
  

مل يعلم احلمد هلل  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي 

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن اهلوى إن هو ال
  :فوائد من أحاديث النيب

أرَقَم رَضَي هللا َعْنُه قال:  َعْن َزيد ْبن  

ُجُل  ُم في الصَّلاة  ُيَكل  م الرَّ "ُكَنا َنَتَكلَّ

ا َصاحَبُه وُهَو إ لى َجْنب ه  في  نَّ م 

الصلاة  َحتى َنَزَلْت }وُقوُموا هلل 

َنا َعن   كوت  وُنهي  ْرَنا بالسُّ َقان ت يَن{ فُأم 

 اْلَكلام"

 رواه البخاري ومسلم

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 الكلمات:شرح 

 كنا نتكلم :أي خلف النيب صلى هللا عليه وسلم .
 يكلم الرجل صاحبه : يكلمه يف حاجته . 

 وقوموا هلل : أي الجله .
 قانتني : ساكتني معظمني .
 فامرنا : امرنا هللا تعاىل .

الم الناس ال كل الكالم الن بالسكوت : الكف عن الكالم واملراد ك
 الصالة فيها قراءة وتكبري وتسبيح ودعاء .
 هنينا : هنانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .

 عن الكالم : أي كالم الناس .
 املعىن اإلمجايل:

ذكر زيد بن أرقم رضي هللا عنه أن املسلمني كانوا يف بدء أمرهم 
يتكلمون يف الصالد بقدر حاجتهم إىل الكالم، فقد كان أحدهم يكلم 
صاحبه جبانبه يف حاجته، وكان على مسمع من النيب صلى هللا عليه 

 وسلم، ومل ينكر عليهم. وملا كان يف الصالة شغل مبناجاة هللا عن 
 
 

مالالالالالالالالع اململالالالالالالالالوقني، أمالالالالالالالالرهم هللا تبالالالالالالالالار  وتعالالالالالالالالاىل با افظالالالالالالالال  علالالالالالالالالى الكالالالالالالالالالم 
 الصالة وأمرهم

الالالالالالالالالالاف ظ وا  بالسالالالالالالالالالالكوت وهنالالالالالالالالالالاهم عالالالالالالالالالالن الكالالالالالالالالالالالم، فالالالالالالالالالال ن ل هللا تعالالالالالالالالالالاىل:  ح 
ع ل الالالالالالالالى الص الالالالالالالالل و ات  و الُصالالالالالالالالالالة  الو سالالالالالالالالطى و ق وم الالالالالالالالالوا هلل ق الالالالالالالالان ت ني   . فعالالالالالالالالالر  
الصالالالالالالالالال اب  منهالالالالالالالالالا هنالالالالالالالالاليهم عالالالالالالالالالن الكالالالالالالالالالالم يف الصالالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالانتهوا، رضالالالالالالالالالى 

 هللا عنهم.
 :ختال  العلماءا

أمجالالالالالالالع العلمالالالالالالالاء علالالالالالالالى بطالالالالالالالالن صالالالالالالالالة مالالالالالالالن تكلالالالالالالالم فيهالالالالالالالا عامالالالالالالالدا  لغالالالالالالالري 
 مصل تها، عاملا بالت رمي.

واختلفالالالالالالالالالالالالالوا يف السالالالالالالالالالالالالالاهي، واراهالالالالالالالالالالالالالل واملكالالالالالالالالالالالالالره، والنالالالالالالالالالالالالالائم، وا الالالالالالالالالالالالالذر 
 للضرير، واملتكلم ملصل تها.

فالالالالالالالالالذه  احلنابلالالالالالالالالال  إىل بطالالالالالالالالالالن الصالالالالالالالالالالة يف كالالالالالالالالالل هالالالالالالالالالذا، عمالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالذا 
الالالالالالالاللم ع ل يالالالالالالالال   يف الص الالالالالالالالالة  احلالالالالالالالالديث الالالالالالالالالذي معنالالالالالالالالا، وحالالالالالالالالديث  ك ن الالالالالالالال ا ن س 

: إ ن يف الص الالالالالالالالالالالالالة  ل   الالالالالالالالالالالالغ:ال   متفالالالالالالالالالالالالق عليالالالالالالالالالالالاله ن الالالالالالالالالالالالا، ق الالالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالر ُد ع ل يال:  -فال تال 
 وغريمها. من األدل .

