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الــذي  -–خــادم رســول هللا  -رضــي هللا عنــه وأرضــاه–حــديث أنــس بــن مالــك  -رمحــه هللا–ذكــر املصــنف 

يصررلل س نعليرره؟  أكررال النرريب  ]حفـظ ســنته وهديــه وخدمــه عشـر ســنني رضــي هللا عنــه وأرضــاه أنـه ســ ل : 
وهــي الصــالة يف النعلــني جــاءت رخصــًة  -–اشــتمل هــذا احلــديث علــى ســنة مــن  ســنن النــيب  [.  نعررم قررا:
عليـــه  –ولـــذلك قـــال هللا لنبيـــه موســـى  كـــاليهود  يفـــاً هلـــذه األمـــة حيـــث كـــان مـــن قبلنـــا ال يصـــلون يف نعـــاهلموختف

: ))  فـأهلمر أن  لــع النعلـني ولــذلك قــال  چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۇئوئ  وئچ  -الصـالة والســالم
ألن اإلنسـان رمبـا شـق عليـه خلـع  ؛األمـة (( فهـذه السـنة خفـف فيهـا علـى هـذه خالفوا اليهـود صـلوا يف نعـالكم

النعلـــني خاصـــة إذا كانـــت مـــن األحذيـــة الـــيت تغطـــي القـــدم  ـــا هـــو يف حكـــم اخلـــف، فـــإذا كـــان مـــأموراً بتجريـــد 
–القــدمني فإنــه رمبــا حتمــل املشــقة يف خلــع النعلــني ولبســهما، وقــد أجــاز الشــرع  الصــالة يف  النعلــني، وللعلمــاء 

 نة وجهان مشهوران :يف هذا احلكم وهذه الس -رمحهم هللا
وامتثاالً لندبه يف قوله : ))  -–قال بعض العلماء : إن  الصالة يف النعلني سنة ومن صلى تأسياً برسول هللا 

، وقـال بعـض العلمـاء  -–صلوا يف نعالكم (( فإنه مأجور على هذا الفعل وصـاحب سـنة مهتـد  برسـول هللا 
 وأهلذن هبا. -–  تهلقصد وإمنا فهلعلت جبلة من رسول هللا : إن الصالة يف النعلني ليست من  السنن اليت

جعــل الصــالة يف النعلــني خمالفــة لليهــود وخمالفــة اليهــود مقصــودة  -–ألن  النــيب  ؛املــذهب األول :والصــحيح
شرعاً، ولذلك مـن صـلى يف نعليـه فإنـه قـد أصـاب السـنة وال يكـون هـذا مـن اجلبلـة إمنـا يكـون مـن السـنة بقصـد 

، وجــاءت يف بعــض األحاديــث أهنــا مــن الزينــة الــيت أهلمــر أن يتخــذها  -–املخالفــة وقصــد التأســي برســول هللا 
، وجــاء يف احلــديث عنــه چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  چ  : عنــد كــل صــالة كمــا قــال  املســلم

 ، ولكنه حديث ضعيف جداً.عليه الصالة والسالم أن من الزينة الصالة يف النعلني
إمنــا هــو إذا قصــد خمالفــة اليهــود امتثــاالً لندبــه عليــه  :ومــن هنــا قــال العلمــاء الــذين يقولــون بالســنية واالســتحباب

والسالم، ويف الصـالة يف النعلـني أمـور ينبغـي للمسـلم أن يتنبـه هلـا فالصـالة يف النعلـني يشـ:ك طهارهتمـا  الصالة
فال جيوز أن يصلي يف نعلني جنسني أو متنجسني، فإن كانا جنسني كأن يصلي يف نعال من جلد خنزير أو كان 

س أو بـول أو حنـو ذلـك مل جيـز لـه أصـله طـاهر ولكـن وقعـت عليـه جناسـة مـن دم جنـ النعـال متنجساً كأن يكـون

   أكال النيب    عألت أنس بن مالكو قا: عن أيب مسلمة ععيد بن يزيدو  -663] 
 .يصلل س نعليه؟ قا:  نعم [
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أمر املسلم أن يتطهر لصـالته، وطهـارة املكـان شـرك لصـحة الصـالة ملـا ثبـت  -–ألن هللا  ؛أن يصلي فيهما
يف احلــديث الصــحيح عنــه عليــه الصــالة والســالم أنــه ملــا صــلى يف نعليــه خلعهمــا أثنــاء الصــالة فخلــع الصــحابة 

رأينـاك خلعــت  ،: يـا رسـول هللاكم ؟ قـالوا ، فلمـا سـلم مـن صـالته قـال : )) مــا لكـم خلعـتم نعـال تأسـياً بـه 
فخلعنا، فقال عليه الصالة والسالم : أما إنه قد أتان جربيـل فـأخربن أهنمـا ليسـتا بطـاهرتني (( فـدل هـذا علـى 

 ة .فيهما جناسة أو نعلني متخذين من مادة جنس ز أن يصلي يف نعلنيأنه ال جيو 
أن يـــتمكن مـــن وضـــع ر وس القـــدمني علـــى األرض حـــال الســـجود، وهـــذا يســـتلزم أن تكـــون  : والشـــرك الثـــان

اً مـن جهـة مقدمة النعل معينة على ذلك سواًء كان مباشراً لترض بر وس األصابع كما إذا كان احلذاء مكشـوف
بـــاألرض دون اســـتطاع أن جيعـــل ر وس األصـــابع جهـــة القبلـــة، أو جيعلهـــا ملتصـــقة  ر وس األصـــابع فـــإذا ســـجد
 حائل فحين ذ ال إشكال.

