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–ليت تتعلق بأحكام الس:ة يف الصالة، فناسـب أن يعتـس املصـنف هذا احلديث اشتمل على مجلة من املسائل ا

بـــإيراده يف هـــذا البـــاب، وحـــديث ابـــن عبـــاس مـــن أهـــم األحاديـــث الـــيت دارت عليهـــا  -رمحـــه هللا برمحتـــه الواســـعة
 ى ختصيق لعمومات وتقييد إلطالقات.مسائل الس:ة إذ اشتمل عل

 -–كان هذا اإلقبال مبىن يف حجـة الـوداع الـيت حجهـا رسـول هللا   [ أتالو  أقينلت راكيناً على محارو  ] وقوله :
وذلـك أن الصـيب  ،و العقـوللهـلو األحـالم أهل لهـلوأهل  ،احللـم هـو العقـل ] قد ناهزت االحرتالم [يف آخر عمره، قولـه : 

ر الصـــبا إىل طـــور احللـــم وطـــو  دون احللـــم فـــإذا صـــار إىل احللـــم قيـــل بلـــث وقيـــل نـــاهز، والبلـــوغ االنتقـــال مـــن طـــور
 العقل.

ولــد قبــل اهلجــرة  -رضــي هللا عنهمــا–علــى أن ابــن عبــاس  -كمــا يقــول بعــض العلمــاء–ويف هــذه اجلملــة دليــل 
بــثاله ســنني وذلــك أنــه كــان يف الثالــث عشــرة فقــالوا : إنــه ولــد قبــل اهلجــرة بــثاله ســنوات وحين ــذ يكــون يف 

لعلماء : إنـه ولـد قبـل اهلجـرة بسـت سـنوات حجة الوداع قد ناهز احللم أي يف الثالثة عشر تقريباً، وقال بعض ا
وذلــك أنــه وقــع مولــده رضــي هللا عنــه وأرضــاه يف شــعب أيب طالــب وأرخ غــري واحــد مــن أهــل الســري أن حصــار 

 بست . -–شعب أيب طالب كان قبل هجرة النيب 
وهـذا يـدل  [ بينعض الص  ]ت وأنا راكب على األتان واحلمـار مرر  :أي ] فمررت بينعض الص  [ وقوله :

علــى جــواز املــرور بــني يــدي املــأموم وأن ابــرم أن  ــر بــني يــدي اإلمــام وســ:ته وبــني يــدي املنفــرد وســ:ته، وقــول 
أن من صلى وراء اإلمام فسـ:ته سـ:ة اإلمـام وأن اإلمـام جيـزئ عنـه هلـذا احلـديث،  -رمحهم هللا–مجاهري العلماء 

 الذي معنا. -رضي هللا عنهما–ابن عباس خصصوا عمومات أحاديث الس:ة حبديث  :ومن هنا
 -رضـي هللا عنهمـا–ألن ابـن عبـاس  ؛ال يقطـع الصـالة علـى أن مـرور احلمـار كذلك أيضاً اسـتدل هبـذه اجلملـة

مــر باحلمــار بــني يــدي الصــف، ورهلد هــذا االســتدالل بأنــه إمنــا حيــرم مــرور احلمــار ويقطــع الصــالة إذا كــان املصــلي 
 :وبنـاًء عليـه يدي املأمومني وهـذا اجلـواب صـحيح، بني -رضي هللا عنهما–منفرداً أو إماماً، وقد مر ابن عباس 

قـال : )) يقطـع الصـالة إذا  أن النـيب  عـن أيب ذر  فال يقوى هذا احلـديث علـى ختصـيق حـديث السـنن

وأنرا  - أترالو    أقينلرت راكينراً علرى محرارو قرا: - عنهمرارضرل هللا  – عن عيندهللا بن عيناسو  - 666] 
، فمرررت برىل يردي سىل غرري جردارو  يصلل بالنراس طرىً  ورعو: هللا  ،- قد ناهزت االحتالم يومئذو 

 .س الص ، فلم ينكر ذلك علل أحد [بعض الص ، فنزلت فأرعلت األتال ترتع، ودخلت 
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يبقــى حــديث أيب  :مل يكــن بــني يــدي املصــلي مثــل مــؤخرة الرحــل املــرأة واحلمــار والكلــب األســود (( وعلــى هــذا
 يدي املأمومني وبني يدي الصفوف .داود على ظاهره ويستثىن مرور احلمار بني 

