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 "..الَخْمس   َلَوات  الص   َمَثل  " :-عنه اهلل رضي- جابر   حديث رحش
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد: ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

-قال رسول اهلل  :قال -عنو رضي اهلل-حديث جابر بن عبد اهلل  :-رحمو اهلل-ففي باب الرجاء أورد المصنف 
يغتسل منو كل يوم  ،عمى باب أحدكم ر  غم   جار   مثل الصموات الخمس كمثل نير  )) :-صمى اهلل عميو وسمم

 .رواه مسمم (1)((خمس مرات
 ،والخطايا ،أن ىذه الصموات الخمس تكون سبًبا لحط األوزار :وىو ،عالقة ىذا الحديث بباب الرجاء ظاىرة

فكما  ،صفتو -صمى اهلل عميو وسمم-غسل األدران في ذلك النير الذي ذكر النبي كما ت   ،تغسميا غسالً  ،والذنوب
 .بيذه الصموات الخمس ،والذنوب ،فكذلك أيضًا تذىب األوضار المعنوية ،واألقذار ،تذىب معو األدناس الحسية

 :ذكر فيو ثالثة أوصاف ،((عمى باب أحدكم ر  غم   نير جار   كمثل)) :-صمى اهلل عميو وسمم-وقولو 
ولذلك  ؛فيو متجدد ،فيو من الخبث أو ما ي مَقى ،يدفع خبثو: والماء الجاري كما يقول الفقياء ،جار   أنو ل:األو 

إذا كان  ،لموباء ولربما كان محال ،نفالماء يأسَ  ،ولو لم يقع فييا شيء ،يرالمياه الراكدة يسرع إلييا التغ تجدون
 .أما الماء الذي يتحرك فيو يتجدد ،يتحركا راكًدا ال مستقر  

 ،ليس بضحل ،ليس ماؤه بقميل :يعني ،نو ينغمر فيو من دخل فيوأ :أيوالغمر  ،رم  غ :قال أيضاً  :الثانيو 
وىذا الذي يكون ضحاًل يكون سبًبا لالعتالل في كثير من  ،ما يكون ضحالً  :منيا ،واألنيار كما ىو معموم

 ،بحسب األرض التي يكون فييا ،تجد ماء النير إذا كان ضحاًل كأنو نقاعة الحناءنك أحياًنا إحتى  ،األحيان
وال يكاد ينتفع بو إال في  ،إذا كان ضحالً  ،فيو مجمع ليا ،والشوائب ،واألتربة ،ويحمل األقذار ،كمو أطيان :يعني

أما الماء الغمر فيو  ،بل إن ذلك يموثو ،وال يشرب منو ،لكن اإلنسان ال يستطيع أن يغتسل منو ،سقي الزرع
عميو -   وىذا من بالغتو وفصاحتو  ،والتطيير ،فمثل ىذا يحصل بو التنظيف ،الكثير الذي يغمر من دخل فيو

بل إن جزيرة  ،مع أن المدينة لم يكن بيا أنيار ،باألمور -صمى اهلل عميو وسمم-ومعرفتو  ،-الصالة والسالم
 .العرب ليس فييا أنيار

البعيد لربما إذا ذىب اإلنسان إليو فإن ذلك  فالشيء ،يو ال يحتاج إلى كمفةف ،عمى باب أحدكم :والصفة الثالثة
ومن جية أخرى فإنو لربما لبعده ما أن يرجع حتى يحتاج إلى أن يغتسل مرة  ،يكون فيو نوع عناء من جية

سان إذا مشى اآلن من وتالحظون أن اإلن ،ويعرق ،وذلك أن اإلنسان يجيد ،وما أصابو ،لما عمق بو ؛أخرى
 .احتاج إلى أن يغتسل ،ورجع ،أو مشى قميالً  ،إذا جرى قميالً  ،أو نحو ذلك ،بدنو ةأو صح ،أجل رياضة
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أمر  ،وىكذا ىذه الصموات الخمس ،ليس فيو تعبو  ،نو ليس فيو كمفةبحيث إ ،عمى باب أحدكم :فالشاىد ىنا
يغتسل )) :قال -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي  ،-عز وجل-والموفق من وفقو اهلل  ،يسير يحصل بو ىذا التطيير

والوسخ  ،ىل يبقى من القذر ،(2)((؟ىل يبقى من درنو شيء)) :في بعض الرواياتو  ،((منو كل يوم خمس مرات
أو يغتسل في اليوم  ،فكيف بمن يتوضأ ،اإلنسان الذي يغتسل في كل يوم مرة يكون نظيًفا ،ال :فالجواب ؟شيء

 ،وطيارة معنوية لمنفس من الذنوب ،طيارة حسية لمبدن ،وطيارة معنوية ،فيذه طيارة حسية ،خمس مرات
 .واآلثام ،واآلصار

كان  ،من األطباء الذين كانوا يتدربون في الطب ،قبل نحو عشرين سنة ،وقد ذكر لي بعض اإلخوان قديًما
وكان من ضمن ىذه التجارب  ،وكان يشرف عمييم في بعض التجارب ،عندىم أستاذ من بعض البالد الغربية

