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« ََل َيْقَبُل اهللُ َصََلَة َحائٍِض؛ إَِلَّ ِبِخَمارٍ َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »  َرِضَي اهللُ َعْنَهاَوَعنَْها    -  158

َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة. ، َوَصحَّ يَّ
 َرَواُه الَخْمَسُة إَِلَّ النََّسائِ

إِْن َكاَن الثَّْوُب َواِسعًا َفالَتِحْف َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َلُه: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َجابٍِر  - 159

ََلِة  -بِِه   «.-َيْعنِي: فِي الصَّ

ِزْر بِهِ َولُِمْسِلٍم: »  « ُمتََّفٌق َعَلْيِه.َفَخالِْف َبْيَن َطَرَفْيِه، َوإِْن َكاَن َضيِّقًا َفاتَّ

ََل ُيَصلِّي َأَحُدُكْم فِي الثَّْوِب الَواِحِد َلْيَس : » اهللُ َعنْهُ َرِضيَ َوَلُهَما فِي َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة 

 «.َعَلى َعاتِِقِه ِمنُْه َشْيءٌ 

 : (1)الشَّرُْح

ََل َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: » َرِضَي اهللُ َعنَْهاَوَعنَْها ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

َحُه اْبُن ُخَزْيَمةَ َيْقَبُل اهللُ َصََلَة َحائٍِض؛ إَِلَّ بِِخَمارٍ  ، َوَصحَّ يَّ
 .(« َرَواُه الَخْمَسُة إَِلَّ النََّسائِ

طية املرأة  غوجوب تساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب شروط الصالة؛ لبيان 
 . يف الصالة رأسها رعش

وليس املراد حال   ، امرأة ابلغ : امرأة قد بلغت احمليض، أي:أي (َصََلَة َحائِضٍ )قوله: 
 . حيضها

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
يدل على أن الصلوات منها ما هو   (ََل َيْقَبُل اهللُ َصََلَة َحائِضٍ )قوله:  املسألة األوىل:

 .ومنها ما هو مردود ،مقبول
يدل على أن احليض من عالمات البلوغ عند  (َصََلَة َحائِضٍ )قوله:  املسألة الثانية:

 . وتشرتك املرأة مع الرجل يف بقية عالمات البلوغ ،املرأة
وقد اختلف العلماء   ، اش يوضع على رأسهابقم  :أي  (إَِلَّ بِِخَمارٍ )قوله:    املسألة الثالثة:

 على قولني: فيما إذا مل تغطي املرأة شعر رأسها هل تبطل صالهتا أم ال
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 (ََل َيْقَبُل اهللُ َصََلةَ ):  وأن قوله عليه الصالة والسالم  ،أن صالهتا ال تبطل  القول األول: 
 . إذ أن تغطية شعر الرأس من الزينة  ؛ على التمام والكمال :أي

ا إذا تيسر أن املرأة إذا صلت ومل تغطي شعر رأسها عمدًا تبطل صالهت الثاين:القول و 
بظاهر هذا واستدلوا  رْحه للا، وإىل هذا القول ذهب الشيخ ابن ابز رأسها،  هلا سرت شعر

  ، نه جزء من سرت املرأة يف الصالة أل؛ - (ََل َيْقَبُل اهللُ َصََلَة َحائٍِض؛ إَِلَّ ِبِخَمارٍ ) –احلديث 
 .اهر احلديث وهو الراجح الذي يدل عليه ظ هو وهذا

إِْن َكاَن الثَّْوُب َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َلُه: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َجابٍِر )مث بعد ذلك قال: 

 .(...َواِسعًا
شروط الصالة؛ لبيان حكم الصالة يف ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب 

 .الثوب الواحد
وهو    –وليس املراد به: الثوب املعروف    ، القطعة الواحدة من القماش  :واملراد ابلثوب هنا 

   : كالقطعة من اإلزار أو الرداء ليس عليه سواه.وإمنا املراد به ،-القميص 
  ،وعريضاً  طويالً  :أي (َواِسعًا)، أي: القماش من غري خياط (إِْن َكاَن الثَّْوُب )قوله: 

