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 اعتدينا: الدينلة [] باب  :- رمحه هللا تعاىل -قال املصنف 
 
 
 
 

 
 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمـــد هلل رب العـــاملني، والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف األنبيـــاء واملرســـلني، ســـيدنا دمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه 
 أمجعني؛ أما بعد :
ى ح علركرال يسرين  أل النريب ]  :-رضي هللا عنهما–حديث عبدهللا بن عمر  -رمحه هللا–فقد ذكر املصنف 
اشــتمل هــذا احلــديث علــى رخصــة مــن رخــق الشــرع، وهــي تتعلــق بصــالة  حيررث كررال وجهرره [ظهررر راحلترره 

بإيراد هذا  -رمحه هللا–النافلة يف السفر أن يصليها اإلنسان على ظهر البعري والدابة، فناسب أن يعتس املصنف 
رخــــق لتمــــة أن  -–حيــــث إن رســــول هللا  :احلــــديث يف بــــاب اســــتقبال القبلــــة، والســــبب يف ذلــــك واضــــح

ينحرفوا عن القبلـة بعـد ابتـداء صـالة النافلـة علـى الراحلـة يف السـفر، وأمـا مـن حيـث األلفـا  الـيت اشـتمل عليهـا 
. وهـذه اجلملـة تـدل علـى الـدوام واالسـتمرار، أي كـان مـن  -–: كان رسـول هللا  هذا احلديث فقد قال 

 .ه وداوم على فعلههديه صلوات هللا وسالمه عليه الذي حهلفظ عنه يف سفر 
التسبيح هو التنزيه والتقديس، وأصله مأخوذ من قول اإلنسـان : سـبحان  ] كال يسينح على راحلته [وقوله : 

هللا، كالتكبري مأخوذ من قوله : هللا أكرب، وكالتحميد مأخوذ مـن قولـه : احلمـد هلل، ومسيـت الصـالة سـبحة ألن 
   گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کچ سـبحانه : قـال و مساها يف كتابه هبذا االسـم،  -–هللا 

هبذه اآلية الكر ة الصـلوات اخلمـس، ومسيـت الصـالة  قالوا : إن املراد چگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   
ســبحة، ولــذلك قيــل : ســبحة الضــحى، واملــراد بــذلك الصــالة يف وقــت الضــحى، مسيــت الصــالة ســبحة وذلــك 

 ألمرين :

راحلته كال يسينح على ظهر     أل رعو: هللا - رضل هللا عنهما –عن ابن عمر  - 56] 
 .يفعله -رضل هللا عنهما  -وكال ابن عمر  حيث كال وجهه، يومئ برأعه.
 . وس روايةو  كال يوتر على بعريه

 . بة  غري أنه ال يصلل عليها املكتو وملسلمو 
 .الفرائض [وللينخاري  سال 
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أمــا األمــر األول : فمــن بــاب تســمية الشــيء جبزئــه، كتســمية الصــالة ركعــة لوجــود الركــوع فيهــا، فيســمى الشــيء 
ه كلـه، وهـذا  تبابـ :واملـراد چڈ  ڈ  ژ  ژ  چ جبزئـه، وقـد يطلـق جـزء الشـيء ويـراد كلـه كمـا قـال تعـاىل : 

ا علـى أعظـم مقاصـد الـدين وهـو كله من باب إطالق اجلزء وإرادة الكل، ومسيت الصالة سبحة أيضاً الشتماهل
ويســجد،  -–يقــرأ ويركــع ويــذكر هلل فهــو يصــلي هلل ف -–بتنزيهــه، فاملصــلي ينــزه هللا  -–توحيــد هللا 

فاختــــــار الصــــــالة لشــــــرفها  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ :  ولــــــذلك قــــــال 
يف احلـديث الصـحيح : )) اسـتقيموا ولـن حتصـوا واعلمـوا  . قـال  -–وعظمها واشتماهلا على توحيـد هللا 

–أن خري أعمـالكم الصـالة (( فكانـت خـري األعمـال وأحبهـا إىل ذي العـزة واجلـالل الشـتماهلا علـى التنزيـه هلل 
- . 