ومالالالالالالالالا ذهالالالالالالالال  إليالالالالالالالاله اإلمامالالالالالالالالان، مالالالالالالالالال ، وال الالالالالالالالافعي، مالالالالالالالالن عالالالالالالالالدم قطالالالالالالالالع 
الصالالالالالالالالالالالالالالالالة بكالالالالالالالالالالالالالالالالم اراهالالالالالالالالالالالالالالالل، والسالالالالالالالالالالالالالالالاهى، وا الالالالالالالالالالالالالالالذر، واملالالالالالالالالالالالالالالالتكلم 

 -أيضالالالالالالالالالالا   -ملصالالالالالالالالالالل تها بعالالالالالالالالالالد السالالالالالالالالالالالم قبالالالالالالالالالالل إ امهالالالالالالالالالالا، ذهالالالالالالالالالال  إليالالالالالالالالالاله
اإلمالالالالالالام أوالالالالالالالد يف روايالالالالالالالات قويالالالالالالال  صالالالالالالال ي   عنالالالالالالاله، وهالالالالالالالو اختيالالالالالالالار شالالالالالالالي  

 اإلسالم   ابن تيمي   .
وأدلالالالالالالالالالالالالال  ذلالالالالالالالالالالالالال  قويالالالالالالالالالالالالال  واضالالالالالالالالالالالالال  .منها: حالالالالالالالالالالالالالديث   ذي اليالالالالالالالالالالالالالدين   
وكالالالالالالالالالالالالم النالالالالالالالالالالاليب صالالالالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالالالاللم وذي اليالالالالالالالالالالالدين وأ  بكالالالالالالالالالالالر 
وعمالالالالالالالالر، وسالالالالالالالالرعان النالالالالالالالالاس الالالالالالالالالذين خرجالالالالالالالالوا مالالالالالالالالن املسالالالالالالالال د، يالالالالالالالالرددون 

واه مسالالالالالالالالالاللم عالالالالالالالالالالن معاويالالالالالالالالالال  بالالالالالالالالالالن بيالالالالالالالالالالنهم  قصالالالالالالالالالالرت الصالالالالالالالالالالالة  .ومالالالالالالالالالالا ر 
ن مالالالالالالالالا أن الالالالالالالالا أ ص الالالالالالالاللي م الالالالالالالالع  الن الالالالالالالاليبُ  صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم إ ذ  احلكالالالالالالالالم: بال يال:
:  ي رو  الالالالالالالالال  هللا  فال ر م الالالالالالالالالا  ال:ق الالالالالالالالالوم   الالالالالالالالالن  الق الالالالالالالالالو:م، فال ق ل:الالالالالالالالال   الالالالالالالالالَل م  ع طالالالالالالالالال   ر ج 
الالالالالالالالالال ن ك م: تال ن:ظ الالالالالالالالالالر ون   ف   ع ل الالالالالالالالالالوا  الالالالالالالالالالاله ، م الالالالالالالالالالا ش  : و ام ك: ب  بص الالالالالالالالالالار ه م:، فال ق ل:الالالالالالالالالال  

الالالالالالالالر بون ب  ي:الالالالالالالالد يه م:  الالالالالالالالم ت و  لك الالالالالالالالىنُ    ي ض: الالالالالالالالا ر أيالالالالالالالالته م ي ص: الالالالالالالالاذ ه م: ف م  ع ل الالالالالالالالى أف:م 
 …س ك  ُّ فال ل م ا ص ل ى  ر س ول هللا صلى هللا عليه وسلم

 
 

َء م ن: ك الم الناس   فلم ي مره  قال:   إن هذ ه  الصالة  ال ي ص:ل ح  ف يه ا ش ي:
 باإلعادة.

ر ه وا ع ل ي:ه   إىل غري  ت ك: ي ان  وم ا اس: وحديث:   ع ف ي ألُمِت  عن  اخل ط    والنس:
 ذل  من األدل ، الصرحي  الص ي  .
هذا املب ث ينقسم إىل مالم  أقسام، ذكر شي  اإلسالم ابن تيمي  أن 

فهنا  الكلمات الِت تدل على معىن فيها مثل  يد  و  فم  وغري ذل . 
وهنا  كلمات تدل على معىن يف غريها مثل  عن  و  من  و  يف  وما 

 هو بسبيلها.
وهذان النوعان من الكالم يدالن على معىن بالوضع وقد أمجع أهل 

لصالة إن مل يكن له عذر شرعي. أما العلم على إفساد هذا القسم ل
القسم الثا  يف الكالم فهو ماله معىن بالطبع كالت وه والبكاء واألنني 
واألظهر أنه ال يبطل الصالة، ألنه لي  كالما يف اللغ  الِت خاطبنا  ا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما القسم الثالث وهو الن ن   فقد ورد 

  إذا دخل  عليه وهو يصلى تن نح يل  من حديث علي قال:   كن
ونقل عن اإلمام أود روايتان فيه، إحدامها اإلبطال، واختيار ال ي  تقي 
الدين عدم اإلبطال حبال.قال شي  اإلسالم يف  االختيارات : واألظهر 
أن الصالة تبطل بالقهقه  إذا كان فيها أصوات عالي  تنايف اخل وع 

الستمفا  والتالع  ما يناقض املقصود الواج  يف الصالة.وفيها من ا
 من الصالة. ف بطل  لذل ، ال لكوهنا كالما .

