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َها َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ  - 164 األَْرُض ُكلُّ

امَ  ٌة.َمْسِجٌد؛ إَِّلَّ الَمْقَبَرَة َوالَحمَّ ، َوَلُه ِعلَّ  « َرَواُه التِّْرِمِذيُّ

َقاَل: »َنَهى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيَصلَّى فِي َسْبِع َمَواطَِن:   َرِضَي اهللُ َعنُْهَماَوَعِن اْبِن ُعَمَر    -  165

اِم، َوَمَعاطِِن اإِلبِِل، َوَفْوَق َظْهرِ َبيْ  ِت الَمْزَبَلِة، َوالَمْجَزَرِة، َوالَمْقَبَرِة، َوَقاِرَعِة الطَّرِيِق، َوالَحمَّ

َفُه.  اهللِ« َرَواُه التِّْرِمِذيُّ َوَضعَّ

 : (1)الشَّرُْح

َعِن  َرِضَي اهللُ َعْنهُ َوَعْن َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

امَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: » َها َمْسِجٌد؛ إَِّلَّ الَمْقَبَرَة َوالَحمَّ ةٌ األَْرُض ُكلُّ ، َوَلُه ِعلَّ  .(« َرَواُه التِّْرِمِذيُّ
شروط الصالة؛ لبيان حترمي الصالة يف املقربة  ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب  

 واحلمام.
سواء كان  و  بسور أم ال، ا  املوتى سواء كان حماط  نْ فَ دْ هي مَ  : املقربة (إَِّلَّ الَمْقَبَرةَ )قال: 

وقوله:  إذ مل يكن يف عهد النيب عليه الصالة والسالم أسوار للمقابر،  ؛فيه قرب واحد أو أكثر
امَ )  . مكان االغتسال وليس مكان قضاء احلاجة :املراد ابحلمام هنا (َوالَحمَّ

ةٌ )قال:   ، َوَلُه ِعلَّ وابن    ،واحلاكم  ، ولكن صححه ابن خزمية  ، وهي اإلرسال  (َرَواُه التِّْرِمِذيُّ
 يدة. ج توعبها بعضهم وهي طرق س له طرق مل ي : بل قال شيخ اإلسالم ،وشيخ اإلسالم ،دقيق

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
َها َمْسِجٌد )قوله:    املسألة األوىل:  ؛يدل على تيسري للا عز وجل هلذه األمة  (األَْرُض ُكلُّ

لقوله  به هذه األمة صت خو  ، إذ أن مجيع األرض مأذون فيها ألداء الصلوات إال ما استثين
خبالف الدايانت    ،(2)« متفق عليهَوُجِعَلْت ِل اأَلْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورًاالصالة والسالم: »عليه  

فال يؤدي طقوس عبادته يف   كالكنيسة مثال    فال ت ؤدى عباداهتم إال يف مواطن العبادةاألخرى 
 أو يف الطريق أو يف السفر وحنو ذلك. الصحراء
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َها َمْسِجٌد )قوله:    املسألة الثانية:   الكل ابجلزء عن  ربِّ إذ ع    ؛يدل على شرف السجود  (ُكلُّ
فيضع املسلم جبهته يف  ألنه كمال ذل هلل سبحانه وتعاىل  ؛شرف ما يف الصالة السجودأف

 الرتاب تعظيما  هلل.
يدل على حترمي الصالة يف املقربة، بل بطالن الصالة   (إَِّلَّ الَمْقَبَرةَ )قوله:    املسألة الثالثة:

َلْعَنُة اَّللِه َعَلى اليَ ُهوِد  فيها؛ ألهنا ذريعة إىل الشرك، قال النيب عليه الصالة والسالم: »
عن الصالة يف املقابر  يف النهي وليست العلة ، (1)«َوالنهَصاَرى، اَّتهَُذوا قُ ُبوَر أَنِْبَيائِِهْم َمَساِجدَ 

 . وز الصالة عند قبور األنبياءألن أجساد األنبياء طاهرة ومع ذلك ال جي ؛نجاسةهي ال
امَ )قوله:    املسألة الرابعة:   ة، ألنه مظنة للنجاس  ؛يدل على حترمي الصالة يف احلمام  (َوالَحمَّ

  مكان قضاء احلاجة. وىلأومن ابب 

َقاَل: »َنَهى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيَصلَّى فِي  َعنُْهَماَرِضَي اهللُ َوَعِن اْبِن ُعَمَر )مث بعد ذلك قال: 

