
  

مل يعلم احلمد هلل الذي  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
ينطق عن  الخلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي 

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

ِه  ْيرََة رضي هللا عنه : أَنَّ رَُسوَل اللَّ َعْن أَِبي ُهَر

َقاَل : ) إذَا َصلَّى  صلى هللا عليه وسلم 

ْف َفإِنَّ ِفيِهْم الضَِّعيَف  اِس َفْلُيَخف ِ أََحُدُكْم ِللنَّ

ِقيَم  َوذَا اْلَحاَجِة , َوإِذَا َصلَّى أََحُدُكْم َوالسَّ

ْل َما َشاءَ ( . ِ  ِلَنْفِسِه َفْلُيَطو 

 رواه البخاري ومسلم
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  شرح الكلمات:
 الضعيف : ضعيف البدن .

 : املريــض   السقيـم
 املعىن اإلمجايل:
ـــــــــى جـــــــــا ت هـــــــــذه  الشـــــــــريع  الســـــــــمة   باليســـــــــر والســـــــــهول   و نـ   

الع ن ـــــــــــهلذ واحلـــــــــــريت. وهلـــــــــــذا   فـــــــــــ ن الصـــــــــــالة الـــــــــــ  هـــــــــــي أجـــــــــــ  
الطاعـــــــــــــات   أمـــــــــــــر النـــــــــــــيب  ـــــــــــــلى   عليـــــــــــــه و ـــــــــــــلم اإلمـــــــــــــام 
التخ يـــــــــف فيهـــــــــا  لتتيســـــــــر و ســـــــــه  علـــــــــى املـــــــــ موم   فيخرجـــــــــوا 
ـــــــــــق  ـــــــــــون. و ن   املـــــــــــ موم  مـــــــــــن ال يطي منهـــــــــــا وهـــــــــــم هلـــــــــــا  ا ب

 و مرضه أو حاجته.التطوي   إما لعجزه. أ
ــــــــه ال يضــــــــر  فــــــــ ن ىــــــــان املصــــــــلى من ــــــــردا فليطــــــــو  مــــــــا شــــــــا .  ن

 أحداً بذلك.
ومـــــــــن ىراهتـــــــــه  ـــــــــلى   عليـــــــــه و ـــــــــلم للتطويـــــــــ   الـــــــــذي يضـــــــــر 
ـــــــه ملـــــــا جـــــــا ه  جـــــــ  وأخـــــــ ه  ـــــــاو أو يعـــــــو هم عـــــــن أعمـــــــاهلم  أن الن
ــــــ خر عــــــن  ــــــالة الصــــــب  مــــــ  ا ماعــــــ   مــــــن أجــــــ  اإلمــــــام  ــــــه يت أن
الــــــــذي يصــــــــلى  ــــــــم  فيطيــــــــ  الصــــــــالة   ضــــــــ  النــــــــيب  ــــــــلى   
عليــــــــــه و ــــــــــلم  ضــــــــــبا شــــــــــديدا  و ــــــــــا  : إن مــــــــــنكم مــــــــــن ين ــــــــــر 

    ويكّره إليهم الصالة ويثقلها عليهم  الناو عن طاع 
 
 

 ف  ّيكم أمَّ الناو فليوجز  ف ن منهم العاجزين وذوى احلاجات.
و ــا  شــيس اإل ــالم ابــن  يميــ  : الواجــ  علــى املســلم أن يرجــ    مقــدا  
التخ يف والتطوي  إىل السن    و ذا يتب  أن أمره بالتخ يف ال يُنـا  أمـره 

  حديث عما  الذي   الصةي  ملا  ا  : إن طو   ـالة  بالتطوي  أيضا
ــن  فقهــه   فــ طيلوا الصــالة واُ ُصــُروا ــر  ُخطبتــه م ةذـنَّـــ ق مذ اخلطبــ  .  الرجــ  و ذص 

وهنـــام أمـــرهم بـــالتخ يف وال منافـــاة بينهمـــا فـــ ن اإلطالـــ  هنـــا بالنســـب  إىل 
ه مـن  ـرا ة اخلطب  والتخ يف هنام بالنسب  إىل ما فع  بعض ا ئم    زمانـ

البقــرة   العشــا  ا خــرة . اهـــ . وهــذا الــذي أشــا  إليــه شــيس اإل ــالم ابــن 
 يمي  هو ما أنكره النيب  لى   عليه و لم على معاذ  ضي   عنه.و ا  
ابن القيم : وأمـا  ولـه :   أيكـم أّم النـاو فليخ ـف   و ـو  أنـ   ضـي   

ـــرق نســيب عنــه : ىــان   ــو    أخــف النــاو  ــالة    ــ ام . فــالتخ يف أم 
يرجــ  إىل مــا فعلــه النــيب  ــلى   عليــه و ــلم ووا ــ  عليــه   ال إىل شــهوة 
املـــ موم    ف نـــه مل يكـــن يـــ مرهم بـــ مر  َ ِال ـــه   و ـــد ع لذـــم  أن مـــن و ائـــه 
الكبــو والضــعيف وذا احلاجــ    فالــذي فـ ع ل ــه هــو التخ يــف الــذي أ م ــر  بــه   

