 

ع يف الصالة، وإن كان قد رشع يف تطويلها  وفيه دليل عىل جواز اإلرسا

 ألجل حاجة املأموم.

                                                 

" صحيحه" يف البخاري اخلرب عن أيب بكرة ريض اهلل عنه مرفوعا، أخرجه (1)

 برقم( 9/65) يضبان وهو يفتي أو القايض يقيض هل باب: – األحكام كتاب:

 وهو القايض قضاء اأْلقضية، باب كراهة كتاب: "صحيحه" يف ومسلم ،(7158)

 .(1717) ح( 5/132) يضبان
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ِحَسه داخاًل؛  معفعي عىل جواز انتظار اإلمام من سوال حجة فيه للشا

 .(1) مل يف الصالة، بخالف احلديثألن هذه الزيادة ع

                                                 

  :ديثحارشد إليه األتا ومم (1)

يف األحاديث األمر لإلمام بتخفيف الصالة، بحيث ال خيل بسننها ومقاصدها،  - 1

وأنه إذا صىل لنفسه طول ما شاء يف األركان التي حتتمل التطويل، وهي القيام 

 والركوع والسجود والتشهد، دون االعتدال واجللوس بني السجدتني. ـها 

جواز التأخر عن صالة  إين ألتأخر عن صالة الصبح "له " ويؤخذ من قو - 2

 الرجل.ملسو هيلع هللا ىلص حيث مل يعنف رسول اهلل  لأن من عادة اإلمام التطوياجلامعة إذا علم 

 وفيها جواز ذكر اإلنسان هبذا ونحوه يف معرض الشكوى واالستفتاء. - 3

 وفيها الغضب ملا ُينَكر من أمور الدين والغضب يف املوعظة. - 4

 ن حديث بكاء الصبي جواز صالة النساء مع الرجال يف املسجد.ويؤخذ م - 5

نزيه املسجد عمن ال يؤمن منه األوىل تو د،لصبي جيوز إدخاله املسجوأن ا - 6

 حدث

وفيها دليل عىل الرفق باملأمومني وسائر األتباع ومراعاة مصاحلهم، وأن ال  - 7

 النووي.يدخل ما يشق عليهم وإن كان يسريا من يري رضورة، ذكره 

وقد استدل بقوله " إين ألدخل الصالة أريد إطالتها" إلخ أن من قصد يف  – 8

 الصالة اإلتيان بيشء مستحب ال جيب عليه الوفاء به.
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 الباب السابع

إتيان الصالة بالسكينة، ومتى تقام ؟ ومتى يقام هلا؟  باب
 وإمتام املسبوق

 

58 -  
ِ
َيُقوُل: ))إَِذا ُأِقيَمِ  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َقاَل: َسِمْعُ  َرُسوَل اّلَِل

الَصالُة َفال َتْأتُوَها َوَأنْتُْم َتْسَعْوَن، َوْأتُوَها مَتُْشوَن َوَعَليُْكُم الَسِكينَُة، َفاَم 

ُّوا(( ، َوَما َفاَتُكْم َفَأمِت  .(1)َأْدَرْكُتْم َفَصَلْوا

                                                 

باب: ال يسعى إىل الصالة  -يف "صحيحه" كتاب: األذان البخاريأخرجه  (1)

يف "صحيحه"  كتاب  ومسلم(، 636( برقم: )1/129وليأت بالسكينة والوقار )

( 2/99باب: استحباب: إتيان الصالة بوقار وسكينة )-املساجد ومواضع الصالة 

 -يف "سننه"  كتاب: الصالة  وأبو داود ،(602( برقم: )2/100)و(، 602برقم: )

، (573( برقم: )224/  1)و(، 572( برقم: )223/  1باب: السعي إىل الصالة )

باب: ما جاء يف  - ملسو هيلع هللا ىلصلصالة عن رسول اهلل يف "جامعه" أبواب: ا والرتمذي

/  1)و ،(328( برقم: )1/360)و(، 327( برقم: )359/  1امليش إىل املسجد )

باب السعي إىل ، يف "املجتبى"  كتاب: اإلمامةوالنسائي  ،(329( برقم: )361

يف "سننه" أبواب: املساجد  وابن ماجه، (860( برقم: )1/192الصالة )

 .(775( برقم: )495/ 1يش إىل الصالة )باب امل، واجلامعات
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 .(1) أخرى: ))َفِإَن َأَحَدُكْم إَِذا َكاَن َيْعِمُد إىَِل الَصالِة َفُهَو يِف َصالٍة((زاد يف 

59 –  
ِ
َب بِالَصالِة َفال َيْسَع إَِليَْها ملسو هيلع هللا ىلص: َوَعنُْه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اّلَِل ))إَِذا ُثو 

ل  َما َأْدَرْكَ ، َواْقِض َما َأَحُدُكْم، َوَلِكْن لِيَْمِش َوَعَليِْه الَسِكينَُة َواْلَوَقاُر، َص 

 .(2)َسَبَقَك((

                                                 

باب:  -سلم يف "صحيحه"  كتاب: املساجد ومواضع الصالة لفظ مل (1)

 .(602( برقم: )99/  2استحباب: إتيان الصالة بوقار وسكينة )

باب: ال يسعى إىل الصالة  -أخرجه البخاري يف "صحيحه"  كتاب: األذان (2)

باب: امليش  -كتاب: اجلمعة و(، 636( برقم: )129/  1وليأت بالسكينة والوقار )

ومسلم يف "صحيحه" كتاب: املساجد  ،(908( برقم: )7/  2إىل اجلمعة )

( برقم: 99/  2)باب: استحباب: إتيان الصالة بوقار وسكينة  -ومواضع الصالة 

باب:  -وأبو داود يف "سننه"  كتاب: الصالة ، (602( برقم: )100/  2(، )602)

 ، (573( برقم: )224/  1)و(، 572( برقم: )223/  1السعي إىل الصالة )

باب: ما جاء يف  - ملسو هيلع هللا ىلصوالرتمذي يف "جامعه" أبواب: الصالة عن رسول اهلل 

(، 328( برقم: )1/360)و(، 327( برقم: )1/359امليش إىل املسجد )

باب: السعي  -والنسائي يف "املجتبى" )كتاب: اإلمامة ، (329( برقم: )1/361)و

وابن ماجه يف "سننه" أبواب: املساجد  ،(860( برقم: )192/  1إىل الصالة 

 .(775( برقم: )495/  1باب: امليش إىل الصالة ) -واجلامعات 
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 (1)َوَعْن َأيِب َقَتاَدةَ  - 60
ِ
َفَسِمَع ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل: َبْيناََم َنْحُن ُنَصيل  َمَع َرُسوِل اّلَِل

َجَلَبًة َفَقاَل: )) َما َشْأنُُكْم ؟ (( َقاُلوا : اْسَتْعَجْلنَا إىَِل الَصالِة، َقاَل : )) َفال 

إَِذا َأتَيُْتُم الَصالَة َفَعَليُْكُم الَسِكينَُة ، َفاَم َأْدَرْكُتْم َفَصَلْوا ، َوَما َسَبَقُكْم َتْفَعُلوا ، 

ُّوا ((  .(2) َفَأمِت

                                                 

 بو قتادةأ بن سلمة ، اة بن خناس أبو قتادة : احلارث بن ربعي بن بلدم (1)

يري ذلك، النعامن ، وقيل : اسمه وقيل : ، األنصاري ، السلمي ، املدين ، اخلزرجي

ـه ، وقال الواقدي  40 تويف سنة، ، شهد أحدا وما بعدها، كنيته: ملسو هيلع هللا ىلص فارس النبي

ـه ،وذكره البخاري يف األوسط ، فيمن  38ـه ، وروى أهل الكوفة أنه مات :  54: 

(، 12/534اإلصابة ) .الكوفة ، وقال الواقدي : املدينة، بـه 60ـه إىل  50ات بني م

 (.2/449سري أعالم النبالء )

باب: قول  -األذانيف مواضع منها: أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب:  (2)

باب: امليش إىل  -كتاب: اجلمعة و(، 635( برقم: )1/129الرجل فاتتنا الصالة )

ومسلم يف "صحيحه" كتاب: املساجد ومواضع  ،(909برقم: )( 2/8اجلمعة )

(، 603( برقم: )2/100باب: استحباب: إتيان الصالة بوقار وسكينة ) -الصالة 

( برقم: 2/101باب: متى يقوم الناس للصالة )و(، 603( برقم: )101/  2)و

اإلمام  باب: يف الصالة تقام ومل يأت -(، وأبو داود يف "سننه" كتاب: الصالة 604)

 -(، والرتمذي يف "جامعه" أبواب: السفر 539( برقم: )1/212ينتظرونه قعودا )



217 

 

61 –  
ِ
إَِذا ُأقِيَمِ  الَصالُة ، َفال َتُقوُموا ملسو هيلع هللا ىلص: )) َوَعنُْه، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اّلَِل

 .(1) َحَتى َتَرْويِن ((

                                                                                                                        

( برقم: 1/586باب: كراهية أن ينتظر الناس اإلمام وهم قيام عند افتتاح الصالة )

باب: إقامة املؤذن عند خروج  -والنسائي يف "املجتبى" كتاب: األذان ، (592)

باب: قيام الناس إذا رأوا  -اب: اإلمامة كتو(، 686( برقم: )1/156اإلمام )

 . (789( برقم: )1/178اإلمام )

باب: قول الرجل فاتتنا  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: األذان (1)

باب: متى يقوم الناس إذا رأوا اإلمام عند و(، 635( برقم: )129/  1الصالة )

الة مستعجال وليقم باب: ال يسعى إىل الصو(، 637( برقم: )129/  1اإلقامة )

باب: امليش إىل  -(، كتاب: اجلمعة 638( برقم: )1/130بالسكينة والوقار  )

ومسلم يف "صحيحه" كتاب: املساجد ومواضع ، (909( برقم: )8/  2اجلمعة )

(، 603( برقم: )2/100باب: استحباب: إتيان الصالة بوقار وسكينة ) -الصالة 

( 2/101: متى يقوم الناس للصالة )باب -كتاب: املساجد ومواضع الصالة 

باب: إقامة املؤذن عند  -(، والنسائي يف "املجتبى" كتاب: األذان 604برقم: )

باب: قيام الناس إذا  -(، كتاب: اإلمامة 686( برقم: )156/  1خروج اإلمام )

باب:  -وأبو داود يف "سننه" كتاب: الصالة  ،(789( برقم: )178/  1رأوا اإلمام )

(، 539( برقم: )212/ 1مل يأت اإلمام ينتظرونه قعودا )الة تقام ويف الص
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  َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرةَ  - 62
ِ
َفَيْأُخُذ ملسو هيلع هللا ىلص : َأَن الَصالَة َكاَنْ  ُتَقاُم لَِرُسوِل اّلَِل

  .(1)َمَقاَمهُ ملسو هيلع هللا ىلص النَاُس َمَصاَفُهْم َقْبَل َأْن َيُقوَم النَبِيُّ 

                                                                                                                        

باب: كراهية أن ينتظر الناس اإلمام وهم  -والرتمذي يف "جامعه" أبواب: السفر 

 .(592( برقم: )586/  1قيام عند افتتاح الصالة )

باب: إذا ذكر يف املسجد أنه  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: الغسل  (1)

باب: هل  -(، كتاب: األذان 275( برقم: )1/63رج كام هو وال يتيمم )جنب خي

ومسلم يف "صحيحه"  كتاب:  ،( 639( برقم: )1/130خيرج من املسجد لعلة )

( برقم: 2/101باب: متى يقوم الناس للصالة ) -املساجد ومواضع الصالة 

باب: يف الصالة  -كتاب: الصالة  يف مواضع منها:( ، وأبو داود يف "سننه"  605)

والنسائي يف  ،(541( برقم: )1/212تقام ومل يأت اإلمام ينتظرونه قعودا )

باب: اإلمام يذكر بعد قيامه يف مصاله  -كتاب: اإلمامة يف مواضع منها: "املجتبى" 

واب: إقامة وابن ماجه يف "سننه" أب ،(791( برقم: )178/  1أنه عىل يري طهارة )

 .(1220( برقم: )2/280ما جاء يِف البناء عىل الصالة ) باب، والسنة فيها الصالة
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ُن إَِذا َدَحَضِ  الَشْمِس ،(1)َوَعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ  -63  ، َقاَل : َكاَن باِلٌل ُيَؤذ 

 . (2)، َفِإَذا َخَرَج َأَقاَم الَصالَة ِحنَي َيَراهُ ملسو هيلع هللا ىلص َفال ُيِقيُم َحتَى خَيُْرَج النَبِيُّ 

                                                 

جابر بن سمرة بن جنادة ، ويقال : ابن عمرو بن جندب بن حجري بن رئاب بن  (1)

أبو عبد اهلل، ويقال : أبو  ، صحايب، كنيته:حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة

حليف ، وهو الكوفة، أقام يف يفهمخالد العامري ، الكويف ، السوائي ، الزهري حل

. ـه  74: وقيلـه ،  73:  وقيلـه ،  72قال احلاكم : تويف: بالكوفة، بني زهرة ، 

 (.2/623(، وتاريخ اإلسالم )2/115اإلصابة )

باب: متى  -أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: املساجد ومواضع الصالة  (2)

اب: استحباب: تقديم الظهر يِف بو(، 606( برقم: )102/  2يقوم الناس للصالة )

باب: وق  العشاء و(، 618( برقم: )109/  2أول الوق  يِف يري شدة احلر )

باب: ذكر اخلطبتني قبل  -كتاب: اجلمعة و(، 643( برقم: )118/  2وتأخريها )

باب: ختفيف الصالة و(، 862( برقم: )3/9الصالة وما فيهام من اجللسة )

كتاب: يف مواضع منها: وأبو داود يف "سننه"  ،( 866( برقم: )11/  3واخلطبة )

والرتمذي يف ، (403( برقم: )157/  1باب: وق  صالة الظهر ) -الصالة 

باب: ما جاء أن اإلمام أحق  - ملسو هيلع هللا ىلصأبواب: الصالة عن رسول اهلل  "جامعه" 

باب: ما جاء يف قرص  -اب: اجلمعة أبوو(، 202( برقم: )242/  1باإلقامة )

كتاب: :  يف مواضع منهاوالنسائي يف "املجتبى"  ،(507( برقم: )1/514اخلطبة )
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باب: السكوت يف القعدة و(، 1414( برقم: )1/301باب: كم خيطب ) -اجلمعة 

(، وابن ماجه يف "سننه"  أبواب: مواقي  1416( برقم: )1/301بني اخلطبتني )

أبواب: األذان و(، 673( برقم: )429/  1) ق  صالة الظهرباب: و -الصالة 

أبواب: إقامة و(، 713( برقم: )458/  1باب: السنة يف األذان ) -والسنة فيها 

( برقم: 200/  2باب: ما جاء يِف اخلطبة يوم اجلمعة ) -الصالة والسنة فيها 

 .(1106( برقم: )200/  2باب: ما جاء يِف اخلطبة يوم اجلمعة ، )و( 1105)

 * املعنى العام للحديث:

إن الدقة اإلسالمية، وتبحر العلامء املسلمني يف دقائق الرشيعة وفروعها، وكيفية 

استنباط األحكام الدقيقة من نصوصها تتجىل يف هذا الباب: متى يقوم املصلون 

لصالة اجلامعة؟ أعند بداية إقامة الصالة؟ أم يف هنايتها؟ أم عند قوله: حي عىل 

دقائق فقهية، وكلها يف االستحباب أو   ة؟ أم عند قوله: قد قام  الصالة؟الصال

عدم االستحباب، وال بطالن عىل أي وجه، وال إثم عىل أي اجتاه، لقد كان بالل 

كان  حميطة ملسو هيلع هللا ىلص وبيوت أزواجه  -يف بيته ملسو هيلع هللا ىلص يؤذن للصالة أحياًنا ورسول اهلل 

يصطف الناس قبل أن خيرج إليهم وكان  تقام الصالة أحياًنا و -باملسجد تفتح فيه 

ملسو هيلع هللا ىلص. ، ويف ذلك مشقة عليهم قد تطول لعذر، فنهاهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ه، وهنى أصحابه أن يقوموا   -ولو بعد اإلقامة  -هنى بالالً أن يقيم الصالة حتى يرا

حتى يروه، فإن وقفوا ووقف إمامهم، ثم بدا له عذر يضطره للخروج والعودة 

قياًما حتى يعود، ففي ذلك أجر هلم كام لو كانوا يف الصالة وقد  الرسيعة انتظروه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصل السعي: اجلري،  قوله: ))إذا أقيم  الصالة فال تأتوها تسعون((،

. وقد يكون السعي: العمل؛ كقوله (1)ومنه قوله تعاىل: }َيْأتِينََك َسْعًيا{

، وعىل هذا الثاين محل  (2)تعاىل: }َوإَِذا َتَوىَل َسَعى يِف اأْلَْرِض لُِيْفِسَد ِفيَها{

}
ِ
 . (4( )3)مالك قوله تعاىل: }َفاْسَعْوا إىَِل ِذْكِر اّلَِل

ء فيمن سمع اإلقامة: هل يرسع أم ال؟ فذهب األكثر وقد اختلف العلام

ًكا هبذا احلديث، ونظًرا إىل  إىل أنه ال يرسع، وإن خاف فوت الركعة، متسُّ

املعنى؛ وذلك أنه إذا أرسع انبهر فتشّو  عليه دخوله يف الصالة وقراءهتا 

وخشوعها. وذهب مجاعة من السلف؛ منهم: ابن عمر وابن مسعود يف 

                                                                                                                        

أن ينسى أنه جنب فيحرض للصالة ثم يتذكر، فيخرج، ثم ملسو هيلع هللا ىلص شاء اهلل لنبيه 

يغتسل، ويعود، ليعلمهم أن النسيان طبيعة البرش وهو برش مثلهم، وأنه ال حياء يف 

 .واهلل أعلم  الدين،

 .260( البقرة: 1)

 .205البقرة:  (2)

 .9اجلمعة:  (3)

 (.2/370) األثري البن" واألثر احلديث يريب يف النهاية: "ينظر (4)
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ىل أنه إذا خاف فواهتا أرسع، وقال إسحاق: يرسع إذا خاف أحد قوليه: إ

فوت الركعة. وروي عن مالك نحوه، وقال: ال بأس ملن كان عىل فرس 

أن حيرك الفرس. وتأوله بعضهم عىل الفرق بني الراكب واملايش؛ ألن 

 الراكب ال ينبهر كام ينبهر املايش، والقول األول أظهر.

بنصب "السكينة" عىل  السكينة((:وقوله: ))وأتوها متشون عليكم 

ُسّمًى 
ِ
اإليراء، كأنه قال: الزموا السكينة، والسكينة والوقار اسامن مل

واحد؛ ألن السكينة من السكون، والوقار من االستقرار والتثاقل، ومها 

 بمعنى واحد. 

وقد ُعلل مالزمة الوقار بأن املايش إىل الصالة هو يف الصالة. ومعناه: أنه 

ن بيته إىل املسجد يريد الصالة كان له حكم الداخل يف الصالة ملا خرج م

به. ويف كتاب أيب داود  من الوقار حتى يتم له التشبه به، فيتحصل له ثوا

َمْن َتَوَضَأ ، َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ، ُثَم جاء إىَِل من حديث أيب هريرة مرفوًعا: ))
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، أعطاه اهلل من األجر ِمْثَل َأْجِر َمْن  امْلَْسِجِد ، َفَوَجَد النَاَس َقْد َصَلْوا 

َها وصالها ، اَل َينُْقُص َذلَِك ِمْن ُأُجوِرِهْم َشيًْئا  .(1) ((َحرَضَ

، ويف الرواية األخرى: وقوله: ))ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فامتوا((

، واختلف العلامء يف اإلمتام ))صل ما أدرك ، واقض ما سبقك((

هذا احلديث: هل مها بمعنى واحد، أو بمعنيني؟  والقضاء املذكورين يف

وترتب عىل هذا اخلالف خالف فيام يدركه الداخل: هل هو أول صالته، 

 أو آخرها؟ عىل ثالثة أقوال:

: أنه أول صالته، وأنه يكون بانًيا عليه يف األفعال واألقوال، وإليه أحدها

 صار مجهور السلف والعلامء: الشافعي ويريه.

أنه يكون قاضًيا يف األقوال واألفعال، وهو وه آخر صالته، : أنوثانيها

مذهب أيب حنيفة. قال أبو حممد عبد الوهاب: وهو مشهور مذهب 

 مالك.

                                                 

َباٌب ِفيَمْن َخَرَج ُيِريُد (، ك الصالة، باب 1/154أبوداود يف سننه) أخرجه (1)

 حد باب: – اإلمامة كتاب:" املجتبى" يف النسائي. و564، ح الَصاَلَة َفُسبَِق هِبَا

 .(854: )برقم( 190/  1) اجلامعة إدراك
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: أنه أول صالته بالنسبة إىل األفعال، فيبني عليها، وآخرها بالنسبة وثالثها

الثالثة إىل األقوال، فيقضيها، وكأن هذا مجٌع بني اخلربين. وهذه األقوال 

 مروية عن مالك وأصحابه. وسبب اخلالف ما أرشنا إليه. فتفهم.

ظاهره أن الصالة  وقوله: ))إذا أقيم  الصالة فال تقوموا حتى تروين((:

من بيته، ويعارضه حديث بالل: أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان  تقام قبل أن خيرج النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص. كان ال يقيم حتى خيرج النبي 

، فريى أّول خروجه قبل أن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي : أن بالالً كان يراقب ووجه اجلمع

ه َمْن هناك، فيرشع يف اإلقامة إذ ذاك، ثم ال يقوم الناس حتى يروا النبي  يرا

لوا صفوفهم. وهبذا الرتتيب ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم ال يقوم النبي ملسو هيلع هللا ىلص مقامه حتى ُيعد 

 يصح اجلمع بني األحاديث املتعارضة يف هذا املعنى. 

لناس إىل الصالة؟ ومتى يكرب وقد اختلف السلف والعلامء يف متى يقوم ا

  اإلمام؟

فذهب مالك، ومجهور العلامء إىل أنه ليس لقيام الناس حد، لكن استحب 

عامتهم القيام إذا أخذ املؤذن يف اإلقامة، وكان أنس يقوم إذا قال املؤذن: 

 "قد قام  الصالة". 
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 وذهب الكوفيون إىل أهنم يقومون إذا قال: حي عىل الصالة، فاذا قال: قد

قام  الصالة كرب اإلمام. وحكي عن سعيد بن املسيب وعمر بن عبد 

العزيز: إذا قال املؤذن: اهلل أكرب وجب القيام، وإذا قال: حي عىل الصالة 

اعتدل  الصفوف، فاذا قال: ال إهل إال اهلل كرّب اإلمام. وذهب عامة 

 األئمة إىل أنه ال يكرب حتى يفرغ املؤذن من اإلقامة.

