
 من مقاالت الكوثري

 كشف الرؤوس و لبس النعال في الصالة
 

كثر التساؤل يف هذه األيام عن حكم صالة املصلي و هو حاسر الرأس من غري عذر، و عن حكم الصالة يف النعال، 

حيث جنم أناس يلذ هلم إنكار املعروف و إذاعة املنكر، و مفاجأة اجلمهور خبالف ما توارثوه خلفا عن سلف، و هؤالء 

الساعون يف الفتنة بإثارة قالقل بني املسلمني يف بيوت اهللا يف عبادام له سبحانه من أعجب الناس عقوال دون هاملتمج

و أشبههم باخلوارج يف استعظام الصغري و استصغار الكبري، و ال داعي لإلفاضة يف الكشف عن أحواهلم هنا، و قد 

م يف كل مكان فأحتدث هنا عن املسألتني بتوفيق اهللا عرفهم الناس بسعيهم يف تفرقة كلمة املسلمني فنبذوهم و دعو

:سبحانه  

أما صالة املصلى و هو حاسر الرأس من غري عذر فصحيحة إذا كانت مستجمعة للشروط و األركان، لكنها خالف 

م يصلون السنة املتوارثة و العمل املتوارث يف كل بقعة من بقاع املسلمني على توايل القرون، و تشبه بأهل الكتاب فإ

و هم حسر الرءوس كما هو مشهود، و نبذ للزينة اليت أمر املسلمون بأخذها عند كل مسجد و صالة، و قد أخرج  

بطريق أنس بن عياض و موسى بن عقبة عن نافع عن عبداهللا و ال يرى نافع ) 236 – 2) (السنن الكربى(البيهقي يف 

إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن اهللا عز و جل أحق من تزين (: إال أنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال

).له، فإن مل يكن له ثوبان فليأتزر إذا صلى، و ال يشتمل أحدكم يف صالته اشتمال اليهود  



، عن أيوب، عن نافع 1)بن أيب عروبة(سعيد بن عامر الضبعي، عن سعيد : ثنا: و أخرج أيضا بطريق العباس الدوري

فلو بعثتك كنت تذهب هكذا؟ : بلى، قال: أمل أكسك؟ قلت: عمر و أنا أصلي يف ثوب واحد فقالرآين ابن : قال

و أخرج أيضا بطريق يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن . فاهللا أحق أن تزين له: ال قال: قلت

: أنا أصلي يف ثوب واحد فقال يل ختلفت يوما يف علف الركاب فدخل علي ابن عمر و: يزيد عن أيوب عن نافع قال

: قال. ال: أرأيت لو بعثتك إىل بعض أهل املدينة أكنت تذهب يف ثوب واحد؟ قلت: بلى، قال: أمل تكس ثوبني؟ قلت

 فاهللا أحق أن يتجمل له أم الناس؟

شك أن املرء ال و هذه هي مدارك الفقهاء يف قوهلم بكراهة صالة املصلي يف هيئة ال خيرج ا إىل من حيترمه، و ال 

.خيرج إىل من حيترمه و هو حاسر الرأس يف عادة املسلمني خلفا عن سلف فتكره صالته و هو حاسر الرأس  

و الذي يظهر أن الزينة هو ما يتجمل به و يتزين : و قال أبو حيان. أخذ الزينة هو التزين بأمجل اللباس: قال املاوردي

.ة ألن ذلك مأمور به مطلقا اهـعند الصالة و ال يدخل فيه ما يستر العور  

و هذا كالم وجيه جدا فشمول الزينة لغطاء الرأس مبوضع ريبة أصال، و هو املعمول به من أول اإلسالم إىل اليوم و مل 

و . يرد أحد يف زمن من األزمان و ال يف مكان من األمكنة انعقاد صفوف املسلمني يف صلوام و هم حسر الرؤوس

فمحاولة إخراج غطاء الرأس من الزينة ال يعاضدها دليل بل تكون قوال بالتشهي بدون . مكابرامن ينكر ذلك يكون 

و ال شك أن لفظ الزينة يتناول غطاء الرؤوس تناوال أوليا فيكون مأمورا به يف اآلية و توهم اقتصار اآلية على . قدوة

عراة من مجيع مالبسهم ابتعاد عن منهج أهل  سبب نزوهلا من زجر أهل اجلاهلية الذين كانوا يطوفون بالكعبة و هم
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االستنباط من أن العربة بشمول اللفظ ال خبصوص السبب، و لذا ترى أهل املذاهب جممعني على استحباب لبس 

.و غريمها) 173 – 3) (جمموع النووي(و ) 349) (شرح املنية(القلنسوة و الرداء و اإلزار يف الصالة كما يف   

ذكر األحاديث الدالة على مبلغ ) الدعامة(يف  –رمحه اهللا  –السيد حممد بن جعفر الكتاين و قد استقصى احملدث 

.مواظبته صلى اهللا عليه و سلم على لبس القالنس بعمامة و بدون عمامة، و أقوال أهل العلم يف ذلك، فلرياجع  

