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 ڻوڻتا نہيں سے نيند وضوء كا سلم عليہ اهللا صلى نبى
 

 ؟ ہے دليل كيا كى ڻوڻنے وضوء سے نيند
 كى اس ميں حديث والى قيام ساته كے عنہ تعالى اهللا رضى عباس ابن اور

 كر اڻه نے وسلم عليہ اهللا صلى نبى بعد كے سونے كہ جائيگى كى كيا تفسير
 ؟ كى ادا فجر نماز كيے وضوء بغير

 

 هللا الحمد
 

 : أوًال
 

 بن صفوان حديث ذلك في ثبت فقد ، للوضوء ناقض النوم أن على الدليل أما
 نَّاُك ِإَذا َيْأُمُرَنا َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َكاَن: (  قال عنه اهللا رضي عسال
 َوَبْوٍل َغاِئٍط ِمْن َوَلِكْن ، َجَناَبٍة ِمْن ِإال َوَلَياِليِهنَّ َأيَّاٍم َثالَثَة ِخَفاَفَنا َنْنِزَع ال َأْن َسَفًرا
 . الوضوء نواقض من النوم فذكر،  األلباني وحسنه) ٨٩( الترمذي رواه)  َوَنْوٍم

 
 الوضوء نقض في العلماء اختالف بيان) ٣٦٨٨٩( السؤال جواب في سبق وقد

 النوم أما ، مستغرقًا كان إذا الوضوء ينقض النوم أن:  الراجح أن وبيان ، بالنوم
 . الوضوء ينقض فال اليسير

 
 : ثانيًا

 
 ومسلم) ٦٩٨( البخاري رواه فقد السائل إليه أشار الذي عباس ابن حديث وأما

 َصلَّى َوالنَِّبيُّ َمْيُموَنَة ِعْنَد ِنْمُت:  َقاَل َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاٍس اْبِن َعْن) ٧٦٣(
 ، َيَساِرِه َعَلى َفُقْمُت ، ُيَصلِّي َقاَم ُثمَّ َفَتَوضََّأ ، اللَّْيَلَة ِتْلَك ِعْنَدَها َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه

 َوَكاَن ، َنَفَخ َحتَّى َناَم ُثمَّ ، َرْكَعًة َعْشَرَة َثَلاَث َفَصلَّى ، َيِميِنِه َعْن َفَجَعَلِني َفَأَخَذِني
 . َيَتَوضَّْأ َوَلْم َفَصلَّى َفَخَرَج اْلُمَؤذُِّن َأَتاُه ُثمَّ ، َنَفَخ َناَم ِإَذا
 

 أن العلم أهل وذكر ، يتوضأ ولم يصلي وقام ، وسلم عليه اهللا صلى النبي نام فقد
 ، وسلم عليه اهللا صلى بالرسول خاص)  بالنوم الوضوء نقض عدم(  الحكم هذا
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 حدث فإذا ، قلبه ينام وال عينه تنام كانت وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن وذلك
 . بذلك لشعر

 
 : النووي قال

 
 َخَصاِئصه ِمْن َهَذا)  َيَتَوضَّأ َوَلْم َفَصلَّى َفَقاَم َنَفَخ َحتَّى َفَناَم ِاْضَطَجَع ُثمَّ: (  َقْوله"

 َتَناَماِن َعْيَنْيِه َألنَّ؛  اْلُوُضوء َيْنُقض ال ُمْضَطِجًعا َنْومه َأنَّ َوَسلََّم َعَلْيِه اللَّه َصلَّى
 . انتهى"  النَّاس ِمْن َغْيره ِبِخالِف ، ِبِه َألَحسَّ َحَدث َخَرَج َفَلْو،  َقْلبه َيَنام َوال

 
 : الحافظ وقال

 
 َقْلبه َيَنام َوال َعْينه َتَنام َوَسلََّم َعَلْيِه اللَّه َصلَّى َكاَن)  َيَتَوضَّأ َوَلْم َفَصلَّى: (  َقْوله" 
،  َيَتَوضَّأ َلْم َوُربََّما النَّْوم ِمْن َقاَم ِإَذا َتَوضََّأ ُربََّما َكاَن َوِلَهَذا،  ِبَذِلَك َلَعِلَم َأْحَدَث َفَلْو
 . انتهى"  َمَنامه ِفي َيْأِتيه الَِّذي اْلَوْحي ِلَيِعَي النَّْوم َقْلبه ُمِنَع َوِإنََّما:  اْلَخطَّاِبيُّ َقاَل

 
 اهللا صلى اهللا رسول أن َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشَة عن) ٣٥٦٩( البخاري وروى

 أبي عن) ٧٣٦٩( أحمد ورواه) .  َقْلِبي َيَناُم َوال ، َعْيِني َتَناُم: (  قال وسلم عليه
 . عنه اهللا رضي هريرة

 
 ) .٦٩٦( لأللباني" الصحيحة األحاديث سلسلة: " وانظر

 
 اللَِّه َرُسوُل َكاَن:  َقاَلْت عنها اهللا رضي َعاِئَشَة َعْن) ٤٧٤( ماجه ابن وروى
 صححه.  َيَتَوضَُّأ َوال َفُيَصلِّي َيُقوُم ُثمَّ ، َيْنُفَخ َحتَّى َيَناُم َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى

 . ماجه ابن صحيح في األلباني
 

 " :ماجه ابن حاشية" في السندي قال
 

 . النَّاِئم ِمْن ُيْسَمع الذي الصوت هو)  َيْنُفخ َحتَّى(  ْولهَق" 
 

 ِفي ُمَصرًَّحا َجاَء َكَما ، َقْلبه َيَنام َوال َعْينه َتَنام َألنَُّه)  َيَتَوضَّأ َوال َفُيَصلِّي(  َقْوله
 َعَلى ِخيَف مَّاَل اْلُوُضوء َيْنَقِض ِإنََّما النَّْوم َألنَّ ، َناِقض َغْير َفَنْومه ، الصَِّحاح
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 ، َقْلبه َيَنام ال ِفيَمْن َذِلَك َيَتَحقَّق َوال ، َيْعِقل ال َوُهَو ِمْنُه َشْيء ُخُروج ِمْن َصاِحبه
(  َأْصال اْلَباب َهَذا ِفي َوَسلََّم َعَلْيِه اللَّه َصلَّى َنْومه َأَحاِديث ِذْكر َيْنَبِغي فال:  قال ثم

 ، اْلُحْكم ِبَهَذا َمْخُصوًصا َكاَن َأنَُّه َبَيان َمَع الِإ)  بالنوم الوضوء نقض باب يعني
 . باختصار انتهى"  َفْلُيَتَأمَّْل