ن  ـال ه أطـو  مـن ذلـك ب ضـعاع مضـاع     فهـي ف نه ىان ميكـن أن  كـو 
يـه الـذي ىـان وا ـ  عليـه هـو احلـاىم  خ ي   بالنسب  إىل أطـو  منهـا   وه د 

  على ى  ما  نازع فيه املتنازعون . اهـ. 
وإطالته عليه الصالة والسالم مل  كن   القرا ة فةس  ب  ىانـهل    ـائر 

هل عن أنـ   ـا  : إال ال الصالة   فقد  وى البخا ي ومسلم من طريق ثاب
آلو أن أ لي بكـم ىمـا  أيـهل   ـو     ـلى   عليـه و ـلم ُيصـلي بنـا . 
 ا  ثابهل : فكان أن  يصـن  شـيةا ال أ اىـم  صـنعونه   ىـان إذا  فـ   أ ـه 
ـي   وإذا  فـ   أ ـه مـن  من الرىـوع انتصـ   ائمـا حـو يقـو  القائـ   ـد ن سذ

  ي .السجدة م ك ث  حو يقو  القائ   د ن سذ 
ــرذ الــدّذيك   و   وايــ  :   نـ ق  ــر  ى  و ــد  ــى النــيب  ــلى   عليــه و ــلم عــن نـ ق 

نـ ق رذ الُغراب .   ى 
ــه املوافــق لقولــه عليــه الصــالة والســالم    نــه ال  فــاملرج    ذلــك إىل هدي
ـــالذف هـــذا ا مـــر . ُِ  يُتصـــّو  أن يـــ مر عليـــه الصـــالة والســـالم بـــالتخ يف َ 

 ضـــي   عنهمـــا : ىـــان   ـــو     ـــلى   عليـــه  ـــا  عبـــد   بـــن عمـــر 
 .و لم ي مر بالتخ يف وي ؤمُّنا بالصافات

 

 اختالع العلما :
ــــه و ــــلم  ــــيب  ــــلى   علي ــــث  ــــةية   صــــف  ــــالة الن ــــام أحادي هن
ــــــــ   ويقضــــــــى  ــــــــذه  الــــــــذاه  إىل البقي ــــــــث يكــــــــ   في ــــــــالطو    ي ب
ـــــيب  ـــــلى    ـــــ  الن ـــــد م الرىعـــــ  ا وىل م ـــــه  َ يرجـــــ  ويتوضـــــ  ي حاجت

ىــــالبقرة  عليــــه و ــــلم  وب نــــه يقــــرأ   الصــــالة املكتوبــــ  بطــــوا  الســــو    
 والنسا   وا عراع  ويقرأ بطوا  امل ص   ق   والطو  وحنومها.

وهنـــــــام أحاديـــــــث  ـــــــةية  هـــــــث علـــــــى التخ يـــــــف  منهـــــــا هـــــــذان 
احلــــــديثان اللــــــذان معنــــــا وأنــــــه يقــــــرأ بـــــــ   ــــــ  يــــــا أيهــــــا الكــــــافرون  و 

  اإلخالص  وحنو ذلك .
ــــــ    - بعــــــاً هلــــــذه ا دلــــــ  -والنــــــاو خمتل ــــــون.فمنهم مــــــن يــــــرى التطوي
ذه ا حاديـــــث   ومـــــنهم مـــــن يـــــرى التخ يـــــف عمـــــالً  ـــــا و د عمـــــال  ـــــ

ــــــا   وهلل احلمــــــد   ــــــث  ع ــــــ  هــــــذه ا حادي ــــــي  ب ــــــه ل فيهــــــا.واحلق  أن
ان  وىلهـــــا مت قـــــ . ولكـــــن التخ يـــــف والتَّط وذيـــــ  أمـــــران نســـــبيان  ال ُ  ـــــدَّ

ّد   ن الناو   ذلك على بـ و ن  بعيد.   ذ
عبــــــادة والطاعــــــ  فالنــــــا رون يــــــرون الصــــــالة املتو ــــــط  طويلــــــ  وأهــــــ  ال

ــــــث النــــــيب  ــــــلى   عليــــــه و ــــــلم  يرو ــــــا  صــــــوة. فلوجــــــ  إىل أحادي
وإىل حـــا   ــــال ه  ويطبـــق بعضــــها علـــى بعــــض  ي هـــر احلــــق ال ا ــــ . 
و ــــد ذىــــر الصـــــنعاال: أنــــه  ـــــلى   عليــــه و ــــلم ىـــــان يطيــــ   ـــــال ه 

 لعلمه  ا  املؤ   به  وأن ا مر بتخ يف الصالة خاص با م .
 ال وائد :