شرح (ه و هو يصلي فضعيف كما يف و أما ما يروى من أنه عليه السالم كان رمبا نزع قلنسوته فجعلها سترة بني يدي

و ليس له ذكر يف دواوين احلديث املعتربة فال ميكن أن يناهض العمل املتوارث و . و غريه فال يعرج عليه) الشمائل

ينهى اإلماء عن تغطية رؤوسهن فلعل هؤالء احلسر  –رضي اهللا عنه  –نعم كان عمر . السنة املتوارثة يف تغطية الرأس

و هذا ليس من شأن الرجال يف نظرنا و هم و شأم يف . أو حيبون التشبه م يف صلوان!! اإلماء يعدون أنفسهم من

فمن استهان بالعمل املتوارث و السنة املتوارثة يف تغطية الرأس و مل يكترث حبصول التشبه حبال النصارى يف . ذلك

.غبه الفارغصلوام و ال مبشاة اإلماء ال يكون سليم النية فال ميكن من ش  

.و أما احلج فعبادة خاصة يف مكان خاص و زمان خاص فال يقاس عليه شيء يف باب الكشف عن الرؤوس  

بأن استثقل تغطيته و مل يرها أمرا مهما  –و يكره أن يصلى حاسرا رأسه تكاسال ): (348) (شرح منية املصلى(و يف 

يدل على أن األوىل أن ال يفعله و ) ال بأس(و قوله  –وعا و ال بأس إذا فعله تذلال و خش –يف الصالة فتركها لذلك 

.اهـ) أن يتذلل و خيشع بقلبه فإما من أفعال القلب  

و هكذا احلكم يف باقي املذاهب، و زد على ذلك أن كشف الرأس يف الصالة أصبح شعارا لطائفة من مبتدعة اليوم 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه صلى و هو حاسر الرأس من و احلاصل أنه مل يثبت . فينبذ نبذا بعدا عن التشبه م



و قد سبق بيان عادة النصارى من كشف . غري عذر حىت نقتدي به صلى اهللا عليه و سلم يف كشف الرأس يف الصالة

.الرؤوس يف صلوام بل هم يفعلون كذلك يف كل موقف احترام يقفونه  

ه بعد حرب  1280س أن الروس ملا استولوا على قوقاسيا اإلسالمية سنة و من األنباء الطريفة املتصلة بكشف الرؤو

دامت نصف قرن ألزم حكام الروس املسلمني هناك أن يكشفوا رؤوسهم عند دخوهلم على احلكام، فأنف عامل رباين 

لوا بشئون ديننا، و أنتم أعطيتم كلمة بأن ال تتدخ: مأل قلبه العزة اإلسالمية من قبول هذا اإلرغام و قال للحاكم العام

!كشف املسلم رأسه عند دخوله على احلكام حمظور يف دين اإلسالم فكيف حتاولون اآلن أن ترغمونا على ذلك؟  

سأمجع علماءكم يف مؤمتر ألعلم ما إذا كانت آراؤهم تطابق رأيك ففعل فإذا العلماء يتخاذلون ممجمجني : فقال احلاكم

اكتب مستندك يف رأيك هذا ألرفعه إىل الرئيس األعلى لعلماء : حلاكم لذلك العاملفقال ا. و ذلك العامل مصر على رأيه

الدين اإلسالمي يف الدولة فإذا وافقك على رأيك هذا أنفذ حكم إعفاء املسلمني من ذلك اإللزام يف قطركم رغم 

إن املسلمني ال : (ا معناهو كتب م. و هو كذلك: فقال العامل. انفرادك يف الرأي، و إال فأنت تتحمل عاقبة إصرارك

يرتعون قالنسهم عند دخوهلم املساجد و يف صلوام هللا جل جالله فإذا فعلوا ذلك عند دخوهلم إليك يكونون كأم 

فبعث احلاكم إىل الرئيس األعلى فاتفق أن وافق الرئيس ). جيعلونكم فوق إجالل اهللا و هذا مما ال جيوز يف دين اإلسالم

. الغيور فتم إعفاء املسلمني يف ذلك القطر من هذا اإللزامعلى رأي هذا العامل  

هكذا تكون العزة و األنفة و االبتعاد عن التشبه بأهل الكتاب خبالف ديدن دعاة توحيد األديان، و جعلها يف منازل 

.متساوية، و دعاة إزالة احلواجز بينها  



باطن رؤوس األصابع على األرض كما هو شأن متام وضع  2و أما الصالة بالنعل فصحيحة إذا كانت طاهرة ال متانع

و كان مسجد النيب عليه السالم مفروشا باحلصباء، و حجرات أزواج  –على ما ذكره اخلطايب و غريه  –السجدة 

النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اتصال املسجد فلم تكن نعليه عليه السالم مظنة إصابة قذر أصال ألنه مل يكن يطأ به 

 –رضي اهللا عنهم  –ذرة و كانت املدينة املنورة طاهرة األزقة من األرواث و األرجاس انصياعا من الصحابة شوارع ق

ألمر الرسول صلى اهللا عليه و سلم يف مراعاة النظافة الكاملة يف البيوت و أفنيتها فضال عن بيوت اهللا فكان املاشي 