أي: زال  عن كبد السامء. وأصل  ن بالل يؤذن إذا دحض "؛وقوله: " كا

يصيل ملسو هيلع هللا ىلص " كان النبي الَدَحض: الزلق، وهذا كام قال يف احلديث اآلخر: 

؛ أي: زال . وقال اهلروي يف احلديث "(1)الظهر إذا دحض  الشمس

األول: إذا انحط  للغروب؛ ألن الشمس حينئذ يبني َزَلُقها بالكلّية، 

 هلل أعلم.واألول أوىل، وا

 

 

  

                                                 

 240سيأيت خترجيه ص  (1)
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 الباب الثامن
 باب: من أدرك ركعة من فعل الصالة أو وقتها فقد أدركها

 

64 -  
ِ
َقاَل: ))َمْن َأْدَرَك َرْكَعًة ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ؛ َأَن َرُسوَل اّلَِل

 .(1)الَصالِة َمَع اإِلَماِم َفَقْد َأْدَرَك الَصالَة((

                                                 

باب: من أدرك  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: مواقي  الصالة ( 1)

(، كتاب: مواقي  الصالة 556( برقم: )116/  1ركعة من العرص قبل الغروب )

ومسلم يف  ،(580( برقم: )120/  1باب: من أدرك من الصالة ركعة ) -

باب: من أدرك ركعة من الصالة  -"صحيحه" كتاب: املساجد ومواضع الصالة 

 ،(609( برقم: )103/  2)و(، 607( برقم: )102/  2فقد أدرك تلك الصالة )

/  1باب: من أدرك ركعتني من العرص ) -والنسائي يف "املجتبى" كتاب: املواقي  

/  1أدرك ركعة من الصالة ) باب: منو(، 515برقم: )و ،(514( برقم: )125

برقم: و( 554رقم: )وب( ، 553( برقم: )133/  1)و( ، 552( برقم: )132

( 303/  1باب: من أدرك ركعة من صالة اجلمعة  ) -كتاب: اجلمعة و ( ،555)

باب: من أدرك من اجلمعة  -وأبو داود يف "سننه" كتاب: الصالة  ، (1424برقم: )

باب:  -والرتمذي يف "جامعه" أبواب: اجلمعة  ،(1121( برقم: )436/  1ركعة )

وابن ماجه يف ، (524( برقم: )529/  1ما جاء فيمن أدرك من اجلمعة ركعة )

 ورة باب: وق  الصالة يف العذر والرض -أبواب: مواقي  الصالة  ""سننه
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 .(1) َأْدَرَك الَصالَة ُكَلَها((َويِف رَواَيٍة: ))َفَقْد 

65 –  
ِ
ْبِح َقْبَل َأْن ملسو هيلع هللا ىلص َوَعنُْه: َأَن َرُسوَل اّلَِل َقاَل: ))َمْن َأْدَرَك َرْكَعًة ِمَن الصُّ

ْبَح، َوَمْن َأْدَرَك َرْكَعًة ِمَن اْلَعرْصِ َقْبَل َأْن َتْغُرَب  َتْطُلَع الَشْمُس َفَقْد َأْدَرَك الصُّ

((. الَشْمُس َفَقدْ  َأْدَرَك اْلَعرْصَ
(2) 

                                                                                                                        

باب: ما جاء  -أبواب: إقامة الصالة والسنة فيها و (،700( برقم: )447/  1)

( برقم: 211/  2)و(،  1121( برقم: )2/209فيمن أدرك من اجلمعة ركعة )

(1122). 

باب: من أدرك  -سلم يف "صحيحه" كتاب: املساجد ومواضع الصالة لفظ مل (1)

 .(607( برقم: )102 / 2ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة )

باب: من أدرك من  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: مواقي  الصالة ( 2)

ومسلم يف "صحيحه" كتاب: املساجد  ،(579( برقم: )1/120الفجر ركعة )

باب: من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك  -ومواضع الصالة 

أبو داود يف "سننه" و ،(608( برقم: )2/103)و(، 608( برقم: )2/102الصالة)

والرتمذي يف  ،(412( برقم: )1/159باب: وق  العرص ) -كتاب: الصالة 

باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من  - ملسو هيلع هللا ىلص"جامعه" أبواب: الصالة عن رسول اهلل 

والنسائي يف "املجتبى"   ،(186( برقم: )1/228العرص قبل أن تغرب الشمس )

( ، 513( برقم: )1/125من العرص )باب: من أدرك ركعتني  -كتاب: املواقي  
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: ))َمْن َأْدَرَك ِمَن اْلَعرْصِ َسْجَدًة....((، وَذكَر   َويِف َحِديِث َعائَِشةَ  - 66

 (1)نحوه، وفِيِه: ))َوالَسْجَدُة إَِناَم ِهَي الَرْكَعُة((.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظاهر هذا  وقوله: ))من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة كلها((:

))َما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا َوَما َفاَتُكْم ملسو هيلع هللا ىلص: احلديث ال يصح، بدليل قوله 

ُّوا((فَ  حيث فاتته ركعة من صالته خلف عبد ملسو هيلع هللا ىلص ، وبفعل النبي (2)َأمِت

                                                                                                                        

( 1/132كعة من صالة الصبح )باب: من أدرك ر و(، 516برقم: )و

باب: وق  الصالة  -وابن ماجه يف "سننه" أبواب: مواقي  الصالة ، (549)برقم:

 .(699( برقم: )445/  1يف العذر والرضورة )

باب: من  -أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: املساجد ومواضع الصالة ( 1)

برقم: و(، 608( برقم: )102/  2أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة )

باب: من أدرك ركعة من صالة  -والنسائي يف "املجتبى" كتاب: املواقي   ،(609)

: مواقي  الصالة وابن ماجه يف "سننه" ) أبواب، (550( برقم: )1/132الصبح )

 .(700( برقم: )446/  1باب: وق  الصالة يف العذر والرضورة ) -

" صحيحهأخرجه البخاري يف "هريرة ريض اهلل عنه، مرفوعا:أيب ( اخلرب عن 2)

( 129/  1) والوقار بالسكينة وليأت الصالة إىل يسعى ال: باب – األذان: كتاب

 ،(908: )برقم( 7/  2) اجلمعة إىل امليش: باب – اجلمعة: وكتاب  ،(636: )برقم
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 إتيان استحباب الصالة، باب ومواضع املساجد: كتاب" صحيحه" يف ومسلم

 (.602( برقم: )2/99) وسكينة بوقار الصالة

 * املعنى العام لألحاديث:

فضل من اّلَِل ورمحة أن يرس الصالة إن ضاق وقتها، كام تفضل بقبوهلا قضاء إذا 

املسئولية عن التأخري، ومع نقص األجر والثواب إن مل يكن خرج وقتها، نعم مع 

 بعذر رشعي.

قد يدرك املأموم اإلمام يف ركعة، فهل يكتب له ثواب صالة اجلامعة؟ وقد يبلغ 

الصبي، ويسلم الكافر، ويدرك ركعة من الصالة قبل خروج وقتها فهل تقبل منه 

ن الصالة إال ركعة فهل صالته كاملة؟ وقد يضيق الوق  عىل املصيل فال يدرك م

 يتم وتقبل صالته أداء؟

لقد تفضل الكريم احلليم الرحيم فرشع أن من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك 

الصالة، من أدرك ركعة من الصالة مع اإلمام فقد أدرك فضيلة اجلامعة ومن أدرك 

ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صالته بعد طلوع الشمس وقد أدرك 

ق  الصبح، ومن أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فليتم صالته وقد و

 أدرك وق  العرص.

هذا الفضل والكرم ينبغي أن ال يقابل باالستهتار واإلمهال ألوقات الصلوات، بل 

ال يقابل باإلمهال للصالة يف أول وقتها، ألن الفضل إنام يكون ملن هو أهله احلريص 

 ي يغفل عن يري قصد وعن يري إمهال.عىل اتباع األوامر الذ
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فصىل الركعة التي ملسو هيلع هللا ىلص الرمحن بن عوف، فلام سلم عبد الرمحن قام النبي 

فقد أدرك . وقد روى هذا احلديث أبو بكر البزار، وقال:   ))(1)سبقه هبا

تأويل  ، وال خالف يف ذلك، فتعنّي (2)((الصالة كلها، إال أنه يقيض ما فاته

 احلديث األول. وقد تأوله بعض أصحابنا عىل تأويلني:

أنه أدرك فضل الصالة كلها. وقد ذكر أبو عمر يف "التمهيد" هذا  :أحدمها

، (3)((من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الفضلاحلديث، ولفظه: ))

. (4) ((َفَقْد َأْدَرَك َفْضَل اجْلاََمَعةِ ((وقد رواه أبو أمحد بن عدي، وقال: 

 والصحيح اللفظ األول.

: أن معناه أنه أدرك حكم الصالة؛ أي: يلزمه من أحكام والتأويل الثاين

 الصالة ما لزم اإلمام من الفساد والسهو ويري ذلك.

                                                 

 باب املسح عىل الناصية والعاممة واخلامر.( سبق خترجيه انظر: 1)

( 14/141«: )مسنده»أخرجه البزار يف هريرة ريض اهلل عنه، أيب (اخلرب عن 2)

 (.7662برقم: )

 (.7/64التمهيد)هريرة ريض اهلل عنه، أيب ( اخلرب عن 3)

( من 7/209ابن عدى يف الكامل) أخرجه( اخلرب عن جابر ريض اهلل عنه، 4)

 حديث جابر.
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ويؤيد هذا التأويل: قوله: "مع اإلمام". وهذا اللفظ يبطل عىل داود ويريه 

))َمْن يدل عليه قوله:  قوله: إن هذا احلديث مردود إىل إدراك الوق  الذي

)) ، وهذا  َأْدَرَك َرْكَعًة ِمَن اْلَعرْصِ َقْبَل َأْن َتْغُرَب الَشْمُس، َفَقْد َأْدَرَك اْلَعرْصَ

ليس بصحيح من قوهلم، بل احلديثان خمتلفان يفيدان فائدتني كام قررناه. 

ن ، فهل يكو-وهو إدراك فضل اجلامعة  -ثم إذا تنزلنا عىل التأويل األول 

ذلك الفضل مضاعًفا كام يكون ملن حرضها من أوهلا، أو يكون يري 

 مضاعف؟ 

اختلف فيه عىل قولني. وإىل التضعيف ذهب أبو هريرة ويريه من 

السلف، وكذلك إن وجدهم قد سلموا عند هؤالء كام قدمنا من ظاهر 

من  َأْعَطاُه اّلَِلُ َجَل َوَعزَ  ))حديث أيب داود عن أيب هريرة، حيث قال: 

َها(( األجر ِمْثَل َأْجِر َمْن َصاَلَها َوَحرَضَ
، وإىل عدم التضعيف ذهب  ( 1)

                                                 

فيمن خرج يريد الصالة  :باب - الصالة  :أخرجه أبو داود يف "سننه" كتاب( 1)

 َحِديث   َهَذا» وقال احلاكم يف املستدرك: .(564( برقم: )222/  1) فسبق هبا
, َشْرطِ  َعَلى َصِحيح    . ووافقه الذهيب.«ُي َّرَِجاه   َولَْ  م ْسِلم 
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َءُة ُأم  اْلُقْرآِن طائفة أخرى، وإىل هذا يشري قول أيب هريرة: " َوَمْن َفاَتُه ِقَرا

 .(1)"َفَقْد َفاَتُه َخرْيٌ َكثرٌِي 

للوق  بأقل ثم اختلفوا أيًضا: هل يكون مدرًكا للحكم، أو للفضل، أو 

إىل  -وهو أحد قويل الشافعي  -من ركعة؟ فذهب مالك ومجهور األئمة 

كني بلفظ الركعة. وذهب  أنه ال يدرك شيًئا من ذلك باقل من ركعة، متمس 

أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي يف القول اآلخر إىل أنه باإلحرام يكون 

بتكبريٍة قبل مدرًكا حلكم الصالة. واتفق هؤالء عىل إدراكهم العرص 

يروب الشمس. واختلفوا يف الظهر، فعند الشافعي يف أحد قوليه: هو 

مدرك بالتكبرية هلام؛ الشرتاكهام يف الوق ، وعنه: أنه بتامم القامة للظهر 

 يكون قاضًيا هلا َبْعُد.

وقوله: ))من أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 

أصحابه عىل أصحاب األعذار؛ هذا حممول عند مالك و العرص((:

كاحلائض تطهر، واملغلوب يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، واملسافر 

يقدم، أو احلارض يسافر وقد نِس صالة. والذي محلهم عىل ذلك:  َرْوُم 

                                                 

يف من أدرك ركعة من باب:  –وقوت الصالة  :أخرجه مالك يف "املوطأ" كتاب( 1)

 .(21( برقم: )14/  1الصالة )
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اجلمع بني األحاديث املتعارضة يف هذا الباب؛ وذلك أنه قد تقرر يف 

ري، وعمرو بن ، ويف حديث أيب موسى األشعملسو هيلع هللا ىلصحديث جربيل 

العاص ويريهم: أن آخر وق  العرص إنام هو املثالن، أو إذا اصفرت 

 ( 1).))الوق  فيام بني هذين((، وقوله:-عىل اختالف األلفاظ-الشمس

ثم قد جاء من حديث أنس التهديد والذم ملن يؤخر العرص إىل أن تكون 

ما بعد . وظاهر هذه األحاديث يدل عىل أن (2)الشمس بني قرين الشيطان

هذه احلدود ليس وقًتا للصالة، وال يكون ُموِقُعها فيها مدرًكا هلا، وظاهر 

احلديث األول: أنه يكون مدرًكا. فرأى أصحابنا أن الوق  األول 

املحدود، وهو الوق  األصيل لكافة املكلفني، وهم الساملون عن 

 األعذار، وأن الوق  الثاين ألصحاب األعذار املذكوربن. 

قة يف اجلمع حسنة، واجلمع أوىل من الرتجيح، يري أن أصحابنا وهذه طري

خرموا هذا األصل؛ حيث جعلوا من ترك الصالة متعمًدا حتى بلغ هبا إىل 

ًيا، مع أنه قد عىص، وُذَم بإخراج الصالة عن  وق  الرضورة فصاّلها مؤد 

                                                 

 باب َأْوَقات الَصَلَواِت.(سبق خترجيه، انظر: 1)

باب:  -أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: املساجد ومواضع الصالة ( 2)

 (.622( برقم: )110/  2بالعرص )استحباب التبكري 
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آخر وق  توسعتها. وإذا كان هذا، فال معنى لتخصيصه بأصحاب 

 األعذار.

م هذه الركعة التي يدركون هبا الوق ، هي قدر ما يكرب فيه لإلحرام، ث

ويقرأ أم القران قراءة معتدلة، ويركع، ويرفع، ويسجد سجدتني يفصل 

، وعىل قول -عىل قول من أوجب الطمأنينة-بينهام، ويطمئن يف كل ذلك 

من ال يوجب قراءة أم القران يف كل ركعة، يكفيه قدر تكبرية اإلحرام 

 وقوف هلا. وأشهب ال يراعي إدراك السجود بعد الركعة. وال

: هل املفهوم من اسم الركعة الرشعية، أم اللغوية؟ وأما وسبب اخلالف

الركعة التي يدرك هبا فضيلة اجلامعة وحكمها، بأن يكرب إلحرامه قائاًم، ثم 

يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع اإلمام رأسه، وهذا مذهب 

ويريه. وروي عن أيب هريرة: أنه ال يعتد بالركعة ما مل  اجلمهور: مالك

يدرك اإلمام قائاًم قبل أن يركعها فريكعهام معه، وروي معناه عن أشهب. 

وروي عن مجاعة من السلف: أنه متى أحرم واإلمام راكع أجزأه، وإن مل 

اعتّد بالركعة. وقيل: جتزئه  -كالناعس-يدرك الركوع، وركع بعد اإلمام
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اإلمام، ما مل يرفع الناس. وقيل: جتزئه إن أحرم قبل سجود  وإن رفع

 .(1)اإلمام. حكى هذه األقوال القايض عياض

وقوله: ))من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 

ظاهر هذا: أن هلا وق  رضورة كالعرص، وهو أحد القولني  الصبح((،

 عرص، واألول أظهر.عندنا، وقيل: ليس للصبح وق  رضورة، بخالف ال

وفرسها يف "األم": أهنا الركعة.  وقوله: ))من أدرك من العرص سجدة((،

ووجهه: أن أهل احلجاز يسمون الركعة سجدة، فهام عند اجلمهور 

وأبو حنيفة: إن  –يف أحد قوليه –عبارتان عن ُمَعرَبٍ واحد. وقال الشافعي 

ن وضع الوجه باألرض، السجدة هنا ليس  بالركعة، وإنام هي عىل باهبا م

 واحتّجا بذلك عىل قوهلام: إنه يكون مدرًكا بتكبرية اإلحرام. 

: أنه ملا ذكر مرة ركعة، ومرة سجدة، سربنا أوصافهام، ووجه احتجاجهم

فوجدنامها جيمعان الركنية والفرضية، وأول الفروض تكبرية اإلحرام، 

 َفَقَدَراه بذلك، واهلل أعلم.

 

 

                                                 

 (.2/562إكامل املعلم: ) (1)
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 الباب التاسع
 باب: اإلبراد بالظهر يف شدة احلر

 

67 -  
ِ
َقاَل: ))إَِذا اْشَتَد احْلَرُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َأنَُه َقاَل: إَِن َرُسوَل اّلَِل

َفَأبِْرُدوا بِالَصالِة، َفِإَن ِشَدَة احْلَر  ِمْن َفْيِح َجَهنََم((. َوَذَكَر: ))َأَن النَاَر 

َا، َفَأِذَن هَلَا يِف ُكل  َعامٍ  ، َوَنَفٍس يِف  اْشتََكْ  إىَِل َرهب 
ِ
َتاء : َنَفٍس يِف الش  بِنََفَسنْيِ

 .(1) الَصيِْف((

                                                 

د بالظهر  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: مواقي  الصالة   (1) باب: اإلبرا

 -كتاب: بدء اخللق و(، 536برقم: )و(، 533( برقم: )1/113يف شدة احلر )

حيحه" ومسلم يف "ص ،(3260( برقم: )4/120باب: صفة النار وأهنا خملوقة )

د بالظهر يِف شدة احلر  -كتاب: املساجد ومواضع الصالة  باب: استحباب: اإلبرا

( برقم: 2/108)و(، 615( برقم: )2/107)و(، 615( برقم: )2/107)

باب: وق  صالة الظهر  -وأبو داود يف "سننه" كتاب: الصالة  ، ،(617)

ن رسول اهلل والرتمذي يف "جامعه" أبواب: الصالة ع ،(402( برقم: )1/157)

أبواب: و(، 157( برقم: )1/203) باب: ما جاء يف تأخري الظهر يف شدة احلر ملسو هيلع هللا ىلص

باب: ما جاء أن للنار نفسني وما ذكر من خيرج  - ملسو هيلع هللا ىلصصفة جهنم عن رسول اهلل 

والنسائي يف "املجتبى" ، (2592( برقم: )4/341من النار من أهل التوحيد )
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َويِف ِرواَيٍة: ))َفاَم َوَجْدُتْم ِمْن َحرٍّ َأْو َحُروٍر َفِمْن َنَفِس َجَهنََم ، َوَما َوَجْدُتْم 

 .(1) ِمْن َبْرٍد َأْو َزْمَهِريٍر َفِمْن َنَفِس َجَهنََم((

 (2)َوَعْن َأيِب َذرٍّ  - 68
ِ
ُن َرُسوِل اّلَِل بِالظُّْهِر، َفَقاَل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل: َأَذَن ُمَؤذ 

))َأبِْرْد َأبِْرْد((، َأْو َقاَل: ))اْنَتظِِر اْنَتظِْر((، َوَقاَل: ))إَِن ِشَدَة احْلَر  ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص: 

                                                                                                                        

د بالظهر  -كتاب: املواقي   ، (499( برقم: )1/122إذا اشتد احلر )باب: اإلبرا

د بالظهر يف شدة احلر  -وابن ماجه يف "سننه" أبواب: مواقي  الصالة  باب: اإلبرا

باب: صفة النار  -بواب: الزهد أو(، 678برقم: )و(، 677( برقم: )1/433)

 .(4319( برقم: )5/371)

باب:  -يف "صحيحه" كتاب: املساجد ومواضع الصالة  مسلمأخرجه  (1)

د بالظهر يِف شدة احلر )  ، بتقديم وتأخري.(617( برقم: )107/  2استحباب: اإلبرا

واملشهور أنه ، مشهور بكنيته. اختلف يف اسمه واسم أبيه( أبو ذر الغفاري: 2)

كان إسالمه قدياًم، يقال: أسلم بعد أربعة، فكان خامًسا، ثم .ُجنُْدب ْبن ُجنَادة

املدينة. روى عنه مجاعة  - -هبا َحَتى قدم عىل النَبّي  انرصف إىَِل بالد قومه فأقام

من الصحابة كأنس، وابن عباس، ويريمها. ومن التابعني: جبري بن نفري، وأيب 

من أوعية ريض اهلل عنه إدريس اخلوالين، وسعيد ابن املسيب، ويريهم. وكان 

سنة  بالربذة تويف العلم املشهورين يف الزهد والورع والقول باحلق. وفضائله كثرية،
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: َحَتى َرَأيْنَا َفْيِح َجَهنََم، َفِإَذا اْشَتَد احْلَرُّ َفَأبِْرُدوا َعِن الَصالِة((. َقاَل  َأبُو َذرٍّ

َء التُُّلولِ  يَفْ
(1). 

                                                                                                                        

(، واإلصابة 2/318تاريخ اإلسالم ). وصىل عليه ابن مسعود. ينظر: اثنني وثالثني

 ( .12/215للحافظ ابن حجر )

د بالظهر  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: مواقي  الصالة ( 1) باب: اإلبرا

د بالظهر يف السفر ) :باب، و(535( برقم: )113/  1يف شدة احلر ) ( 1/113اإلبرا

باب: األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة  -(، كتاب: األذان 539برقم: )

باب: صفة  -(، كتاب: بدء اخللق 629( برقم: )128/  1وكذلك بعرفة ومجع )

ومسلم يف "صحيحه" كتاب: ، (3258( برقم: )4/120النار وأهنا خملوقة )

د بالظهر يِف شدة احلر باب: استحباب ا -ة املساجد ومواضع الصال إلبرا

باب: وق  صالة  -وأبو داود يف "سننه" كتاب: الصالة ، (616( برقم: )2/108)

والرتمذي يف "جامعه" أبواب الصالة عن رسول ، (401( برقم: )156/  1الظهر )

( 204/  1باب: ما جاء يف تأخري الظهر يف شدة احلر ) -اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

 .(158برقم: )

 * املعنى العام لألحاديث:

تشتد احلرارة يف اجلزيرة العربية، ويقل فيها الزرع كام يقل فيها الظل الذي خيفف 

شدة احلرارة ويتيح للمصلني الذهاب إىل اجلامعة باملساجد يف صالة الظهر. أمام 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. أبردوا؛ أي: أخروها عن قوله: ))إذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة((

يف وق  الربد، وهو الزمن الذي يتبني فيه ذلك الوق ، وادخلوا هبا 

انكسار شدة احلر وتوجد فيه برودة ما  يقال: أبرد الرجل؛ أي: صار يف 

 برد النهار.

بمعنى الباء، كام قد روي يف بعض و"عن" يف قوله: ))عن الصالة((: 

طرقه: )) أبردوا بالصالة ((". و"عن" تأيت بمعنى الباء، يقال: رمي  عن 

 ه. كام تأيت الباء بمعنى " عن"، كام قال:القوس؛ أي: ب

                                                                                                                        

حلرارة، هذه املشقة أذن الشارع بتأخري صالة الظهر عن أول وقتها حتى ختف ا

للمسلمني إذا اشتد احلر فأخروا  من املؤذن أن يؤخر أذان الظهر وقالملسو هيلع هللا ىلص فطلب 

صالة الظهر حتى يربد احلر أي إىل قبيل انتهاء وق  الظهر، وذكرهم رسول اهلل 

بشدة حر جهنم ليحذروها ويعملوا عىل اتقائها فقال هلم: إن ما ال حتتملون ملسو هيلع هللا ىلص 

س جهنم، أما نارها فنعوذ باهلل منها، فقد أكل من حر الدنيا ما هو إال نفس من أنفا

 بعضها بعضًا من شدة استعارها.
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 (1)فإن تسألوين بالنساء فإنني *** بصري بأدواء النساء طبيب            

: أى: عنه، (2)أي: عن النساء. وكام قيل يف قوله تعاىل: } َفْسَئْل بِِه َخبرًِيا{

وقيل: إن "عن" هنا زائدة؛ أي: أبردوا الصالة، يقال: أبرد الرجل كذا إذا 

 . (3) فعله يف برد النهار

شدة حرها، وشدة يلياهنا. يقال: فاح  القدر، تفيح:  و))فيح جهنم((:

 (4)إذا هاج  ويل .