أما إذا كانت مقدمة النعلني يتعذر فيهما نصب القدمني حبيث تكون ر وس األصابع علـى األرض أو مسـتقبلة 
الـذي يلـبس  نوع من األحذية وهـو هذا يتأتى يفللقبلة واألقل اجملزي أن تكون على األرض فحين ذ  ال جيزيه، و 

يف بعض البالد تكـون لـه مقدمـة جمتمعـة ومعكوفـة حبيـث ال يتـأتى وصـول ر وس األصـابع حبيـث تكـون منتصـبة 
علــــى األرض فمثــــل هــــذا ال يصــــلى فيــــه ألن الصــــالة يف النعــــل ســــنة واســــتقبال القبلــــة ووضــــع القــــدمني ور وس 

ســبعة أعظــم (( وذكــر منهــا  )) أمــرت  أن أســجد علــىقــال :  -–ألن النــيب  ؛األصــابع علــى األرض واجــب
 القدمني.

فأمــا مباشــرة القــدمني لــترض فليســت بشــرك، فلــو صــلى يف جزمــة أو حنوهــا ولكــن اجلزمــة يــتمكن مــن نصــب 
فــني ومل تباشــر اخليف  ر وس األصــابع جهــة القبلــة فإنــه جيزيــه ذلــك ويصــح ألنــه يصــلي يف خهلفَّيــه وقــد صــلى 

رض وكان جلد اخلف حائالً بينها وبني األرض فـدل علـى أن العـربة يف وجـود االنتصـاب البشرة من القدمني األ
علــى  األرض أو وجــود االســتقبال يف حالــة الكمــال، فهــذان األمــران ال بــد مــن توفرمــا يف النعلــني الطهــارة ألن  

 ختلـو النجاسـة مـن أمر بالطهارة للصالة ويشمل هذا طهارة املكان، لكن إن كان بالنعل جناسة فال -–هللا 
 حالتني :

 احلالة األوىل : أن  تكون جامدة وتتصل على سبيل االلتزاق بالقدم .
 واحلالة الثانية : أن تكون رطبة حبيث يتشرهبا النعل .

فأمـا إذا كانــت يابســة فإنـه جيزيــه أن يــدلك بالنعــل  األرض فـإذا دلــك النعــل بــاألرض فإنـه حين ــذ يتطهــر موضــع 
أمــر مــن جــاء املســجد ووجــد يف نعليــه  -–أن يصــلي يف نعليــه علــى هــذا الوجــه ألن النــيب  النجاســة وجيــوز لــه

 وقال : )) ول يهلَصلّ  فيهما (( .األذى أن يدلك هبما األرض وجعل ذلك تطهرياً هلما 
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قـوالن ، فحين ـذ للعلمـاء وأما إذا كانت النجاسة رطبة كالبول وتشرهبا النعل كما إذا كان من جلد يتشرب املائع
: 

قال بعض العلماء : ال جيزيه حىت يغسل نعليه وتذهب مادة النجاسة اليت ختللت النعـل، وقـال بعـض العلمـاء : 
 جيزيه إذا دلك هبما األرض ويكون ذلك تطهرياً للنعلني .

يصب الذين قالوا إنه ال بد من الغسل استدلوا باألصل فإن األصل إذا أصابت النجاسة شي اً وأردنا تطهريه أن 
وجـه املاء حىت يذهب بعني النجاسة؛ وعلى هذا قالوا : إن هذا النعل تشرب النجاسة فـال  بـد أن يغسـل علـى 

 ال تبقى معه مادة النجاسة .
حبــــك النعلــــني إذا  -–وأمــــا الــــذين قــــالوا جيزيــــه أن يــــدلك فــــإهنم يقولــــون إنــــه ثبــــت احلــــديث عــــن رســــول هللا 

ومل يفرق بني كوهنا مائعة أو كوهنا جامدة ومل يفرق بني كون  -–يب أصابتهما النجاسة  والقذر ومل يفصل الن
احلذاء يتشرب أوال يتشرب فيبقى  النق على ظاهره، كذلك أكدوا هذا حبـديث ثـوب املـرأة فإنـه ملـا سـ ل عليـه 
 الصــالة والســالم عـــن  املــرأة جتــر الـــذيل فيصــيب النجاســة قـــال عليــه الصــالة والســـالم : )) يطهــره مــا بعـــده ((
فجعل اجلامد ابتك به من الطاهر بعد املائع الذي أصاب الثوب وجنسـه موجبـاً للتطهـري كـأهنم يرونـه مـن بـاب  