 . عله على مجيع جسمك كاللحافجا :أي (َفالَتِحْف بِهِ )
ليجعل طرف القماش األمين على العاتق األيسر،  : أي (َفَخالِْف َبْيَن َطَرَفْيهِ )وقوله: 

ِزْر بِهِ )وقوله:  وطرف القماش األيسر على العاتق األمين،   أي: اجعله على   (َوإِْن َكاَن َضيِّقًا َفاتَّ
 ل. ف  إزاراً لك يبدأ من احلوض وما سَ وسط جسمك األسفل 

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
  ثوب واحدواز الصالة يف جيدل على  (إِْن َكاَن الثَّْوُب َواِسعًا)قوله:  املسألة األوىل:

 . -ال يصف العورة  :أي -إذا كان ال يشف ما حتته  
الطويل ال   - القماش  :أي  –يدل على أن الثوب  (َفالتَِحْف بِهِ )قوله:    املسألة الثانية:

 ، ولو كان املصلي وحده ويف ظالم مثاًل. جيعل متدلياً؛ لئال تنكشف العورة
ََلةِ )قوله:    املسألة الثالثة: عنده  خارج الصالة إذا كان    ءيدل على أن املر   (َيْعنِي: فِي الصَّ

 .أو كان وحده   يفعل ذلك إذا مل تظهر عورته يلتحف به، وله أالَّ له أن  ثوب واحد
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يدل على أن صفة لباس الثوب هي املخالفة   (َفَخالِْف َبْيَن َطَرَفْيهِ )قوله:    املسألة الرابعة:
 .بني الطرفني

املنكبني  استدل به من يقول بوجوب سرت    (َفَخالِْف َبْيَن َطَرَفْيهِ )قوله:    املسألة اخلامسة:
 يف الصالة.

سرت املنكبني يف الصالة؛ حلديث جابر يف صحيح  أنه ال جيب  : والقول الثاين
ملا صلى جابر رضي للا عنه يف ثوب واحد ليس   : رأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يصلي يف ثوب (1) البخاري

،  - من غري تغطية العاتق  – يه الصالة والسالم ففعل كما فعل النيب عل  على عاتقه منه شيء،
 . والذي يسميه الناس اآلن الكتف ،ما بني الرقبة إىل املنكب :العاتقو 

ِزْر بِهِ ) :السادسةاملسألة  يدل على أن سرت العورة املغلظة مقدم  (َوإِْن َكاَن َضيِّقًا َفاتَّ
 .على سرت العاتقني

ِزْر بِهِ )قوله:  املسألة السابعة:  يدل على جواز كشف العاتقني يف الصالة.   (َفاتَّ

ََل ُيَصلِّي َأَحُدُكْم فِي : » اهللُ َعنْهُ َرِضيَ َوَلُهَما فِي َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة )مث بعد ذلك قال: 

 .(الثَّْوِب الَواِحِد َلْيَس َعَلى َعاتِِقِه ِمنُْه َشْيءٌ 
ابب شروط الصالة؛ لبيان حترمي كشف العاتقني ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف  

 يف الصالة.
استدل به من يقول بتحرمي كشف العاتقني (  ََل ُيَصلِّي َأَحُدُكْم ِفي الثَّْوِب الَواِحدِ )وقوله:  

 .يف الصالة
  إن أما    ، إن كان جيد املرء ما يغطي به عاتقه وجب عليه أن يغطيه:  احلديثنيواجلمع بني  

النيب عليه الصالة  كما صلى  سوى ثوب واحد فيصلي ولو كان عاتقه مكشوفاً  كان ليس عنده  
ِزْر بِهِ )قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوألن النيب   ،وفعله جابر رضي للا عنه والسالم بذلك،   .(َوإِْن َكاَن َضيِّقًا َفاتَّ

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

 

 . (370نظر صحيح البخاري )ي( 1) 