 قال ابن املنذر: أمجعوا على أن الض   يفسد الصالة.
 فمالص  القول ما ذكرناه : 

 أنه إن تكلم يف الصالة عامدا  من غري عذر بطل  . احلال  األوىل : -
، ف مل  من العلماء يرون ص     إن تكلم عامدا  لعذر احلال  الثاني  : -

ذل  ، ومن العذر   أن ين ي اإلنسان من هلك    ك ن يكون هنا  
شمص سيقع يف حفرة عميق  يعلم أنه لو وقع فيها من هو غري م بصر 

 ملات ، فينبهه ولو كان يف صالته .
 احلال  الثالث  :  -

إما نسيانا أو إكراها ، هنا إن تكلم لعذر من غري تعمد إما جهال و 
 الصواب ص   الصالة .
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 ما يؤخذ من احلديث:
أن الكالالالالالالالم أمنالالالالالالاء الصالالالالالالالة يف أول اإلسالالالالالالالم كالالالالالالان مباحالالالالالالا  ، فكالالالالالالان  -1

الرجالالالالل يكلالالالالم صالالالالاحبه يف الصالالالالالة ، حالالالالَ ن لالالالال  هالالالالذه ا يالالالال  :  و ق وم الالالالوا: 
ُ  ق الالالالالان ت ني   البقالالالالالرة أكالالالالالان الكالالالالالالم املبالالالالالاح قبالالالالالل الت الالالالالرمي يف لكالالالالالن  832لِل 

 أول اإلسالم أكان لكل كالم أم لكالم معني وما عداه فال  
 ارواب / كان كالما معينا ، ما هو ذلكم كالم  

هالالالالو الكالالالالالم الالالالالذي تقتضالالالاليه احلاجالالالال  ،ولالالالالذا يف روايالالالال  البمالالالالاري :  كالالالالان 
يكلالالالالالم الرجالالالالالل صالالالالالاحبه يف الصالالالالالالة يف حاجتالالالالاله  قالالالالالال ابالالالالالن ح الالالالالر روالالالالاله 

هالالالالالذا يالالالالالدل علالالالالالى أهنالالالالالم مالالالالالا كالالالالالانوا يتكلمالالالالالون بالالالالالالكالم مالالالالالن غالالالالالري هللا :   
 حاج  .

حتالالالالالالرمي الكالالالالالالالم يف الصالالالالالالالة بعالالالالالالد نالالالالالال ول قولالالالالالاله تعالالالالالالاىل:  و ق وم الالالالالالوا هلل  -8
ق الالالالان ت ني   . مالالالالن العامالالالالد، وهالالالالو الالالالالذي يعلالالالالم أنالالالاله يف صالالالالالة، وأن الكالالالالالم 

 فيها حمرم.
مفسالالالالالد للصالالالالالالة، ألن النهالالالالالي يقتضالالالالالي  -مالالالالالع حرمتالالالالاله -أن الكالالالالالالم -3

 الفساد.
أن القنالالالالالالوت املالالالالالالذكور يف هالالالالالالذه ا يالالالالالال ، مالالالالالالراد بالالالالالاله السالالالالالالكوت، كمالالالالالالا  -4

فهمالالالالالاله الصالالالالالال اب ، وعملالالالالالالوا مبقتضالالالالالالاه يف زمالالالالالالن النالالالالالاليب صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله 
 وسلم.

أن املعالالالالالالىن الالالالالالالذي حالالالالالالرم مالالالالالالن أجلالالالالالاله الكالالالالالالالم، هالالالالالالو طلالالالالالال  اإلقبالالالالالالال  -5
الالالالالالر  : علالالالالالالى هالالالالالالذا  علالالالالالالى هللا يف هالالالالالالذه العبالالالالالالادة، والتلالالالالالالذذ مبناجاتالالالالالاله ف لي  :

 املعىن السامي.
النسالالالالال  يف مثالالالالالل هالالالالالذا احلالالالالديث الالالالالالذي مجالالالالالع بالالالالالني الناسالالالالال  صالالالالراح   -6

 واملنسوخ.
قالالالالالال القالالالالالرطيب :وقيالالالالالل : إن أصالالالالالل القنالالالالالوت يف اللغالالالالال  الالالالالالدوام علالالالالالى  -7

