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ََل َصََلَة ِبَحْضَرةِ َيُقوُل: »  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلُه َعْن َعائَِشَة َرِضَي اهللُ َعنَْها َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  

 «. َطَعاٍم، َوََل َوُهَو ُيَدافُِعُه األَْخَبَثانِ 

ْيَطاِن، َفإَِذا َقاَل: »  ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َأنَّ النَّبِيَّ    -   191 التََّثاُؤُب ِمَن الشَّ

ََلةِ « َرَواُه ُمْسِلٌم، َوالتِّْرِمِذيُّ َوَزاَد: »َتَثاَءَب َأَحُدُكْم َفْلَيْكظِْم َما اْسَتَطاعَ   «.فِي الصَّ

 : (1)الشَّرُْح

َوَلُه َعْن َعائَِشَة َرِضَي اهللُ َعنَْها َقاَلْت: َسِمْعُت ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 ...(.ََل َصََلَة بَِحْضَرِة َطَعامٍ َيُقوُل: » ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهللِ 

لبيان أن   ؛ ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب احلث على اخلشوع يف الصالة
 . مدافعة األخبثني يف الصالة تنايف اخلشوع

البول   : أي(  األَْخَبَثانِ )حضر الطعام بعد إعداده، وقوله:  أي: إذا أ  (  بَِحْضَرِة َطَعامٍ )قوله:  
يدفعه البول  :أي (َوََل َوُهَو ُيَدافُِعُه األَْخَبَثانِ )وقوله:  ،والغائط كما يف صحيح ابن حبان

 .والغائط ليخرجا من حملهما 
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

يدل على أن كمال الصالة ال يتحقق  (ََل َصََلَة بَِحْضَرِة َطَعامٍ )قوله:  املسألة األوىل:
 .إذا حضر الطعام

ال و يدل على أن اجلوع إذا كان شديداً  (ََل َصََلَة بَِحْضَرِة َطَعامٍ )قوله:  املسألة الثانية:
صحيحة، وإذا كان   :أي( ََل َصََلةَ )خيشع املصلي يف الصالة بسببه فالصالة ابطلة لقوله: 
 ولكن ينايف كمال اخلشوع.   ،اجلوع يسرياً ال مينع من كمال اخلشوع فالصالة صحيحة

يدل على أن األخبثني إذا كاان مينعان    (األَْخَبَثانِ َوََل َوُهَو ُيَدافُِعُه  )قوله:    املسألة الثالثة:
وإذا كاان مينعان املصلي من كمال اخلشوع فالصالة  ، املصلي من اخلشوع فتبطل الصالة

 .صحيحة ولكن ينايف كماهلا 
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يدل على جواز وصف الفضالت ابخلبث وإن كانت    (األَْخَبَثانِ )قوله:    املسألة الرابعة:
 خترج من اإلنسان. 

 . يدل على أن وجود النجاسة يف جوف اإلنسان ال تبطل الصالة ألة اخلامسة:املس 
فالبول   ؛يدل على ضعف بين آدم  (َوََل َوُهَو ُيَدافُِعُه األَْخَبَثانِ )قوله:    املسألة السادسة:

ابألخبثني افع  دَ فه فأحياانً من ي  ضعِ نسان وقد ي  إلالتصرف الكامل يف عقل ا  اوكذا الغائط قد مينع
وكذا قد ال يستطيع أن يتكلم فدل على  ، ال يود أن يسمع أحداً ملا هو فيه من حالة شديدة 

 ضعف ابن آدم. 
طعام الىل  إتاج  اح يدل على ضعف بين آدم إذا    (بَِحْضَرِة َطَعامٍ )قوله:    املسألة السابعة:

يتواضع هلل وأن يطيعه وجيتنب فقد ال يدرك ما يسمع أو ما يتكلم به فيجب على اإلنسان أن  
 نواهيه. 

