
  

لم يعلم الحمد  الحمد لله الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
لله الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على 

إال وحي يوحى   أما بعد.  ينطق عن الهوى إن هو الذي ال
  :فهذه فوائد من أحاديث النبي

ْيرََة رضي الله عنه  ِبيَّ : )  َعْن َأِبي ُهَر َأنَّ النَّ

صلى الله عليه وسلم دََخَل اْلَمْسِجَد , َفَدَخَل 

ِ صلى  ِبي  َم َعَلى النَّ َرُجٌل َفَصلَّى , ُثمَّ َجاَء َفَسلَّ

َفِإنَّك   الله عليه وسلم فرد, َفَقاَل : اْرِجْع َفَصل ِ 

َلْم ُتَصل ِ . َفَرَجَع َفَصلَّى َكَما َصلَّى , ُثمَّ َجاَء 

َم َعلَ  ِ صلى الله عليه وسلم , َفَسلَّ ِبي  َفَقاَل  ى النَّ

َفَقاَل :  -َثلاثًا  -: اْرِجْع َفَصل ِ , َفِإنَّك َلْم ُتَصل ِ 

ْمِني ,  َوَالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحق ِ ما ُأْحِسُن َغْيرَُه , َفَعل ِ

َفَقاَل : إَذا ُقْمَت إَلى الصَّلاِة َفَكب ِْر , ُثمَّ اْقرَْأ َما 

َر مِ  ْن اْلُقرْآِن , ُثمَّ ارَْكْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ رَاِكعًا , َتَيسَّ

ُثمَّ ارَْفْع َحتَّى َتْعَتِدَل َقاِئمًا , ُثمَّ ُاْسُجْد َحتَّى 

َتْطَمِئنَّ َساِجدًا, ُثمَّ ارَْفْع َحتَّى َتْطَمئِنَّ َجاِلسًا . 

َها ( رواه البخاري ".َواْفَعْل ذَِلَك ِفي َصلاِتَك ُكل ِ

 ومسلم

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 شرح الكلمات :
 دخل المسجد : أي المسجد النبوي .

 فدخل رجل : هو خالد بن رافع االنصاري الخزرجي .
 فصلى : أي صالة خفيفة ال يطمأن فيها .
 ارجع : عد إلى فعل الصالة مرة ثانية .

 فانك لم تصل : أي لم تصل صالة مجزئة .
 صلى :أي كصالته األولى لم يطمأن فيها . كما

ثالثا . أي رده ثالث مرات إما ليشتد شوقه إلى العلم فيكون ارسخ 
 في قلبه وادعى لقبوله وأما لخوف أن يكون ناسيا فيتذكر .

والذي بعثك بالحق : أرسلك به وهو الله عز وجل والحق : الصدق 
 في اإلخبار والعدل في األحكام 

 : وقفت لتصلي . قمت إلى الصالة
 

 فكبر : قل الله اكبر وهي تكبيرة اإلحرام .
 تيسر معك : سهل عليك .

 اركع : احن ظهرك .
 تستقر .تطمئن :

 ارفع : أي ظهرك .
 تعتدل قائما :تنتصب قائما .

اسجد : اهو إلى األرض واضعا عليها الجبهة واألنف والكفين والركبتين 
 وإطراف القدمين .
 سبق ما عدا تكبيرة اإلحرام .ذلك : كل ما 

في صالتك كلها : يحتمل أن المراد ما بقي من ركعات صالته أو أن 
 المراد صلواته المستقبلية .

 :المعنى اإلجمالي
هذا حديث جليل يسميه العلماء "حديث المسيء في صالته" وهو 
عمدتهم فيما يجب في الصالة وما ال يجب، حيث جاء من النبي صلى 

وسلم موضع االستقصاء في التعليم والتبيِين ألعمال الصالة، الله عليه 
التي يجب اإلتيان بها ويعتبر ما ترك في هذا الحديث من فعلها غير 

 واجب كما سنوضحه فيما بعد، إن شاء الله تعالى.
ومجمل هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، 

بن رافع(، فصلى صالة غير تامة فدخل رجل من الصحابة، اسمه ) َخاّلد 
 األفعال واألقوال.