اضيها كانت رملية رخوة يؤمن معها الرشاش و عند إرادة فيها يتمكن من التحفظ من املشي من وطء األقذار، و أر

صب املاء كانوا يبتعدون عن األزقة و املساكن و يتطلبون دمثا من األرض ال يرش، و كان عليه السالم إذا أراد الرباز 

كما  انطلق حىت ال يراه أحد، و كان ينهى عن املالعن الثالث، و كان ينهى عن التخلي يف طريق الناس أو ظلهم 

أخرجه أبو داود و غريه، خبالف شوارع و مراحيض اليوم فإا ال ميكن فيها التحفظ من وطء األقذار و الرشاش على 

النعال لكون مراحيضها صلبة ترش حتما على النعال و ال سيما إذا بال الشخص و هو قائم ألا على طراز إفرجني ال 

.يتمكن املرء من البول فيها إال و هو قائم  

كما أنه خلع حينما أعلمه . قد صح أنه عليه السالم خلع نعليه عند الصالة يف فتح مكة فيكون هذا آخر األمرين و

و من يرى استحباب . و الترخيص عند التحقق من طهارة النعل هو مقتضى األدلة عند احملققني. جربيل أن بنعله أذى

اب أصبحوا اليوم يدخلون كنائسهم و يصلون بنعاهلم فتكون لبسها بشرطه إمنا استحب ملخالفة اليهود، لكن أهل الكت

.املخالفة هلم يف خلع النعال ال يف لبسها  

                                       
 و النعال يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم كانت لينة ذات قبال بني األصابع كنعال احلجاز اليوم خبالف مداسات اليوم الصلبة اليت ال  2

  ).ز. (يتمكن املصلي من إمتام السجود فيها



ال يدل على املواظبة، كما جتد ما يوضح ) أكان يصلي يف النعلني؟(ملن سأله ) نعم( –رضي اهللا عنه  –و قول أنس 

وى بعض احلنابلة الشذاذ سنية لبس النعل يف فتكون دع. ، عند كالمه يف صالة الليل)شرح النووي ملسلم(ذلك يف 

بل يعد اليوم من سوء األدب دخول املساجد بالنعال ملا ذكره النووي و األيب يف شرح مسلم . الصالة غري قائمة احلجة

يف و ابن أيب سعيد السجستاين ) غاية املقال(و اللكنوي يف ) فتح املتعال(و املقري يف ) شرح املشكاة(و على القارئ يف 

.رضي اهللا عنهم –، بل هلم سلف يف الصحابة )األشباه(و احلموي يف ) منية املفيت(  

:و إليك تفصيل ما يدل على ذلك  

. نعم: أكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف نعليه؟ فقال: أنه سئل –رضي اهللا عنه  –قد صح عن أنس بن مالك 

إن املختار الذي عليه األكثرون و : قيام الليل من شرح مسلم و قال النووي يف باب. كما يف الصحيحن و غريمها

ال يلزم منها الدوام و ال التكرار، و إمنا هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، ) كان(احملققون من األصليون أن لفظة 

.فإن دل دليل على ذلك عمل به، و إال فال تقتضيه بوضعها اهـ  

ال يؤخذ منه لغريه صلى اهللا عليه و سلم ألن حفظ غريه ال يلحق به، مث إن : يقال النوو): معاين اآلثار(و يف حاشية 

.فعل ال يفعل يف املساجد لئال يفضي إىل الفساد بل ال يدخل املسجد بالنعل املخلوعة إال و هي يف كن حيفظها  

بقدميه إىل األرض و و أحب إن مل يكن الرجل متخففا أن يفضي : قال الشافعي): 427 - 3(للنووي ) اموع(و يف 

و أحب إذا مل يكن الرجل متخففا أن يفضي ): 99 – 1(للشافعي ) األم(و مصداقه ما يف . ال يسجد متنعال اهـ

.بقدميه إىل األرض و ال يسجد متنعال فتحول النعالن بني قدميه و األرض اهـ  



لرخص كما قال ابن دقيق العيد ال من مث هو من ا. احلديث حممول على ما إذا مل يكن فيهما جناسة: قال ابن بطال

املستحبات؛ ألن ذلك ال يدخل يف املعىن املطلوب من الصالة، و هي و إن كانت من مالبس الزينة إال أن مالمستها 

األرض اليت تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة، و إذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسني و مراعاة إزالة 

نية ألا من باب دفع املفاسد و األخرى من باب جلب املصاحل إال أن يرد دليل بإحلاقه مبا يتجمل النجاسة قدمت الثا

.كما يف شروح البخاري. اهـ. به فريجع إليه و يترك هذا النظر  

.و أنت تعلم مرتلة ابن دقيق العيد يف احلفظ و االجتهاد و اجلمع بني مذهيب مالك و الشافعي أمت مجع  

ورد يف كون الصالة يف النعال من الزينة املأمور بأخذها يف اآلية حديث ضعيف جدا أورده ابن عدي : حجرو قال ابن 

و ال شأن ملثل هذا . (يف الكامل و ابن مردويه يف تفسريه من حديث أيب هريرة و العقيلي من حديث أنس اهـ