: التنفس، فإذا تنفس  يف الصيف قَوى هلُبها حَر الشمس، و))النفس((

فزاد حرها وتضاعف، وإذا تنفس  يف الربد دفع حرها شدة الربد إىل 

 . 5ذكر األرض، وهو الزمهرير الذي

                                                 

،للشاعر اجلاهيل: عَلَقَمِة الَفحل بن َعبدة، من بني (َطَحا بَك َقلٌب )من قصيدة  (1)

ً المرئ القيس. ينظر: خزانة  متيم. شاعر جاهيل من الطبقة األوىل، كان معارصا

 (.3/284األدب للبغداي:)

 .59الفرقان:( 2)

 (.2/581إكامل املعلم:) (3)

 (.2/185كشف املشكل من حديث الصحيحني:) 4))

 (.2/582إكامل املعلم:) (5)
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واخُتلف يف معنى هذا احلديث؛ فمن العلامء من محله عىل ظاهره، وقال: 

هو لسان مقال حمقق، وشكوى حمققة، وتنفس حمقق؛ إذ هو إخبار من 

الصادق بأمر جائز، فال حُيتاج إىل تأويله. وقيل: إن هذا احلديث خرج 

 خمرج التشبيه والتقريب؛ أي: كأنه نار جهنم يف احلر، وتكون هذه

 الشكوى وهذه املقالة لسان حال، كام قال: 

ى *** صرب مجيل فكالنا ُمْبَتىل  شكا إيَل مجيل طول الرسُّ

 واألول أوىل؛ ألنه محل اللفظ عىل حقيقته، وال إحالة يف يشء من ذلك.

وفيه دليل عىل أن النار قد خلق ، وأهنا موجودة، خالًفا ملا قالته املعتزلة 

 أهنا ستخلق يف القيامة.ويريهم من أهل البدع: 

"أو" هذه  وقوله : )) فام وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم ((.

ا من الراوي، فيكون النبي  قال أحدمها، فشك ملسو هيلع هللا ىلص حتتمل أن تكون شكًّ

 فيه الراوي، فجمعهام بـ" أو". وحيتمل:
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اللفظني، فتكون" أو" للتقسيم والتنويع. ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون ذكر النبي 

د احلر وَوَهُجه بالليل والنهار. فأما السموم فال يكون و"احلرور": اشتدا

 (2). و"الزمهرير": شدة الربد.(1)إال )بالليل(

وبتأخري الظهر يف شدة احلر قال مالك وأهل الرأي، ورأوا أهنا يف ذلك 

الوق  أفضل. وَقَدَر أصحابنا هذا الوق  بزيادة عىل ربع القامة إىل وسط 

 د أصحابنا. الوق ، وهذا يف اجلامعة عن

: هل ُيربد أم ال؟ وقال الشافعي: تقديم الصلوات كلها واختلفوا يف املنفرد

للفذ واجلامعة أفضل يف الشتاء والصيف إال لإلمام الذي ينتاب إليه الناس 

من بعد، فيربد بالظهر يف الصيف دون يريه. ومل يقل أحد باإلبراد يف يري 

ل: يؤخر ربع القامة. ورأى أمحد الظهر إال أشهب، فقال به يف العرص، وقا

بن حنبل تأخري العشاء اآلخرة يف الصيف بالليل كام يؤخر الظهر، وعكسه 

ابن حبيب، فرأى تأخريها يف الشتاء؛ لطول الليل، وتعجيلها يف الصيف؛ 

 لقرصه.

                                                 

عند اهلروي :)السموم فال يكون إاِل بالنهار( الغريبني يف القرآن واحلديث  (1)

 (.2/422للهروي:)

 (.3/370كشف املشكل:) (2)
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َء التلول "،  هي مجع تّل، وهي:  وقوله يف حديث أيب ذر : " حتى رأينا يَفْ

ا، بخالف الروايب، وظلها ال  يظهر إال بعد متكن الفيء واستطالته جدًّ

ي يظهر فيئها رسيًعا يف أسفلها؛ العتدال أعالها تاألشياء املنتصبة ال

 .(1)وأسفلها

 

 

  

                                                 

 (.2/583إكامل املعلم:) (1)

 أليه األحاديث: * ومما ترشد

 استحباب تأخري صالة الظهر حتى تربد الشمس . -1

 استحباب حتري أفضل األوقات لكل صالة . -2
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 الباب العاشر
 باب: تعجيل الظهر بعد اإلبراد ويف زمن الربد

 

ُيَصيل  الظُّْهَر إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل : َكاَن النبي  (1) َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ  - 69

 .(2)َدَحَضِ  الَشْمُس 

                                                 

 ( سبق  ترمجته.1)

كتاب: املساجد ومواضع يف مواضع منها: يف "صحيحه"   مسلماإلمام ( أخرجه (2

باب: ، و(606( برقم: )102/  2باب: متى يقوم الناس للصالة ) -الصالة 

( برقم: 109/  2استحباب: تقديم الظهر يِف أول الوق  يِف يري شدة احلر  )

باب: ذكر اخلطبتني قبل الصالة وما فيهام من اجللسة  -تاب: اجلمعة وك(، 618)

 -كتاب: الصالة يف مواضع منها: يف "سننه"  وأبو داود ،(862( برقم: )3/9)

والرتمذي يف "جامعه"  ، (403( برقم: )157/  1باب: وق  صالة الظهر )

باب: ما جاء أن اإلمام أحق باإلقامة  - ملسو هيلع هللا ىلصأبواب: الصالة عن رسول اهلل 

كتاب: اجلمعة :  يف مواضع منهايف "املجتبى"  والنسائي ،(202( برقم: )1/242)

يف مواضع يف "سننه"  وابن ماجه، (1414( برقم: )1/301باب: كم خيطب ) -

 .(673( رقم: )1/429ب: وق  صالة الظهر )با، مواقي  الصالة أبوابمنها: 
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  (1) َعْن َخَباٍب  - 70
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل: َأتَْينَا َرُسوَل اهلل

ِ
َفَشَكْوَنا إَِليِْه َحَر الَرْمَضاء

 َفَلْم ُيْشِكنَا.

: ُقْلُ  أِليَِب إِْسَحاَق: َأيِف الظُّْهِر؟ َقاَل: َنَعْم، ُقْلُ : َأيِف  َتْعِجيلَِها؟ َقاَل ُزَهرْيٌ

 .(2)َقاَل: َنَعْم "

                                                 

( خباب بن األرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة التميمي، كنيته: أبو عبد اهلل ، 1)

وأبو حييى ، وقيل : أبو حممد ، أبو عبد الرمحن التميمي ، البدري ، من أهل إستينيا ، 

، أقام يف صحايب، من السابقني إىل اإلسالم ، وكان يعذب يف اهلل ، وشهد بدراً 

الكوفة، موىل عتبة بن عزوان ، موىل أم أنامر اخلزاعية ، وقيل : موىل ثاب  ابن أم 

 37وبني جرب بن عتيك ، تويف:  ملسو هيلع هللا ىلصأنامر ، ثم حالف بني زهرة ، وآخى رسول اهلل 

ـه، الكوفة ، وقيل : املدينة. ينظر: تاريخ اإلسالم  39ـه ، وقيل :  19ـه ، وقيل : 

 ( .3/181) (، واإلصابة2/317)

باب:  -تاب: املساجد ومواضع الصالة ك( أخرجه مسلم يف "صحيحه" (2

( 619( برقم: )109/  2استحباب: تقديم الظهر يِف أول الوق  يِف يري شدة احلر )

( برقم: 1/121)باب: أول وق  الظهر ، والنسائي يف "املجتبى" كتاب: املواقي  ،

 باب: وق  صالة الظهر -وابن ماجه يف "سننه" أبواب: مواقي  الصالة  ،(496)

 .(675( برقم: )1/430)
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71 -  
ِ
يِف ِشَدِة احْلَر  ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك َقاَل : ُكنَا ُنَصيل  َمَع َرُسوِل اّلَِل

َن َجْبَهَتُه ِمَن األَْرِض َبَسَط َثْوَبُه َفَسَجَد  ، َفِإَذا مَلْ َيْسَتطِْع َأَحُدَنا َأْن ُيَمك 

 .(1)َعَليْهِ 

  

                                                 

باب: السجود عىل الثوب يف  -( أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: الصالة(1

باب: وق  الظهر  -كتاب: مواقي  الصالة و(،  385( برقم: )86/  1شدة احلر )

باب: بسط  -كتاب: العمل يف الصالة و (،542( برقم: )115/  1عند الزوال )

ومسلم يف "صحيحه"  ،(1208( برقم: )64/  2الثوب يف الصالة للسجود )

باب: استحباب: تقديم الظهر يِف أول الوق   -كتاب: املساجد ومواضع الصالة 

 -وأبو داود يف "سننه"  كتاب: الصالة ،(620( برقم: )109/  2يِف يري شدة احلر )

والرتمذي يف "جامعه"  ،(660( برقم: )1/249جد عىل ثوبه )باب: الرجل يس

جود عىل الثوب يف احلر والربد باب: ما ذكر من الرخصة يف الس -بواب: السفر أ

باب: السجود  -والنسائي يف "املجتبى" كتاب: التطبيق  ،(584( برقم: )1/581)

إقامة الصالة وابن ماجه يف "سننه" أبواب: ، (1115( برقم: )1/239عىل الثياب )

( برقم: 155/ 2باب: السجود عىل الثياب يِف احلر والربد ) -والسنة فيها 

(1033). 
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" ؛ أي : زلق  وزال  عن "كان يصيل الظهر إذا دحض  الشمس قوله :

يف زمن الربد؛ كام قد ملسو هيلع هللا ىلص . كان هذا منه (1)كبد السامء. والَدَحض : الزلق

ُد َعَجَل رواه أنس: "أنه   .(2)"إَِذا َكاَن احْلَرُّ َأبَْرَد بِالَصاَلِة َوإِْذ َكاَن اْلرَبْ

؛ أي : شدة ما  يف الرمضاء "الصالة ملسو هيلع هللا ىلص وقوله : " شكونا إىل رسول اهلل 

 .(3)يلقون من حّر األرض املحامة بالشمس يف أقدامهم إذا َصَلوا 

ا إىل مطلوبنا، يقال : بنسعف طلبنا ، ومل جي؛ أي : مل ي وقوله : " فلم يشكنا "

شكوت إىل فالن : إذا رفع  إليه حاجتك ، وأشكيته : إذا ألجأته إىل 

 . كام قال: (4)ه الشكوىالشكوى ، وأشكيته : إذا نزع  عن

 (1)ُمْرَنانُ  َقْوس ُتْصِمي الَرَماَيا وِهَي كال ِحَب وَتْشُكو وِهَي ظاملٌة **ُتْشِكي املُ 

                                                 

ئد مسلم )(1  (، النهاية يف يريب احلديث واألثر2/584( ينظر: إكامل املعلم بفوا

 (.3/1076(، الصحاح، مادة دحض )2/104)

 يوم احلر اشتد إذا باب: – اجلمعة كتاب:" صحيحه" يف البخاري أخرجه( (2

 باب: – املواقي  كتاب:" املجتبى" يف والنسائي ،(906: )برقم( 7/  2) اجلمعة

 (.498: )برقم( 122/  1) الربد يف الظهر تعجيل

(، يريب احلديث للقاسم بن 2/497) ( ينظر: النهاية يف يريب احلديث واألثر(3

 .(4/341سالم )

 (.1/558( ينظر: يريب احلديث البن اجلوزي )(4
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د ، وحيتمل أن حيمل ملسو هيلع هللا ىلص وحيتمل أن يكون هذا منه  قبل أن يؤمر باإلبرا

د فلم جيبهم إىل ذلك .   عىل أهنم طلبوا زيادة تأخري الظهر عىل وق  اإلبرا

ثعلب يف قوله : " فلم يشكنا": أي : مل حيوجنا إىل الشكوى ، وقد قال 

، وعىل هذا تكون (2)ورخص لنا يف اإلبراد ، حكاه عنه القايض أبو الفرج

 األحاديث كلها متواردة عىل معنى واحد .

؛ ليس فيه دليل  يف شدة احلر"ملسو هيلع هللا ىلص وقول أنس : " كنا نصيل مع رسول اهلل 

كان ال يربد ، بل قد توجد َسْورُة احلر وشدته بعد اإلبراد، ملسو هيلع هللا ىلص عىل أنه 

 إال أهنا أخف مما قبله، واهلل أعلم.

  

                                                                                                                        

 (.278هذا قول ابن الرومي، ينظر: مقامات احلريري )ص:  ((1

 (.5/5التمهيد البن عبد الرب ) ((2
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وقوله : " فإذا مل يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من األرض بسط ثوبه ، 

: فيه ما يدل عىل جواز الصالة عىل الُبُسط والثياب ؛ ال سيام  فسجد عليه "

 .(1)ند الرضورة واملشقة ، وعىل أن العمل القليل يف الصالة ال يفسدهاع

  

                                                 

( قال القايض عياض: وفيه أن العرف والسنه مبارشة األرض باجلبهة والعمل (1

 (.2/585به إاِل عند الرضورة. ينظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم )
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 الباب احلادي عشر
 باب: إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة

 

َقاَل : )) إَِذا ُأِقيَمِ  الَصالُة َفال َصالَة ملسو هيلع هللا ىلص ، َعِن النبي  َعْن َأيِب ُهَرْيَرةَ  -72

 .(1)إاِل امْلَْكُتوَبُة ((

 

                                                 

باب: كراهة  -سافرين وقرصها ( أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: صالة امل(1

( برقم: 154/  2)و(، 710( برقم: )153/  2الرشوع يِف نافلة بعد رشوع املؤذن )

باب: ما يكره من الصالة عند  -والنسائي يف "املجتبى" كتاب: اإلمامة  ،(710)

وأبو داود يف (، 865( برقم: )193/  1)و(، 864( برقم: )192/  1اإلقامة )

( 489/  1باب: إذا أدرك اإلمام ومل يصيل ركعتي الفجر ) -صالة "سننه" كتاب: ال

 - ملسو هيلع هللا ىلصوالرتمذي يف "جامعه" أبواب: الصالة عن رسول اهلل  ،(1266برقم: )

 ،(421( برقم: )445/  1باب: ما جاء إذا أقيم  الصالة فال صالة إال املكتوبة )

ما جاء يِف إذا  باب: -وابن ماجه يف "سننه" أبواب: إقامة الصالة والسنة فيها 

  .(1151( برقم: )232/  2أقيم  الصالة فال صالة إال املكتوبة )
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ْبِح ، (1) وَعْن َعْبِد اهلل ْبِن َمالٍِك ْبِن ُبَحْينَةَ  -73 ، َقاَل : ُأِقيَمْ  َصالُة الصُّ

 
ِ
بَْح ملسو هيلع هللا ىلص َفَرأَى َرُسوُل اهلل ُن ُيِقيُم ، َفَقاَل : ))َأتَُصيل  الصُّ َرُجاًل ُيَصيل  ، َوامْلَُؤذ 

 .(2)َأْرَبًعا ؟ ((

                                                 

( عبد اهلل بن مالك بن سعد بن القشب : جندب بن نضلة، صحايب معروف،  1)

اشتهر بابن بحينة، وكنيته: أبو حممد األزدي ، ويقال : األسدي ، املطلبي حليفهم ، 

ىل ثالثني ميال من املدينة، وهو حليف بني النوفيل حليفهم، كان ينزل ببطن ريم ع

املطلب ، وحليف لبني نوفل ، وأخوه ألبيه وأمه جبري ، وابنه عيل بن عبد اهلل بن 

مالك بن بحينة ، وأمه بحينة بن  احلارث بن عبد املطلب، تويف: بالياممة ، أو ببطن 

، وقيل : يف والية ـه ، وقيل : مع عائشة تقريبا ، وقيل يف آخر والية وعاوية  56ريم 

 يزيد بن معاوية.

باب: إذا أقيم  الصالة فال  -( أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: األذان(2

ومسلم يف "صحيحه" كتاب: صالة  ،(663( برقم: )133/  1صالة إال املكتوبة )

( 154/  2باب: كراهة الرشوع يِف نافلة بعد رشوع املؤذن ) -املسافرين وقرصها 

باب: ما يكره من الصالة  -، والنسائي يف "املجتبى" كتاب: اإلمامة (711برقم: )

وابن ماجه يف "سننه"  أبواب: إقامة  ،(866( برقم: )193/  1عند اإلقامة )

 2باب: ما جاء يِف إذا أقيم  الصالة فال صالة إال املكتوبة ) -الصالة والسنة فيها 

  .(1153( برقم: )233/ 
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َجْس   -74 َعْن َعْبِداللِه ْبِن رَسْ
 : قاَل  ،(1) 

ِ
َدَخَل َرُجٌل امَلْسِجَد ، َوَرُسْول اهلل

ُثَم َدَخَل َمَع ،  تنَْيِ يِف َجانِِب امْلَْسِجدِ َفَصىَل َرْكعَ   ، يِف َصالِة اْلَغَداةِ  ملسو هيلع هللا ىلص

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهلل

ِ
َقاَل : )) َيا ُفالُن بَِأي  الَصالَتنْيِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلاَم َسَلَم َرُسوُل اهلل

 .(2)اْعَتَدْدَت ؟ َأبَِصالتَِك َوْحَدَك َأْم بَِصالتَِك َمَعنَا ؟(( 

                                                 

( عبد اهلل بن رسجس، املزين، البرصي، وقيل : املخزومي حليف هلم، صحايب 1)

يِف َدْوَلِة َعْبِد امَللِِك بِن َمْرَواَن، متأخر أقام يف البرصة، وكان حليف بني خمزوم، تويف: 

ِة. ، بِالَبرْصَ ، سري أعالم النبالء 172صفحة:  6اإلصابة جزء:  َسنََة َني ٍف َوَثاَمننِْيَ

 .426صفحة:  3جزء: 

باب: كراهة  -( أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: صالة املسافرين وقرصها (2

والنسائي يف  ،(712( برقم: )154/  2الرشوع يِف نافلة بعد رشوع املؤذن )

ر واإلمام يف الصالة باب: فيمن يصيل ركعتي الفج -"املجتبى" كتاب: اإلمامة 

باب: إذا أدرك  -" كتاب: الصالة وأبو داود يف "سننه ،(867( برقم: )1/193)

وابن ماجه يف "سننه"  ،(1265( برقم: )488/  1اإلمام ومل يصيل ركعتي الفجر )

باب: ما جاء يِف إذا أقيم  الصالة فال صالة إال  -أبواب: إقامة الصالة والسنة فيها 

 .(1152( برقم: )232/  2املكتوبة )

 * بيان املعنى العام لألحاديث:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                        

املَسَلاَمت أن من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن من 

الفرض فهو مغرور، ومن املسلامت أن االشتغال باألفضل واألوىل مقدم عىل 

االشتغال بغري األفضل ويري األوىل، وال شك أن صالة اجلامعة يف تأكيد طلبها 

تبة، فقد قيل بوجوب صالة اجل امعة، وقيل بأهنا فرض مقدمة عىل النافلة والرا

كفاية، وال كذلك الرواتب، ثم إن صالة اجلامعة تفضل صالة الفرد بسبع وعرشين 

درجة كام جاء يف الصحيح، ثم إن النافلة قد تتدارك بعد الفريضة، بل تقىض بعد 

خروج الوق  عند بعض العلامء يف حني أن فضل اجلامعة ال يتدارك، وكان 

تكبرية اإلحرام مع اإلمام بل كانوا يرسعون وجيرون الصحابة يتسابقون إلدراك 

عن الرشوع يف ملسو هيلع هللا ىلص للحاق هبا حتى أمر بإتيان الصالة بالسكينة والوقار؛ هلذا هنى 

أكثر ملسو هيلع هللا ىلص النافلة إذا أقيم  الصالة املفروضة. حتى سنة الصبح التي حافظ عليها 

يفعل ذلك: أن يشتغل هبا بعد إقامة الصالة حيث قال ملن رآه ملسو هيلع هللا ىلص من يريها أنكر 

تبة بالفريضة بعد اإلقامة فتكاد تصيل الصبح أربًعا، وال ينبغي لك  تكاد توصل الرا

أن تعود ملثلها، وقال ملن صىل ركعتني يف جانب املسجد بعد اإلقامة، ثم سلم 

، قال له: إن صالتك وحدك بعد اإلقامة توهم أنك ملسو هيلع هللا ىلصفدخل مع رسول اّلَِل 

 تعتد وتعتمد، أبصالتك وحدك؟ أم بصالتك منفرد عنا، فيقال لك: بأي الصالتني

 معنا؟ أي ما كان يليق بك أن تصيل وحدك ولو نافلة بعد أن أقيم  الصالة.
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ظاهره أنه ومن باب قوله: ))إذا أقيم  الصالة فال صالة إال املكتوبة((، 

ال تنعقد صالة تطوع يف وق  إقامة الفريضة، وبه قال أبو هريرة وأهل 

 الظاهر، ورأوا أنه يقطع صالته إذا أقيم  عليه املكتوبة. 

يرضب عىل صالة الركعتني بعد  وروي عن عمر بن اخلطاب: أنه كان

 . (1)اإلقامة

وذهب مالك إىل أنه إذا أقيم  عليه املكتوبة وهو يف نافلة، فإن كان ممن 

ختف عليه ويتّمها بأم القرآن وحدها قبل أن يركع اإلمام، فعل وال يقطع، 

 وإن مل يكن كذلك قطع. 

وذهب بعض أصحابنا إىل أنه يتمها، وعىل هذا احلديث، فمن دخل 

لصالة الصبح واإلمام يف الصالة ومل يكن صىل ركعتي الفجر، ال يصيل  

ركعتي الفجر يف املسجد. وهو مذهب مجهور العلامء من السلف 

 ويريهم. 

                                                 

إذا أقيم  الصالة فال  :باب –الصالة  :( أخرجه عبد الرزاق يف "مصنفه"، كتاب(1

فيه جابر اجلعفي وهو ضعيف و (،3988برقم ) (2/436صالة إال املكتوبة )

 (.137ر: تقريب التهذيب )ص: رافيض، ينظ
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وقد اختلفوا : هل خيرج هلا من املسجد ويصيل خارجه أم ال خيرج؟ 

العلم. وإذا قلنا : ال خيرج، فهل يصليهام واإلمام يصيل، أو ال قوالن ألهل 

 يصليهام، ويدخل مع اإلمام يف صالته؟

 : قال  طائفة من السلف ؛ منهم ابن مسعود. وباألول

 قال الشافعي وأمحد والطربي وابن سريين، وحكي عن مالك.  وبالثاين:

عة األوىل ، فإن وإذا قلنا : إنه خيرج ، فهل ذلك ما مل خيش فوات الرك

 خشيه دخل ، أو إنام يراعي خشية فوات اآلخرة ؟ قوالن: 

 األول: ملالك والثوري. 

 والثاين: أيًضا ُحكي عن مالك. 