ففعل ىو  ،ونحو ذلك ،يظير فييا ما يوجد في جسم اإلنسان من الجراثيم ،أو نحو ذلك ،سحةمثل المَ  ،عندىم
فما ظير شيء  ،فمسحنا أيدينا ،فأعطانا :يقول، غابة من الجراثيم، لما قال بيديو ىكذا : غابة،يقولون ،أماميم

وىذه ال يعجز  ،ولم ندخل اآلن في التجارب األخرى ،ىذه قضية سيمة ،أنتم ما تفيمون :وقال ،فغضب ،ذكري  
 :فقالوا لو ،وجمس يتكمم عمييم ،وغضب ،وأنتم لم تفعموىا بطريقة صحيحة ،ويمكن الطفل أن يفعميا ،عنيا أحد
أو األوراق التي يظير فييا نتيجة  ،المادةو ىذه األشياء  وأعطاىم من ،نعيد التجربة مرة أخرى :قال ؟ماذا تريد

 ،ومسحنا وجوىنا ،انظر :قمناو، و ومسحنا لحانا أمام ،وباطنيا ،فمسحنا أيدينا من ظاىرىا :يقول ،ىذا االختبار
نحن  ،ال :قمنا ؟أم ماذا تصنعون ،تعقمون وجوىكم أنتم ىل: وقال ،فتعجب ،ثم كانت التجربة ىي نفس التجربة

وبالذات  ،معمومىذا و  ،ال يتنظفون ناسؤالء يف ،يديو كانت غابة من الجراثيم :يقولون ،س مراتنتوضأ باليوم خم
كرت وذ   ،في مؤتمر أقيم في اإلمارات قبل أسابيع عن المياهف ،معموم أنيم ال يتنزىون من النجاساتف ،النصارى

 (8 – 1: )نسبة الشخص الواحد :أظن قالوا ،إن منطقة الخميج استيالك الماء فييا :قالوا ،نتائج ىذا المؤتمر
كرت عمى أن ىذه قضية طبًعا ذ   ،أضعاف تقريًبا بالنسبة إلييم يةثماننستيمك نحن  :يعني ،بالنسبة لألمريكيين

وىو يغسل وجيو  ،نحن نتوضأ باليوم خمس مرات ،ألعطيتيم الجواب ؛موجوًدا لكن لو كنت   ،غير جيدة وظاىرة
ذا قضى الحاجة  ،-أعزكم اهلل-    يستجمر حتىوال  ،وال يستنزه من بولو ،في اليوم مرة واحدة في الصباح وا 

وال  ،وال يتنزىون منيا ،والنجاسات ،والقذر ،واآلفات ،وتعج بيم الجراثيم ،وال يستعمل الماء ،فإنما يمسح بمسحة
ويجب عميو أن يغتسل  ،يغتسل من الجنابةفإنو المسمم وأما  ،ما يغتسمون ،وال من الجنابة ،الحيض يتطيرون من
كون ت فطبيعي أن ،ويتوضأ خمس مرات ،ومن النفاس ،والمرأة تغتسل من الحيض ،يوم الجمعة كل أسبوع

  .وأمة أخرى نجسة قذرة ،ألمة طاىرة نظيفة أمر معقول جد او  (،8-1أو  7-1) :النسبة
ولذلك انظر أثر الصالة  ؛معنوية وطيارة ،لمنفس ىي طيارة -أييا األحبة-ىذه الصالة ىذه الطيارة و  :فأقول

ىل نفسك اآلن مثل نفسك قبمما تدخل  ؟أثر ىذه الصالة عميك ما ىو :اآلن حينما صميت ،عمى اإلنسان
ولو لم يشعر  ،وتتيذب ،وطمأنينة لمنفس ،وراحة ،الصالة ىذه يحصل فييا سكينةف ،أبًدا ،: الالجواب ؟المسجد
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نسان ما ذىب ويقارن بين إنسان ذىب صمى ،لكن لو جمس ينظر ،اإلنسان بذلك شعوًرا مباشًرا يجد  ،صمى وا 
  .الفرق ظاىًرا

 الجمعة، إلى والجمعة الخمس، الصموات)) :أن أيضًا أخبر -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ،وعمى كل حال
بل في  ،كل ذلك يطير اإلنسان، فوىكذا ،(3)((الكبائر تاجتنب إذا بينين ما مكفرات رمضان، إلى ورمضان

وما يحصل فييا من إطفاء ىذا  ،ثم ذكر حضور كل صالة، (4)((تحترقون تحترقون)) :الحديث اآلخر قال
فإذا  ،أتي وقت الصالة األخرىتثم  ،((تحترقون تحترقون)) :ثم يقول ،بالذنوب والمعاصيالذي يكون االحتراق 

 وصحبو. ،وآلو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم ،وىكذا ،ذىب عنو أثر ذلك توضأ اإلنسان وصمى

                                                           

 اجتنبت ما بينين لما مكفرات رمضان إلى ورمضان الجمعة، إلى والجمعة الخمس الصموات باب الطيارة، كتاب مسمم، خرجوأ -3
 (.233) :رقم الكبائر،

: الكبير والمعجم ،(2224: )رقم ،(2/358: )األوسط والمعجم ،(121: )رقم ،(1/91: )الصغير المعجم في الطبرانيو خرجأ -4
 .(357: )رقم ،(1/265: )والترىيب الترغيب صحيح في األلباني وحسنو ،(8739: )رقم ،(148/ 9)