.الضعيف يف باب األحكام فيبقى نظر ابن دقيق العيد مأخوذا به  

اختلف نظر الصحابة و التابعني يف لبس النعال يف الصالة هل هو مستحب أو : للعراقي) شرح جامع الترمذي(و يف 

.أو مظنونة اهـ. مباح، أو مكروه، و الذي يترجح التسوية بني اللبس و الرتع ما مل يكن فيهما جناسة حمققة  

يف مثل شوارعنا و أزقتنا و مراحيضنا أصال كما فخالفهم فيما إذا كانت طاهرة ال يف النعل اليت ميشي فيها البسها 

عن شداد بن : و استحباب من استحب لبسها إمنا هو باعتبار املخالفة لليهود حلديث أيب داود و احلاكم. نوضح ذلك

بعض األئمة : أوس، لكن يف سنده مروان بن معاوية و هو مدلس و قد عنعن، و يعلى بن شداد و عنه يقول الذهيب

على أن أهل الكتاب أصبحوا يصلون يف نعاهلم فتكون املخالفة هلم يف نزعها ال يف . حتجاج خبربه اهـتوقف يف اال

.و كما هو مشهود) بذل اهود(لبسها يف الصالة كما يف   



ظاهره التكرار و ال يؤخذ منه جواز الصالة : (يف شرح حديث أنس السابق) 351 – 2(و قال األيب يف شرح مسلم 

إن كان األصل التأسي؛ ألن حتفظه صلى اهللا عليه و سلم ال يلحق به غريه بل الناس ختتلف حاهلم يف ذلك، يف النعل و 

فرب رجل ال يكثر املشي يف األزقة و الشوارع و إن مشى فال ميشي يف كل الشوارع اليت هي مظنة النجاسة، و إمنا 

ضما إىل إقراره صلى اهللا عليه و سلم هلم، مث إنه و من –رضي اهللا عنهم  –يؤخذ جواز الصالة فيها من فعل الصحابة 

فال ينبغي أن يفعل ال سيما يف املساجد اجلامعة فإنه  –يعين عند إمكان إمتام السجدة فيها مع طهارا  –إن كان جائزا 

ونس قد يؤدي إىل مفسدة أعظم كما اتفق يف رجل يسمى هداجا من أكابر أعراب إفريقية إذ دخل اجلامع األعظم بت

دخلت ا كذلك و اهللا على السلطان فاستعظم ذلك العامة و قاموا عليه و أفضت : بأخفافه فزجر عن ذلك فقال

احلال إىل قتله و كانت فتنة، و أيضا فإنه يؤدي إىل أن يفعله من العوام من ال يتحفظ يف املشي بنعله بل ال يدخل 

.املسجد بالنعل خملوعة إال و هي يف كن حيفظها اهـ  

نيل (و أنت تعلم مرتلة األيب بني شراح مسلم، و من نظر إليه مبنظار مصغر فهو خمتل البصر عليل النظر، و ترمجته يف 

.و قد تابعه السنوسي شارح مسلم). 287) (االبتهاج  

فقيه و أما إدخال األنعلى غري مستورة فسأل الشيخ الصاحل أبو علي القروي الشيخ ال):66 – 2(و قال األيب أيضا يف 

يا سيدي أمل ختربين أن سيدي أبا حممد الزواوي رآك وضعت نعلك غري : الصاحل أبا احلسن املنتصر عن ذلك فقال

حدثين املنتصر عين : فكان القروي بعد ذلك يقول. أنتم أيها الرهط يقتدى بكم فال تفعل: مستورة بإزاء سارية؟ فقال

).حلاج املالكيمدخل ابن ا(و مثل ذلك يف . أن الزواوي كرهه اهـ  

و خمالفة هؤالء مجيعا ليست باألمر اهلني . هكذا كان علماء املالكية يف التحفظ أسوة بإخوم من علماء باقي املذاهب

.عند من أويت بصرية  



و قضيته ندب الصالة يف النعال و اخلفاف ): خالفوا اليهود(يف شرح حديث ) شرح املشكاة(قال ابن حجر املكي يف 

و نقل عن اإلمام الشافعي أن األدب خلع نعليه يف الصالة، و ينبغي اجلمع حبمل ما يف اخلرب على ما : طايبلكن قال اخل

إذا تيقن طهارما و يتمكن معهما من متام السجود بأن يسجد على مجيع أصابع رجليه، و كالم اإلمام فيما إذا كان 

.عال خالف ذلك اهـ  

هذا خطأ ظاهر ألنه يلزم منه أنه إذا تيقن الطهارة و مل : (و قال) 483 – 1) (شرح املشكاة(و رد عليه القاري يف 

فاألوىل أن حيمل قول الشافعي على أن األدب . ميكن معهما إمتام السجود يكون خلع النعل أدبا مع أنه حينئذ واجب

ود أو النصارى أو عدم الذي استقر عليه آخر أمره عليه السالم هو خلع نعليه، أو األدب يف زماننا عند عدم اليه

