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 َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي َوُهَو َحاِمٌل ُأَماَمةَ   َرِضَي اهللُ َعنْهُ   َوَعْن َأبِي َقَتاَدةَ   -  175

 بِنَْت َزْينََب، َفإَِذا َسَجَد َوَضَعَها، َوإَِذا َقاَم َحَمَلَها« ُمتََّفٌق َعَلْيِه. 

 الَمْسِجِد«.َولُِمْسِلٍم: »َوُهَو َيُؤمُّ النَّاَس فِي 

اْقُتُلوا األَْسَوَدْيِن فِي َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  - 176

ََلِة: الَحيََّة، َوالَعْقَرَب  َحُه اْبُن ِحبَّاَن. «الصَّ  َأْخَرَجُه األَْرَبَعُة، َوَصحَّ

 : (1)الشَّرُْح

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

 .(...بِنَْت َزْينََب  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي َوُهَو َحاِمٌل ُأَماَمةَ 
 يف الصيب ْحل أن  لبيان ؛الصالة شروط ابب  يف احلديث هذا للا  رْحه املصنف  ساق

 . يبطلها ال الصالة
 مسائل: عدة على يدل احلديث وهذا

 يدل (بِنَْت َزْينََب  َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي َوُهَو َحاِمٌل ُأَماَمةَ ) قوله: األوىل: املسألة
 . للصبيان ملسو هيلع هللا ىلص النيب وحمبة رأفة على

  سبط  فأمامة ،بنته  لبنت ملسو هيلع هللا ىلص النيب حمبة  شدة على احلديث هذا يدل الثانية: املسألة
 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 يف الصيب ْحل جواز على يدل (بِنَْت َزْينََب  َوُهَو َحاِمٌل ُأَماَمةَ ) قوله: الثالثة: املسألة
   بنجاسة. ملوثا  يكون أالَّ  بشرط الصالة

  ،قائم  وهو ألمامة ملسو هيلع هللا ىلص النيب ْحل على يدل (َفإَِذا َسَجَد َوَضَعَها) قوله: الرابعة: املسألة
 . الركوع بعد رافع هوو  كذلك و  ،راكع وهو وكذلك 

 حلمل الصالة  يف احلركة تكرار  أن على يدل (َوإَِذا َقاَم َحَمَلَها) قوله: اخلامسة: املسألة
 . فعله والسالم الصالة عليه النيب ألن ؛ابلكراهة يقال وال بل ، به أبس ال الصيب
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 إحضار مشروعية على يدل (َوُهَو َيُؤمُّ النَّاَس فِي الَمْسِجدِ ) قوله: السادسة: املسألة
 املساجد.  إىل الصبيان

 اإلمام ْحل  جواز  على يدل   (َوُهَو َيُؤمُّ النَّاَس فِي الَمْسِجدِ ) قوله: السابعة: املسألة
 .واملأموم واملنفرد لإلمام جائز الصيب ْحل أن :أي ،الصالة يف وهو الصيبَ 

 يؤدي وهو الصيب ملسو هيلع هللا ىلص النيب فحمل اإلسالم ومساحة  عظمة على يدل الثامنة: املسألة
   اإلسالم. أركان من الثاين الركن

 واملنكب.  العنق بني ما :والعاتق (1) «َعاتِِقهِ  َعَلى الَعاصِ  َأِب  بِْنت   َوأ َماَمة  » :لفظ ويف
 العظيم النيب فهذا  ، منقبة الصبيان مع  العظماء تواضع  أن  على يدل التاسعة: املسألة

 عظيمة.  عبادة يؤدي  وهو صبية  حيمل
 
اْقُتُلوا َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ) قال:  ذلك  بعد مث

ََلِة: الَحيََّة، َوالَعْقَرَب  َحُه اْبُن ِحبَّانَ  «األَْسَوَدْيِن فِي الصَّ    (َأْخَرَجُه األَْرَبَعُة، َوَصحَّ
  الصالة  يف  احلركة   أن   لبيان   الصالة؛  شروط  ابب   يف  احلديث  هذا   للا   رْحه   املصنف  ساق

 . يبطلها ال الصالة خارج مشروع ألمر
 .(الَحيََّة، َوالَعْقَرَب ) :بقوله  بينه جممل هذا (األَْسَوَدْينِ ) :قوله

 مسائل: عدة على يدل احلديث وهذا
ََلةِ اْقُتُلوا ) قوله:  األوىل: املسألة   احلية  قتل وجوب  على يدل (األَْسَوَدْيِن فِي الصَّ

 .أيضاا  أوىل ابب  من الصالة خارج قتلهما  أن على دلو  ،الصالة يف كان  وإن والعقرب 
 عظيم على يدل الصالة  يف  بقتلهما األمر (الَحيََّة، َوالَعْقَرَب ) قوله: الثانية: املسألة

 . ضررمها
  الصالة فعل عن خارج ألمر كانت  إذا الصالة يف احلركة أن على يدل الثالثة: املسألة

 القط  لتقريب  اإلمام  حركة  :مثل  الصالة  يف  ملصلحة  احلركة  كانت  إذا  وكذا  يبطلها،  ال  به  مأمور
 .الصالة ملصلحة ألنه  ؛مشروع أمر فهذا ،ذلك  وحنو إبعاده أو الصوت 
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  ال اأركاهن أفعال من شيء يف إبخالل ولو الصالة يف احلركة كانت  إذا الرابعة: املسألة
 الصالة. يبطل ال يةاحل لقتل األرض إىل النزول قصد مث  قائماا  كان   لو :لثم يبطلها

َحُه اْبُن ِحبَّانَ )قال:   .(َأْخَرَجُه األَْرَبَعُة، َوَصحَّ
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 


