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إَِذا َوطَِئ َأَحُدُكُم األََذى َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة    -  168

ْيِه؛ َفَطُهوُرُهَما التَُّراُب  َحُه اْبُن ِحبَّاَن.بُِخفَّ  « َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد، َوَصحَّ

ََلَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن الَحَكِم    -  169 إِنَّ َهِذِه الصَّ

َما ُهَو التَّْسبِيُح، َوالتَّْكبِيُر، َوقَِراَءُة الُقْرآنِ   « َرَواُه ُمْسِلٌم.ََل َيْصُلُح فِيَها َشْيٌء ِمْن َكََلِم النَّاِس، إِنَّ

 : (1)الشَّرُْح

َقاَل: َقاَل َرُسوُل  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

ْيِه؛ َفَطُهوُرُهَما التَُّراُب اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َحُه اْبُن « َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد،  إَِذا َوطَِئ َأَحُدُكُم األََذى ِبُخفَّ َوَصحَّ

 .(ِحبَّانَ 
ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب شروط الصالة؛ لبيان أن من شروط الصالة 

 وطريقة إزالة النجاسة منه. ،اجتناب النجاسة من اخلف
 النجاسة.  :أي (األََذى)قوله: 

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
ْيهِ إَِذا َوطَِئ )قوله:  املسألة األوىل: يدل على أن وجود النجاسة يف   (َأَحُدُكُم األََذى بُِخفَّ

 ىل التحرز منه حىت ولو يف غري الصالة. وْ والَ   ، اخلف وحنوه يف املشي يف غري الصالة ال أبس به
يدل على نعمة للا عز وجل على اإلنسان أبن هداه لصناعة ولبس   املسألة الثانية:

ومن منافعه ما جاء يف   ،سة على قدمي اإلنسان مباشرة  تقع النجافمن منافعه أالَّ  ،اخلف
قد   : من لبس النعل فكأنه يعين (2)«فَِإنَّ الرَُّجَل ََل يَ َزاُل رَاِكًبا َما انْ تَ َعلَ » :احلديث الصحيح

 ركب دابة فال حيصل له أذى ومشقة يف املشي.
 تيدل على أن الرتاب يطهر اخلفني إذا وقع  (َفَطُهوُرُهَما التَُّراُب )قوله:    املسألة الثالثة:

 . فيهما النجاسة إذا كانت النجاسة يف أسفل اخلف
بل حىت الرتاب يزيل  ،يدل على أن تطهري النجاسة ليس خاصًا ابملاء  املسألة الرابعة:

 عل وحنوه إذا زال أثر النجاسة.  جناسة النَّ 
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َحُه اْبُن )قال:   .(ِحبَّانَ َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد، َوَصحَّ
إِنَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن الَحَكِم )مث بعد ذلك قال:  

ََلَة ََل َيْصُلُح فِيَها َشْيٌء ِمْن َكََلِم النَّاسِ   .(...َهِذِه الصَّ
من شروط صحة  ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب شروط الصالة؛ لبيان أن  

 الصالة عدم الكالم فيها بغري ذكر للا.
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

ََلَة ََل َيْصُلُح فِيَها َشْيٌء ِمْن َكََلِم النَّاسِ )قوله:  املسألة األوىل: يدل على  (إِنَّ َهِذِه الصَّ
لن الصالة صلة بني للا وبني العبد بذكره   ؛عظم شأن الصالة إذ أن كالم الناس ال يصلح فيها

ر  ّلَلِ ٱَوََلِۡكُر }   :قال عز وجل ،سبحانه ۡكَبُ
َ
 ما فيها من ذكر للا أكرب.  :أي [45 العنكبوت:] { أ

ومن  ، يدل على أن كالم الناس وإن كان مباحًا ال يصلح يف الصالة املسألة الثانية:
 .ابب أوىل احملرم

  : سبب ورود هذا احلديث( ََل َيْصُلُح فِيَها َشْيٌء ِمْن َكََلِم النَّاسِ )قوله: املسألة الثالثة: 
أنكر عليه الصحابة  رجل فقال له: يرْحك للا ملا عطسرضي للا عنه أن معاوية بن احلكم »

حيمد للا عز  يدل على أن من عطس يف الصالة له أن ف «فرموه أببصارهم فقال: واثكل أمِ َياهْ 
ملا صلى ابلصحابة رضي للا عنهم  أن أاب بكر رضي للا عنه  »  :ويدل على احلمد أيضاً    ،وجل

إىل أيب بكر أن يتقدم رفع الصف وأشار النيب عليه الصالة والسالم  ودخل يف    ملسو هيلع هللا ىلصأتى النيب    مث
من العطاس  - يف الصالة للا  ْحدفدل على أن  «فحمد للا أبو بكر يديه وهو يف الصالة

 . (1)واحلديث متفق عليه  ،ال يبطل الصالة -وحنوه 
  ،هلل احلمد :فإذا عطس العاطس يقول ؛ويبطل الصالة ،أما تشميت العاطس فال حيوز

قول ي املصلي إذا عطسأن يف وال أعرف خالفاً بني العلماء  ،ويسكت املصلون وال يشمتونه
 هلل يف الصالة.  احلمد :أنه يقول -فيما أعلم  -بل كلهم يقولون احلمد هلل 

َما ُهَو التَّْسبِيُح، َوالتَّْكبِيُر، َوقَِراَءُة الُقْرآنِ )قوله:  الرابعة: املسألة يدل على جوامع  (إِنَّ
تسبيح،   -القوال فجمع يف الصالة أمهات  ،الكلم اليت أوتيها النيب عليه الصالة والسالم

 

 للا عنه. ( من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي 421(، وصحيح مسلم )1201نظر صحيح البخاري )ي  ( 1) 
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وإن كان   ،لن املقصود من الصالة هو تعظيم للا ؛ومل يذكر فيها الدعاء ،-ذكر، قراءة قرآن 
 .الدعاء فيه تعظيم هلل يدخل يف الذكر

سواء من الصالة هو ذكر للا سبحانه وتعاىل يدل على أن املقصود  اخلامسة: املسألة
 بقراءة القرآن أو التسبيح أو التكبري. 

 . يبطلهايف الصالة يدل على أن كالم الناس  السادسة: املسألة
فكالم املخلوق يف  ؛يدل على الفرق بني كالم للا وكالم املخلوقني السابعة: املسألة

ولذا ذم للا قلة ذكر تعظيم للا عز وجل وقراءة كتابه سبحانه،  أمور الدنيا يبطل الصالة خبالف  
يعين: يف  [142 : النساء] {إََِل قَلِيٗل  ّلَلَ ٱَوََل يَۡذُكُروَن }يف الصالة، قال سبحانه: املنافقني هلل 

 الصالة.
 .(َرَواُه ُمْسِلمٌ )قال: 

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،نبينا حممدم على وصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 