وقيل : يصليهام وإن فاتته صالة اإلمام إذا كان الوق  واسًعا ؛ قاله ابن 

 .(1)اجلالب

: إنكار عىل الرجل الذي فعل  أتصيل الصبح أربًعا ؟ ((ملسو هيلع هللا ىلص : )) قوله 

ذلك، وهذا اإلنكار حجة عىل من ذهب إىل جواز صالة ركعتي الفجر يف 

املسجد واإلمام يصيل كام ذكرناه آنًفا، وعىل سّد الذريعة التي خياف منها 

                                                 

 (.3/43( ينظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم )(1
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، وقال يف رواية أخرى ما ينص عىل ذلك: (1)توهم الزيادة يف الفرائض

وكذلك يفهم من قوله يف احلديث  "،يوشك أن ُتَصىَل الصبُح أربًعا"

يا فالن ! بأي الصالتني اعتددت ، أبصالتك وحدك ، أو اآلخر: ))

(( ويزيد معنى آخر وهو أن فيه منع ما يؤدي إىل اخلالف بصالتك معنا ؟

 عىل اإلمام.

ويمكن أن يستنبط من هذين احلديثني : أن ركعتي الفجر إن وقع  يف 

 طع عليهام مع متكنه من ذلك. مل يقملسو هيلع هللا ىلص تلك احلال صَح ؛ ألنه 

عىل املصيل مع كونه صىل يف جانب املسجد ما يدل ملسو هيلع هللا ىلص ويف إنكاره عليه 

 عىل شدة املنع من صالهتام واإلمام يف الصالة ، وإن كان يف زاوية.

                                                 

ْكَمُة يِف النَْهِي َعْن َصاَلِة النَاِفَلِة َبْعَد اإلمام ( َقاَل (1 النووي: قال اْلَقايِض: َواحْلِ

َقاَمِة َأْن اَل َيَتَطاَوَل َعَلْيَها الَزَماُن َفُيَظنُّ ُوُجوهُبَا َبِل الَصِحيُح َأَن  ؛َوَهَذا َضِعيٌف  ،اإْلِ

ْكَمَة ِفيهِ  َمامِ  :احْلِ وِع اإْلِ يَها َعِقَب رُشُ
ُع فِ َوإَِذا  ،َأْن َيَتَفَرَغ لِْلَفِريَضِة ِمْن َأَوهِلَا َفَيرْشَ

اَلِت اْلَفِري َماِم َوَفاَتُه َبْعَض ُمَكم  ُم َمَع اإْلِ ْحَرا َفاْلَفِريَضُة َأْوىَل  ،َضةِ اْشَتَغَل بِنَاِفَلٍة َفاَتُه اإْلِ

َوِفيِه ِحْكَمٌة أخرى وهو النهي عن االختالف :  َقاَل اْلَقايِض  ،بِامْلَُحاَفَظِة َعىَل إِْكاَمهِلَا

(، رشح النووي عىل مسلم 45/ 3عىل األئمة. ينظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم )

(5/223.) 
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: هو الصحيح ، وما رواه القعنبي  : "عبد اهلل بن مالك بن بحينة"(1)وقوله

خطأ، كام قاله يف "األم". وقال أبو مسعود الدمشقي : أهل العراق يقولون 

: يقولون يف نسبه: عبد اهلل بن  : عن مالك بن بحينة، وأهل احلجاز قالوا

 مالك بن بحينة، وهو األصح.

م أم أبيه ، قال أبو عمر بن عبدالرب : إن بحينة اس(2)و"بحينة": أم عبد اهلل 

 .(4)، ولعبد اهلل وألبيه مالك صحبة(3)مالك. واألول أصح وأثب 

 

 

                                                 

 ( أي قول مسلم ــ رمحه اهلل ـــ.(1

(، وقال: قال أبو مسعود حذف 5/528اإلصابة يف متييز الصحابة )( ينظر: (2

 مسلم يف روايته عن القعنبي قوله: عن أبيه أّوال، ثم نّبه عليها ليبني خطأها.

 (.3/982( ينظر: االستيعاب )(3

 (.3/1348( ينظر: االستيعاب )(4

 * ومما ترشد إليه األحاديث:

 م .فضيلة إدراك اإلمام من تكبرية اإلحرا  -1

 النهي عن صالة النافلة بعد إقامة الصالة . -2



258 

 

 الباب الثاني عشر
 باب: صالة اخلوف

 

 (1) َعِن اْبِن ُعَمرَ  -75
ِ
َصالَة اخْلَْوِف، بِِإْحَدى ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل : َصىَل َرُسوُل اهلل

، َوَقاُموا يِف الَطائَِفَتنْيِ َرْكَعًة، َوالَطائَِفُة األُْخَرى  ُفوا ، ُثَم اْنرَصَ ُمَواِجَهُة اْلَعُدو 

، َوَجاَء ُأوََلَِك ُثَم َصىَل هِبُِم النبي  ملسو هيلع هللا ىلص َمَقاِم َأْصَحاهِبِْم ُمْقبِلنَِي َعىَل اْلَعُدو 

 َرْكَعةً ملسو هيلع هللا ىلص َرْكَعًة، ُثَم َسَلَم النبي 
ِ
 َرْكَعًة، َوَهُؤالء

ِ
 .(2)ُثَم َقىَض َهُؤالء

                                                 

 ( سبق  ترمجته.1)

باب: صالة اخلوف  -( أخرجه البخاري يف "صحيحه" أبواب: صالة اخلوف (2

باب:  -كتاب: املغازي و( ، 943( برقم: )14/  2رجاال وركبانا راجل قائم )

باب:  -رآن كتاب: تفسري الق و(، 4133( برقم: )114/  5يزوة ذات الرقاع )

ومسلم يف  ،(4535( برقم: )30/  6َفِإْن ِخْفُتْم َفِرَجااًل َأْو ُرْكَباًنا ) :قوله عز وجل

( 212/  2باب: صالة اخلوف ) -"صحيحه"  كتاب: صالة املسافرين وقرصها 

باب: صالة  -والنسائي يف "املجتبى" كتاب: صالة اخلوف . (، 839برقم: )

برقم: و( 1539( برقم: )330/  1)و( )  ( ، 1537( برقم: )329/  1) اخلوف

باب: من قال  -وأبو داود يف "سننه"  كتاب: الصالة  ،(1541برقم: )و ( 1540)

والرتمذي يف ، (1243( برقم: )482/  1يصيل بكل طائفة ركعة ثم يسلم )
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ُن ُعَمَر : َفِإَذا َكاَن َخْوٌف َأْكَثَر ِمْن َذلَِك َفَصل  َراكًِبا َأْو َقائاًِم، ُتوِمُئ ُثَم َقاَل ابْ 

 .(1)إِياَمًء 

  (2)وَعْن َجابِرٍ  -76
ِ
َقوًما ِمن ُجَهينََة. ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل : َيَزوَنا َمَع َرُسوِل اهلل

املرُِشُكوَن: َلو ِملنَا َعَليِهم َميَلًة َفَقاَتُلوَنا قَِتاال َشِديًدا، َفَلاَم َصَلينَا الظُّهَر َقاَل 

   القَتَطعنَاُهم
ِ
، َوَذَكَر َذلَِك َلنَا  َذلَِك  -ملسو هيلع هللا ىلص  - . َفَأخرَبَ ِجرِبيُل َرُسوَل اهلل

 
ِ
: إَِنُه َسيأتِيِهم َصالٌة ِهَي َأَحبُّ إَِليِهم ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص .   َرُسوُل اهلل َقاَل: َوَقاُلوا

ِت الَعرُص، َقاَل: َصَفنَا َصَفنِي، َواملرُِشُكوَن َبينَنَا َوَبنَي  األَوالِد َفَلاَم َحرَضَ

 
ِ
َوَكرَبَنا، َوَرَكَع َوَرَكعنَا، ُثَم َسَجَد ملسو هيلع هللا ىلص  الِقبَلِة، َقاَل: َفَكرَبَ َرُسوُل اهلل

َوَسَجَد َمَعُه الَصفُّ األََوُل، َفَلاَم َقاُموا َسَجَد الَصفُّ الَثايِن، ُثَم َتَأّخَر الَصفُّ 

َنا األَ   َوَكرَبِ
ِ
َول َوَتَقَدَم الَصفُّ الَثايِن َفَقاُموا َمَقاَم األََوِل، َفَكرَبَ َرُسوُل اهلل

                                                                                                                        

رقم: ( ب565/  1) باب: ما جاء يف صالة اخلوف -"جامعه" أبواب: السفر 

باب: ما جاء يِف  -وابن ماجه يف "سننه" أبواب: إقامة الصالة والسنة فيها  ،(564)

 .(1258( برقم: )308/  2صالة اخلوف )

باب:  -أخرجه مسلم يف "صحيحه"  كتاب: صالة املسافرين وقرصها  ( األثر:(1

 (، عقب احلديث املرفوع.839( برقم: )212/  2صالة اخلوف )

 ( سبق  ترمجته.2)
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َوَرَكَع َوَرَكعنَا، ُثَم َسَجَد َوَسَجَد َمَعُه الَصفُّ األََول، َوَقاَم الَثايِن، َفَلاَم َسَجَد 

 الَصفُّ الَثايِن، ُثَم َجَلُسوا مَجِيًعا، َسلَ 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص.َم َعَليِهم َرُسوُل اهلل

 
ِ
َبرِي: ُثَم َخَص َجابٌِر َأن َقاَل: َكاَم ُيَصيل  ُأَمَراُؤُكم َهُؤالء  .(1)َقاَل َأبُو الزُّ

ئِِهم  بُِأَمَرا
ِ
 .(2)َويِف ِرَواَيٍة: َقاَل َجابٌِر: َكاَم َيصنَُع َحَرُسُكم َهُؤالء

                                                 

باب: يزوة ذات الرقاع  -غازي ( أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: امل1)

(، ومسلم يف "صحيحه" كتاب: صالة املسافرين 4125( برقم: )5/113)

( برقم: 214/  2(، و)840( برقم: )213/  2باب: صالة اخلوف ) -وقرصها 

اهلل باب: توكله عىل  -(،  وكتاب: الفضائل 843( برقم: )215/  2(، و)843)

(، والنسائي يف 843( برقم: )62/  7َتَعاىَل وعصمة اهلل َتَعاىَل له من الناس )

( برقم: 331/  1باب: صالة اخلوف ) -"املجتبى" كتاب: صالة اخلوف 

( برقم: 333/  1(، و)1547(، وبرقم: )1546( برقم: )332/  1(، و)1544)

قامة الصالة والسنة فيها (، وابن ماجه يف "سننه" أبواب: إ1553( وبرقم: )1551)

 (.1260( برقم: )310/  2باب: ما جاء يِف صالة اخلوف  -

باب: صالة  -( لفظ ملسلم يف "صحيحه" كتاب: صالة املسافرين وقرصها 2)

 ( عقب الرواية السابقة.840( برقم: )2/213اخلوف )

 * املعنى العام لألحاديث:
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من اهلجرة قاتل املسلمون قومًا من  يف إحدى الغزوات يف السنة الرابعة أو اخلامسة

جهينة من املرشكني قتاالً شديدًا، وجاء الليل فانحرس اجليشان، وملا أصبح الصباح 

وقف كل من اجليشني يرتبص باآلخر ويرتقب يفلة أو ضعفًا، وجاء وق  الظهر 

قبة العدو ملسو هيلع هللا ىلص فصىل رسول اهلل  وصىل خلفه اجليش كله، ومل يتخلف أحد منهم ملرا

هم، والعدو واقف بينهم وبني القبلة، وكان  فرصة للمرشكني مل ينتهزوها، وحراست

ومل ينتبهوا هلا إال بعد انتهاء املسلمني من الصالة فقال بعضهم لبعض: لو أننا كنا 

 محلنا عليهم أثناء الصالة لقطعنا دابرهم.

قال اآلخرون: ما زال  الفرصة قائمة، عام قليل تأيت صالة العرص، وهي أحب 

صالة إليهم، بل أحب إليهم من أوالدهم، فلنستعد هلم عندها، ونزل جربيل عليه 

خيربه بمكرهم ونزل باآلية الكريمة: }َوإَِذا ُكنَْ  ِفيِهْم ملسو هيلع هللا ىلص السالم عىل رسول اهلل 

ما حدث ملسو هيلع هللا ىلص (. وذكر رسول اهلل 2َفَأَقْمَ  هَلُُم الَصاَلَة َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة ِمنُْهْم َمَعَك{)

صالة اخلوف، ويف كل يزوة كان يصيل هبم صالة قد ختتلف عن سابقتها  وصىل هبم

 -مراعيًا ظروف احلذر واحليطة مع متكني مجيع اجليش من اجلامعة والصالة معه 

، فكان  صالة اخلوف بصورها الواردة يف أحاديثنا ويف أحاديث أخرى - ملسو هيلع هللا ىلص

ًا عىل مر الزمان ألمة فضاًل من اهلل ورمحة، وختفيفَا وتيسرياً عىل األمة، وتنبيه

اإلسالم أن تأخذ حذرها من أعداء اإلسالم يف السلم واحلرب، فإهنم يف كل حلظة 

يودون أن يميلوا عىل املسلمني، يودون عنتهم، ويودون لو يردوهنم عن إيامهنم 

 ستعان.كفارًا. نسأل اهلل أن يتيقظ املسلمون من يفلتهم يف هذا الزمان. واهلل امل
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هي الصالة املعهودة حترض واملسلمون ُمتعّرضون  :صالة اخلوفقولنا : 

حلرب العدو، وقد اختلف العلامء: هل للخوف تأثري يف تغيري الصالة 

مرشوعيتها املعروفة أم ال؟ فذهب اجلمهور إىل أنه  املعهودة عن أصل

 للخوف تأثري يف تغيري الصالة، عىل ما يأيت تفصيل مذاهبهم. 

وذهب أبو يوسف إىل أنه ال تغيري يف الصالة ألجل اخلوف اليوم، وإنام 

ا بالنبي  ، ملسو هيلع هللا ىلصكان التغيري املروي يف ذلك، والذي دل عليه القرآن، خاصًّ

بقوله: }َوإَِذا ُكنَْ  ِفيِهْم ملسو هيلع هللا ىلص به تعاىل لنبيه مستدالًّ بخصوصية خطا

، قال: فإذا مل يكن فيهم مل تكن صالة اخلوف. (1)َفَأَقْمَ  هَلُُم الَصاَلَة{

 وهذا ال حجة فيه لثالثة أوجه: 

: أنا قد أمرنا باتباعه، والتأ,ي  به، فيلزم اتباعه مطلًقا؛ حتى يدّل أحدها

دليل واضح عىل اخلصوص، وال يصلح ما ذكره دلياًل عىل ذلك، ولو كان 

مثل ذلك دلياًل عىل اخلصوصية؛ للزم قرص اخلطابات عىل من توجه  

له، وحينئذ يلزم أن تكون الرشيعة قارصًة عىل من خوطب هبا، لكن قد 

رر بدليل إمجاعي؛ أن ُحْكَمه عىل الواحد ُحكمه عىل اجلامعة، وكذلك ما تق

                                                 

 .102ساء: ( سورة الن(1
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َا النَبِيُّ ، و} (1)...{َفِإْن ُكنَْ  يِف َشكٍّ خياطب هو به؛ كقوله تعاىل : }  َياَأهيُّ

 ونحوه كثري. (2)...{،َحْسُبَك اّلَِلُ 

 .(3) ((َصلُّوا َكاَم َرَأيُْتُمويِن ُأَصيل  ملسو هيلع هللا ىلص: )): أنه قد قال  وثانيها

م اخلصوص يف هذه  وثالثها : أن الصحابة ـرىض اهلل عنهم ـ اَطرحوا توهُّ

، وهم أعلم باملقال، وأقعد باحلال، فال ملسو هيلع هللا ىلصالصالة، وَعَدوُه إىل يري النبي 

 .(4)ُيلتف  إىل قول من ادعى اخلصوصية 

ثم اختلف اجلمهور يف كيفية صالة اخلوف عىل أقوال كثرية الختالف 

وية يف ذلك، فلنذكر تلك األحاديث، ونذكر مع كل األحاديث املر

حديث من قال به إن وجدنا ذلك إن شاء اهلل تعاىل، فلنبدأ من ذلك 

                                                 

 .94( سورة يونس:(1

 .64( سورة األنفال:(2

 إذا للمسافر األذان باب: – األذان كتاب:"  صحيحه" يف البخاري أخرجه( (3

 وكتاب: ،(631: )برقم( 128/  1) ومجع بعرفة وكذلك واإلقامة مجاعة كانوا 

 أخبار وكتاب: ،(6008: )برقم( 9/  8) والبهائم الناس رمحة باب: - األدب

 (.7246: )برقم( 86/  9) الواحد خرب إجازة يف جاء ما باب: – اآلحاد

 (.2/44( ينظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم )(4
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باحلديث األول: وهو حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام، ومضمونه : أنه 

صىل بإحدى الطائفتني ركعة، واألخرى مواجهة العدو، ثم ملسو هيلع هللا ىلص 

، وقاموا مقام أصحاهبم مقبلني عىل العدو، وجاء أوَلك، وصىل  انرصفوا

هبم ركعة، ثم سَلم، فقىض هؤالء ركعة وهؤالء ركعة، وبه أخذ األوزاعي 

وأشهب، وُحكي عن الشافعي، واختلفوا يف تأويل قضائهم؛ فقيل: قضوا 

مجيًعا، وهو تأويل ابن حبيب، وعليه محل قول أشهب، وقيل : قضوا 

 نصوص ألشهب.، مثل حديث ابن مسعود. وهو امل(1)مفرتقني

صفهم صفني خلفه، والعدو ملسو هيلع هللا ىلص أنه  احلديث الثاين: حديث جابر، وذلك

بينهم وبني القبلة، وصىل هبم مجيعهم صالة واحدة، لكنه مَلَا سجد؛ سجد 

معه الصف األول الذي يليه، وقام الصف املؤخر، ثم تقدموا وتأخر 

حوه حديث ابن املقدم، ثم عملوا بالركعة الثانية كام فعلوا يف األوىل. ون

عباس. وهبذا قال ابن أيب ليىل، وأبو يوسف يف قوٍل له: إذا كان العدّو يف 

 .(2) القبلة، وروي عن الشافعي، واختاره بعض أصحابه وأصحابنا

                                                 

 (.3/220( ينظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم )(1

 ومما ترشد إليه األحاديث:( 2)

 معرفة كيفية صالة اخلوف . -1
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ال يرقبون يف مؤمن إاَل  وجوب حذر املسلمني من الكفار يف كل زمان، وأهنم -2

 والذمة.

الصالة والتقرب إىل اهلل تعاىل يف كل أحوال املرء، يف أفراحه وأتراحه، وخوفه  -3

 وأمنه، طالبا منه سبحانه وتعاىل املدد والعون يف كل أموره .
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 كتاب: اجلمعة
 الباب األول

: فضل الغسل للجمعة وتأكيده، ومن اقتصر على ببا
 الوضوء أجزأه

 

  ،(1) َعْن اْبِن ُعَمرَ  - 77
ِ
َيُقوُل : )) إَِذا َأَراَد ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل : َسِمْعُ  َرُسوَل اهلل

َأَحُدُكْم َأْن َيْأيِتَ اجْلُُمَعَة َفْليَْغتَِسْل ((
 (2). 

                                                 

 ( سبق  ترمجته.1)

باب: فضل الغسل يوم  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: اجلمعة ( 2)

(، 877( برقم: )2/  2هل عىل الصبي شهود يوم اجلمعة أو عىل النساء )اجلمعة و

( 5/  2باب: هل عىل من مل يشهد اجلمعة يسل من النساء والصبيان ويريهم )و

ومسلم يف  ،(919( برقم: )9/  2باب: اخلطبة عىل املنرب )و(، 894برقم: )

والنسائي يف "املجتبى" كتاب:  ،(844( برقم: )3/2"صحيحه" كتاب: اجلمعة )

باب: و ،(1375( برقم: )294/  1باب: األمر بالغسل يوم اجلمعة ) -اجلمعة 

برقم: و(، 1404( برقم: )299/  1حض اإلمام يف خطبته عىل الغسل يوم اجلمعة )

باب: ما جاء يف االيتسال يوم  -والرتمذي يف "جامعه" أبواب: اجلمعة  ،(1406)

وابن ماجه يف ، (493( برقم: )1/504)و(، 492برقم: ) (502/  1اجلمعة )
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َقاَل : َبْينَا ُعَمُر ْبُن اخْلََطاِب خَيُْطُب النَاَس َيْوَم ، (1) َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرةَ  - 78

ْبُن َعَفاَن، َفَعَرَض بِِه ُعَمُر، َفَقاَل : َما َباُل ِرَجاٍل  اجْلُُمَعِة، إِْذ َدَخَل ُعْثاَمنُ 

، َفَقاَل ُعْثاَمُن ! َيا َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي ! َما ِزْدُت ِحنَي َسِمْعُ  
ِ
َيَتَأَخُروَن َبْعَد الن َداء

ًضا ! َأَلْم َتْسَمُعوا َأَن الن َداَء َأْن َتَوَضْأُت ُثَم َأْقبَْلُ  . َفَقاَل ُعَمُر : َواْلُوُضوَء َأيْ 

 
ِ
 .(2)َيُقوُل : )) إَِذا َجاَء َأَحُدُكْم إىَِل اجْلُُمَعِة َفْليَْغتَِسْل((ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اهلل

                                                                                                                        

ما جاء يِف الغسل يوم اجلمعة  باب: -"سننه"  أبواب: إقامة الصالة والسنة فيها 

 (. 1088( برقم: )2/189)

 ( سبق  ترمجته.1)

 يوم الغسل باب: فضل - اجلمعة كتاب:"  صحيحه" يف البخاري ( أخرجه2)

 ،(878: )برقم( 2/  2) النساء عىل أو اجلمعة يوم شهود الصبي عىل وهل اجلمعة

: برقم( 2/  3)اجلمعة  كتاب:" صحيحه" يف ومسلم ،(882: )برقم( 3/ 2)و

 باب: يف - الطهارة كتاب:" سننه" يف داود (، وأبو845: )برقم( 3/ 3)و ،(845)

 - اجلمعة أبواب" جامعه" يف ، والرتمذي(340: )برقم( 1/134) للجمعة الغسل

( 505/  1)و ،(494: )برقم( 504/  1) اجلمعة يوم االيتسال يف جاء ما باب:

 .(495: )برقم

 *  املعنى العام لألحاديث:
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إن هذا اليوم الذي فضله اهلل، وهدى أمة اإلسالم إىل تعظيمه وتكريمه باالجتامع 

لعبادته استحق من الترشيع ما يتناسب وقدسيته، إن اإلسالم دين النظافة، ودين 

فة واملحبة، ودين مراعاة املشاعر واألحاسيس، فليدع إىل ما حيصل هذا اهلدف األل

السامي، وما جيعل من هذا اللقاء األسبوعي فرصة راحة وسعادة وهدوء نفِس 

يستمتع بالذكر والوعظ والصالة يف جو مالئكة الرمحة ويف مظلة عفو اهلل وكرمه 

 وفضله.

ىل هذا املوكب: "إذا أراد أحدكم أن أصحابه لالستعداد إملسو هيلع هللا ىلص كم دعا رسول اهلل 

 يأيت اجلمعة فليغتسل". 

". نعم الغسل يزيل تلمعىل كل حم واجبو مستحب لكل مسلم "يسل يوم اجلمعة

العرق والرائحة الكرهية من البدن فليعمل املسلم عىل إزالة الرائحة املتخلفة من 

وفوق هذا وذاك عليه الطعام يف الفم وبني األسنان وليحافظ عىل السواك للجمعة، 

 بالطيب وأن يمس من طيب نفسه أو من طيب زوجه عند خروجه إىل اجلمعة.