ال الالالالالاليء ، ومالالالالالالن حيالالالالالالث كالالالالالالان أصالالالالالالل القنالالالالالالوت يف اللغالالالالالال  الالالالالالالدوام علالالالالالالى 
ال الالالالالاليء جالالالالالالاز أن يسالالالالالالمى م الالالالالالد مي الطاعالالالالالال  قانتالالالالالالا  ، وكالالالالالالذل  مالالالالالالن أطالالالالالالال 

أطالالالالالال اخل الالالالالوع والسالالالالالكوت القيالالالالالام والقالالالالالراءة والالالالالالدعاء يف الصالالالالالالة ، أو 
 . ؛ كل هؤالء فاعلون للقنوت

 
 

ال بالالالالاس بالسالالالالالم علالالالالى املصالالالاللي إن كالالالالان حيسالالالالن الالالالالرد باإلشالالالالارة وقالالالالاله  -2
طائفالالال  مالالالن العلمالالالالاء وال يثالالالاب علالالالالى عمالالالل م الالالوب إمجاعالالالالا، ومالالالن صالالالاللى هلل 
مث حسالالالالنها وأكملهالالالالا للنالالالالاس أميالالالال  علالالالالى مالالالالا أخلصالالالاله هلل ال علالالالالى مالالالالا عملالالالاله 

 لم رب  أحدا.للناس وال يظ
األكالالالالالل وال الالالالالرب يف الصالالالالالالة عمالالالالالدا  يبطالالالالالل الصالالالالالالة باإلمجالالالالالاع، وعلالالالالالى  -9

   .من فعل ذل  عامدا  أن يعيد صالته
واختلالالالالف أهالالالالل العلالالالالم فالالالاليمن أكالالالالل أو شالالالالرب ناسالالالاليا  والصالالالال يح أن األكالالالالل 

  .وال رب يف الصالة كالكالم
يبطالالالالالل الصالالالالالالة، بالالالالال ن تن الالالالالغل مبالالالالالا لالالالالالي   االشالالالالالتغال مبالالالالالا لالالالالالي  منهالالالالالا -11

حياكالالال  مالالالوب مالالالثال  أو تصالالاللح بالالالاب أو حالالالَ   الالالي م الالاليا  كثالالالريا  ،  منهالالالا مثالالالل
احلركالالالالالالال  الكثالالالالالالالرية تبطالالالالالالالل الصالالالالالالالالة ألن ال الالالالالالالمص يكالالالالالالالون فعالالالالالالالل مالالالالالالالا ينالالالالالالالايف 

  .الصالة يف أصله
حالالالالالالالديث الالالالالالالالنف  ال يفسالالالالالالالد الصالالالالالالالالة ولكنالالالالالالاله يالالالالالالالنقص مالالالالالالالن أجرهالالالالالالالا  -11

فينبغالالالالي علالالالالى املصالالالاللي أن حيالالالالر  علالالالالى االست ضالالالالار وعلالالالالى قطالالالالع حالالالالديث 
ختطالالالالالالر لالالالالالال  وأنالالالالالال  يف الصالالالالالالالة حتالالالالالالاول أن الالالالالالالنف ، هالالالالالالذه اخلالالالالالالواطر الالالالالالالِت 
 .تقطعها كي ت خذ أجر صالت 

 –صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  -ي كالالالالره أيضالالالالا  كثالالالالرة االلتفالالالالات ألن النالالالاليب  -18
لكالالالالن هالالالالالذا "إمنالالالالا هالالالالو اخالالالالتالس نتلسالالالاله ال الالالاليطان مالالالالن صالالالالالة العبالالالالد":قالالالالال

صالالالالالاللى هللا  -االلتفالالالالالات الكثالالالالالالري، أمالالالالالالا االلتفالالالالالالات اخلفيالالالالالالف وارد عالالالالالالن النالالالالالاليب 
التفالالالالالال  وورد عالالالالالالن صالالالالالال ابته أيضالالالالالالا  أهنالالالالالالم التفتالالالالالالوا يف أنالالالالالاله  -عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

 الصالة
 املطلوب يف الصالة اخل وع باطنا وظاهرا . -13
السالالالالالالالن  ت الالالالالالالالمل االحكالالالالالالالالام التكليفيالالالالالالالال  اخلمسالالالالالالالال  الواجالالالالالالالال  واحلالالالالالالالالرام  -14

 واملست   واملكروه واملباح .
السالالالالالن  املطهالالالالالرة كالكتالالالالالاب يف وجالالالالالوب االخالالالالالذ  الالالالالا ولالالالالال وم التكليالالالالالف  -15

 فما حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل ما حرم هللا وهنى عنه .    
 وهللا اعلم 

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وص به وسلم 
 
 
 

  :المطويةعنوان 

 بيان حكم الكلام في الصلاة

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (56اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 ع مي إبراهيم ع ي أعُدها 
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