يف هــذه اجلملــة دليــل علــى مشــروعية الرعــي مــن العشــب املوجــود مبكــة  ] فأرعررلت األتررال ترتررع [ : وقولــه 
إمنـا حيـرم أن حيـت  حشيشـها، أمـا أن يـ:ك األتـان أو يـ:ك اإلبـل أو يـ:ك  -أرض مكـة :أعـس–وأن أرض احلرم 

 ودة يف أرض احلرم فإنه ليس مبحرم.غنمه ترعى يف املراعي املوج
وقــال يف أحاديــث عنــه عليــه  يح أن مكــة حرمهــا هللا ثبــت عنــه يف الصــح -–أن النــيب  :وتوضــيح ذلــك

ويف  .: )) إن هللا حـرم مكـة ومل حيرمهـا النـاس ((لتحـرمي فقـال عليـه الصـالة والسـالمالصالة والسالم بينت هـذا ا
ل علـى أن التحـرمي  احلديث اآلخر : )) اللهم إن عبدك وخليلك إبـراهيم قـد حـرم مكـة وإن أحـرم املدينـة (( فـد

 سأل هللا أن جيعل له حرماً آمناً.أنه ليل أي : كان من اخل
هــذه احلرمــة أو هــذا احلــرم لــه أحكــام ختصــه ومنهــا املرعــى وهــو العشــب الــذي ينبــت بالطبيعــة  :وبنــاًء علــى ذلــك

أن اإلنسان ال ينبتـه وال يزرعـه فقـال عليـه الصـالة والسـالم : )) ال يعضـد  :ينبت طبيعة، أي -–بقدرة هللا 
شوكها وال  تلى خالها وال يقطع شجرها (( كما يف الصـحيحني فبـني وجـه التحـرمي فيهـا أنـه ال يعضـد شـوكها 
– وال  تلى خالها وهذا يدل على أن احلشي  ال حيت ، فإذا جاء رجل إىل حشي  قد نبت باملطر أنبته هللا

- ألن حشـي  احلـرم  ؛باملطر فأربعت وظهر احلشي  وجـاء أحـد حيـت  نقـول : ال جيـوز وهـذا حـرام عليـك
؛ فإنـه إال اإلذخـر ،باستثنائه حينما قـال لـه العبـاس : يـا رسـول هللا ال جيوز احتشاشه، إال اإلذخر كما أخرب 

 قياً على التحرمي.ه من املراعي بافبقي ما عدا ،يف اإلذخر فأذن  لقينهم وقبورهم،
إذا ثبت أن العشـب الـذي ينبـت يف أرض احلـرم لـه حرمـة فاحلرمـة ختـتق مبـا إذا جـاء اإلنسـان حيشـه أو حيتشـه، 

 ] فأرعررلت األتررال ترتررع [ لكــن إذا أرســل اإلبــل ترعــى فيــه أو أرســل غنمــه تســوم فيــه فإنــه ال إمث عليــه لقولــه :
كـة تنتهـي عنـد قبـل عرفـات مبـا يقـرب مـن ثالمثائـة مـ: وهـو أن مىن مـن أرض احلـرم وحـدود حـرم م :ومن املعلوم

 إشكال يف كوهنا داخل حدود احلرم. حد احلرم، فمن جهة مزدلفة ومىن ال
 أهنـا يف داخـل احلـرم :أي - ووقعت صالته عليه الصـالة والسـالم يف مـىن وأرسـل ابـن عبـاس األتـان ترتـع يف مـىن

احلرم والسوم فيه أنه ليس حبرام، وأكد هذا كما قال بعض أهل ، فأهلخذ من هذا أن رعي احلشي  املوجود يف -
كـان يسـافر إىل مكـة يف عمـره وكـذلك يف حجـة الـوداع حينمـا سـافر ومل ينـه الصـحابة أن   -–العلم أن النـيب 

 على ختصيق التحرمي مبا إذا احت . ترعى إبلهم وتسوم يف أرض احلرم فدل
ال مــا يزرعــه اإلنســان، فلــو كانــت لــه أرض وزرع فيهــا احلشــي  أو   مث  ــتق التحــرمي مبــا ينبــت أي ينبتــه هللا