ريض اهلل عنه عتب عىل عثامن بن عفان فهذا عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني ي

حني   ملسو هيلع هللا ىلصحضوره خطبة اجلمعة متأخراً، ومن يري يسل، وذكره بحديث النبي  

ل"؟ ومل جيب عثامن ريض اهلل عنه حياء : "إذا جاء أحدكم إىل اجلمعة فليغتسقال 

واحرتامًا ملقام أمري املؤمنني، واكتفى بأنه قدم اعتذاره عن التأخر، وهو اعتذار 

 وجيه عن عدم الغسل.
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))ُيْسُل ملسو هيلع هللا ىلص : ، وقوله جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل ((إذا ملسو هيلع هللا ىلص : )) قوله 

: ظاهر يف وجوب يسل اجلمعة، (1) َيْوَم اجْلُُمَعِة َواِجٌب َعىَل ُكل  حُمَْتلٍِم((

وبه قال أهل الفتوى، ومحلوا تلك األحاديث عىل أنه واجب وجوب 

 السنن املؤكدة، ودهّلم عىل ذلك أمور : 

َمْن َتَوَضَأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء. يف حديث أيب هريرة : ))ملسو هيلع هللا ىلص : قوله  أحدها

، فذكر فيه الوضوء، واقترص (2) ((ُثَم َأتَى اجْلُُمَعَة َفاْسَتَمَع َوَأنَْصَ  . ُيِفَر َلهُ 

                                                 

" صحيحه" يف البخاري ، أخرجهَعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِري  َريِضَ اهلُل َعنْهُ ( اخلرب 1)

: برقم( 171/  1) الغسل عليهم جيب ىومت الصبيان باب: وضوء - كتاب: األذان

 ،(879: )برقم( 3/  2) اجلمعة يوم الغسل باب: فضل - ، وكتاب: اجلمعة(858)

 اجلمعة يشهد مل من عىل وباب: هل ،(880: )برقم( 3/  2) للجمعة وباب: الطيب

 - وكتاب: الشهادات ،(895: )برقم( 5/  2) ويريهم والصبيان النساء من يسل

" صحيحه" يف ، ومسلم(2665: )برقم( 177/  3) وشهادهتم الصبيان باب: بلوغ

 ما وبيان الرجال من بالغ كل عىل اجلمعة يسل باب: وجوب - كتاب: اجلمعة

( 3/  3) اجلمعة يوم والسواك ، وباب: الطيب(846: )برقم( 3/  3) به أمروا

  .(846: )برقم

 وأنص  استمع من فضل باب: – اجلمعة كتاب:" صحيحه" يف مسلم ( أخرجه2)

 يف باب: – الطهارة كتاب:" سننه" يف داود ، وأبو(857: )برقم( 8/  3) اخلطبة يِف 
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حة والثواب عليه . فدَل عىل أن الوضوء  عليه دون الغسل، ورَتب الص 

 ليس بواجب .كاٍف من يري ُيسل، وأن الغسل 

 َلِو اْيتََسْلتُمْ ))هلم حني َوجد منهم الريح الكرهية : ملسو هيلع هللا ىلص : قوله  وثانيها

. وهذا عرٌض وحتضيٌض وإرشاٌد للنظافة املستحسنة، (1) لِيَْوِمُكم َهَذا((

 وال يقال مثل ذلك اللفظ يف الواجب .

                                                                                                                        

 اجلمعة فضل باب: – الصالة وكتاب ،(343: )برقم( 135/  1) للجمعة الغسل

 يف باب: – اجلمعة أبواب:" جامعه" يف ، والرتمذي(1050: )برقم( 406/  1)

 إقامة أبواب:" سننه" يف ماجه ، وابن(498: )برقم( 507/  1) اجلمعة يوم الوضوء

 ،(1025: )برقم( 151/  2) الصالة يِف  احلىص مسح باب: – فيها والسنة الصالة

( 190/  2) ذلك يِف  الرخصة يِف  جاء ما باب: – فيها والسنة الصالة إقامة وأبواب:

 .(1090: )برقم

 َيُكنْ  َومَلْ  َعَمٍل، َأْهَل  النَاُس  َكانَ :  َقاَلْ   َأهَنَا: َعنَْها اهللُ  َريِضَ  َعاِئَشةَ  ( اخلرب: َعنْ 1)

 أخرجه . اجْلُُمَعةِ  َيْومَ  اْيَتَسْلُتمْ  َلوِ : هَلُمْ  َفِقيَل .  َتَفٌل  هَلُمْ  َيُكونُ  َفَكاُنوا  ، ُكَفاةٌ  هَلُمْ 

 الشمس زال  إذا اجلمعة وق  باب: – اجلمعة كتاب:" صحيحه" يف البخاري

/  3) بيده وعمله الرجل كسب باب: – البيوع وكتاب: ،(903: )برقم( 2/7)

 يسل وجوب باب: - اجلمعة كتاب:" صحيحه" يف ، ومسلم(2071: )برقم( 57

 .(847: )برقم( 3/  3) به أمروا ما وبيان الرجال من بالغ كل عىل اجلمعة
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عة : تقرير عمر والصحابة لعثامن  ـرىض اهلل عنهم ـ عىل صالة اجلم وثالثها

بالوضوء من يري يسل، ومل يأمروه باخلروج، ومل ينكروا عليه، فصار ذلك 

ط يف صحة صالة اجلمعة، وال كاإلمجاع منهم عىل أن الغسل ليس برش

 .واجب

: ما يقطع مادة النزاع، وحيسم كل إشكال : حديث احلسن، عن  ورابعها

اجْلُُمَعِة َفبَِها َونِْعَمْ  ، ))َمْن َتَوَضَأ َيْوَم ملسو هيلع هللا ىلص : َسُمَرَة، قال : قال رسول اهلل 

، وهذا نٌص يف موضع اخلالف؛ يري أن (1) َوَمِن اْيتََسَل َفاْلُغْسُل َأْفَضُل((

سامع احلسن من سمرة خمتلف فيه، وقد صح عنه أنه سمع منه حديث 

                                                 

 يوم الغسل ترك يف الرخصة باب: – الطهارة كتاب:" سننه" يف داود أبو ( أخرجه1)

 باب: ،اجلمعة أبواب:" جامعه" يف والرتمذي ،(354: )برقم( 139/  1) اجلمعة

 كتاب:" املجتبى" يف النسائيو, (497: )برقم( 506/  1)اجلمعة  يوم الوضوء يف

 .(1379: )برقم( 294/  1) اجلمعة يوم الغسل ترك يف الرخصة باب: – اجلمعة
 .«َحَسن   َحِديث   ََس َرةَ  َحِديث  » وقال الرتمذي:
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العقيقة، فيحمل حديثه عنه عىل السامع إىل أن يدّل دليٌل عىل يري ذلك، 

 .(1)واهلل أعلم 

ُيْسُل َيْوِم اجْلُُمَعِة َعىَل ُكل  : أنه عليه الصالة والسالم قد قال : )) هاوخامس

َتلٍِم ، َوِسَواٌك ، َوَيَمسُّ ِمَن الط يِب َما َقَدَر َعَليِْه  . وظاهر هذا (1) ((حُمْ

                                                 

من أثب   همفمنيف سامع احلسن من سمرة يري حديث العقيقة، العلامء ( اختلف 1)

 سامعه من سمرة ، ومنهم من نفاه ، ومنهم من أثب  سامعه حلديث العقيقة وحده .

 احْلََسنُ  َيْسَمعِ  مَلْ : َيُقوُل  َمِعنيٍ  ْبنَ  حَيَْيى وَقاَل  . َسُمَرةَ  ِمنْ  احْلََسنُ  َيْسَمعِ  مَلْ : َقاَل ُشْعَبةُ 

 باب:  –النفقات  كتاب: – للبيهقي الكربى انظر السنن . كَِتاٌب  ُهوَ  َشيًْئا؛ َسُمَرةَ  ِمنْ 

 (.8/36به ) مثل أو عبده قتل فيمن روي ما

َمدٌ   وَقاَل    َعْبدِ  ْبنُ  َعيِلُّ  َقاَل :  - أي: البخاري –  حُمَ
ِ
 َسُمَرةَ  َعنْ  احْلََسنِ  َحِديُث :   اهلل

 عن الصالة : أبواب – الرتمذي انظر جامع . ِمنْهُ  َسِمعَ  َوَقدْ  ، َصِحيٌح  َحِديٌث 

 (1/224العرص) أهنا الوسطى صالة يف جاء ما باب: -ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول

 َسُمَرةَ  ِمنْ  احْلََسنِ  َوَساَمعُ  ، َصِحيٌح  َحَسنٌ  َحِديٌث  َسُمَرةَ  وقال الرتمذي: َحِديُث 

ِدينِي   ْبنُ  َعيِلُّ  َقاَل  َهَكَذا ، َصِحيٌح  هُ  امْلَ  البيوع أبواب: – الرتمذي انظر جامع . َوَيرْيُ

 (.2/518نسيئة ) باحليوان احليوان بيع كراهية يف جاء ما باب ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول عن
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وجوب السواك والطيب، وليس كذلك باالتفاق، فدّل عىل أن قوله : 

به الندب املؤَكد ؛ إذ ال يصح "واجب" ليس عىل ظاهره، بل املراد 

 ترشيك ما ليس بواجب مع الواجب يف لفظ الواجب، واهلل أعلم.

؛ دليل ملالك عىل إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل (( ملسو هيلع هللا ىلص : )) ويف قوله 

أن الغسل إنام جيب عند الرواح متصاًل به، كام هو مذهب مالك 

 واألوزاعي، وأحد قويل الليث ويريهم، وفيه نظر.

، يعني به : البالغ، وخّص املحتلم بالذكر ؛ له : )) عىل كل حمتلم ((وقو

ألن االحتالم أكثر ما يبلغ به الرجال، وهو األصل . وهذا كام قال يف حق 

، يعني باحلائض : البالغ (2) ))اَل ُتْقَبُل َصاَلُة َحائٍِض إاَِل بِِخاَمٍر( (النساء : 

                                                                                                                        

 ، وهذا لفظ ملسلمسبق خترجيه، وقد َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِري  َريِضَ اهلُل َعنْهُ ( اخلرب 1)

: برقم( 3/  3) اجلمعة يوم والسواك باب: الطيب - كتاب: اجلمعة" صحيحه" يف

(846). 

ة باب: – الصالة كتاب:" سننه" يف داود أبو ( أخرجه2) /  1) مخار بغري تصيل املرأ

 أبواب:" جامعه" يف والرتمذي ،(642: )برقم( 245/  1)و ،(641: )برقم( 244

/  1) بخامر إال احلائض صالة تقبل ال جاء ما باب: - ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول عن الصالة

 حاض  إذا باب: -التيمم أبواب:" سننه" يف ماجه وابن ،(377: )برقم( 402
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ب ما ختتّص به النساء من من النساء، وخّصها به ؛ ألن احليض أيل

 عالمات 

ة ؛ ألنه عنّي  البلوغ . وفيه دليل : عىل أن اجلمعة ال جتب عىل صبي وال امرأ

 حمل وجوهبا .

: إنكار منه  وقول عمر رىض اهلل عنه : "ما بال رجال يتأخرون بعد النداء"

عىل عثامن رىض اهلل عنه تأخره عن وق  وجوب السعي، ثم عذر عثامن 

بقوله : " ما زدت عىل أن توضأت " ؛ يعني : أنه َذَهل عن  حني اعتذز

الوق ، ثم تذكره، فإذا به قد ضاق عن الغسل، وكان ذهوله ذلك لعذر 

غ.  ُمسو 

: إنكار آخر عىل ترك  "والوضوء أيًضا ؟!"وقول عمر رىض اهلل عنه : 

السنة املؤكدة التي هي الغسل عىل جهة التغليظ، حتى ال يتهاون بالسنن، 

النصب والرفع،  (والوضوء)ال أنه كان يعتقد الغسل واجًبا، وجيوز يف 

فالرفع عىل أنه مبتدأ، وخربه حمذوف، تقديره : الوضوُء تقترص عليه، 

أتخّص الوضوَء دون  والنصب عىل أنه مفعول بإضامر فعل تقديره :

                                                                                                                        

 .(655: )برقم( 417/  1)و ،(654: )برقم( 416/  1) بخامر إال تصل مل اجلارية

 َحَسن . َحِديث   َعاِئَشةَ  َحِديث   وقال الرتمذي:
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الغسل ؟ أو ما يف معنى ذلك، و"الواو" ِعَوٌض من مهزة االستفهام ؛ كام 

 يف قراءة ابن كثري . ( 1)قال تعاىل : "قال فرعون وآمنتم به"

                                                 

 [.123ِفْرَعْوُن آَمنُْتْم بِِه{ ]األعراف: اآلية هي قوله تعاىل: }َقاَل ( 1)

 * ومما ترشد إليه األحاديث:

 احلديث مرشوعية يسل اجلمعة.يف   – 1

مرشوعية املنرب للخطبة واستحبابه، قال النووي: فإن تعذر فليكن عىل موضع  – 2

 عال.

 والقيام أثناء اخلطبة. - 3

 وفيه تفقد اإلمام لرعيته. - 4

 بمصالح دينهم.وفيه أمره هلم  – 5

 وفيه إنكاره عىل من أخل بالفضل وإن كان عظيم القدر. – 6

 وفيه مواجهته باإلنكار لريتدع من هو دونه بذلك. – 7

 وفيه أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر أثناء اخلطبة ال يفسدها. – 8

ه وفيه أن الصم  وعدم الكالم أثناء اخلطبة ال جيب عىل املصيل يف مثل هذ – 9

 احلالة، بل له أن يدافع عن نفسه ويعتذر.

وفيه االعتذار إىل والة األمر، وقد اعتذر عثامن عن التأخر، ومل يرد أنه اعتذر  - 10

 عن عدم الغسل.
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 الباب الثاني
 باب: التغليظ يف ترك اجلمعة

 

  ،(1)َوَأيِب ُهَرْيَرةَ  ، َعْن َعبَْد اهلل ْبَن ُعَمرَ  -79
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص َأهَناَُم َسِمَعا َرُسوَل اهلل

ٌم َعْن َوْدِعِهُم اجْلُُمَعاِت، َأْو َليَْختَِمَن  ِه : )) َلَينَْتِهنَيَ َأْقَوا ِد ِمنرَْبِ َيُقوُل َعىَل َأْعَوا

 .(2)اهلل َعىَل ُقُلوهِبِْم، ُثَم َليَُكوُنَن ِمَن اْلَغافِلنَِي (( َ 

                                                 

 ( سبق  ترمجتهام.1)

باب: التغليظ يِف ترك اجلمعة  -( أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: اجلمعة 2)

باب: التشديد يف  -"املجتبى" كتاب: اجلمعة (، والنسائي يف 865( برقم: )3/10)

(، وابن ماجه يف "سننه" أبواب: 1369( برقم: )1/293التخلف عن اجلمعة )

( برقم: 507/  1باب: التغليظ يف التخلف عن اجلامعة ) -املساجد واجلامعات 

(794.) 

 *  املعنى العام لألحاديث:

ورد من فضله يف احلديث إن يوم اجلمعة هو االجتامع األسبوعي للمسلمني، و

السابق الكثري، وكذلك يف هذا احلديث ورد ما سيقع من العقاب واإلثم عىل كل 

 من هتاون يف ترك اجلمعة، وأن اهلل تعاىل سيختم عىل قلبه، إما أن يمنع عنه اهلل تعاىل
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؛ أي : تركهم . قال  قوله : )) لينتهني أقوام عن َوْدِعهم اجلمعات ((

: زعم  النحوية : أن العرب أماتوا مصدره وماضيه، والنبي (1)شمر

 أفصح العرب.ملسو هيلع هللا ىلص 

قل  : وقد قرأ ابن أيب عبلة : }َما َوَدَعَك َربَُّك َوَما َقىَل{ خمَفًفا ؛ أي : ما 

 تركك، واألكثر يف الكالم ما ذكره شمر عن النحويني 

: حجة  وقوله : )) أو ليختمّن اهلل عىل قلوهبم، ثم ليكوُنن من الغافلني ((

 واضحة يف وجوب اجلمعة وفرضيتها .

ه من : ختم  الكتاب ؛ إذا طبعته بطابعه، وهو يف واخلتم : الطبع، وأصل

احلقيقة عبارة عام خيلقه اهلل تعاىل يف قلوهبم من اجلهل واجلفاء والقسوة، 

وهذا مذهب أهل السنة، وقال يريهم من أهل األهواء : هو الشهادة 

                                                                                                                        

 . وأيـَــًا ما يكن املعنى فالالكفر يف صدرهاهلل لق إما أن خيو، اللطف وأسباب اخلري 

  شك أنه توعد بعقاب عظيم لكل من يرتك اجلمعة هتاونًا. نسأل اهلل السالمة .

(، املغرب يف ترتيب املعرب باب الواو 3/88هتذيب اللغة باب العني والدال )( 1)

 (.1/479مع الدال املهملة ) 
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عليهم بام فيها، وقيل عن بعضهم : هو َعَلٌم جعله اهلل تعاىل يف قلوهبم 

ه.لتعرف املال   ئكة فرق ما بني من جيب مدحه ممن جيب ذمُّ

ومجهور األئمة عىل أهنا فرض من فروض األعيان . وروي عن بعض 

 الشافعية : أهنا من فروض الكفاية . 

أهنا سنة، وتّوهم عىل مالك أنه يقول : : وقد َنَقل عن مالك من مل حُيقق 

ال من مذاهب إهنا من قبيل املندوب املتأكد، وليس بصحيح من مذهبه، و

أصحابه، لكن روى ابن وهب عنه لفًظا يلط يف تأويله بعض املتأولني، 

وذلك : أّن ابن وهب روى عن مالك يف القرى املتصلة البيوت وفيها 

، إذا كان إمامهم يأمرهم  عوا مجاعة من املسلمني، قال : ينبغي هلم أن جيم 

ع هبم ؛ ألن اجلمع روا رجاًل فيجم  ة سنة، هذا نص كالمه، أن جيمعوا وليأم 

؛ أي : من ملسو هيلع هللا ىلص وظاهره : أن التجميع عىل هذه احلالة من سنة رسول اهلل 

 .(1)ه التي كان يسلكها، واهلل أعلم طريقت

  

                                                 

 ومما يرشد إليه احلديث:( 1)

 . اجلمعة فرض عنيصالة أن  -1

 اجلمعة، وأن اهلل خيتم عىل قلبه .عظيم اثم من يرتك  -2
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 أبواب: صالة العيدين
 باب: اخلروج إىل املصلى يف العيدين وخروج النساء

 

 (1)َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِري   -80
ِ
َكاَن خَيُْرُج َيْوَم اْلِفْطِر  ملسو هيلع هللا ىلص، َأَن َرُسوَل اهلل

َوَيْوَم األَْضَحى، َفَيْبَدُأ بِالَصالِة، َفِإَذا َصىَل َصاَلْتُه َوَسَلَم، َقاَم َفَأْقَبَل َعىَل 

النَاِس، َوُهْم ُجُلوٌس يِف ُمَصالُهْم، َفِإْن َكاَن َلُه َحاَجٌة بَِبْعٍث َذَكَرُه لِلنَاِس، َأْو 

،  َكاَنْ  َلُه َحاَجةٌ  ، َتَصَدُقوا بَِغرْيِ َذلَِك َأَمَرُهْم هِبَا. َوَكاَن َيُقوُل : ))َتَصَدُقوا

ُف . َفَلْم َيَزْل َكَذلَِك،  َتَصَدُقوا((، َوَكاَن َأْكَثَر َمْن َيَتَصَدُق الن َساُء، ُثَم َينرَْصِ

ا َمْروَ  (2) َحَتى َكاَن َمْرَواُن ْبُن احْلََكمِ  اَن، َحَتى َأتَْينَا امْلَُصىَل، َفَخَرْجُ  خُمَارِصً

                                                 

 ( سبق  ترمجته.1)

هو: مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمّية بن عبد شمس بن عبد مناف ( 2)

القريّش األموّي، أبو عبد امللك.وهو ابن عم عثامن، وكاتبه يف خالفته. يقال ولد 

الفقهاء. دولته  ومل يصح له سامع ، وكان يعّد يف بعد اهلجرة بسنتني، وقيل: بأربع.

تسعة أشهر وأيام، قال ابن طاهر: هو أّول من رضب الدنانري الّشامية التي يباع 

مات يف رمضان سنة محس  .«ُقْل ُهَو اّلَِلُ َأَحدٌ »الّدينار منها بخمسني، وكتب عليها: 

(، تقريب 6/203) (،االصابة يف متييز الصحابة2/253وستني. ينظر: الكاشف )

 (.1/171التهذيب)
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ا ِمْن طنٍِي َوَلبٍِن، َفِإَذا َمْرَواُن ُينَاِزُعنِي ( 1)َفِإَذا َكثرُِي ْبُن الَصْلِ   َقْد َبنَى ِمنرَْبً

ُه َنْحَو الَصالِة، َفَلاَم َرَأيُْ  َذلَِك ِمنْ  ، َوَأنَا َأُجرُّ نرَْبِ
ِ
يِن َنْحَو امْل ُه . َيَدُه، َكَأنَُه جَيُرُّ

ُقْلُ  : َأيَْن االْبتَِداُء بِالَصالِة ؟ َفَقاَل : ال، َيا َأبَا َسِعيٍد ! َقْد ُتِرَك َما َتْعَلُم . 

ُثَم  -َثالَث ِمَرارٍ -ُقْلُ  : َكال، َواَلِذي َنْفِِس بِيَِدِه ! ال َتْأتُوَن بَِخرْيٍ مِمَا َأْعَلُم 

َف  اْنرَصَ
 (2) . 