فاحتملـــت  -–هبـــذه اجلملـــة صــالة رســـول هللا  -رضـــي هللا عنـــه وأرضــاه–أطلـــق ابـــن عمــر  ] كررال يسرررينح [
يصــلي علــى بعــريه الفريضــة والنافلــة، ولكــن هــذا اإلطــالق ورد مــا يقيــده عــن ابــن  -–اجلملــة أن يكــون النــيب 

إمنــا كــان يصــلي علــى بعــريه يف الســفر النافلــة فقــط، ولــذلك  -–عمــر وعــن غــريه مــن الصــحابة أن رســول هللا 
وصـرل بـذلك جـابر  "إال املكتوبـة"يف قولـه :  بذكر الرواية املشـتملة علـى التخصـيق -رمحه هللا–اعتىن املصنف 

–، أن النـيب -رضـي هللا عـن اجلميـع وأرضـاهم–بن عبدهللا وصرل به أنس بن مالك، وصرل به عامر بـن ربيعـة 
- ته يف السفر النافلة دون الفريضة.إمنا كان يصلي على ظهر راحل 

 -–البعـري، وقـد جـاء عـن أنـس  :املراد بالراحلة هنـا "على ظهر راحلته" ] على ظهر راحلته [:  وقوله 
ألن  ؛جسعلـــى ظهـــر البعـــري دليـــل علـــى طهـــارة البعـــري، وأنـــه لـــيس بـــن ويف صـــالته  أنـــه صـــلى علـــى محـــاره.: 

جنس، فلما صلى بأيب وأمـي صـلوات هللا وسـالمه عليـه علـى ظهـر البعـري دلنـا هـذا الصالة ال تصح على موضع 
وهـــو يف الصـــالة أن نعليـــه فيهمـــا جناســـة خلـــع  عليـــه طـــاهر، ولـــذلك ملـــا أهلخـــرب علـــى أن املوضـــع الـــذي صـــلى 

جنــس، فــدل علــى أن البعــري طــاهر، ويســتفاد مــن ذلــك أيضــاً مســألة فقهيــة ألنــه ال يصــلى علــى موضــع  ؛النعلــني
فخـذه وعلـى مـا مث فهـو  وهي : أن بول وروه ما يؤكل حلمه  طـاهر، ألن البعـري كمـا ال  فـى يسـيل بولـه علـى

 تنجس بروثه إذا قيل بنجاسة الروه، فإذا كان يتلط  بالروه والبول ومـع ذلـك صـلى عليـه يَتنجس ببوله ويَ 
 . -إن شاء هللا تعاىل–دل على أن الروه طاهر، وأن بوله أيضاً طاهر، وسيأيت بيان هذه املسألة 

تناولـه اللفـظ، فلمـا قـال : يسـبح . دل استثناء، واالستثناء إخراج بعض ما ي ] سال املكتوبة [وقوله يف الرواية : 
علــى أنــه يصــلي ســواءاً كانــت الصــالة نافلــة أو كانــت فريضــة، ولكنــه ملــا قــال : إال املكتوبــة . أي أنــه ال يصــلي 
املكتوبــة علــى ظهــر بعــريه، أو علــى ظهــر راحلتــه، والبعــري أو الراحلــة ال تصــلى عليهــا الفريضــة علــى ظــاهر هــذا 
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أنـــه أصـــابته الســـماء وابتلـــت  -–ف، لكـــن جـــاء حـــديث أنـــس عـــن رســـول هللا االســـتثناء الـــذي ذكـــره املصـــن
األرض وصـــعب عليـــه أن ينـــزل مـــع أصـــحابه يف مضـــيق فتقـــدم عليـــه الصـــالة والســـالم وأقيمـــت الصـــالة فصـــلى 

غـري واحـد مـن األئمـة أنـه موقـوف  تهلكلـم يف سـنده، وصـححبأصحابه على بعريه وهم من ورائـه، وهـذا احلـديث 
يقـول  -–، فعنـد مـن يصـحح املرفـوع  إىل رسـول هللا -–ك وليس مبرفوع إىل رسول هللا على أنس بن مال

. يستثىن من ذلك أن يصيب األرض املطر والبلل، لكن الصحيح أن هذا احلديث  إذا أصابت "إال املكتوبة": 
األرض السماء ووجد املطر والبلل أنه ال يقتضي على كل حـال ال:خـيق ألنـه ثبـت يف الصـحيحني عـن رسـول 

 (( فسـجد عليـه أنه أهلري ليلة القدر وقال يف عالمتها : )) وأنـس أسـجد صـبيحتها علـى املـاء والطـني -–هللا 
الصــالة والســالم علــى املــاء والطــني يف مســجده فــدل علــى أن وجــود املــاء والطــني لــيس برخصــة يف تــرك الصــالة 

ملســألة علــى ضــوابط عنــد علــى األرض، ولــذلك قــال العلمــاء : الصــحيح وقــف ذلــك عــن أنــس، مث يفصــل يف ا
 سيأيت إن شاء هللا بيان هذه املسألة .العلماء . 
 -–يقولــون : إن هللا  -رمحهــم هللا–فيــه مســألة مهمــة وهــي : أن مجهــور العلمــاء  املكتوبررة [ ] سالوقولــه : 

