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 َباُب ُشُروِط الصَّالِة

إَِذا َفَسا َأَحُدُكْم فِي َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َعْن َعِليِّ ْبِن َطْلٍق  - 156

ََلةَ  ْأ، َوْلُيِعِد الصَّ ََلِة؛ َفْلَينَْصرِْف، َوْلَيَتَوضَّ َحُه اْبُن الصَّ  ِحبَّاَن.« َرَواُه الَخْمَسُة، َوَصحَّ

َمْن َأَصاَبُه َقْيٌء، َأْو َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنَْهاَوَعْن َعائَِشَة  - 157

ْأ، ُثمَّ لَِيْبِن َعَلى َصََلتِِه، َوُهَو فِي َذلَِك ََل َيَتَكلَّمُ  « َرَواُه اْبُن ُرَعاٌف، َأْو َمْذٌي؛ َفْلَينَْصرِْف، َفْلَيَتَوضَّ

َفُه َأْحَمُد.َما  َجْه، َوَضعَّ

 : (1)الشَّرُْح

َلةِ ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ   (َباُب ُشُروِط الصَّ
وال يلزم من وجوده وجود ذلك  ،ما يلزم من عدمه العدم :والشرط ،مجع شرط :شروط

 .الشيء
دمت الطهارة مثاًل يف الصالة ع  دمت إذا ع   :أي« ما يلزم من عدمه العدم» :فقولنا

قد فال يلزم أن اإلنسان إذا توضأ أن يصلي  :يعين »وال يلزم من وجوده عدم« ،صحة الصالة
 .يتوضأ يف الضحى وال يصلي

 . والنية ، والتمييز ،والعقل ،سالموشروط الصالة تسعة: اإل 
 ،واستقبال القبلة ،وسرت العورة ،شرط الطهارة :واملصنف رْحه للا ذكر يف هذا الباب 

 واجتناب النجاسة. 
 .الوقت :وسبق من الشروط
إَِذا َفَسا َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َعْن َعِليِّ ْبِن َطْلٍق ): لذا قال رْحه للا 

ََلةِ     ....(َأَحُدُكْم فِي الصَّ
لبيان أن من شروط الصالة   ؛شروط الصالة  ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب 

 . الطهارة
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فإذا كان بصوت  ،سمعهو خروج الريح من الدبر بصوت ال ي  الفساء:  (إَِذا َفَسا)قوله: 
 كما يفعل الشيطان إذا مسع األذان.   فهو الضراطيسمع 

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
ََلةِ إَِذا َفَسا )قوله:  املسألة األوىل: يدل على أن من نواقض الوضوء   (َأَحُدُكْم فِي الصَّ
 .خروج الريح من الدبر
  ، يدل مبفهومه على أن من شروط الصالة الطهارة (َفْلَينَْصرِْف )قوله:  املسألة الثانية:

 .فمن كان متطهراً تصح صالته ابلطهارة مع بقية الشروط
أْ )قوله:  املسألة الثالثة:  . يدل على أن خروج الريح من نواقض الوضوء (َوْلَيَتَوضَّ

أْ )قوله: املسألة الرابعة:    ،يدل على أن خروج الريح ال يلزم منه غسل الدبر (َوْلَيَتَوضَّ
 ولكنه ينقض الوضوء.  ،ن الريح الذي خيرج من الدبر طاهرأل ؛وإمنا يشرع يف الوضوء مباشرة

ََلةَ ): قوله: املسألة اخلامسة أن الصالة تبطل أبكملها إذا اختل على يدل  (َوْلُيِعِد الصَّ
 ويستأنفها من جديد.  ،شرط الطهارة فيها 

 .ساد الصالةفوالغائط يف إمن ابب أوىل خروج البول  املسألة السادسة:
ولكن وهم املصنف رْحه للا   ،وهم اإلمام أْحد وأصحاب السنن (َرَواُه الَخْمَسةُ ) :قال

 . فلم يروه ابن ماجه
َمْن َأَصاَبُه َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنَْهاَوَعْن َعائَِشَة )مث بعد ذلك قال: 

 ( ...ُرَعاٌف، َأْو َمْذيٌ َقْيٌء، َأْو 

من انتقض وضوءه  أن    ن لبيا  ؛ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب شروط الصالة
 . وإمنا يتوضأ مث يبين على صالته ،ال تبطل يف الصالة أن صالته

خروج الرعاف:    (َأْو ُرَعاٌف )هو خروج الطعام من الفم،    :القيء  (َمْن َأَصاَبُه َقْيءٌ )قال:  
 (ُثمَّ لَِيْبِن َعَلى َصََلتِهِ ) :وقوله، هو الذي خيرج عند حترك الشهوة (َأْو َمْذيٌ ) ،الدم من األنف

 انتقضت فيه الطهارة.الذي كمل صالته من احلد ي   :أي
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
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 الوضوء.يدل على أن القيء من نواقض  (َمْن َأَصاَبُه َقْيءٌ )قوله:  املسألة األوىل:
ألنه من   ؛يدل على أن خروج الدم يف الصالة يبطلها  (َأْو ُرَعاٌف ):  قوله  املسألة الثانية:

 يبطل الصالة. فال أما إذا كان الدم يسرياً  ،نواقض الوضوء
 . ملذي من نواقض الوضوءايدل على أن خروج  (َأْو َمْذيٌ )قوله: املسألة الثالثة: 

ال جيوز ملن انتقض وضوءه أن يبقى  يدل على أنه (َفْلَينَْصرِْف )قوله: املسألة الرابعة: 
 .يف الصالة

أْ )قوله:  املسألة اخلامسة:  .الوضوء ال الغسل ايدل على أن ما تقدم يلزم منه (َفْلَيَتَوضَّ
يدل على أن   (َذلَِك ََل َيَتَكلَّمُ ُثمَّ لَِيْبِن َعَلى َصََلتِِه، َوُهَو فِي )قوله:  املسألة السادسة:

   ، وإمنا يتوضأ مث يكملها.من انتقض وضوءه يف الصالة أن أحكام بقائه يف الصالة ابقية 
، ويستأنف  ن الصالة تبطل أبكملها فإأن من انتقض وضوءه يف الصالة  والقول الثاين:

«  َصاَلَة َأَحدُِكْم ِإَذا َأْحَدَث َحَّته يَ تَ َوضهأَ اَل يَ ْقَبُل اَّللهُ : »ملسو هيلع هللا ىلص النيب لقولالصالة إذا توضأ؛ 
َرَواُه اْبُن )لذا قال املصنف رْحه للا:  ، وأما حديث الباب فهو حديث ضعيف، (1)متفق عليه

َفُه َأْحَمُد   .(َماَجْه، َوَضعَّ
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 

 

 . ( من حديث أيب هريرة رضي للا عنه225( ومسلم )6954نظر صحيح البخاري )ي( 1) 