زرع فيها الربسيم وأراد أن حيشه وجيزه فإنه ال يشمله التحرمي لقوله عليه الصالة والسـالم : )) وال  تلـى خالهـا 
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بـذرها فنبتـت مث أراد أن يقطعهـا أو أراد أن ينقلهـا  بـذر غرسـها أو -–(( وهكذا لـو أنبـت شـجرة بـإذن هللا 
 رمي مبا يكون منبتاً بدون املكلف.من موضع إىل موضع جاز ذلك واختق التح

اجلملــة الــيت وردت يف هــذا احلــديث يــدل علــى أن املنفــي مــن الســ:ة يف احلــديث  ] إىل غــري جــدار  [ ويف قولــه :
ألن نفــي اجلــدار يف احلــديث ال  ؛ق أحاديــث األمــر بالســ:ةإمنــا هــو اجلــدار، فــال يصــلح هــذا احلــديث لتخصــي

 .] سىل غري جدارو [ ينفي وجود غري اجلدار فقال :
كان يصلي داخل البناء إىل جدار كما كان يف مسجده، وكما صلى داخـل الكعبـة إىل   -–واملعلوم أن النيب 

ا يف الصـحيحني مـن حـديث أيب جحيفـة جدار الكعبة، وكان يصلي إىل غري جدار  ا يسـ:ه كمـا يف العنـزة كمـ
وهو يف قبـة لـه محـراء مـن أدم  -–أتيت النيب "أنه قال :  -رضي هللا عنه وأرضاه–وهب بن عبدهللا السوائي 

ليست جبدار وال يف حكم اجلدار وإمنا هي مـن  -كما تعلمون–. والعنزة  "إىل أن قال : مث ركزت له العنزة ...
 ا نصب وكالرمح إذا غهلرز يف األرض.ألهنا تغرز ويكون هلا الشاخق كالسهم وكالعود إذ ؛س: الشواخق
للجــدار ال ينفــي الســ:ة كلهــا فــال يصــلح هــذا احلــديث  -رضــي هللا عنهمــا–نفــي ابــن عبــاس  :وبنــاًء علــى ذلــك

وحنـوه، وكـون النـيب دلياًل على صرف األمر بالس:ة، وإمنا يصلح دلـيالً علـى نفـي لـزوم أن تكـون السـ:ة كاجلـدار 
–- ـــزة"وجاءنـــا حـــدي ،يف حجـــة الـــوداع . يـــدل داللـــة واضـــحة علـــى أن ث أيب جحيفـــة : "مث ركـــزت لـــه العن

 الم يف سفره أن يست: إىل العنزة.الغالب حلاله عليه الصالة والس
 يـدخل اخلـالء فأمحـل -–كمـا يف الصـحيحني قـال : كـان النـيب   -رضـي هللا عنـه وأرضـاه–ولذلك كان أنـس 

كـان يف بـره عليـه الصـالة والسـالم وخروجـه إىل الـرب يف   :أنا وغالم معي إداوة من ماء وعنزة . يدخل اخلـالء أي
غــالم اإلداوة وحيمــل اآلخــر العنــزة وهــذا مــن أجــل المــن معــه  وأ -–سـفر وغــزو وحنــو ذلــك كــان حيمــل أنــس 
ه دائمـاً حـىت إذا مل جيـد اجلـدار تكـون معـ  على محل العنزة حتمـل لـه و الس:ة، فكونه عليه الصالة والسالم حير 

ال يـدل علـى نفـي السـ:ة مطلقـاً فـال يقـوى هـذا احلـديث علـى ختصـيق  -كما ذكرنـا–ركزها، ونفي ابن عباس 
 هبا. عموم ما ورد عنه عليه الصالة والسالم من األمر بالس:ة وعنايته 

ويف احلديث مسألة مرور احلمار بني يدي املصلي، لكـن األنسـب يف هـذه املسـألة أن تـؤخر إىل حـديث عائشـة 
أنــه هنــا متعلقــة باملــأموم وقـــد بينــا أهنــا خارجــة عــن موضـــع  :الــذي بعــده، والســبب يف هـــذا -رضــي هللا عنهــا–

واملــرأة واحلمــار إىل حــديث  االســتدالل وال تقــوى علــى التخصــيق، واألقــوى أن تــؤخر مســألة القطــع يف الكلــب
 ألنه متعلق باملنفرد إذا صلى فيصلح أن يكون حديثها خمصصاً حلديث أيب داود . ؛-رضي هللا عنها–عائشة 




