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ََل َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي َمْرَثٍد الَغنَِويِّ  - 166

 « َرَواُه ُمْسِلٌم.ُتَصلُّوا إَِلى الُقُبوِر، َوََل َتْجِلُسوا َعَلْيَها

إَِذا َجاَء َأَحُدُكُم َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي َسِعيٍد  - 167

« َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد، الَمْسِجَد َفْلَينُْظْر، َفإِْن َرَأى فِي َنْعَلْيِه َأذًى َأْو َقَذرًا؛ َفْلَيْمَسْحُه، َوْلُيَصلِّ فِيِهَما

َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة.  َوَصحَّ

 : (1)الشَّرُْح

َقاَل:  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي َمْرَثٍد الَغنَِويِّ ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 .(...ََل ُتَصلُّوا إَِلى الُقُبورِ َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »

لبيان بطالن الصالة إذا   ؛ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب شروط الصالة
 . كانت يف املقربة

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
يدل على حترمي التوجه إىل القبور يف حال  (ََل ُتَصلُّوا إَِلى الُقُبورِ )قوله:  املسألة األوىل:

 ، وقد نص ابن القيم رْحه للا على بطالن الصالة؛ ألهنا ذريعة إىل الشرك.الصالة
هذا صنيع املصنف رْحه للا يف وضع  (ََل ُتَصلُّوا إَِلى الُقُبورِ )قوله:  الثانية:املسألة 

ومن ذلك   احلديث يف ابب شروط الصالة؛ لبيان أن من شروط الصالة اجتناب البقعة النجسة
القبور ليس لنجاستها فهي   إىلألن النهي عن الصالة  ؛القبور، ولكن هذه العلة غري صحيحة

ل ذلك شيخ اإلسالم وابن القيم كما فصَّ وسيلة إىل الشرك   اولكن ألهن ،بعيدة يف األرض
  هذا احلديث يف ابب شروط الصالة من أجل شرط اجتنابفيدل على أن وضع رْحهما للا، 

 النجاسة يف غري حمله.
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ألهنا   ؛يدل على حترمي اجللوس على القبور (َوََل َتْجِلُسوا َعَلْيَها)قوله:  املسألة الثالثة:
دُُكْم عألأى َجأْرأٍة ف أُتْحِرقأ ثِيأابأُه، ف أتأْخُلصأ  بيوت املوتى قال عليه الصالة والسالم: » أْن َيأِْلسأ أأحأ ألأ

ْْيٌ لأُه ِمْن أأْن َيأِْلسأ عألأى قأْبٍ   . (1)« رواه مسلمِإىلأ ِجْلِدِه، خأ
ومن ذلك  ،يدل هذا احلديث على التحذير الشديد من وسائل الشرك املسألة الرابعة:

 . الصالة إىل القبور
وليس هناك   ،على اهتمام اإلسالم حبقوق املوتىهذا احلديث يدل  املسألة اخلامسة:

 .ين اإلسالمدك  املوتىدين يعظم 

إَِذا َجاَء َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي َسِعيٍد )مث بعد ذلك قال: 

 ....(َأَحُدُكُم الَمْسِجَد َفْلَينُْظرْ 

لبيان أن من شروط الصالة   ؛ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب شروط الصالة
 اجتناب النجاسة على الثوب وما يف حكمه كالنعل. 

 . وسخا   :أي (َقَذراً ) ، وقوله:جناسة :أي (َأذىً )قوله: 
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

يدل على اهتمام اإلسالم  (إَِذا َجاَء َأَحُدُكُم الَمْسِجَد َفْلَينُْظرْ )قوله:  املسألة األوىل:
 . بنظافة املساجد

اجتناب    : يدل على أن من شروط الصالة  (َفإِْن َرَأى فِي َنْعَلْيِه َأذىً )قوله:    املسألة الثانية:
، ألن اجتناب النجاسة يشرتط أن يكون يف البقعة ويف البدن ويف الثوب  ؛النجاسة يف النعل

 والنعل ملحقة ابلثوب.
سالم ابملساجد مسح ما  اهتمام اإلمن يدل على أن  (َأْو َقَذراً )قوله:  املسألة الثالثة: 

 .خل املسجد هبا وساخ ملن أراد أن يدأيعلق ابلنعل من 
يدل على أن من أنواع ما يزيل النجاسة هو إزالتها   (َفْليَْمَسْحهُ )قوله:  املسألة الرابعة:

 لو ابملسح إذا مل يبق هلا أثر.
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ئل أنس  وملا س    ،يدل على إابحة الصالة ابلنعل  (َوْلُيَصلِّ فِيِهَما)قوله:    املسألة اخلامسة:
 . (1)ي َصلِ ي يف نـَْعَلْيِه؟ قَاَل: نـََعمْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَكاَن النَِّبُّ : بن مالك رضي للا عنه

تضر ابملسجد ولو   أَّلَّ يوجد هبا جناسة، وأَّلَّ يكون هبا أذى النعلنييف لصالة لفيشرتط 
 .بشيء يسري
َحُه اْبُن ُخَزْيَمةَ )قال:   .(َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد، َوَصحَّ

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 

 

 (. 555( ومسلم ) 386واه البخاري )ر ( 1) 