فلما فرغ من صالته، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسلم عليه 
، فإنك لم تصل.  فرد عليه السالم ثم قال له: ارجع َفَصلِّ

فرجع وعمل في صالته الثانية كما عمل في صالته األولى، ثم جاء إلى 
ال له: ارجع َفَصلِّ فإنك لم تصل ثالث النبي صلى الله عليه وسلم، فق

 مرات.
فأقسم الرجل بقوله: و الذي بعثك بالحق، ما أحسن غير ما فعلت 
فَعلِّمني فعندما اشتاق إلى العلم، وتاقت نفسه إليه، وتهيأ لقبوله بعد طول 

 الترديد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه.
حرام، ثم اقرأ ما تيسر من القرنن، إذا قمت إلى الصالة فكبر تكبيرة اإل

 ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع من الركوع  85بعد قراءة سورة الفاتحة
 
 

حتى تعتدل قائما، وتطمئن في اعتدالك ثم اسجد حتى تطمئئن سئاجدًا، 
 ثم ارفع من السجود واجلس حتى تطمئن جالسًا.

وافعل هئذه األفعئال واألقئوال فئي صئالتك كلهئا، ماعئدا تكبيئرة اإلحئرام، 
 فإنها في الركعة األولى دون غيرها من الركعات.

 الفوائد :
المئئئذكورة فئئئي هئئئذا الحئئئديث هئئئي أركئئئان الصئئئالة، التئئئي ال األعمئئئال  -1

وهئي تكبيئرة اإلحئرام فئي المئرة األولئى فقئط، ثئم  تسقط سهوًا وال جهاًل.
قئئئراءة الفاتحئئئة فئئئي كئئئل ركعئئئة، ثئئئم الركئئئوع واالعتئئئدال منئئئه، ثئئئم السئئئجود 
واالعتئئئدال منئئئه، والطمأنينئئئة فئئئي كئئئل هئئئذه األفعئئئال حتئئئى فئئئي الرفئئئع مئئئن 

لمئئئئن لئئئئم يوجبوهئئئئا فئئئئي هئئئئذين الئئئئركنين مئئئئع الركئئئئوع والسئئئئجود، خالفئئئئا 
اسئئتحبابهما عنئئدهم. وبقئئي شئئيء مئئن األركئئان، كالتشئئهد، والصئئالة علئئى 

قئئال النئئووي: إنهئئا معلومئئة لئئدى  النبئئي صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم، والتسئئليم
 السائل

أن يفعئئل ذلئئك فئئي كئئل ركعئئة، ماعئئدا تكبيئئرة اإلحئئرام، ففئئي األولئئى  -2
 دون غيرها.

دم وجئئئوا مئئئا لئئئم يئئئذكر فيئئئه مئئئن أعمئئئال دل هئئئذا الحئئئدث علئئئى عئئئ -3
الصالة. لكن بعئد االطئالع علئى طرقئه، واإلحاطئة بجميئع ألفاظئه، لئيعلم 

 المذكور كله فيؤخذ به.
وفيه دليل على وجوا الترتيب بين هذه األعمال، ألنه ورد بلفئ  "  -4

 ثم " وألنه مقام تعليم جاهل باألحكام.
وًا وال جهئئاًل، بئئدليل أمئئر أن هئئذه األركئئان للصئئالة، ال تسئئقط ال سئئه -8

 المصلى باإلعادة، ولم يكتف النبي عليه الصالة والسالم بتعليمه.
يدل هذا الحديث على عدم صئحة صئالة المسئيء، فلئوال ذلئك لئم  -6

 يؤمر بإعادتها.
 منه الصالة الناقصة، أما العالم فال. تجزئيدل على أن الجاهل  -7
واألمر بالمعروف، وأن يكئون فيه دليل على مشروعية حسن التعليم  -5

ذلئئئك بطريئئئق سئئئهلة، ال عنئئئف فيهئئئا، وأن األحسئئئن للمعلئئئم أن يسئئئتعمل 
 طريق التشويق في العلم، ليكون أبلغ في التعليم، وأبقى في الذهن.