مث سنح يل أن معىن احلديث خالفوا يف جتويز الصالة مع النعال و اخلفاف، فإم ال يصلون أي ال . اعتيادمها اخللع

و ال يلزم منه الفعل و إمنا فعله عليه السالم تأكيدا للمخالفة خصوصا على مذهب من يقول إن . جيوزون الصالة فيهما

.اهـ) الدليل القويلالدليل الفعلي أقوى من   

و نعال الصحابة كانت لينة مكشوفة األصابع كالنعال املعروفة يف احلجاز إىل اليوم فيسهل معها إمتام السجود فإا 

و حديث السجود على سبعة . صلبة فوضع الرجل فيه كوضعها يف صندوق فال يتمكن املصلي من إمتام السجود فيها

املراد من وضع القدم وضع أصابعها قال ): 285) (شرح املنية(و يف . مجيع املذاهب آراب مما أخذ به مجيع الفقهاء يف

سجد و رفع أصابع رجليه عن األرض : و وضع رؤوس القدمني حالة السجود فرض، و يف خمتصر الكرخي: الزاهدي

االعتماد عليها و إال فهو و كذا يف اخلالصة و البزازية، و املراد بوضع األصابع توجيهها حنو القبلة ليكون . ال جتوز

و ذلك بعد أن رد على . وضع ظهر القدم و هو غري معترب، و هذا مما جيب التنبيه له فإن أكثر الناس عنه غافلون اهـ



إنه بعيد عن احلق و بضده أحق إذ ال رواية : و قال عن قوله يف عدم وجوب األصابع يف السجود. صاحب العناية ومهه

.ه اهـتساعده و الدراية تنفي  

و من الدليل على أن نزع النعلني آخر األمرين حديث عبداهللا بن السائب عند أيب داود أنه رآه عام الفتح يصلي و قد 

.خلع نعليه  

فاملراد به خلعهما ) مل خيلع نعليه يف الصالة إال مرة(مث ما وقع يف حديث أنس عند الطرباين و غريه من أنه عليه السالم 

لفظ احلديث نفسه، ألن الصالة يف احلديث جعلت ظرفا للخلع فال يتصور أن تكون الصالة ظرفا  أثناء الصالة لصريح

للخلع إال إذا وقع اخللع يف أثناء الصالة كما ال خيفى فيكون ختيل أنه عليه السالم مل خيلع النعلني قبل الصالة طول 

على أن يف . هذا احلديث كثرة خلعه قبل الصالةعمره إال مرة، خروجا عن نص احلديث و داللته الصرحية، فال ينايف 

و هو ممن يشري ابن معني إىل ضعفه و كان غري حممود يف القضاء و إن كان ممن  –سند حديث أنس مثامة بن عبداهللا 

و هو متكلم فيه و إن انتفى بعض  –و فيه أيضا عبداهللا بن املثىن  –ينتقى بعض حديثه يف الصحيح و ليس هذا منه 

و عبداهللا  –على أن خرب أنس هذا تعارضه روايات ابن عباس، و أيب هريرة و ابن مسعود  – الصحيح أيضا حديثه يف

حيث مل يوجد فيها القصر على مرة واحدة، بل فيها ذكر اخللع أثناء الصالة فقط من  –رضي اهللا عنهم  –بن الشخري 

و بن العاص، و أيب هريرة، و عائشة، و عبداهللا بن غري قصر على مرة واحدة و هو املوافق ألحاديث عبداهللا بن عمر

املخرجة يف سنن أيب داود و البيهقي و مسند أمحد، و معجم الطرباين األوسط، و غريها  –رضي اهللا عنهم  –السائب 

.يف صالته عليه الصالة و السالم و هو البس النعلني  

و ليس له سقف حيمي أرضه من حرارة الشمس فكان على أن املسجد النبوي كان مفروشا باحلصباء يف مبدأ األمر، 

حيوج ذلك إىل اختاذ نعال خاصة اتقاء من حرارة احلصباء و خشونتها، و أين هذا مما استقر عليه األمر فيما بعد؟ و ال 



لوم على من اختذ نعاال لينة كأخفاف لينة دون الكعبني لتلبس أثناء الصالة خاصة كما كان أصحاب شيخ مشاخينا 

ياء احملدث يفعلون ذلك ألن مثل هذه النعال ال حتول دون التمكن من إمتام السجود، و ال يف مطنة لصوق الض

.النجاسة ا لعدم املشي ا يف األزقة و الشوارع  

يعين أوس  –كان جدي : و يف حديث الطحاوي بطريقة شعبة عن النعمان بن سامل عن عثمان بن عمرو بن أوس قال

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يصلي فيأمرين أن أناوله نعليه فينتعل و يقول –اهللا عنه  رضي –بن أيب أوس 

و هذا اختاذ نعل خاص للصالة، و هذا مما ال كالم فيه كما سبق، و من مل يعترف مببلغ حتفظ . يصلي يف نعليه اهـ

ألقذار يف ثيام و مساجدهم و منازهلم و من ا –رضي اهللا عنهم  –النيب صلى اهللا عليه و سلم و حتفظ أصحابه 

