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َوَعنُْه َرِضَي اهللُ َعْنُه َقاَل: »َكاَن قَِراٌم لَِعائَِشَة َسَتَرْت بِِه َجانَِب َبْيتَِها، َفَقاَل النَّبِيُّ  - 189

ُه ََل َتَزاُل َتَصاِويُرُه َتْعرُِض لِي فِي َصََلتِي َأِميطِي: ملسو هيلع هللا ىلص .َعنَّا قَِراَمِك َهَذا، َفإِنَّ  « َرَواُه الُبَخاِريُّ

ِة َأْنبَِجانِيَِّة َأبِي َجْهٍم َرِضَي اهللُ َعنُْه، َوفِيِه: » َفَقا َعَلى َحِديثَِها فِي قِصَّ َها َأْلَهْتنِي َعْن َواتَّ َفإِنَّ

 «.َصََلتِي

 : (1)ُحالشَّرْ

َوَعنُْه َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َكاَن قَِراٌم لَِعائَِشَة ) : للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 . (...َسَتَرْت بِِه َجانَِب َبْيتَِها
لبيان أن  يف الصالة؛ احلث على اخلشوع  ابب  يف احلديث هذا  للا رْحه املصنف ساق

 التصاوير يف جانب القبلة تنايف اخلشوع.
 جعلتها أهنا ويظهر ، ستارة عائشة جعلته صوف  من رقيققماش : القرام (قَِرامٌ )قوله: 

 عليه جعلتف ،وحنوه الشعري عليه تضع دوالب  :أي ،الشعري عليه تضع الذي الرف على
 .رسومات  فيه قماش

 (َتْعرُِض لِي) عليه، اليت رسوماته: أي (َتَصاِويُرهُ ): وقوله ،أزيلي: أي (َأِميطِي): وقوله
 .وتشغلين تلوح :أي

 :مسائل عدة على يدل احلديث وهذا
  وضع إابحة على يدل (َكاَن قَِراٌم لَِعائَِشَة َسَتَرْت بِِه َجانَِب َبْيتَِها): قوله :األوىل املسألة

 . البيوت  يف الستارة
لبيت  يف ا للمرأة  الذي األاثث  أن على يدل (قَِراٌم لَِعائَِشةَ َكاَن ) : قوله :الثانية املسألة

 .لعائشة القرام هذا سبن   لذا للمرأة ينسب
اليت   القبلة غري إل  كانت  إذا األقمشة على الرسومات  إابحة  على يدل :الثالثة املسألة

 .يصلي فيها املصلي يف البيوت 
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  حد إل يصل الَّ أ بشرط وحنوه بستار البيوت  تزيني إابحة  على يدل :الرابعة املسألة
 . ذلك  وحنو وجبال ألشجار رسومات  وإمنا حمرمة صور   فيه يكون  وال ،التبذير

 للزوج البيت يف مرةاإل أن على يدل (َعنَّا قَِراَمِك َهَذا َأِميطِي): قوله :اخلامسة املسألة
 .  فيه  مبا أيمر  الذي فهو

ُه ََل َتَزاُل َتَصاِويُرُه َتْعرُِض ) : قوله :السادسة املسألة  الرسومات أن  على يدل (لِي َفإِنَّ
 . اخلشوع تنايف املصلي قبلة يف كانت  إذا املباحة 

  أو  اإلنسان كرسومات   روح فيه  ما وهي - حمرمة الرسومات  كانت  إذا :السابعة املسألة
 . غريه أو املصلي قبلة يف  سواء ، جيوز فال - احليوان

 الصالة  عليه النيب أن على يدل (َتْعرُِض لِي فِي َصََلتِي): قوله :الثامنة املسألة
 . بيته يف النافلة يصلي كان  والسالم

 .املسجد يف أول ابب  فمن البيت يف هذا مينع كان  ذاإ :التاسعة املسألة
 يف اليت الرسومات  أن يدل (َتَصاِويُرُه َتْعرُِض لِي فِي َصََلتِي): قوله :العاشرة املسألة