وأنه يستحب للمسئول أن يزيد فئي الجئراا إذا اقت ئت المصئلحة  -9
كئئام ذلئئك كئئأن تكئئون قرينئئة الحئئال تئئدل علئئى جهئئل السئئائل بئئبع  األح

 التي يحتاجها.
2 3 4 

w
w
w
.a
lu
k
a
h
.n
e
t

w
w
w
.a
lu
k
a
h
.n
e
t



 

أن االسئئئتفتاح، والتعئئئوذ، ورفئئئع اليئئئدين، وجعلهمئئئا علئئئى الصئئئدر،  -11 
 وغير ذلك كلها مستحبة.وهيئات الركوع والسجود والجلوس 

وفيئئه أن المعلئئم يبئئدأ فئئي تعليمئئه بئئاألهم فئئاألهم، وتقئئدم الفئئروض  -11
 على المستحبات.

قئئال الصئئنعاني: واعلئئم أن حئئديث المسئئيء فئئي صئئالته قئئد اتسئئع  -12
يئتم  فيه نطئاق الكئالم، وتجاذبئت معانيئه األفهئام، و قئد كنئا حققنئا أنئه ال

تقئئئرر فئئئي علئئئم النحئئئو وعلئئئم حمئئئل النفئئئي فيئئئه علئئئى نفئئئي الكمئئئال، لمئئئا 
األصول، أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقئة، فقولئك "ال رجئل فئي 
الئئدار" نفئئي لحقيقئئة الرجئئل فيهئئا، وهئئذا ممئئا ال نئئزاع فيئئه، وأنئئه ال يحمئئل 

 على خالفه من الكمال وغيره إال لدليل. اهئ.
وهي فائدة سبق ذكرها : أن الطمأنينة في جميع األركئان ركئن مئن  -13
ان الصالة لو اختلت هئذه الطمأنينئة بطلئت الصئالة ، ولئذا قئال عليئه أرك

الصالة والسالم لهذا الرجل )اْرِجْع َفَصلِّ ، َفِإنَّك لَئْم تصَصئلِّ ( مئع أنئه لمئا 
دخل في الصالة دخل وهو ينوي الصالة ، لكئن لمئا لئم يئأت بالطمأنينئة 

 فكأنه ليس بمصلي .
ا فئئئي نفئئئس المكئئئان إذا أن السئئئالم المتكئئئرر علئئئى الشئئئخ  وهمئئئ -14

وجد بينه وبين السالم اآلخر فاصل ال بأس به ، ألن هذا الرجل كان فئي 
المسئئجد وسئئلَّم علئئى النبئئي صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم كلمئئا صئئلى ، فكئئان 

، ولئئئذا مئئئا ينكئئئره الئئئبع  مئئئن   عليئئئه الصئئئالة والسئئئالم يئئئرد عليئئئه السئئئالم
ال يسئلم علئى َمئْن  المتشددين من أنه إذا سلَّم اإلنسان من صئالة النافلئة

عئئئن يمينئئئه وال علئئئى مئئئن عئئئن يسئئئاره ، هئئئذا لئئئيس بصئئئحي  ، إذا التقيئئئت 
بأخيئئئك المسئئئلم فسئئئلِّم عليئئئه والحئئئديث يئئئدل علئئئى هئئئذا ، بئئئل إن هئئئذا 
السئئئالم متكئئئرر ، حتئئئى لئئئو التقيئئئت بئئئه ودخلئئئت معئئئه فسئئئلَّمت عليئئئه ثئئئم 
صليت وصلى فلما انصئرفت يسئن لئي بنئاء علئى هئذا الحئديث أن أسئلِّم 

 ال مانع من هذا عليه و 
أن العالم عليئه أن يئؤخر اإلجابئة والبيئان عئن السئائل حتئى يشئتاق  -18

السائل إلى الجواا ، فإذا اشتاق إلى الجواا كانت المعلومة أثبت فئي 
ذهنه ، ولذا أمر عليه الصئالة والسئالم هئذا الرجئل أن يعئود ثئالث مئرات 

ئئَرهص ، فَئَعلِّْمنِئئي  حتئئى قئئال هئئذا الرجئئل ) َواَلَّئئِذي بَئَعثَئئَك بِئئاْلَحقِّ  مئئا أصْحِسئئنص َغيئْ
) . 
 