أزقتهم مع كثرة ما ورد يف ذلك من األحاديث اليت أشرت إىل بعضها و مل يلتفت إىل صنوف األرجاس و األجناس 

املشهودة يف أزقة اليوم و مراحيض اليوم بل منعرجات الشوارع اليت اختذها محري البشر مذاهب و مباالت تسيل 

شوارع املرشوشة، و محل العامة على أن يوسخوا املساجد بنعاهلم القذرة، و عرض صلوام هكذا أرجاسها إىل تلك ال

للفساد بنجاسة نعاهلم، و عدم متكنهم من إمتام السجود فيها لصالبتها فهو مريض القلب زنخ العقل، وسخ الفعل، 

.متعام عن احلقائق، مكابر فال يستحق اخلطاب  

م على أن الصالة يف نعال الشوارع اليوم خالف األدب و إن كانت طاهرة، بل سوء و قد تطابقت كلمات أهل العل

لعلي ) شرح املشكاة(للعالمة املقري و ) فتح املتعال(للسجستاين و ) منية املفيت(األدب كما جتد تفصيل ذلك يف 

.للمحدث عبداحلي اللكنوي، و غريها) غاية املقال(القاري و   

على األرض ففيما إذا كان األذى فيها ذا جرم غري رطب تتشرب النعل رطوبته النجسة ألن  و أما طهارة النعل باملسح

من روايته عن موسى بن إمساعيل عن محاد بن سلمة عن أيب نعامة السعدي  –يف الصالة  –لفظ احلديث عن أيب داود 



 –أو قال أذى  –أى يف نعليه قذرا إذا جاء أحدكم املسجد فلينظر فإن ر: (عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا

و لفظ الطيالسي بطريق محاد . و ليصل فيهما: و مثله يف صحيح ابن حبان إال أنه مل يقل فيه) فليمسحه و ليصل فيهما

و هذا ). فإذا أتى أحدكم املسجد فلينظر فإن رأى يف نعليه أذى فليخلعهما و إال فليصل فيهما: (و ذ السند مرفوعا

سح بل آمر فيكون اخلالف يف حديث أيب سعيد بعيد الشقة كما ترى مع أن سنده أمثل من سند حديثي ساكت عن امل

.األوزاعي عند أيب داود  

على أن املراد باألذى هو املرئي، و حنو البول ال يرى بعد ) إن وجد(و لفظ ) إن رأى(، فدل لفظ )إن وجد(و يف لفظ 

و يف حديث أيب هريرة عند أيب . ما هو ذا جرم ألنه هو الذي يرى و يوجداجلفاف فيكون املراد من األذى يف احلديث 

و من املعلوم أن التراب ال يزيل الرطوبة اليت تتشرا النعل ) فطهورمها التراب: (داود بني تطهريمها بقوله عليه السالم

لذي يزول بالتراب و أما تطهري فيكون التطهري بالتراب مقصورا على األذى اليابس ذي اجلرم ذا التعليل ألنه هو ا

و لصرائح السنة يف عذاب من كان ) 4: املدثر] (و ثيابك فطهر: [الرطب أو املائع فال يكون إال باملاء لنص قوله تعاىل

و األمر باالسترتاه من البول يف كتب السنن و املسانيد، و من مل يغسل . ال يستربئ من بوله يف الصحيحني و غريمها

و هذا ظاهر جدا، فمن تساهل يف املتشرب و اجلاف غري . ل و حنوه مل يطهر ثيابه و مل يسترته من البولنعله من البو

على أن النجاسة هنا حسية ال تزول إال بإزالة . املرئيني يكون متمسكا بالسراب، بدون دليل يقبله أهل التخاطب

تيمم املزيل للحدث، بل أخرج ابن أيب شيبة يف عينها، ال حكمية حىت حنكم عليه بالزوال بدون مزيل حسي خبالف ال

عمن خرج إىل  –رضي اهللا عنهما  –سئل ابن عباس : مصنفه عن حفص بن غياث عن األعمش عن حيىي بن وثاب قال

و رجاله رجال . إن كانت رطبة غسل ما أصابه، و إن كانت يابسة مل تضره اهـ: الصالة فوطئ على عذرة قال



إذا مر ثوبك أو وطئت قذرا رطبا فاغسله، و إن كان : (3عند رزين العبدري يف جامعه الصحيح، و لفظ ابن عباس

).يابسا فال عليك  

فعلم أن القول بوجوب غسل الرطب و االكتفاء باملسح يف ذي جرم يابس يف غاية من قوة احلجة و سالمة الفهم، 

شارع مرشوش غري خال من النجاسة، كما هو فيتعني الغسل إذا أصاب النعل بول أو مخر، أو مشى البس النعل يف 

.مذهب مجهور أئمة اهلدى  

قال مالك و أبو حنيفة ال جيزيه أن يطهر الرطب إال باملاء، و إن ): (289 – 2(قال البدر العيين يف شرح البخاري 

.ـاه) ال يطهر النجاسات إال املاء يف اخلف و النعل و غريمها: كان يابسا أجزأه حكه و قال الشافعي  

و أما حماولة استغالل ما يروى عن مالك من أن طهارة الثياب ليست بشرط يف صحة الصالة، فعلى خمالفتها لألدلة 