 .(...َسْبِع َمَواطِنَ 

ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب شروط الصالة؛ لبيان مواطن أخرى ال جتوز  
 . الصالة فيها
مكان  (َوالَمْجَزَرةِ ) ،ستغىن عنه من الطعام وحنوهلقاء ما ي  إهي مكان  (الَمْزَبَلةِ )قوله: 

َوَمَعاطِِن )وقوله:  ، املكان الذي يسري فيه الناس :يعين (َوَقاِرَعِة الطَّرِيِق )وقوله: ذبح البهائم، 

 :أي (َوَفْوَق َظْهرِ َبْيِت اهللِ ) :وقوله ،ان الذي يربك فيه اإلبل وجيلس فيهكامل :يعين (اإِلبِلِ 
َفهُ )قال:  ،الكعبة  نصوص أخرى كما سيأيت. له بعضه و  (َرَواُه التِّْرِمِذيُّ َوَضعَّ

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
لقى فيها  يدل على حترمي الصالة يف املزبلة إذا كان ي   (الَمْزَبَلةِ )قوله:  املسألة األوىل:

ألنه يدخل   فتجوز الصالة فيها؛ان يلقى فيها ما هو طاهر كالورق وحنوه كأما إذا   ،جناسات 
 . «اأَلْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورًاَوُجِعَلْت ِل »: يف عموم
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ألن الدماء   ؛يدل على حترمي الصالة يف أماكن الذبح   (َوالَمْجَزَرةِ )قوله:    املسألة الثانية:
ۡو َدم  }  قال سبحانه:  ،املسفوحة جنسة

َ
ۡسُفوًحا  ا أ الدم  واملراد ابلدم املسفوح:، [145 ]األنعام: {مَّ

اجتناب النجاسة  ومن صلى فيه يعيد الصالة ألن من شروط الصالة ،الذي خيرج حال الذبح
 يف املوضع الذي ي صلى فيه.

ومن   سبق يف احلديث السابق حترمي الصالة يف املقربة،  (َوالَمْقَبَرةِ )قوله:    املسألة الثالثة:
ن النيب عليه الصالة والسالم صلى اجلنازة  أل  ؛ يف املقربة  اجلنازةواستثنيت صالة    ،عيدصلى فيها ي  

 . يف املقربة
ألنه   ؛يدل على حترمي الصالة يف قارعة الطريق (َوَقاِرَعِة الطَّرِيِق )قوله:  املسألة الرابعة:

   .( 1) «ََل َضَرَر َوََل ِضَرارَ »يؤذي املارة ال للنجاسة لقول النيب عليه الصالة والسالم: 
امِ )قوله:  املسألة اخلامسة:  .سبق التفصيل يف ذكر احلمام (َوالَحمَّ

يدل على حترمي الصالة يف األماكن اليت  (َوَمَعاطِِن اإِلِبلِ )قوله:  املسألة السادسة:
 :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  سأل رجل    :ويدل على هذا حديث جابر بن مسرة قال  ، يتخذها اإلبل للربوك فيها

 . يعيد :ومن صلى ،(2)رواه مسلم «ََل أ َصلِّي يف َمَبارِِك اإِلِبِل؟ قَاَل: »
  ،يدل على حترمي الصالة فوق الكعبة (َوَفْوَق َظْهرِ َبْيِت اهللِ )قوله:  املسألة السابعة:

د  ٱ َشۡطرَ  وَۡجَهَك  فََول   }  :واستدلوا أيضا  بقوله الكعبة ومن كان فوق  ،[144 :]البقرة  {ۡۡلََرام   ٱ لَۡمۡسج 
 ال يويل وجهه شطر املسجد احلرام.

فإنه  وأما اآلية  ،ألن احلديث ضعيف ؛جتوز الصالة فوق ظهر بيت للا :والقول الثاين
 . إليه متوجها  إذا صلى يف أي جهة وهو فوق ظهر بيت للا يكون 
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 ،وقارعة الطريق ال جيوز للضرر ،واملزبلة فيها تفصيل ،وزجتفتبني أن الصالة فوق الكعبة 
،  ود النجاسةجواجملزرة لو  ،نه مظنة للنجاسةواحلمام أل ،هنا ذريعة إىل الشركواملقربة ال جتوز أل 

 أهنا مبارك الشيطان.  :قيلو بل وكذا ال جيوز يف مبارك اإل
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 