 .  تشغله فإهنا  املصلي منها احرتز  ولو حىت املصلي قبلة
  وعلى  ،فيها  اخلشوع  هو الصالة  من املقصود أن على يدل :احلادية عشرةاملسألة 

 . ذلك  وحنو الوجه  يف تصاوير أو  ،مثالا  مزخرف سجاد من عما يشغله فيها يبتعد أن املسلم
  (َرَواُه الُبَخاِريُّ ): قال

ِة َأْنبَِجانِيَِّة َأبِي َجْهٍم َرِضَي اهللُ َعنُْه، َواتَّفَ ): قال ذلك  بعد مث َقا َعَلى َحِديثَِها فِي قِصَّ

َها َأْلَهْتنِي َعْن َصََلتِيَوفِيِه: »  .(َفإِنَّ
  أن لبيان ؛يف الصالة اخلشوع على احلث ابب  يف الرواية هذه للا رْحه  املصنف  ساق

 . فيها اخلشوع تنايف الصالة يف - املخططة :أي  - املعلمة املالبس
 قصة ويف عليه الصالة والسالم قماش يف اجلدار النيب أشغل الذي أن األول احلديث يف

 كما سيأيت أي: ملبوس.   كساء  :صالته  يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب أشغل الذي جهم أيب
ِة َأْنبَِجانِيَِّة َأبِي َجْهٍم َرِضَي اهللُ َعنْهُ ): وقوله   قماش  :يعين - كساء:  األنبجانية (فِي قِصَّ

 بعض يف اخلرق من اجلسم على لف  ي   الذي مثل ،صوف من أنه الغالب يفو  ،مربع –
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 فوق يلبس الرداء مثل :يعين ،الثوب  فوق يلبس اإلحرام مثل كأنه  :أي ،الربد يف اجلنسيات 
 .الثوب 

فيه خطوط  كساء  :وهي – مخيصة ملسو هيلع هللا ىلص للنيب أهدى عنه للا رضي جهم أاب أن: وقصته
  هذه فرد صالته يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب فأشغلت - رداء اإلحرام كانت فيه خطوطمثل  :يعين ،مربعة

 .أشغلته خطوط فيها اليت نأل ؛خطوط فيها ليس اليت أنبحانيتك  أعطنا له: وقال ،القميصة
 :مسائل عدة على يدل احلديث وهذا

ِة َأْنبَِجانِيَِّة َأبِي َجْهٍم َرِضَي اهللُ َعنْهُ ): قوله :األوىل املسألة   حمبة على يدل (فِي قِصَّ
 . املالبس له يهدون كانوا  إذ ملسو هيلع هللا ىلص للنيب الصحابة

َنْبيَجانييَّةي َأِبي َجْهم  »: قوله :الثانية املسألة   الذي فردَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النيب خلق على يدل « َوْأتُوِني ِبي
  نبجانية اليت ليس فيها خطوط.األ أعطين: قال خلاطره وتطيباا  الصالة يف ناسبهي ال

َها َأْلَهْتنِي َعْن َصََلتِي): قوله :الثالثة املسألة   ينايف املخطط  اللباس أن على يدل (َفإِنَّ
   .اخلشوع كمال  ينايفف املزخرف ادالسج: اللباس ومثل، الصالة يف اخلشوع

 القلب بكلية اإلقبال :هو الصالة يف اخلشوع يف املقصود أن على يدل :الرابعة املسألة
 . الصالة حالوة املصلي جيد  الصفة وهبذه ، أحد ربه عن يشغله ال حبيث للا على

َها َأْلَهْتنِي َعْن َصََلتِي): قوله :اخلامسة املسألة   صالته  يف ملسو هيلع هللا ىلص  لنيبا أن على يدل (َفإِنَّ
 عن يشغله حوله ما كان  ولو حىت الصالة يف عينيه املرء  يفتح أن فالسنة ،عينيه يغمض ال

 . ماملعل  واللباس أشغلته التصاوير،  ملا عينيه يغمض مل والسالم  الصالة عليه فالنيب الصالة
 من فيها يؤثر قد اليسري الشيء إذ الصالة شأن عظيم على يدل :السادسة املسألة

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