أن طهارة الثياب يف : الصرحية مل يصح عن مالك أصال بل الصحيح عنه هو ما رواه أبو طاهر عن ابن وهب عنه

وياته مجعاء، عند مجيع الفقهاء و احملدثني؟و من مثل ابن وهب بني أصحاب مالك يف قبول مر. الصالة فرض  

هذا مذهبنا و به قال : (عند الكالم يف اشتراط الطهارة من النجاسة يف الصالة) 132 – 3) (اموع(قال النووي يف 

أبو حنيفة و أمحد، و مجهور العلماء من السلف و اخللف، و عن مالك يف إزالة النجاسة ثالث روايات أصحها و 

و الثانية ال . نه إن صلى عاملا ا مل تصح صالته، و إن كان جاهال أو ناسيا صحت، و هو قول قدمي للشافعيأ: أشهرها

.اهـ) تصح الصالة مع النجاسة و إن كان عاملا متعمدا، و إزالتها سنة: و الثالثة. تصح الصالة علم أو جهل أو نسي  
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رواية حممد بن أمحد العتيب املتوىف : يف املنتقى للباجي، و الثالث رواية املدونة، و الثانية رواية ابن وهب كما: فاألوىل

رأيت جلها كذبا و مسائل ال أصول : ه صاحب املستخرجة املعروفة بالعتبية، و عنها يقول حممد بن احلكم 255سنة 

سائل الشاذة و كان كثر فيها الروايات املطروحة و امل: قال ابن لبابة. يف املستخرجة خطأ كثري: و قال ابن وضاح. هلا

، فال يعول على )239(أدخلوها املستخرجة، كما يف الديباج البن فرحون : يؤتى باملسألة الغريبة، فإذا أعجبته قال

.رواية مثله املخالفة ملا عليه اجلماعة و لروايات ثقات أصحاب مالك  

ا إذا تساوت الروايات قوة و ضعفا، لئال يعد فإذا اختلفت الروايات عن إمام فاملتعني هو األخذ مبا يوافق اجلماعة منه

يف موقف الشذوذ عن اجلماعة فكيف إذا كانت الرواية املخالفة ملا عليه اجلماعة واهية كما هنا لكوا رواية العتيب 

فرواية : ثانيةو أما ال. فرواية املدونة اليت هلا املقام األول عند املالكيه، و أيدها الباجي: و أما األوىل. الواهي الروايات

ابن وهب املتفق بني الفرق على جاللة قدره، و هي املوافقة ملا عليه اجلماعة متام املوافقة و عليها عول القاضي 

فمخالفة ملا عليه اجلماعة كل املخالفة، فتهجر لضعفها رواية، و : و أما الثالثة. عبدالوهاب البغدادي املالكي املشهور

فمن رأى جناسة من بول أو غريه يف ثوبه أو يف جسده و هو يف ): (42 – 1(جي يف املنتقى تفاهتها دراية، بل قال البا

يعين  –قال القاضي أبو حممد ): (41 – 1(و قال أيضا . اهـ) صالته فروى ابن القاسم عن مالك يقطع الصالة

اخلالف يف اإلزالة هل هي شرط  إن إزالة النجاسة واجبة ال خالف يف ذلك من قوله، و إمنا: (يف التلقني –عبدالوهاب 

.اهـ) و هذا هو الصحيح عندي إن شاء اهللا، و باهللا التوفيق. يف صحة الصالة أن ال  

فتبني من ذلك و مما نلقاه عن رجال مذهب مالك الثقات أنه ال جمال للتمسك مبذهب مالك أصال يف التساهل يف أمر 

من محل الشاذ محل (و ) من تتبع شواذ العلماء ضل: (دق من قالطهارة الثياب عند مناجاة العبد ربه يف صالته، و ص

كما يف شرح علل الترمذي البن رجب، و تبني أيضا أنه ال جمال ) ال حيمل الشاذ إال الرجل الشاذ(و ) شرا كبريا



لكتاب ملغالط أن حياول التشغيب يف التساهل يف أمر الطهارة يف الصالة، لوضوح حجة اجلمهور يف املسألة يف نص ا

على تطهري الثياب، و يف صرائح السنة اآلمرة باالسترتاه من البول إطالقا، أو املبينة أن عامة عذاب القرب من عدم 

.االسترتاه من البول، كما يف السنن الصحاح  

و أما حديث املضي على الصالة بعد خلع النعل أثناء الصالة فقد اختلفت ألفاظه يف الروايات من شيء أو أذى أو 

قذر أو خبث فيكون أحدها هو لفظ الرسول صلى اهللا عليه و سلم و ما سواه لفظ الراوي على طريقة الرواية باملعىن، 

فال يتعني قصد النجاسة بتلك األلفاظ، و القذر قد يطلق على املستكره طبعا، و كذا اخلبث قد يطلق على املستخبث 

املعنيني ال إطالق العام على متناوالته، ألن الطاهر و غري الطاهر  طبعا، و قد يطلقان على النجاسة إطالق املشترك على