 أن تكبيرة اإلحرام ركن من أركان الصالة . -16
أن قئئراءة القئئرنن فئئي الصئئالة أمئئر محئئتَّم وواجئئب ، لقولئئه ) ثصئئمَّ اقْئئئَرْأ َمئئا -17

ئئَر ِمئئْن اْلقصئئْرنِن ( ، وهئئل السئئورة التئئي بعئئد الفاتحئئة واجبئئة أم أنهئئا سئئنة    تَئَيسَّ
الصئئواا : أن السئئورة التئئي بعئئد الفاتحئئة سئئنة ، ألن النبئئي صئئلى اللئئه عليئئه 

اللئئه عنئئه قئئال عليئئه الصئئالة  وسئئلم لمئئا أتئئاه ذلئئك الرجئئل يشئئكو معئئاذا رضئئي
) مئاذا تقئول فئئي صئالتك   قئال : أقئرأ الفاتحئئة وأسئأل اللئه الجنئئة   والسئالم

وأستعيذ به من النار وال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ ، فقال عليه الصالة 
والسالم : حولها ندندن ( يعني أن تطويلنا لهذه الصالة من أجل الجنة ومن 

 أجل أن نعاذ من النار . 
قولئئه عليئئه الصئئالة والسئئالم : " ارجئئع َفَصئئلِّ ، فإنئئك لئئم تصَصئئلِّ " مئئرارًا  -15

يئدل علئئى أن الصئالة التئئي يَنقصرهئا صئئاحبها ال تصسئمى صئئالة بلسئان الشئئرع ، 
 وال يصعتّد بها ، وال تصجزئ .

دل هئئئذا الحئئئديث علئئئى أن الئئئذي ال يطمئئئئن بعئئئد الركئئئوع ، وال بئئئين  -19
   السجدتين ال تص  صالته .

وقد رأى حذيفة رجال ال يصِتّم ركوعه وال سجوده ، فلمئا ق ئى صئالته قئال لئه 
حذيفة : ما صليت . قال أبو وائل : وأحسئبه قئال : لئو ِمئّت مئت علئى غيئر 

 سنة محمد صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري .
ليست الِعبرة باألداء بقدر ما هئي العبئرة بإقامئة الصئالة ، ولئذلك فئإن  -21

  يأمر بمجّرد الصالة ، وإنما أمر بإقامتها .الله لم 
وقئد جئئاء فئئي الحئديث : إن الرجئئل ليصئئلي سئتين سئئنة ومئئا تصقبئل لئئه صئئالة   

 لعله يصتّم الركوع وال يصتّم السجود ، ويصتّم السجود وال يصتّم الركوع
  ال ابط في الطمأنينة : -21

يعئود كئل ما جئاء فئي حئديث أبئي حميئد السئاعدي رضئي اللئه عنئه : " حتئى 
 فقار مكانه " .فإذا عاد كل ع و إلى مكانه فقد اطمئن اْلمصصلِّي .

 استقبال القبلة شرط لصّحة الصالة . -22
هئئذا الحئئديث أصئئل وعصمئئدة عنئئد العلمئئاء فئئي إثبئئات أركئئان الصئئالة ،  -23

يها فروض الصالة  .......والله اعلم وبع هم يصسمِّ
 ه وسلم .وصلى الله على نبينا محمد وعلى نله وصحب

 
 
 

  :المطويةعنوان 

 بيان حكم الصلاة بلا طمأنينة

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى الله عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ 

هذه المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة 

 الخير كفاعله .جارية والدال على 

 (55الإصدار رقم )    تهدى ولا تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعّدها 
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