                                                 

بن معد يكرب بن وليعة الكندي، يكنى أبا عبد اهلل. مولده:  كثري بن الصل ( 1)

، وكان له رشف وحال مجيلة، قيل كان ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن سعد: ولد كثري يف عهد النبي 

قال الذهبي: قيل له صحبة، قال  ملسو هيلع هللا ىلص.اسمه قليال فسامه عمر كثري وقيل سامه النبي 

(، االصابة 2/144اشف )ابن حجر ووهم من جعله صحابيا. ينظر: الك

 (.2/38(، تقريب التهذيب )5/471)

 1باب: ترك احلائض الصوم ) -( أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: احليض2)

/  2باب: اخلروج إىل املصىل بغري منرب ) -(، وكتاب: العيدين 304( برقم: )68/ 

( برقم: 120/  2باب: الزكاة عىل األقارب ) -(، وكتاب: الزكاة 956( برقم: )17

( برقم: 35/  3باب: احلائض ترتك الصوم والصالة ) -(، وكتاب: الصوم 1462)

(، 2658( برقم: )173/  3باب: شهادة النساء ) -(، وكتاب: الشهادات 1951)

باب: بيان كون النهي َعْن املنكر من اإليامن  -ومسلم يف "صحيحه" كتاب: اإليامن 

(، وباب: 49( برقم: )50/  1(، و)49رقم: )( ب50/  1وأن اإليامن يزيد وينقص )
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بيان نقصان اإليامن بنقص الطاعات وبيان إطالق لفظ الكفر عىل يري الكفر باهلل 

(، وأبو 889( برقم: )20/  3(، وكتاب: صالة العيدين )80( برقم: )61/  1)

( برقم: 443/  1باب: اخلطبة يوم العيد ) -داود يف "سننه" كتاب: الصالة 

(، 4340( برقم: )214/  4باب: األمر والنهي ) -وكتاب: املالحم  (،1140)

باب: ما جاء يف تغيري  - ملسو هيلع هللا ىلصوالرتمذي يف "جامعه" أبواب: الفتن عن رسول اهلل 

(، والنسائي يف 2172( برقم: )43/  4املنكر باليد أو باللسان أو بالقلب )

باب: استقبال اإلمام الناس بوجهه يف اخلطبة  -"املجتبى"  كتاب: صالة العيدين 

( 1/338(  وباب: حث اإلمام عىل الصدقة يف اخلطبة )1575( برقم: )337/  1)

ئعه (،  وكتاب1578برقم: ) ( 1/969باب: تفاضل أهل اإليامن ) -: اإليامن ورشا

(، وابن ماجه يف "سننه" أبواب: إقامة الصالة 5024(،  وبرقم: )5023برقم: )

(، 1275( برقم: )325/  2باب: ما جاء يِف صالة العيدين ) -والسنة فيها 

/  2ن )باب: ما جاء يِف اخلطبة يِف العيدي -وأبواب: إقامة الصالة والسنة فيها 

باب: األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -(،  وأبواب: الفتن 1288( برقم: )331

 (.4013( برقم: )145/  5)
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وَعْن ُأم  َعطِيَةَ  -81
(1) ، 

ِ
َأْن ُنْخِرَجُهَن يِف ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْ  : َأَمَرَنا َرُسوُل اهلل

اْلِفْطِر َواألَْضَحى، اْلَعَواتِق َواحْلُيََض َوَذَواِت اخْلُُدوِر، َفَأَما احْلُيَُض َفَيْعَتِزْلَن 

 
ِ
! إِْحَداَنا ال  الَصالَة، َوَيْشَهْدَن اخْلرَْيَ َوَدْعَوَة امْلُْسلِِمنَي . ُقْلُ  : َيا َرُسوَل اهلل

 . (2) َيُكوُن هَلَا ِجْلَباٌب . َقاَل: ))لُِتْلبِْسَها ُأْخُتَها ِمْن ِجْلَباهِبَا((

                                                 

( نسيبة بن  كعب ، ويقال : بن  احلارث، صحابية جليلة، كنيتها: أم عطية، أم 1)

أقام  يف البرصة، وهي والدة  عامرة  األنصارية ، املدنية ، املازنية ، البرصية،

ـه. اإلصابة  70الله بن زيد بن عاصم املازين، عاش  إىل حدود سنة دعب

 (.2/318(، والسري )14/450)

باب: شهود احلائض العيدين  -( أخرجه البخاري يف "صحيحه"  كتاب: احليض2)

 -(، وكتاب: الصالة 324( برقم: )72/  1ودعوة املسلمني ويعتزلن املصىل )

 -(، وكتاب: العيدين 351( برقم: )79 / 1باب: وجوب الصالة يف الثياب )

(، وباب: خروج 971( برقم: )20/  2باب: التكبري أيام منى وإذا يدا إىل عرفة )

(، وباب: إذا مل يكن هلا جلباب: 974( برقم: )21/  2النساء واحليض إىل املصىل )

( برقم: 22/  2(، وباب: اعتزال احليض املصىل )980( برقم: )22/  2يف العيد )

/  2باب: ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك ) -(،  وكتاب: اجلنائز 981)

باب: تقيض احلائض املناسك كلها إال  -(، وكتاب: احلج 1306( برقم: )84

باب: إذا جاءك  -(، وكتاب: تفسري القرآن 1652( برقم: )160/  2الطواف )
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َن َمَع  ْ َويِف ِرَواَيٍة : َقاَلْ  : احْلُيَُض خَيُْرْجَن َفيَُكَن َخْلَف النَاِس، ُيَكرب 

 .(1)النَاسِ 

                                                                                                                        

باب: بيعة  -حكام (، وكتاب: األ4892( برقم: )150/  6املؤمنات يبايعنك )

 -يف "صحيحه"  كتاب: صالة العيدين  ومسلم(، 7215( برقم: )80/  9النساء )

باب: ذكر إباحة خروج النساء يِف العيدين إىل املصىل وشهود اخلطبة مفارقات 

(، وباب: ذكر إباحة خروج النساء يِف العيدين إىل 890( برقم: )20/  3للرجال )

باب: التشديد يِف اليناحة  -ات للرجال، كتاب: اجلنائز املصىل وشهود اخلطبة مفارق

 –الصالة  :كتابيف "سننه"  وأبو داود(، 937(، وبرقم: )936( برقم: )46/  3)

(، 1139برقم: )( ، و1136( برقم: )1/442)خروج النساء يف العيد  :باب

/  1باب: يف خروج النساء يف العيدين ) -يف "جامعه" أبواب: العيدين  والرتمذي

يف "املجتبى" كتاب: صالة  والنسائي(، 540(، وبرقم: )539( برقم: )541

( برقم: 334/  1باب: خروج العواتق وذوات اخلدور يف العيدين ) -العيدين 

باب: ما جاء  -(، وابن ماجه يف "سننه" أبواب: إقامة الصالة والسنة فيها 1557)

 (.1308(، وبرقم: )1307( برقم: )341/  2يِف خروج النساء يِف العيدين )

باب: ذكر إباحة خروج  -( لفظ ملسلم يف "صحيحه"  كتاب: صالة العيدين 1)

( برقم: 20/  3النساء يِف العيدين إىل املصىل وشهود اخلطبة مفارقات للرجال )

(890.) 
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 *  املعنى العام لألحاديث:

الدنيا وزينتها،  رشع اهلل العيد للمسلمني مظهراً من مظاهر التمتع احلالل باحلياة

وفرتة زمنية يتجه هبا املسلم إىل بعض الشهوات، وبعض امللذات وبعض وسائل 

 الرتويح واالبتهاج والرسور.

من هذا املنطلق رشع  يف أيام العيد أن تبدأ بالتجمع، ليس بتجمع اللهو واملرح، 

 ولكنه جتمع العبادة والطاعة والذكر والتكبري والصالة والعظات.

يدعى إليه كل مسلم ومسلمة، حتى التي حيرم عليها املسجد للحيض وحتى جتمع 

الشابة التي يكسوها احلياء واألدب، وحتى التي اعتادت اخلدر، ولزم  البي ، 

وحتى ذوات األعذار عن اجلامعات. وحتى التي ال جلباب هلا يمكنها من حضور 

 هذا املشهد ولو أن تستعري جلبابًا من صاحبتها.

أن خيرج إىل ساحة الرمحة والرضوان يف الصحراء ملسو هيلع هللا ىلص ر رسول اهلل هكذا أم

العواتق الشابات، واملقصورات ذوات اخلدور املخبآت، والبكر والعجوز. الكل 

خيرج إىل مصىل العيد، تصيل من تصح منها الصالة، وجتلس املعذورة خلف 

 املصليات تسمع الوعظ، وحترض اخلري، وتستظل بالرمحات اإلهلية.

التجمع بصالة ركعتني سنة عيد الفطر، أو سنة عيد األضحى، دون أذان وال  يبدأ

إقامة، ودون نافلة قبلهام أو بعدمها، تتميزان عن الركعتني العاديتني بكثرة التكبري، 

ثم خيطب اإلمام، يذكر الناس بالصدقة يف عيد الفطر، وباألضحية واإلحسان يف 

، بل كان ال يكتفي بسامع النساء ملسو هيلع هللا ىلصعيد األضحى. هكذا كان يفعل رسول اهلل 
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خلطبته، ولكنه كان إذا انتهى من اخلطبة طلب من الرجال اجللوس يف أماكنهم ثم 

يشق صفوفهم حتى يأيت صفوف النساء ومعه بالل، يعظهن، ويقرأ عليهن بيعة 

 . إذا أمرهن بمعروفملسو هيلع هللا ىلص النساء، فيأخذ عليهن العهد أن ال يعصني رسول اهلل 

لك يف عهد أيب بكر وعمر وعثامن. فلام كان عهد معاوية ووالته وظل األمر عىل ذ

من األمويني، وملا أدخلوا يف خطبهم سب من ال يستحق السب ومدح من ال 

يستحق الثناء نفر الناس، وأصبحوا يتقاعسون عن احلضور فأحدث الوالة لصالة 

يستمعون العيد أذانًا، فكان املسلمون حيرضون الصالة معهم، ثم ينرصفون فال 

خلطبهم، فقدم الوالة اخلطبة عىل الصالة ليلزموا الناس بالسامع، واستنكر فضالء 

الصحابة تغيري هذه السنة، وأنكروا عىل الوالة صنيعهم لكن الوالة مل يستجيبوا هلم، 

ومضوا يف بدعتهم، مهللا إال ما كان من ابن الزبري فرتة بيعته، حيث أعاد اخلطبة إىل 

 ذن للصالة.مكاهنا، ومل يؤ

مع بتجوبصالة العيد، وبخطبة العيد، و وهكذا كان اهتامم املسلمني بالعيد،

املسلمني الستقبال يوم العيد بشكر اهلل، وتكبريه، والثناء عليه أن هداهم لإليامن 

 فكانوا صادقني.
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ي العيد عيًدا ؛ لعوده وتكرره يف كل سنة، وقيل : لعوده بالفرح  ُسم 

والرسور، وقيل : ُيسّمي بذلك عىل جهة التفاؤل ؛ ألنه يعود عىل من 

  أدركه.

واختلف يف حكم صالة العيدين، فاجلمهور عىل أهنا سنة، وعن أيب حنيفة 

 : أهنا واجبة . وقال ا ألصمعي : إهنا فرض.

؛ أي : حماذًيا له، وأصله من اخلرص، وكأنه  وقوله : " خمارًصا مروان "

 حاذى خارصته .

؛ أي : جياذبني، وكالًّ بمعنى : "ال" ؛ كام قال  وقوله : "ينازعني يده"

 الشاعر : 

 فقالوا قد َبَكْي  َفُقلُ  َكاَل *** ......................

 أي : ال، وقد تقدم ذكر أول من قدم اخلطبة عىل الصالة يف اإليامن.

؛ تعني : النساء،  أن نخرجهن "ملسو هيلع هللا ىلص وقول أم عطية : " أمرنا رسول اهلل 

عىل نساء جرى ذكرهن، وقد أبدل  من ضمريهن بقوهلا :  والضمري عائد

"العواتق واحلَيض وذوات اخلدور". وال يصح أن ُيستدل هبذا األمر عىل 

وجوب صالة العيدين واخلروج إليهام ؛ ألن هذا األمر إنام توجه ملن ليس 

بمكلف بالصالة باتفاق ؛ كاحلَيض، وإنام مقصود هذا ا ألمر تدريب 
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الصالة، وشهود دعوة املسلمني، ومشاركتهن يف الثواب  األصاير عىل

 واخلري، وإظهار مجال الدين .

ي  : العاتق : فيام بني أن  والعاتق ك  : اجلارية حني تدرك . قال ابن الس 

تدرك إىل أن ُتَعن س ما مل تتزوج . وا خلدور : البيوت، وأصله : اهلودج، 

  ويعني به : املخبئات .

ة عىل خروج النساء يف العيدين، وهو مذهب مجاعة من وهذا احلديث حج

السلف ؛ منهم : أبو بكر، وعمر، وعيل، وابن عمر، ويريهم، ومنهم من 

منعهن من ذلك مجلة ؛ منهم : عروة، والقاسم، ومنهم من منع الشابة 

دون يريها ؛ منهم : عروة، والقاسم يف قول آخر، وحييى بن سعيد، وهو 

، واختلف قول أيب حنيفة يف ذلك باإلجازة مذهب مالك وأيب يوسف

 واملنع، وكان مستند املانع : ما أحدثه النساء من التربج والزينة الظاهرة .

؛ أي : موضع الصالة ؛ كام قال  وقوله : " فأما احليَض فيعتزلن الصالة "

يف الرواية األخرى : فيكّن خلف الناس . وهذا تنزيه للصالة وللمصلني 

 لنساء هبّن،ولئال تظهر خمالفة من ال يصيّل بمن يصيّل .من اختالط ا

: اإلزار، ومجعه : جالبيب، وقيل : هي املقنعة، وقيل : هو  و " اجللباب "

 كاملالءة وامللحفة، وقيل : اخلامر . 
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يعني : لُتِعْرها من ثياهبا،  وظاهر قوله : )) لُِتْلبِْسَها ُأْخُتَها ِمْن ِجْلَباهِبَا ((:

 و عىل املبالغة ؛ يعني : أنه خترج اثنتان يف حلاف واحد .وقيل : ه

 .يعني : إذا كربواوقوله : "يكربن مع الناس " ؛ 

والتكبري يف العيد له أربعة مواطن : يف اخلروج إىل املصىل إىل حني خيرج 

اإلمام للصالة، والتكبري يف الصالة، والتكبري يف اخلطبة بتكبري اإلمام، 

 .(1) الترشيق خلف الصلوات، عىل اخلالف يف هذه اجلملةوالتكبري أيام 

                                                 

  :ا ترشد إليه األحاديثومم (1)

استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام اإلسالم، وتذكريهن بام جيب عليهن  – 1

 وما يستحب هلن، وحثهن عىل الصدقة.

مرشوعية جتليس املصلني ملصلحة، كتأمني وصول النساء إىل بيوهتن ومحايتهن  - 2

 من اختالط الرجال هبن.

احلاجة إليه، وفيها جواز استصحاب اإلمام لرجل عند ذهابه للنساء، إذا دع   – 3

 والقائم عىل قبض الصدقات.ملسو هيلع هللا ىلص واملعلوم أن بالالً كان خادم رسول اهلل 

وفيها جواز طلب الصدقة من األينياء للمحتاجني، ولو كان الطالب يري  – 4

 حمتاج.

حيث ملسو هيلع هللا ىلص وفيها دليل عىل رفيع مقام النساء الالئي حرضن عظة الرسول  - 5

 ن، مع ضيق احلال يف ذلك الوق .بادرن إىل الصدقة بام يعز عليهن من حليه
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فيها أن صدقة التطوع ال حتتاج إىل إجياب وقبول، بل يكفي فيها املعاطاة، و – 6

ألهنن ألقني الصدقة يف ثوب بالل من يري كالم منهن وال من بالل وال من يريه، 

وهو الصحيح من مذهب الشافعية. لكن أكثر احلنفية يقولون بافتقارها إىل اإلجياب 

 بول باللفظ كاهلبة.والق

وفيها داللة واضحة للشافعية واجلمهور، القائلني بجواز صدقة املرأة من ماهلا  - 7

مل يسألهن هل ملسو هيلع هللا ىلص بغري إذن زوجها، وال يتوقف ذلك عىل ثلث ماهلا، ألن النبي 

استأذن أزواجهن يف ذلك أم ال؟ وهل هذا خارج من الثلث أو ال؟ ولو اختلف 

 احلكم لسأل.

دقة من دوافع العذاب، ألنه أمرهن بالصدقة، ثم علل بأهنن أكثر أهل أن الص - 8

 النار.

 وفيها دليل عىل أن الصدقات العامة إنام يرصفها يف مصارفها اإلمام. - 9

 ويؤخذ منها األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإن كان املنكر عليه واليًا. - 10

 فيها حلف العامل عىل صدق ما خيرب به.و – 11

جواز عمل العامل بخالف األوىل الذي يدعو إليه، ألن أبا سعيد حرض اخلطبة  – 12

 ومل ينرصف.

ويؤخذ منها استحباب خروج النساء إىل شهود العيدين، سواء كن شواب أم  - 13

 ال، وذوات هيئات أو ال، وقد سبق تفصيل القول يف ذلك بام يغني عن املزيد.
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ذا خرجن وحرضن جمامع العبادة، خوفًا من فتنة انعزال النساء عن الرجال إ – 14

 أو نظرة أو فكر ونحوه. قاله النووي.

من شأن العواتق واملخدرات عدم الربوز إال فيام إذن هلن، وأن ذلك من   – 15

 مظاهر التكريم وعدم التبذل.

استحباب حضور جمامع اخلري، ودعاء املسلمني وحلق الذكر، والعلم  – 16

 ويريها.

يها احلث عىل حضور العيد لكل أحد، حيث طلب ممن ال جلباب هلا أن فو – 17

 تستعري جلبابًا لتحرض به العيد، فغريها ممن ال عذر له أوىل باحلضور.
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 أبواب االستسقاء
 باب: الدعاء يف السُّْقَيا يف املسجد وبغري صالة

 

َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك: َأَن َرُجاًل َدَخَل امْلَْسِجَد َيْوَم مُجَُعٍة، ِمْن َباٍب َكاَن  -82

 
ِ
، َوَرُسوُل اهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص َنْحَو َداِر اْلَقَضاء

ِ
ملسو هيلع هللا ىلص َقائٌِم خَيُْطُب، َفاْسَتْقَبَل َرُسوَل اهلل

، َهَلَكِ  األَْمَواُل َواْنقَ 
ِ
ُبُل، َفاْدُع اهلل َقائاًِم، ُثَم َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل َطَعِ  السُّ

 
ِ
َيَدْيِه، ُثَم َقاَل: ))مهللَا َأِيْثنَا، مهللَا َأِيْثنَا، ملسو هيلع هللا ىلص ُيِغْثنَا. َقاَل: َفَرَفَع َرُسوُل اهلل

 ِمْن َسَحاٍب َوال َقَزَعٍة، 
ِ
مهللَا َأِيْثنَا(( َقاَل َأنٌَس: َفال َواّلِل، َما َنَرى يِف الَساَمء

نْيَ َسْلٍع ِمْن َبيٍْ  َوال َداٍر. َقاَل: َفَطَلَعْ  ِمْن َوَرائِِه َسَحاَبٌة ِمثُْل َوَما َبْينَنَا َوبَ 

ْت، ُثَم َأْمَطَرْت.  ِس، َفَلاَم َتَوَسَطِ  الَساَمَء اْنترََشَ ْ  الرتُّ

بَاِب َقاَل: َفال، َواّلِل َما َرَأيْنَا الَشْمَس َسْبًتا. َقاَل: ُثَم َدَخَل َرُجٌل ِمْن َذلَِك الْ 

 
ِ
َقائٌِم خَيُْطُب َفاْسَتْقَبَلُه َقائاًِم، َفَقاَل: َيا ملسو هيلع هللا ىلص يِف اجْلُُمَعِة امْلُْقبَِلِة َوَرُسوُل اهلل

ُبُل، َفاْدُع اهلل ُيْمِسْكَها َعنَا. َقاَل:  ! َهَلَكِ  األَْمَواُل َواْنَقَطَعِ  السُّ
ِ
َرُسوَل اهلل

 
ِ
َل: ))مهللَا َحْوَلنَا َوال َعَلْينَا، مهللَا َعىَل َيَدْيِه، ُثَم َقاملسو هيلع هللا ىلص َفَرَفَع َرُسوُل اهلل
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اآلَكاِم َوالظ َراِب َوُبُطوِن األَْوِدَيِة، َوَمنَابِِ  الَشَجِر(( َقاَل: َفاْنَقَلَعْ  

 .(1)َوَخَرْجنَا َنْميِش يِف الَشْمسِ 

                                                 

باب: رفع اليدين يف اخلطبة  -يف "صحيحه" كتاب: اجلمعة  البخاريأخرجه  (1)

( برقم: 12/  2باب: االستسقاء يف اخلطبة يوم اجلمعة )و(، 932( برقم: )2/12)

( 28/  2باب: االستسقاء يف املسجد اجلامع ) -كتاب: االستسقاء و(، 933)

( 28/  2باب: االستسقاء يف خطبة اجلمعة يري مستقبل القبلة )و(، 1013برقم: )

باب: و(، 1015( برقم: )29/  2باب: االستسقاء عىل املنرب )و(، 1014برقم: )

باب: الدعاء و(، 1016( برقم: )29/  2من اكتفى بصالة اجلمعة يف االستسقاء )

باب: ما قيل إن و(، 1017( برقم: )29/  2إذا تقطع  السبل من كثرة املطر )

( ،  1018( برقم: )29/  2مل حيول رداءه يف االستسقاء يوم اجلمعة ) ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

(، 1019( برقم: )29/  2م مل يردهم )هل يستسقيباب: إذا استشفعوا إىل اإلمام لو

لينا وال علينا )و باب: و(، 1021( برقم: )30/  2باب: الدعاء إذا كثر املطر حوا

باب: من متطر يف املطر و(، 1031( برقم: )32/  2رفع اإلمام يده يف االستسقاء )

باب: صفة  -كتاب: املناقب و(، 1033( برقم: )32/  2حتى يتحادر عىل حليته )

/  4باب: عالمات النبوة يف اإلسالم )و(، 3565( برقم: )190/  4) ملسو هيلع هللا ىلصي النب

( 24/  8باب: التبسم والضحك ) -كتاب: األدب و(، 3582( برقم: )195

( 74/  8باب: رفع األيدي يف الدعاء ) - دعواتكتاب: الو(، 6093برقم: )



294 

 

83-  
ِ
َقاَم إَِليِْه النَاُس خَيُْطُب َيْوَم اجْلُُمَعِة فَ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعنُْه، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل

: َيا َنبَِي اهلل، َقَحَط امْلََطُر، َوامْحََر الَشَجُر، َوَهَلَكِ  اْلَبَهائُِم،  ، َوَقاُلوا َفَصاُحوا

َليَْها، َوَما  َوَساَق احْلَِديَث. َوفِيِه: َفَتَقَشَعْ  َعِن امْلَِدينَِة، َفَجَعَلْ  مُتْطُِر َحَوا

 .(1)ْطَرًة، َفنََظْرُت إىَِل امْلَِدينَِة، َوإهَِنَا َلِفي ِمْثِل اإِلْكلِيلِ مُتْطُِر بِامْلَِدينَِة قَ 

َلْينَا َوال َعَليْنَا(( َقاَل: َفاَم ُيِشرُي بِيَِدِه إىَِل َناِحيٍَة  َويِف ِرَواَيٍة، َقاَل: ))مهللَا َحَوا

، َومَلْ إاِل َتَفَرَجْ ، َحَتى َرَأيُْ  امْلَِدينََة يِف ِمْثِل  اجْلَْوَبِة، َوَساَل َوادِي َقنَاَة َشْهًرا

جَيِْئ َأَحٌد ِمْن َناِحيٍَة إاِل َأْخرَبَ بَِجْودٍ 
(2). 

 

 

                                                                                                                        

 ،(6342( برقم: )74/  8باب: الدعاء يري مستقبل القبلة )و(، 6341برقم: )

باب: رفع اليدين بالدعاء يِف  -يف "صحيحه"  كتاب: صالة االستسقاء  ومسلم

( برقم: 24/  3باب: الدعاء يِف االستسقاء )و(، 895( برقم: )24/  3االستسقاء )

 . (897( برقم: )25/  3)و(، 897)

سلم يف "صحيحه" كتاب: صالة ( انظر ختريج احلديث السابق، وهذا لفظ مل1)

 .(897( برقم: )25/  3باب: الدعاء يِف االستسقاء ) -االستسقاء 

باب: الدعاء يِف  -سلم يف "صحيحه" كتاب: صالة االستسقاء ( لفظ مل2)

 .(897( برقم: )3/25االستسقاء )
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  . (1)َويِف ُأْخَرى: َفَرأَيُْ  الَسَحاَب َيَتَمَزُق َكَأنَُه امْلاَُلُء ِحنْيَ ُيْطَوى

                                                 

باب: الدعاء يِف  -سلم يف "صحيحه" كتاب: صالة االستسقاء ( لفظ مل1)

 .(897( برقم: )3/26االستسقاء )

 حاديث:*  املعنى العام لأل

نعم اهلل عىل عباده ال تعد وال حتىص، ولكن اإلنسان ينسى املنعم يف الوق  الذي 

يتمتع فيه بنعمه، وحيسبها أحيانًا وجهاًل أهنا من حقه أو من كده وجهده، وال 

يعرتف باحلقيقة وال حيس بقيمة النعمة إال عند فقدها، وقدياًم قيل: الصحة تاج عىل 

ه إال   املرىض.رءوس األصحاء ال يرا

عندئذ يلجأ إىل ربه ويدعوه ويستغيث به، ولقد شاءت رمحة اهلل بعباده أن يعيدهم 

إليه بعد ابتعاد، ويلجئهم إىل دعائه وندائه بعد نسيان، وأن يذكرهم بنعمه عن طريق 

ْزَق لِِعَباِدِه  الفقدان، إذ ليس من مصلحتهم دوام النعمة وبسطها }َوَلْو َبَسَط اّلَِلُ الر 

ُل بَِقَدٍر َما َيَشاُء إَِنُه بِِعَباِدِه َخبرٌِي َبِصرٌي{لَ  سورة الشوري َبَغْوا يِف اأْلَْرِض َوَلِكْن ُينَز 

ومن مظاهر هذه احلكمة اجلدب بعد الرخاء، والقحط بعد الغيث، ثم  ، 27األية

 تعود الرمحة باملطر.