التََّثاُؤُب ِمَن َقاَل: » ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َأنَّ النَّبِيَّ وَ )مث بعد ذلك قال: 

ْيَطانِ   . ...(الشَّ
لبيان أن   اخلشوع يف الصالة؛ ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب احلث على 

 . التثاؤب يف الصالة مينع كمال اخلشوع فيها
ْيَطانِ ) و الكسل،أهو فتح الفم بقرينة دنو النوم  (التََّثاُؤُب )قوله:  حيث  :أي( ِمَن الشَّ

 أي: فليمنع.  (َفْلَيْكظِمْ )عليه الشيطان وقوله: 
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

ْيَطانِ )قوله:    املسألة األوىل: يدل على سعي الشيطان إلظهار ضعف    (التََّثاُؤُب ِمَن الشَّ
 ابن آدم، ومن ذلك حثه على التثاؤب.  

ْيَطانِ )قوله:    املسألة الثانية:   ؛يدل على أن املسلم عليه أن يظهر القوة  (التََّثاُؤُب ِمَن الشَّ
 .والشيطان حيب املؤمن الضعيف ،ألن للا عز وجل حيب املؤمن القوي

ْيَطانِ )قوله:    املسألة الثالثة: ظهار العداوة إبيدل على حرص اإلسالم    (التََّثاُؤُب ِمَن الشَّ
 . للشيطان وعدم االستسالم له
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ستحب ييدل على أنه    (َفْلَيْكظِْم َما اْسَتَطاعَ َفإَِذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم  )قوله:    املسألة الرابعة:
 .ودفعه إبغالق الفم  ،ما استطاع -أي مينعه  -أن يدفع اإلنسان التثاؤب  

كما قال    التثاؤب  حنييستحب أيضًا مع ذلك أن يضع يده على فمه  واألمر الثاين:
ْيطَاَن  ِإَذا تَ ثَاَءَب َأَحدُُكْم، فَ ْلُيْمِسْك بَِيدِ »عليه الصالة والسالم:  ِه َعَلى ِفيِه، فَِإنَّ الشَّ

 . (1)«َيْدُخلُ 
قال النيب عليه الصالة والسالم:    اؤب ثعند الت  ي املسلم أن يظهر صوتً ن    واألمر الثالث:

ْيطَاِن، فَِإَذا تَ ثَاَءَب َأَحدُُكْم فَ ْلََيُدَُّه َما اْسَتطَاَع، فَِإنَّ َأَحدَُكْم ِإَذا  » ثَاُؤُب ِمَن الشَّ قَاَل: َها،  الت َّ
ْيطَانُ   . (2)«َضِحَك الشَّ

يقتصر على هذه  أعلم له دليالً، وإمنا  ال فوأما االستعاذة من الشيطان عند التثاؤب 
 . األمور الثالثة

ََلةِ َرَواُه ُمْسِلٌم، َوالتِّْرِمِذيُّ َوَزاَد: »)قوله:  املسألة اخلامسة: يدل على أن   (فِي الصَّ
 . اخلشوع فيهااؤب يف الصالة ينايف ثالت

  ،تثاؤب يف الصالة فليكظم ما استطاعاليدل على أنه إذا حدث  املسألة السادسة:
 . فالكظم يف الصالة من ابب أوىل من خارجها 

يدل على شدة عداوة الشيطان البن آدم وصرفه عن خشوعه يف   املسألة السابعة:
وقرب  ،فيجب على املسلم أن يستشعر أمهية الصالة ،الصالة ملا هلا من منزلة عظيمة عند للا 

 ؛ لئال يتحقق للمسلم مراده، وشدة عداوة الشيطان له يف الصالةللا عز وجل منه يف الصالة 
 من األجر العظيم يف الصالة. 

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

 

 ( من حديث أيب سعيد اخلدري رضي للا عنه. 2995واه مسلم )ر ( 1) 
 ( من حديث أيب هريرة رضي للا عنه. 3289واه البخاري )ر ( 2) 