نعلني إذا كان هبمـا أذى الأصح وأقوى لقوة دليله؛ وعلى هذا فإنه يصلي يف  الرخصة والتخفيف، وهذا املذهب
 رج يف غسل النعلني .ح أو يطهرما بالغسل إذا مل يكن مثَ بشرك أن يطهرما بالدلك 

يف النعـل وصـلى فـوق  النعـل ال يف النعــل فإنـه ال يـؤثر، وهـذا بنــاًء  تقـال بعـض  العلمـاء : إن النجاسـة إذا كانــ
أن يطأ النجاسة بنعله مث يفس  النعلني ويصلي فوق النعلـني كـأن  :على أهنا يف حكم املنفصل، واملراد من ذلك
ميه ويصلي فوقهما فقالوا : إنه يف هذه احلالة جيوز لـه أن يصـلي وال يكون يف شدة حر فيجعل النعلني حتت قد

يكون متلبساً بالنجاسة، وقال اجلمهور : إنه ال جيوز له أن يصلي على هذا  الوجه، واألول قال به  طائفة مـن 
ني ملـا خلـع النعلـ -–الصـحيح مـذهب اجلمهـور ألن النـيب ، و -رحم هللا اجلميع-أيب حنيفة   أصحاب اإلمام

خلعهمـا  خلـع إزالـة وقـد كـان باإلمكـان أن جيعلهمـا موط ــاً تشـريعاً لتمـة، فلمـا خلـع خلـع اإلزالـة وأباهنمـا عنــه 
 دل على أن النجاسة مؤثرة على هذا الوجه اتصلت أو وقف  عليها املصلي .

حـال اإلنسـان  يف هذا احلديث دليل على مساحة الشريعة ويسرها يف التخفيف على الناس والرمحة  هبـم حـىت يف
ني، ولكـن إذا كـان حينما يصلي يف ملبسه وما يكون متلبساً به خفف الشرع عليه فأجاز له أن يصـلي يف النعلـ

الصــــالة يف النعــــل فإنــــه ال جيــــوز أن يــــؤذى املصــــلون وأن تــــؤذى مفــــارش املســــجد غــــري مهيــــأ للــــدخول بالنعــــل  و 
 واألذى طلباً لسنة على هذا الوجه.املساجد بالقذر 
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ألنه إذا دخل وصلى بالنعـل أفسـد الفـراش ومل  ؛هنا قرر العلماء أن املساجد املفروشة ال يصلى فيها بالنعلومن 
حديث صحيح أنـه صـلى علـى الفـراش بالنعـل وألنـه إذا تكلـف الصـالة بنعلـه علـى  -–يثبت عن رسول هللا 

ش إذا صـلي عليهـا بالنعـال رهل فـإن  الفهلـ الفراش كأنه ينزل هذه السنة منزلة الوجوب واللـزوم إىل درجـة إتـالف املـال
وهو  نع  آكل الثـوم وآكـل البصـل أن يقـرب  -–رائحتها وتضرر املصلون هبا وانظر إىل رسول األمة  تتغري 

فـإن هـذا يضـر باملصـلني  ؟!على فراش املسـاجد ني فكيف إذا جاء بنعله ووطئ هبمااملصلى حىت ال يؤذي املصل
مث فيه كذلك  تشبه بأهل الكرب الذين ال ينزعون النعال ويطأون الفرش ولو   ويؤذيهم خاصة يف حال  السجود،

امســه  لــيت أذن هللا أن ترفــع ويــذكر فيهــايف بيــوت هللا ا هأن يفعلــ للمصــلي كانــت غاليــة الــثمن كــل ذلــك ال ينبغــي
 املسلم من أذية إخوانه املسلمني. ويتحفظ فيها
ن املوضع مهي اً للصالة يف النعلني، وهكذا لو كان البالك يعتىن يكو : فإن دل الصالة يف النعلني أن وعلى هذا

به أو املوضع يعتىن بغسله وتنظيفه كما هـو احلـال يف احلـرمني وحنومـا فإنـه يـدخل حـايف القـدمني ألن رسـول هللا 
–- جـه يف املوضع ليس مبهيئ للصالة يف النعلني فإنه ال يصلي على هـذا الو  صلى حافياً ومنتعاًل، فلما كان

مئ  چ : نعليه حتقيقاً للمقصود الشرعي من صيانة املساجد وحفظها وذلك هو املقصود شرعاً كما قال هللا 

حفظهــــا مــــن القــــذر  :فــــإن مــــن إجــــالل بيــــوت هللا واملســــاجد چىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  
 .-كما ال  فى -والصالة يف النعلني على هذا الوجه تضر  ،وصيانتها من األذى