إن الذين يعيشون عىل الغيث، وتقوم حياهتم عىل املطر حيسون احلاجة إليه أكثر من 

يريهم، ويشعرون بتأخريه يومًا أو أيامًا عن موعده ويتحرقون انتظارًا له، وهكذا 

 كثري من أهل األرض، ومن يستطيع إنزال املطر يري اهلل؟ 
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ملسو هيلع هللا ىلص سول اهلل لقد قحط العرب، وأجدب  أرضهم، وهلك  مواشيهم يف عهد ر

أن يطلب من ربه رفع البالء، وإنزال الغيث، ومل يشأ ملسو هيلع هللا ىلص فطلبوا من رسول اهلل 

أن يسارع بالدعاء قبل أن يستغيث الناس ويشعروا باحلاجة، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

ويعودوا إىل رهبم، وحياسبوا أنفسهم، لقد صرب وصابر وهو حيس حاجة الناس 

: يا  خيطب اجلمعة فقال ملسو هيلع هللا ىلص   ، وهو وشدهتم حتى دخل عليه املسجد أعرايب

رسول اهلل، هلك  املوايش من العطش وانقطاع املرعى هلك العيال، وهلك  

الناس من ضعف األقوات بحبس املطر، وانقطع  الطرق لعدم سفر التجار 

باألقوات. انقطع املطر، وجف الشجر، فاستسق لنا ربك، ادع اهلل أن يسقينا. فرفع 

ن أيدهيم، قال: مهللا اسقنا. وقال املسلمون: يديه ورفع املسلموملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 آمني. وقال: مهللا اسقنا. وقال املسلمون: آمني.

وكان  السامء صافية، ال حيجبها عن الرؤية بي  أو جبل أو شجر، ال يرى الناس 

دعاءه حتى جتمع  السحب وثار ملسو هيلع هللا ىلص فيها سحابة صغرية، فام أتم رسول اهلل 

ه القرب، حتى صعب عىل املصلني السحاب كأمثال اجلبال، وهطل  األ مطار كأفوا

أن خيرجوا من املسجد ليصلوا إىل بيوهتم، وظل  متطر أسبوعًا حتى خيش عىل 

ملسو هيلع هللا ىلص البيوت، فلام كان  اجلمعة األخرى دخل الرجل نفسه املسجد عىل رسول اهلل 

بنا، فلم تستطع املوايش أن  وهو خيطب، فقال: يا رسول اهلل، كثرة املطر أرض

ومل يستطع التجار التنقل باألقوات. فادع لنا اهلل أن يمسك املطر، فرفع ترعى، 

لينا بعيدًا عن البيوت، اجعله عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  يديه وقال: مهللا اجعل املطر حوا
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دار القضاء سمي  بذلك؛ ألهنا بيع  يف قضاء َدْيِن عمر بن اخلطاب ـ 

رىض اهلل عنه ـ الذي كتبه عىل نفسه لبي  مال املسلمني، وأوىص أن تباع 

بالغابة، وقىض فيها ماله، فباع عبد اهلل ابنه داره هذه من معاوية، وباع ماله 

: دار  دينه، فكان ُيقال هلا: دار قضاء دين عمر، ثم اخترصوا فقالوا

القضاء، وهي دار مروان، وكان دين عمر ـ رىض اهلل عنه ـ عرشين ألًفا، 

 وقد يلط من ظنها دار قضاء األمراء.

                                                                                                                        

اجلبال وقيعان الوديان التي متسكه ليرشب الناس منه عند احلاجة، فأمسك  السامء 

أخرى قحط الناس، فخرج رسول اهلل عن املدينة، وظل  متطر عىل الروايب. ومرة 

باملسلمني إىل املصىل بالصحراء فرفع يديه بالدعاء، وصىل ركعتني لالستسقاء ملسو هيلع هللا ىلص 

ثم خطب الناس، وأمرهم بالتوبة والتقوى وكثرة الترضع هلل والدعاء، وهكذا 

املثل األعىل يف خشية اهلل واخلوف من ملسو هيلع هللا ىلص رشع  صالة االستسقاء، ورضب 

لسحاب حتى يمطر، فقد عذب به قوم من البرش، وينزعج العقاب فكان ينزعج ل

سلم عليه وعىل آله للريح والعواصف فقد هلك هبا قوم من البرش، فصىل اهلل و

 وصحبه أمجعني.
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وظاهر هذا احلديث يدل عىل جواز كالم الداخل مع اخلطيب يف حال 

؛ ملسو هيلع هللا ىلصن إنام كّلمه يف حال سكتٍة كان  من النبي خطبته، وحيتمل أن يكو

 إما السرتاحة يف النطق، وإما يف حال اجللوس، واهلل أعلم.

أي: املوايش. وأصل املال: كل ما ُيَتَمَول،  وقوله: "هلك  األموال"؛

وُعْرُفه عند العرب: اإلبل؛ ألهنا معظم أمواهلم. و"انقطع  السبل"؛ أي: 

 م ما يؤكل يف الطرق.الطرق؛ هلالك اإلبل، ولعد

(( باهلمزة رباعًيا، هكذا رويناه، ومعناه: هب لنا ييًثا، وقوله: ))مهللا أيثنا

به: ِيْثنا؛ ألنه من ياث. قال:  واهلمزة فيه للتعدية، وقال بعضهم: صوا

وأما أيثنا فإنه من اإلياثة، وليس من طلب الغيث، واألول الصواب، 

 واهلل أعلم.

أي: وال قطعة من سحاب، ومجعه: َقَزع. قال أبو  وقوله: "وال َقَزعة"؛

 عبيد: وأكثر ما يكون يف اخلريف.

بفتح السني املهملة، وسكون الالم، وهو: جبل مشهور بقرب  و"سلع":

 .(1)املدينة، يف البخاري: هو اجلبل الذي يف السوق

                                                 

 (183( ينظر: املغانم املطابة للفريوز آبادي )ص: 1)
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س؛ يف كثافتها واستدارهتا. وأمطرت: أنزل  رباعًيا،  وتشبيه السحابة بالرتُّ

يقال: ثالثيًّا؛ بمعنى واحد، وقيل: أمطر يف العذاب، ومطر يف الرمحة. و

 واألول أعرف.

أي: من سبٍ  إىل سبٍ ؛ كام تقول: مجعة؛  وقوله: "ما رأينا الشمس سبًتا"؛

 أي: من مجعة إىل مجعة.

ي يوم السب . قال ثاب  يف تفسري  والسب  يف اللغة: القطع، وبه ُسم 

طعة من الزمان، يقال: سبٌ  من الدهر؛ أي: قطعة قوله: "سبًتا": إنه الق

منه، وسبتُّه: قطعته، وقد رواه الداودي: "ِستًّا"، وفرسه: بستة أيام من 

 الدهر، وهو تصحيف.

أي: المتناع الرعي  وقوله يف الثانية: "هلك  األموال وانقطع  السبل"؛

 والترصف؛ لكثرة املطر.

لينا": لينا وال ظرف متعلق بمحذوف، تقديره و"حوا : مهللا أنزل حوا

 تنزل علينا. 

مجع أكمة، وهي: دون اجلبال. و"اآلكام": بفتح اهلمزة واملد،  و" اآلكام":

ويقال بالكرس: "إِكام"، و"َأكم"، و"ُأكم"بفتحها وضمها، وقال اخلليل: 

 األَكمة: هو تل. 
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ْثُل الروايب، واحدهتا: ظرب، ومنه احلديث: "َفِإَذا ُحوٌت مِ  و"الظ راب":

بية.(1)الَظِرِب"  . قال الثعالبي: األكمة: أعىل من الرا

أي: امتنع وانقطع، ويف البارع: َقَحَط املطر: بفتح القاف  و"قحط املطر"؛

واحلاء. وقحط الناُس: بفتح احلاء وكرسها، ويف األفعال بالوجهني يف 

، ُيقحطون، -بضم القاف وكرس احلاء  -املطر، وُحكي: ُقِحط الناِس 

 .(2)ًطا وقحوًطاقح

قال أبو عبيد:  و"اإلكليل"انكشف ،  و" تقشع ":يبس.  و"امحّر الشجر":

هو ما أحاط بالظفر من اللحم، واإلكليل أيًضا: العصابة، وروضة مكللة: 

 حمفوفة بالنَْور، وأصله: االستدارة.

                                                 

 َريِضَ اهلُل َعنُْهاَم  اخلرب(1)
ِ
" صحيحه" يف ريالبخا ، أخرجهَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

: برقم( 137/  3) والعروض والنهد الطعام يف الرشكة باب: – الرشكة كتاب:

: برقم( 55/  4) الرقاب عىل الزاد محل باب: – والسري اجلهاد وكتاب: ،(2483)

: برقم( 166/  5) البحر سيف يزوة باب: - املغازي ، وكتاب:(2983)

 – احليوان من يؤكل وما والذبائح الصيد كتاب:"  صحيحه" يف ومسلم ،(4360)

 .(1935: )برقم( 61/  6) البحر ميتة إباحة باب:

 (374/ 7( ينظر: لسان العرب: مادة )ق ح ط( )2)
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هي الفجوة بني البيوت، والفجوة أيًضا: املكان املتسع من  و"اجلوبة":

، وانكشف  األرض، واملعنى: أن السحاب تقّطع حول املدينة مستديًرا

عنها حتى باين  ما جاورها مباينة اجلوبة ملا حوهلا. وقال الداودي: هي 

، وواحدة اجلوايب: (1)كاحلوض املستدير. ومنه قوله: }َوِجَفاٍن َكاجْلََواِب{

 جابية.

اسم واٍد من أودية املدينة، وكأنه سّمي مكانه قناة، وقد جاء يف  و"قناة":

 يري الكتاب: "وسال الوادي قناة شهًرا "عىل البدل.

 املطر الواسع الغزير.  و"اجْلَْود":

 ، وهي: املالحف.-مجع مالءٍة  -"مقصوًرا وامْلاُل : يتقطع، و"يتمرق"

 ع  كام يتقطع الثوب قطًعا متفرقة.أي: تقط و"انجاب  انجياب الثوب"؛

؛ انضّم  وقوله هنا: "حني ُيطوى"؛ يعني: أن السحاب بعد أن كان منترًشا

 عن جهات املدينة، فصار كأنه ثوب طوي عنها.

 .(2) ملسو هيلع هللا ىلصوال خيفى ما يف هذا احلديث من األحكام، ومن كرامات النبي 

                                                 

 13سبأ: سورة  (1)

 :ديث حارشد إليه األتا ومم (2)



302 

 

                                                                                                                        

استحباب اخلروج لالستسقاء إىل الصحراء، ألنه أبلغ يف إظهار االفتقار  – 1

 والتواضع، وألهنا أوسع للناس، إذ املفروض خروجهم كلهم، فال يسعهم اجلامع.

 وفيه تقديم اخلطبة عىل صالة االستسقاء. - 2

وفيه استحباب رفع اليدين عند الدعاء. وقال مجاعة من الشافعية ويريهم:  - 3

يف كل دعاء لرفع بالء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه وجيعل ظهر كفيه إىل  السنة

السامء، وإذا دعا لسؤال يشء وحتصيله جعل بطن كفيه إىل السامء عماًل هبذا 

 احلديث.

 وفيه جواز مكاملة اإلمام يف اخلطبة للحاجة. - 4

 وفيه القيام يف اخلطبة. – 5

 وفيه أهنا ال تنقطع بالكالم. – 6

وفيه قيام الواحد بأمر اجلامعة، وإنام مل يبارش ذلك بعض أكابر الصحابة ألهنم  – 7

كانوا يسلكون األدب بالتسليم، وترك االبتداء بالسؤال، ومنه قول أنس: " كان 

 ملسو هيلع هللا ىلص".يعجبنا أن جييء الرجل من البادية فيسأل رسول اهلل 

 قبول.وفيه مرشوعية سؤال الدعاء من أهل اخلري ومن يرجى منه ال – 8

وفيه أن من أدب سؤال الدعاء بث احلال قبل الطلب لتحصيل الرقة املقتضية  – 9

 لصحة التوجه فرتجى اإلجابة.

 وفيه أن عىل اإلمام إجابة السؤال. – 10
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وفيه استحباب االستسقاء يف خطبة اجلمعة، والدعاء به عىل املنرب، وال حتويل  – 11

 فيه، وال استقبال.

 ستسقاء منفردًا من يري صالة.وفيه جواز اال – 12

 وفيه تكرير الدعاء ثالثًا. – 13

وفيه استدالل به عىل االكتفاء بدعاء اإلمام يف االستسقاء، وتعقب بأن الناس  – 14

 كانوا يؤمنون فهم يدعون معه.

وفيه علم من أعالم النبوة يف إجابة اهلل دعاء نبيه عليه الصالة والسالم  - 15

 متصاًل.

 وفيه أن الدعاء برفع الرضر ال ينايف التوكل. – 16

 وفيه األخذ باألسباب واملبادرة بالدعاء واالستغاثة عند احلاجة. - 17

وفيه جواز الدعاء باالستصحاء وطلب انقطاع املطر، وال ترشع له صالة وال  – 18

 اجتامع يف الصحراء.

قًا الحتامل برفع املطر مطلملسو هيلع هللا ىلص وفيه األدب يف الدعاء، حيث مل يدع  - 19

 االحتياج إىل استمراره فاحرتز فيه بام يقتيض رفع الرضر وإبقاء النفع.

وفيه أن من أنعم اهلل عليه بنعمة ال يصح أن يتسخطها لعارض يعرض فيها،  – 20

 بل يسأل اهلل رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة.

 وفيه جواز الصياح يف املسجد بسبب احلاجة املفضية لذلك. – 21

 .عىل أمتهملسو هيلع هللا ىلص النبي وفيه بيان شفقة  – 22
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 أبواب كسوف الشمس والقمر
 الباب األول

 صالة الكسوف ركعتان كسائر النوافلباب: ما جاء أن 
 

 (1)َعْن َعْبِد الَرمْحَِن ْبِن َسُمَرةَ  -84
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص ، َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل

 
ِ
إِْذ َكَسَفِ  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ُكنُْ  َأْرمَتِي بَِأْسُهٍم يِل بِامْلَِدينَِة يِف َحَياِة َرُسوِل اهلل

 الَشْمُس، َفنََبْذهُتَا: َفُقْلُ : 
ِ
يِف ملسو هيلع هللا ىلص َواّلِل! ألَنُْظَرَن إىَِل َما َحَدَث لَِرُسوِل اهلل

ُكُسوِف الَشْمِس. َقاَل: َفَأتَْيُتُه َوُهَو َقائٌِم يِف الَصالِة، َرافٌِع َيَدْيِه، َفَجَعَل ُيَسب ُح 

                                                 

عبد الرمحن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس ، وقيل: ابن حبيب بن ربيعة بن  (1)

عبد شمس ، ويقال كان اسمه : عبد كالل ، ويقال: عبد كلوب ، ويقال: عبد 

: عبد الرمحن، كنيته: أبو سعيد العبشمي ،  ملسو هيلع هللا ىلصالكعبة ، فلام أسلم سامه النبي 

القريش ، املديني، أقام يف البرصة ، سجستان ، دمشق، استعمله عبد اهلل بن عامر 

ـه، بالبرصة ، ويقال : بمرو ، وقيل : الكوفة. 51ـه ، او :  50عىل سجستان، تويف: 

 (.6/490)اإلصابة ينظر: 
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ُ َوَيْدُعو، َحَتى ُحرِسَ َعنَْها، َقاَل: َفَلاَم ُحرِسَ  َ  َوحَيَْمُد َوهُيَل ُل َوُيَكرب  َعنَْها َقَرأ

، َوَصىَل َرْكَعَتنْيِ   .(1)ُسوَرَتنْيِ

ُ َوحَيَْمُد َوهُيَل ُل، َحتَى  َويِف ِرَواَيٍة: َفاْنَتَهيُْ  إَِليِْه َوُهَو َرافٌِع َيَدْيِه َيْدُعو َوُيَكرب 

َ َعِن الَشْمِس، َفَقَرأَ ُسوَرَتنْيِ َوَصىَل َرْكَعتنَْيِ  ُجيل 
(2). 

                                                 

باب: ذكر النداء  -ستسقاء أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: صالة اال (1)

( برقم: 36/  3)و(، 913( برقم: )35/  3بصالة الكسوف الصالة جامعة )

باب: من قال يركع ركعتني  - كتاب: الصالة" وأبو داود يف "سننه، (913)

باب:  -والنسائي يف "املجتبى"  كتاب: الكسوف ، (1195( برقم: )1/463)

 .(1459( برقم: )310/  1شمس )التسبيح والتكبري والدعاء عند كسوف ال

باب: ذكر النداء بصالة  -سلم يف "صحيحه" كتاب: صالة االستسقاء مل لفظ (2)

 .(913( برقم: )36/  3الكسوف الصالة جامعة )

 *  املعنى العام للحديث:

يف كيفية صالة ملسو هيلع هللا ىلص هذا احلديث إحدى الروايات الصحيحة املروية عن النبي 

وما كان يفعله عند ملسو هيلع هللا ىلص حاال من أحوال النبي الكسوف، وكل الروايات تصف 

 هذه النازلة وأنه كان يفزع إىل الصالة والدعاء بني يدي اهلل حتى تنكشف الغمة.

يف حياة  كان يرمي بأسهمويف هذا احلديث يذكر الصحايب عبد الرمحن بن سمرة أنه: 

و عىل ، وهذا كان من باب التدريب عليها وإتقان رميها، وبينام هملسو هيلع هللا ىلص"رسول اهلل 
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 أي: أرمي الغرض. يقال: رمى وارمتى بمعنى واحد.  قوله: "أرمتي"؛

 : كشف.و"حرس"رميتها من يدي.  و"نبذهتا":

ظاهر هذا احلديث: أن صالته  وقوله: "قرأ سورتني، وصىل ركعتني "،

هاتني الركعتني مل تكن ألجل أهنا صالة الكسوف؛ ألنه إنام صىل بعد 

االنجالء، وهو الزمان الذي يفرغ فيه من العمل فيها؛ ألنه الغاية التي مّد 

، فال حجة فيه (1)«فصلوا َحتَى َينَْجلِيَا »فعل صالة الكسوف إليها بقوله: 

وى أبو داود من حديث النُّْعاَمِن ْبِن َبِشرٍي ، َقاَل : للكوفيني، يري أنه قد ر

                                                                                                                        

هذا احلال من االنشغال بالرمي، " إذ انكسف  الشمس"، والكسوف يكون لذهاب 

سوف ال السهام والنبال، "وق رمىضوء الشمس كله أو بعضه، فلام رأى الكسوف 

إىل مكان وجود فلام وصل ألعلم ما يفعله بسبب هذه النازلة، ملسو هيلع هللا ىلص أذهب إىل النبي 

يدعو ويكرب وحيمد وهيلل، وظل يف وجده رافعا يديه ترضعا إىل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص ابتهاله ودعائه حتى انتهى الكسوف وظهر ضوء الشمس من جديد، وكان منه 

 أن "قرأ سورتني وركع ركعتني"، أي: قرأ سورة ثم ركع ثم قرأ سورة ثم ركع.

((. أخرجه َفاْذُكُروا اهلَل َحَتى َينَْجلَِيا)) ، بلفظ:َريِضَ اهلُل َعنَْها َعاِئَشةَ اخلرب عن ( 1)

( 3/27) الكسوف صالة باب: – االستسقاء صالة كتاب:" صحيحه" يف مسلم

 .(901: )برقم
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َفَجَعَل ُيَصيل  َرْكَعَتنْيِ َرْكَعَتنْيِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص"َكَسَفِ  الَشْمُس َعىَل َعْهِد رسول اهلل 

، وهذا معتمٌد قوي للكوفيني؛ يري أن (1)، َوَيْسَأُل َعنَْها َحَتى اْنَجَلْ "

محل هذا احلديث عىل أنه بنَي فيه األحاديث املتقدمة أصح وأشهر، ويصح 

قرر يف األحاديث ه الصالة يف الكسوف، وإن كان املجواز مثل هذ

 .(2) املتقدمة هو السنة، واهلل أعلم

                                                 

 ركعتني يركع قال من باب: – الصالة كتاب:" سننه" يف داود أبو( أخرجه 1)

 .(1193: )برقم( 1/462)

  : ا يرشد إليه احلديثومم (2)

ويكرب اهلل عند كان يدعو وهيلل ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث: داللة عىل أن النبي  -1

 الكسوف، وأنه يصيل ركعتني، يف كل ركعة قراءتان وركوعان.

الدعاء والترضع والصالة عند ب اهلل اللجوء إىلملسو هيلع هللا ىلص ويف احلديث: من هديه  -2

 النوازل مثل الكسوف.