حقيقتان خمتلفتان فال تندرجان حتت عام، فيحتاج األمر إىل بيان يعني املراد من امل على تقدير ثبوت تلك األلفاظ 

ك األلفاظ املتعددة على أن شيئا املتفاوتة املعاين عن املعصوم صلى اهللا عليه و سلم، مع أن الرواية باملعىن واضحة يف تل

من رواية هذا احلديث أعين املضي على الصالة بعد خلع النعل ألذى فيهما مل يرد يف الصحيحني، و تساهل احلاكم و 

.4ابن حبان يف التصحيح مشهور  

تكلم فيه يف السنن و املسانيد يسلم من املآخذ، من انقطاع أو وجود رجل م –بل ليس سند من أسانيد هذا احلديث 

يف سنده أو اختالف فيه وصال و إرساال أو غري ذلك مما يرتل درجة احلديث من مرتبة الصحة إىل مرتلة ما يتقوى 

بعض رواياته ببعض؛ و مثله ال يصلح أن يكون مناهضا لنص اآلية و صرائح وجوب االسترتاه من البول يف السنة 

حاديث املضي على الصالة بعد خلع النعل ألذى فيها على معىن الصحيحة، بل حتمل تلك الدالئل الواضحة على محل أ
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لع النعل فإذا علم أن روايات املضي على الصالة بعد خ. صحة الصالة و إال أعاد عليه السالم الصالة و مل يعدها

متكلم فيها و أا من قبيل ما يتقوى بعضها ببعض، ظهر أنه ال متكن معارضتها للكتاب و السنة الصحيحة الصرحية و 

ال سيما فيما خيالف القياس، اللهم إال أن يؤخذ ا فيما وافق القياس و مل خيالف النصوص، و هو االكتفاء باملسح فيما 

املسح يزول خبالف الرطب الذي تتشرب النعل رطوبته النجسة، و هذا هو وجه قول إذا كان األذى جنسا يابسا ألنه ب

.القائلني بوجوب غسل الرطب كما سبق  

و أما العفو عن طني الشوارع فال تعلق به يف مثل هذه البالد اخلالية من األوحال، على أنه إمنا هو عند الضرورة، و ال 

مثل هذه البالد، مث ما يباح للضرورة إمنا يقدر بقدرها عند أهل الفقه، فال  ضرورة يف استبقاء النعلني على القدمني يف

يستساغ االسترسال يف ذلك استرساال غري حمدود؛ و أما إناخة رواحل بعض الوفود قرب املسجد النبوي فال تصلح 

رضي اهللا عنهم  –عهد أصحابه  الختاذها وسيلة لرمي أزقة املدينة املنورة بالقذارة يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم و

ألن إزالة األذى عن الطريق من تعاليم هذا الشرع األغر فضال عن أبواب املساجد، و كان الصحابة أرعى  –أمجعني 

األمة لتلك التعاليم، على أن كالمنا ليس فيما اختلف فيه، و إن كان احلريص على دينه يبتعد عن مواضع اخلالف 

.غري خالف ليطمئن إىل صحة صالته من  

و أما صب اخلمور يف األزقة فما كان إال يوم حترميها، فمثل هذا األمر الطارئ بعيد عن الدوام بل يزال أثره يف احلال، 

يطؤون بنعاهلم  –رضي اهللا عنهم  –فال يصلح الختاذه وسيلة الستباحة استدامة الوساخة أصال، و ال لعد الصحابة 
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وطء تلك الشوارع بالنعال ال سيما أثناء رشها مبناسبة احلر مث الصالة يف تلك النعال األرجاس، يف الشوارع اليت ا، ف

.مما ال يتفق و التحفظ يف شئون الدين  

و صفوة القول أن محل الناس على الصالة يف املساجد بنعاهلم اليت يطؤون ا هذه الشوارع، و هذه األزقة، و تلك 

النجاسة اليت تشربتها النعال، و بعدم إمكان إمتام السجدة يف هذه املداسات املراحيض تعريض لصلوام للفساد بسبب 

الصلبة عند مجهور الفقهاء، و توسيخ املساجد اليت أمرنا بتطييبها و تطهريها، و نشر للجراثيم اليت حتملها تلك النعال 

جد بالسهر على أحوال أئمة و كل ذلك شر جيب إبعاده عن املسا. القذرة إىل أقدس بقعة حيث يناجي املصلي ربه

و من ال ينصاع منهم ألحكام الشرع يف ذلك زاعما أن ما فعله . املساجد الذين منهم من يستاهل يف ذلك بكل أسف

هو السنة، يرغم أن يبتعد عن اإلمامة يف مساجد أهل احلق، و إن كان ال بد من اإلغضاء عن ذلك باسم احلرية يف 

دعوته إىل حنلته يف معبد خاص تبنيه عشريته، و حظرية خاصة حتوطها طائفته بأمواهلم  املعتقد و العمل فليكن عمله و

أهلمنا اهللا سبحانه الرشاد و . اليت يكتسبوا بكد ميينهم، و عرق جبينهم، ال باألوقاف املرصدة جلوامع املسلمني

.السداد، و االبتعاد عن وجوه الفساد  

 