قـوهلم  -رمحهـم هللا مجيعـاً –فرق بني املكتوبة والنافلـة، ومـن هنـا قـول بعـض الفقهـاء مـن الظاهريـة وأهـل احلـديث 
نافلــة، فلمــا صــلى عليــه الصــالة بــأن الفريضــة والنافلــة ســواء مطلقــاً دــل نظــر؛ ألن الشــرع فــرق بــني الفريضــة وال

والسـالم علــى راحلتــه النافلــة ومل يصــل عليهــا املكتوبــة دل علــى أن للمكتوبــة شــأناً غــري شــأن النافلــة، وأن النافلــة 
إذا مـر بةيـة الرمحـة أو مـر بةيـة العـذاب سـأل هللا يف آيـة الرمحـة واسـتعاذ يف آيـة العـذاب  أخف، ولـذلك كـان 

أكثـر  فظ عنه يف حديث واحد يف صالة الفريضة أنه فعل ذلك، ووسع يف النافلـة وهذا يف قيام الليل، ومل حيهل 
 ـــا وســـع يف الفريضـــة، ولـــذلك قـــالوا :  إن هـــذا احلـــديث يف اســـتثناء املكتوبـــة يـــدل علـــى أن الشـــرع يفـــرق بـــني 

ك يف هـذه مـا الفريضة والنافلة، وإن كان للنافلة والفريضة اشـ:اك يف صـفة الصـالة مـن حيـث اجلملـة، وأنـه يشـ: 
العامــة، لكــن مــن حيــث الفريضــة والنافلــة مــن حيــث األصــول  يشــ:ك يف تلــك، ولــذلك قــالوا : األصــل اســتواء

حكــم الشــرع يف األقيســة والتنظــري فلقائــل أن يقــول : إن الشــرع فــرق بــني الفريضــة والنافلــة بــدليل صــالته عليــه 
ال جتـوز وز النافلـة واإلنسـان قاعـد قـادر علـى القيـام و الصالة والسالم على راحلته النافلة دون الفريضـة، وألنـه جتـ

 . -كما سيأيت–على القيام  الفريضة للقاعد مع قدرته
إال رمحــة للعــاملني، قــال  -–ويســر، ومــا بعــث هللا رســوله  -–وهــذا احلــديث اشــتمل علــى رمحــة مــن هللا 

فعلهــا وهــي نافلــة قــد جعــل  -–، والشــك أن هللا -–العلمــاء : إن الصــالة مــن أحــب األعمــال إىل هللا 
تهلرفع هلم الدرجة، فلو أننـا تصـورنا أن النافلـة ال تصـلى و على الدابة والراحلة توسعة للعباد؛ ألنه يزداد هلم األجر 

على الراحلة لكان يف ذلك شيء من الضـيق علـى اإلنسـان أن يصـيب كثـرياً مـن اخلـري واألجـر والـرب، فمـن رمحـة 
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واملســافر يصــيبه امللــل وتصــيبه الســةمة، فــإذا يســر هللا لــه أن يتطــوع بــذكر هللا أنــه رخــق للمســافر،  -–هللا 
فإن يف ذلك رمحة عظيمة بـه ويسـراً بـه  وشكر هللا وأداء طاعة هللا على ما يسر هللا له ومحله عليه من خلقه 

 من هذا الوجه .
 هذا احلديث اشتمل على مجلة من املسائل واألحكام :

ث علــى جــواز الصــالة إذا كانــت نافلــة علــى الدابــة، والصــالة إذا كانــت نافلــة علــى الدابــة أوالً : دل هــذا احلــدي
حكمها أهنا جائزة باإلمجاع، ودليل هذا اإلمجـاع حـديثنا الـذي معنـا، مث حـديث عـامر بـن ربيعـة املتفـق عليـه يف 

وكـــــذلك أيضـــــاً ثبـــــت عنـــــه يف  حلتـــــه إال املكتوبـــــة".كـــــان يصـــــلي علـــــى را  -–أن رســـــول هللا " :الصـــــحيحني
أنــه صـلى علــى محــاره . وقــد ذكــر املصــنف  :-رضــي هللا عنــه وأرضــاه–الصـحيحني مــن حــديث أنــس بــن مالـك 

لـوال أن رأيـت رسـول هللا "هذا احلديث، ورئي وهو على غري القبلة، فقيل له : ما هذا الـذي صـنعت ؟ فقـال : 
–- فرفـع هـذه السـنة إىل رسـول هللا"يفعلـه مـا فعلتـه . –-ورابعـاً : حـديث جـابر بـن عبـدهللا يف السـنن ،: 

 [ ............]   يصلي على راحلته النافلة حيث ما توجهت به . -–أنه رأى النيب 