 لصالة الكسوف.ملسو هيلع هللا ىلص وفيه: صفة صالة النبي  -3

 النوازل.وخاصة يف ملسو هيلع هللا ىلص وفيه: حرص الصحابة عىل التعلم من رسول اهلل  -4

وفيه من احلث عىل التكبري والدعاء والصالة والصدقة احلث عىل الطاعات  – 5

 عند البالء، واستدفاع البالء بالذكر والدعاء ويريمها من القربات.
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 الباب الثاني
 باب شهود النساء صالة الكسوف

 

: َخَسَفِ  الَشْمُس  َقاَلْ   (1)ريض اهلل عنها  َعْن َأْساَمَء بِنِْ  َأيِب َبْكرٍ   -85

 
ِ
، َفَدَخْلُ  َعىَل َعائَِشَة َوِهَي ُتَصيل  َفُقْلُ : َما  ملسو هيلع هللا ىلص  َعىَل َعْهِد َرُسوِل اهلل

. َفُقْلُ : آَيٌة؟ َقاَلْ : َنَعْم 
ِ
َشْأُن النَاِس ُيَصلُّوَن؟ َفَأَشاَرْت بَِرأِْسَها إىَِل الَساَمء

 
ِ
ا، َحَتى جَتاَليِن الْ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَطاَل َرُسوُل اهلل  -َأو الَغيِشُّ -َغيْشُ اْلِقَياَم ِجدًّ

 إىَِل َجنْبِي، َفَجَعْلُ  َأُصبُّ َعىَل َرْأ,ِي، َأْو َعىَل َوْجِهي 
ٍ
َفَأَخْذُت ِقْرَبًة ِمْن َماء

 
ِ
َف َرُسوُل اهلل ، َقاَلْ : َفاْنرَصَ

ِ
اء َوَقْد جَتََلِ  الَشْمُس، َفَخَطَب ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن امْلَ

 
ِ
نَى َعَليِْه، ُثَم َقاَل: ))َأَما َبْعُد، َما ِمْن النَاَس َفَحِمَد اهلل َوَأثْ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهلل

 مَلْ َأُكْن َرَأيُْتُه إاِل َقْد َرَأيُْتُه يِف َمَقاِمي َهَذا، َحتَى اجْلَنََة َوالنَاَر، َوإَِنُه َقْد 
ٍ
ء يَشْ

ال -ِسيِح الَدَجالِ ُأوِحَي إيَِلَ َأنَُكْم ُتْفَتنُوَن يِف اْلُقبُوِر َقِريًبا، َأْو ِمثَْل فِْتنَِة املَْ 

                                                 

أسامء بن  أيب بكر، من املهاجرات، اشتهرت ولقب  بذات النطاقني، وكنيتها  (1)

، القرشية ، من بني عامر بن لؤي، أقام  يف أم عبدالله التيمية ، املكية ، ثم املدنية 

م ، وأخوها عبد اهلل بن أيب بكر ، وأخ  أم املؤمنني  املدينة، زوجها الزبري بن العوا

ـه ،  73سنة ، وتوفي   27عائشة ، وابناها : عبد اهلل وعروة ، ولدت قبل اهلجرة بـ 

 . ( 13/128) اإلصابة(، و2/287)سري أعالم النبالء ينظر: ـه، بمكة.  74أو 
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َفيُْؤَتى َأَحُدُكْم َفيَُقاُل: َما ِعْلُمَك هِبََذا الَرُجِل؟  -َأْدِري َأَي َذلَِك َقاَلْ  َأْساَمُء 

َفيَُقوُل: ُهَو حُمََمٌد،  -ال َأْدِري َأَي َذلَِك َقاَلْ  َأْساَمُء  -َفَأَما امْلُْؤِمُن َأِو امْلُوقُِن 

 
ِ
ٍر، َفيَُقاُل َلُه:  ُهَو َرُسوُل اهلل َجاَء بِاْلَبي نَاِت َواهْلَُدى َفَأَجْبنَا َوَأَطْعنَا َثالَث ِمَرا

ال  -َنْم. َقْد ُكنَا َنْعَلُم إَِنَك َلتُْؤِمُن بِِه، َفنَْم َصاحِلًا، َوَأَما امْلُنَافُِق َأِو امْلُْرَتاُب 

ال َأْدِري، َسِمْعُ  النَاَس َيُقوُلوَن َشيْئًا  َفيَُقوُل: -َأْدِري َأَي َذلَِك َقاَلْ  َأْساَمُء 

 .(1)َفُقْلُ ((

86-  
ِ
َفَفِزَع ملسو هيلع هللا ىلص َوَعنَْها، َقاَلْ : َكَسَفِ  الَشْمُس َعىَل َعْهِد َرُسوَل اهلل

َفَأْخَطَأ بِِدْرٍع، َحتَى ُأْدِرَك بِِرَدائِِه َبْعَد َذلَِك َقاَلْ : َفَقَضيُْ  َحاَجتِي، ُثّم 

 ِجئُْ  َفَدَخ 
ِ
َقائاًِم، َفُقْمُ  َمَعُه، َفَأَطاَل ملسو هيلع هللا ىلص ْلُ  امْلَْسِجَد، َفَرأَيُْ  َرُسوَل اهلل

                                                 

باب: من أجاب الفتيا بإشارة  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: العلم  (1)

باب: من مل يتوضأ إال من  -كتاب: الوضوء و(، 86( برقم: )28/  1اليد والرأس )

باب: صالة النساء مع  -كتاب: الكسوف و(، 184( برقم: )48/  1الغيش املثقل )

باب: اإلشارة  -كتاب: السهو و(، 1053م: )( برق37/  2الرجال يف الكسوف )

باب:  -كتاب: االعتصام بالكتاب والسنة و(،  1235( برقم: )70/  2يف الصالة )

ومسلم يف "صحيحه"  ،(7287( برقم: )94/  9) ملسو هيلع هللا ىلصاالقتداء بسنن رسول اهلل 

الكسوف من  ةيِف صال ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما عرض عىل النبي  -كتاب: صالة االستسقاء 

  .(905( برقم: )32/  3أمر اجلنة والنار )



310 

 

َِة الَضِعيَفِة، َفَأُقوُل:  اْلِقَياَم َحتَى َرَأيُْتنِي ُأِريُد َأْن َأْجلَِس، ُثَم َأْلتَِفُ  إىَِل امْلَْرأ

كُ  وَع، ُثَم َرَفَع َرْأَسُه َفَأَطاَل اْلِقيَاَم َهِذِه َأْضَعُف ِمن ي َفَأُقوُم، َفَرَكَع َفَأَطاَل الرُّ

 .(1)َحَتى َلْو َأَن َرُجاًل َجاَء ُخي َل إَِليِْه َأنَُه مَلْ َيْرَكعْ 

                                                 

باب: حدثنا ابن أيب مريم  -أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب: األذان (1)

باب: فضل سقي املاء  -ملساقاة كتاب: الرشب واو(، 745( برقم: )1/149)

 -ومسلم يف "صحيحه" كتاب: صالة االستسقاء ، (2364( برقم: )3/112)

( 33/  3يِف صالة الكسوف من أمر اجلنة والنار ) ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي  باب: ما عرض

باب: التشهد والتسليم  -يف "املجتبى" كتاب: الكسوف  ئي(، والنسا906برقم: )

وابن ماجه يف "سننه" أبواب: ، (1497( برقم: )319/  1يف صالة الكسوف )

( برقم: 315/  2باب: ما جاء يِف صالة الكسوف ) -إقامة الصالة والسنة فيها 

(1265). 

 *  املعنى العام لألحاديث:

أمر الكسوف واخلسوف هو أمر جلل عظيم، خيوف اهلل هبام عباده، فها هي السيدة 

أسامء بن  أيب بكر الصديق تدخل عىل أختها السيدة عائشة ريض اهلل عنهام فرتاها 

إىل السامء تصيل فسألتها ما بال الناس يصلون فأشارت هلا السيدة عائشة وهي تصيل 

كناية عن الكسوف، فصل  السيدة أسامء صالة الكسوف معهم يف املسجد وقد 

 فيها جدا حتى كاد أن يغشى عىل السيدة أسامء ريض اهلل عنها.ملسو هيلع هللا ىلص  أطال النبي 
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النساء بصالة الكسوف، فقيل: خُياطب هبا اجلميع اختلف يف خماطبة 

والنساء واملسافرون، وهذا مشهور مذهب مالك، وعند الشافعي. وروي 

عن مالك أيًضا ما يدل عىل أنه خياطب هبا من خُياطب باجلمعة، فيخرج 

منها النساء واملسافرون. وذهب الكوفيون إىل أهنن ُيصلني أفذاًذا ال 

 مجاعة.

حديث جابر يدالن عىل حضور النساء هلا مع رسول اهلل وهذا احلديث، و

، وما خرجن من بيوهتن وال حرضن الصالة إال وقد صح عندهن ملسو هيلع هللا ىلص

))َفِإَذا َرَأيُْتْم َذلَِك َفاْفَزُعوا إىَِل ملسو هيلع هللا ىلص: أهنن خماطبات بذلك. وأيًضا فإن قوله 

؛ يدل عىل أهنن خماطبات بذلك، وهذا اخلطاب وإن كان (1) الَصاَلِة((

                                                                                                                        

من الصالة قام يف الناس خطيبا، يذكرهم باآلخرة، وبفتنة ملسو هيلع هللا ىلص  وبعد أن فرغ النبي  

جال، فعىل املرء أن يتنبه ويعد هلذا الوق  عدته، القرب وأهنا تقارب فتنة املسيح الد

 نسأل اهلل العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة . واهلل أعلم .

 كتاب:" صحيحه" يف البخاري ، أخرجهَريِضَ اهلُل َعنَْها َعاِئَشةَ اخلرب عن  (1)

: برقم( 38/  2) حلياته وال أحد ملوت الشمس تنكسف ال باب: – الكسوف

(1058). 
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َا أصل ه للذكور؛ فالنساء مندرجات فيه؛ كام اندرجن يف قوله تعاىل: }َياَأهيُّ

، و }ُكتَِب َعَلْيُكُم  (1)اَلِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إىَِل الَصاَلِة َفاْيِسُلوا{

َياُم{ ، ويري ذلك من خطابات التعبدات العامة، والنساء داخالت  (2)الص 

 فيها باتفاق.

عىل  فاتته صالة الكسوف مع اإلمام، هل يصليها وحده؟واختلف فيمن 

قولني ألهل العلم، ومن أصحابنا من قال: ال تلزمه، وهو أصل مالك: يف 

 أن السنن ال ُتقىض إذا فات  بفوات أفعاهلا أو أوقاهتا.

:" األول بسكون الشني، والثاين  وقوهلا: "حتى جتالين الَغيْشُ أو الَغيِشُّ

لغني املعجمة، ومها بمعنى واحد، وهو خفيف بكرسها، وكالمها با

اإليامء، وأتى الراوي باللفظني ألنه شك هل سمعه منها ُمَسّكنة أو مثَقلة. 

 ووقع  هذه اللفظة عند الطربي بالعني املهملة، وليس بيشء.

"، هذا كان منها لطول وقوهلا: "فجعل  أصب عىل رأ,ي ووجهي املاء 

أن فعل مثل هذا مع شدة احلاجة إليه جيوز؛ القيام وشدة احلر، فإهنا رأت 

خلفة أمر ما ليس بفريضة، وألن هذا الفعل ليس من قبيل العمل الكثري 

                                                 

 . 6املائدة: سورة  (1)

 . 183البقرة: سورة  (2)
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، وتقدمه يف هذه الصالة. ملسو هيلع هللا ىلصالذي ينرصف به عن الصالة؛ كتأخر النبي 

ويف هذا احلديث أبواب كثرية من الفقه؛ منها ما ذكر، ومنها ما مل يذكر، إال 

 ملتأمل الفطن.أهنا ال ختفى عىل ا

قد تقدم الكالم عىل  وقول عائشة ريض اهلل عنها: "ففزع فأخطأ بدرع "،

الفزع، ومعنى: "أخطأ بدرع "؛ أي يلط يف ثوبه فلبس درًعا َيرْيه 

، قال القايض: -ثالثيًّا-الستعجاله، ويف بعض رواياته: "فخطا بدرع "

طئ بمعناه، ولعله: "خطئ ". قال ابن عرفة: أخطأ يف العمد ويريه، وخ

وكالمها مهموز. وقال األزهري: أخطأ: إذ مل يتعمد، وخطئ: إذا تعمد. 

واخلطأ: ضد الصواب، مهموز ُيمد ويقرص، واملد قليل، واملصدر ممدود: 

: اإلثم، فأما اخِلطاء -بكرس اخلاء وسكون الطاء-خّطاء وإخطاء. واخِلْطء 

 بالكرس واملد؛ فهو من التخطي.

"؛ أي: أخطأ فانرصف بدرع أخطأ بدرعنى قوهلا: ": ويظهر يل أن معقل 

وحده من يري رداء، ولذلك قال : "حتى ُأدرك بردائه ". وأما رواية من 

رواه: "فخطا "؛ فأظن تلك الرواية وقع  بغري مهز؛ من اخلطو، يقال: 

، والواحدة: خطوة؛ كام قال الشاعر:   خطا خيطو خطًوا

دِ  يًعا يِف َتَأوُّ ِد النَاظِرين َخَطاوَمَر خَيُطو رَسِ  ِه َيا *** َلْيَتُه يِف َسَوا
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فيكون معناه: أنه مشى خطوات بدرعه من يري رداء حتى ُأدرك به، واهلل 

 أعلم.

أي: أن كسوفهام  وقوله: ))إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل تعاىل((؛

آية من آيات اهلل؛ ألنه الذي خرج احلديث بسببه، ثم هل يتعدى األمر 

لصالة عند الكسوف إىل كل آية خموفة؛ كالزالزل والصواعق، والرياح با

الشديدة وشبهه من اآليات؟ فذهب أمحد وإسحاق وأبو ثور وأشهب إىل 

الصالة عند ذلك كله. وقد روي عن مالك، وروي عن ابن عباس، وابن 

مسعود، واملشهور عن مالك والشافعي واجلمهور: أن ذلك خمصوص 

مل خيرج خمرج التعليل، وإنام خرج خمرج « مها آيتان: »بالكسوف؛ ألن قوله

فإهنام ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته، وإنام مها آيتان اإلعالم؛ كام قال: ))

 .(1) ((، واهلل أعلممن آيات اهلل

 وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبة أمجعني

                                                 

  : ديثاحرشد إليه األتا ومم (1)

 لصالة الكسوف.ملسو هيلع هللا ىلص فيه: صفة صالة النبي  -1

 وفيه أن النساء خماطبات بصالة الكسوف ويريها من النوافل . -2

 هول سؤال القرب وفتنته، وأهنا تعدل فتنة املسيح الدجال، نسأل اهلل السالمة . -3
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 هذا الكتاب التعليق عىلوتوفيقه تم بحمد اهلل 

 

 يا ناظر اخلط فاستغفر ملن كتبا ... فقد َكَفتَْك يداه النَْسَخ والَتَعبَا

 وقل إذا َنَظَرت عيناك َأْحُرَفُه ... يا رب فايفر له وارزقه ما طلبا

 من كل خري وبّر أن  تْعَلُمُه ... فأن  أكرم من أعطى ومن وهبا

  



316 

 

 فهرس املصادر واملراجع

 

 القرآن الكريم .

حتقيق: سامل حممد عطا، حممد  . االستذكار: لإلمام ابن عبد الرب األندلِس -1

 م .2000األوىل  الطبعة: ، بريوت –النارش: دار الكتب العلمية ، عيل معوض

البن عبد الرب األندلِس، بتحقيق  االستيعاب يف معرفة األصحاب: -2

 م .1992البجاوي دار اجليل  بريوت لبنان الطبعة االويل

للحافظ ابن حجر العسقالين، حتقيق عبد اهلل  اإلصابة يف متييز الصحابة: -3

 دار هجر -بن عبد املحسن الرتكي ط 

للزركيل،  دار الكتب العلمية بريوت لبنان الطبعة  األعالم : -4

 م .1986السابعة

ئد مسلم :  -5 للقايض عياض األندلِس اليحصبي، حتقيق د/ إكامل املعلم بفوا

دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع باملنصورة ، الطبعة  –عيل، طحييى إسام

 م . 1998األوىل 

حتقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض األستاذ املساعد األموال البن زنجويه:   -6

بجامعة امللك سعود ، النارش: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات  -

 م . 1986 -ـه  1406اإلسالمية، السعودية، الطبعة: األوىل، 



317 

 

: للحافظ ابن كثري، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن البداية والنهاية -7

دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، الطبعة: األوىل،  -الرتكي، ط

 م1997 -ـه  1418

للحافظ الذهبي، حتقيق عمر تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم:  -8

 م .1990لكتاب العريب ببريوت لبنان الطبعة الثانية عبد السالم تدمري ، دار ا

للخطيب البغدادي، حتقيق  :)املعروف بتاريخ بغداد( تاريخ مدينة السالم -9

د، ط  م .2001دار الغرب اإلسالمي، األويل -بشارعوا

، الطربي  البن جرير :فسري الطربي = جامع البيان عن تأويل آي القرآنت -10

بالتعاون مع مركز البحوث ، اهلل بن عبد املحسن الرتكيحتقيق: الدكتور عبد 

النارش: دار ، السند حسن ياممةجر الدكتور عبدوالدراسات اإلسالمية بدار ه

 . م 2001 الطبعة: األوىل، هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن

: للحافظ ابن حجر التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -11

ـه. 1419العسقالين، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة األوىل 

 م.1989

حتقيق د/ مصطفى أبو اخلري، دار ابن اجلوزي الرياض  جامع ابن وهب: -12

 م. 1995ط األوىل 



318 

 

د معروف، ط اجلامع الكبري: -13 دار  -لألمام لرتمذي، حتقيق بشار عوا

 م .1996الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 

: املحقق :  حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة لإلمام السيوطي -14

عيسى البايب  -حممد أبو الفضل إبراهيم، النارش : دار إحياء الكتب العربية 

 مرص . –احللبي ورشكاه 

البن فرحون، دار الكتب  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب: -15

 بريوت -العلمية 

د معروف ط  ابن ماجه:سنن  -16  –البن ماجه القزويني، حتقيق د. بشار عوا

 م .1998دار اجليل بريوت لبنان الطبعة األويل 

أليب داود سليامن بن األشعث السجستاين، حتقيق حممد  سنن أيب داود: -17

دار الريان ببريوت والقبلة للثقافة اإلسالمية بجدة واملكتبة املكية  –عوامة ط 

 م .1998 بمكة  األويل

أليب احلسن عيل الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق سنن الدارقطني:  -18

عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد 

 -ـه  1424لبنان، الطبعة: األوىل،  –برهوم. النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت 

 . م 2004



319 

 

لإلمام النسائي، حتقيق عبد الفتاح أبو يدة، دار  السنن الصغري: -19

 م .1986املطبوعات اإلسالمية بحلب، الطبعة الثانية 

دار  –لإلمام النسائي، حتقيق حسن عبد املنعم شلبي ط  السنن الكربى: -20

 م2001الرسالة األويل

دار  -لإلمام البيهقي، حتقيق حممد عيل بيضون  ط  السنن الكربي: -21

 م .2003الكتب العلمية بريوت لبنان الثالثة 

د معروف، ط : للذهبي، حتقيق سري أعالم النبالء: -22 دار  -بشار عوا

 . الرسالة

حققه: حممود شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العامد احلنبيل :  -23

القادر األرناؤوط. النارش: دار ابن كثري، األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد 

 م 1986 -ـه  1406بريوت، الطبعة: األوىل،  –دمشق 

املسمى " اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور  صحيح البخاري: -24

وسننه وأيامه" لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري حتقيق حممد   رسول اهلل 

 ـه .1422زهري النارص ، طبعة دار طوق النجاة األويل 

املسمى "  املسند  الصحيح  املخترص بنقل العدل عن   صحيح مسلم: -25

" لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق: حممد فؤاد عبد  العدل إىل رسول اهلل 

 بريوت.  –اء الرتاث العريب الباقي، ط دار إحي



320 

 

البن سعد . املحقق: إحسان عباس، النارش: دار صادر  الطبقات الكبري: -26

 م 1968بريوت ، الطبعة: األوىل،  –

: للدارقطني، حتقيق حمفوظ الرمحن العلل الواردة يف األحاديث النبوية -27

الح م. وحتقيق حممد بن ص1985زين، دار طيبة بالرياض الطبعة األوىل 

 ـه .1427األوىل  -الدبا,ي، دار ابن اجلوزي بالدمام ط

دار إحياء الرتاث  عمدة القاري برشح صحيح البخاري: لإلمام العيني . -28

 بريوت . –العريب 

للخليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق مهدي املخزومي وابراهيم  العني: -29

ئي دار ومكتبة اهلالل .  السامرا

للحافظ ابن حجر العسقالين، فتح الباري برشح صحيح البخاري:  -30

حتقيق قص حمب الدين اخلطيب، ط  دار الريان للرتاث بالقاهرة الطبعة األويل 

 م .1987

 -بريوت، الطبعة: الثالثة  –البن منظور، دار صادر  لسان العرب: -31

 ـه. 1414

/ أمحد شاكر، إدارة الطباعة البن حزم الظاهري،  حتقيق: العالمة املحىل: -32

 املنريية.



321 

 

لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، حتقيق عادل مرشد  مسند اإلمام أمحد: -33

 ـه .1417دار الرسالة  األويل  –وشعيب األرناؤوط وآخرون ط 

: أليب بكر ابن خالد العتكي مسند البزار: واملنشور باسم البحر الزخار -34

ء من املعروف بالبزار، حتقيق حم ( 9إىل  1فوظ الرمحن زين اهلل، )حقق األجزا

ء من  ( وصربي عبد اخلالق الشافعي 17إىل  10وعادل بن سعد )حقق األجزا

املدينة املنورة الطبعة: األوىل  -( مكتبة العلوم واحلكم 18)حقق اجلزء 

 م .2009

ة دار ملحمد بن حممد حسن الرَشاب، طبع املعامل األثرية يف السنة والسرية: -35

 ـه .1419القلم دمشق، الدار الشامية بريوت الطبعة األويل

للبيهقي، حتقيق عبد املعطي أمني قلعجي، دار معرفة السنن واآلثار:  -36

دمشق( ، دار الوفاء )املنصورة  -بريوت(، دار الوعي )حلب -قتيبة )دمشق 

 م.1991القاهرة( الطبعة األوىل  -

ألسفار، يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار: املغني عن محل األسفار يف ا -37

 م .2005دار ابن حزم ببريوت، الطبعة األوىل  -للحافظ العراقي، ط

لإلمام أيب العباس القرطبي ، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم:  -38

حققه، وعلق عليه وقدم له حميي الدين ديب مستو، ويوسف عيل بديوي، 



322 

 

دار ابن كثري ، ودار الكلم  -مد إبراهيم بزال . ط وأمحد حممد السيد ، وحم

 م . 1996الطيب بدمشق ، الطبعة األوىل 

أليب عمرو بن الصالح، املحقق:  مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث: -39

د/عبداللطيف اهلميم، الشيخ/ ماهر ياسني الفحل. ط دار الكتب العلمية، ط 

 م.2002ـه / 1423األوىل، سنة 

لإلمام النووي، دار إحياء املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج:  -40

 ـه .1392الثانية  –الرتاث العريب، ط 

 املحقق: حممد مصطفى األعظمي، مالك بن أنسلإلمام : املوطأ -41

ظبي أبو -ألعامل اخلريية واإلنسانية النارش: مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان ل

 . م 2004 -ـه  1425الطبعة: األوىل، ، اإلمارات –

ملجد الدين ابن األثري اجلزري، حتقيق النهاية يف يريب احلديث واألثر:  -42

 طاهر الزاوي، وحممود الطناحي، دار إحياء الرتاث العريب بريوت لبنان.

للصفدي، حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى،  الوايف بالوفيات: -43

 م.2000 -ـه1420بريوت، عام النرش: –النارش: دار إحياء الرتاث 

 بذكرهاهنا ويريها من املصادر موجودة يف ثنايا الكتاب، يضيق املكان 

  



323 

 

 الفهرس
 3........................................................      املقدمة

 6 ......................................   ترمجة صاحب كتاب املفهم

  10 ..........................................  بكتاب املفهم .التعريف 

 13...............................   احلديث األول: إنام األعامل بالينات .

 18 ..../ الباب األول ......................... الطهارةأوال: كتاب 

 37 ....................................................الباب الثاين                 

 60..............................الباب الثالث              ......................

 70 ....................................................             الباب الرابع

 92 ......................................................   الباب اخلامس     

 105 .........................الباب السادس          ........................

 114............ .......الباب السابع            ..........................

 121 ..................الباب الثامن           ............................

 128 .....................................الباب التاسع          ...............

 138 ................................................... الباب العارش         

 144 ............../ الباب األول ................. الةثانيًا: كتاب الص



324 

 

 151 ................................................                الباب الثاين 

 157 ..................الباب الثالث              ................................

 185 ...................................................             الباب الرابع

 196 ...................................................   الباب اخلامس     

 203 ......................الباب السادس          .............................

 210...... .............الباب السابع            ................................

 222 .................................الباب الثامن           ...................

 232 ......................................الباب التاسع          ...............

 240 .................................................... الباب العارش         

 246. ............الباب احلادي عرش  .....................................

 254................الباب الثاين عرش  ....................................

 262    ............/ الباب األول ....................... معةثالثًا: كتاب اجل

 272 .................الباب الثاين                 ................................

 275 ...........................................              ب صالة العيدينأبوا 

 287 ..............................................             أبواب االستسقاء

 299 ......................        أبواب كسوف الشمس والقمر/ الباب األول

 303 .....................................................          ثاينالباب ال



325 

 

 318     ......الفهارس      ...............................................