 جوب خت يف  الة ا ماع  م  اإلئتمام.و  -1
ه هـــــذا مـــــن  -2 ـــــ   وعـــــدُّ ـــــى املثقل ـــــه و ـــــلم عل  ضـــــبه  ـــــلى   علي

 ال تن .
جـــواز  طويـــ   ـــالة املن ـــرد مـــا شـــا   و يـــد بـــ ن ال ِـــريت الو ـــهل  -3

وهـــــو   الصـــــالة. وذلـــــك ىــــــيال  صـــــطدم مصـــــلة  املبالغـــــ  بالتطويــــــ  
  و و تها.من أج  ىما  الصالة م  م سدة إيقاع الصالة   

 وجوب مراعاة العاجزين وأ ةاب احلاجات   الصالة. -4
ـــــ موم  ينةصـــــر  -5 ـــــ  الصـــــالة  إذا ىـــــان عـــــدد امل ـــــ و ب طال ـــــه ال ب أن

 وآثروا التطوي .
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علـى النـاو طريـق اخلـو  و ببـه إلـيهم  أنه ينبغي لإلنسان أن يسه   -6
 وير بهم فيه   ن هذا من الت ليف  ومن الدعاي  احلسن  اإل الم.

أن م ن  فع  شيةا لن سه فهو خموَّ إن شـا  أن ي خـذ ا ىثـر أو ا  ـ   -7
بينما لو ىان موىل من  ذب  أشخاص ف ن الواج  عليه أن ي خذ با  ل  

الصــالة والســالم لإلمــام أن ِتــا  مــا هــو هلــم وهــذا  ــاهر مــن أمــره عليــه 
أن  -8أيســـر وأ ـــه  هلـــم بينمـــا إذا ىـــان مـــ  ن ســـه فليطـــو  مـــا شـــا  .

التخ يف املـذىو    هـذا احلـديث لـي  خت ي ـا مبنيـا أعلـى أمزجـ  وأهـوا  
الناو وإمنا هو  اج  إىل فعله عليه الصالة والسالم ولذا ىمـا  ـي م معنـا 

ــه  ــا     مــا  ــليهل و ا  إمــام  ــ  أخــف مــن حــديث أنــ   ضــي   عن
 الة وال أمت من النيب  لى   عليـه و ـلم   ويقـو  ابـن عمـر  ضـي   
عنهمــا   ىـــان   ـــو     ـــلى   عليـــه و ـــلم ي مرنـــا بـــالتخ يف ويؤمُّنـــا 
بالصافات   فقرا ة اإلمام بالصافات أو بسو ة ا عراع   املغـرب وىـذا 

م هـذا هـو السـن    ولـذا يقـو  ابـن القـيم ما و د عنه عليه الصالة والسـال
 علق النقَّا ون  ـديث معـاذ   وإمنـا التخ يـف أمـر نسـيب مـرده    محه   :

إىل فعله عليه الصالة والسالم  نه عليه الصالة والسالم ما ىان ليخالف 
 وله فعله   إذًا م ـن  فعـ  ى عـ  النـيب  ـلى   عليـه و ـلم فهـو املخ ـف 

  فــ ن   ة والســالم ىــان و ا ه الضــعيف وذو احلاجــ  والســقيم نــه عليــه الصــال
الرج  ىما يقو  ابن مسعود  ضي   عنـه   ليـؤ ى بـه يُهـادى بـ  الـرجل  حـو 
يُقام   الصف   وهذا يد  على أن و ا ه عليه الصالة والسالم م ن  هم ضـع ا  

قصــون فر بــوا أن مجاعـ  املســجد إذا ىـانوا مجاعــ  الصــو ة ال يزيـدون وال ين -8
 من اإلمام أن يطوّذ  إطال  زائدة فال ب و بذلك .

أن التطويــ  الزائــد عــن الســن  حــرام هــذا إذا ىــان إمامــا أمــا إذا ىــان يصــلي -9
 وحده فلي ع  ما شا  شريط  أال يضر بن سه . 

أن اإلطال  الزائدة عن السن  ىما  لف الرم   نه عليـه الصـالة والسـالم  -10
  من أج  الرم .ما ىان يغض  إال

أن د   امل ا ــد ُمقـــدم علـــى جلـــ  املصــاا   فـــال شـــك أن اإلىثـــا  مـــن  -11
 ــ خر  ــرا ة القــرآن مصــلة  وخــو لكــن إن  ر ــ  عليــه حصــو  م ســدة مــن 

املصل  ف نه مُينـ    ولكـن ىمـا أ ـل هل املقصـود مـن اإلطالـ  هـي اإلطالـ  
 .  الزائدة عن السن 

 
 

أن النـــيب  ـــلى   عليـــه و ـــلم حـــذ  مـــن التن ـــو عـــن اخلـــو وهـــذا ال  -12
ينةصـــر   الصـــالة بـــ  يشـــم  ا عمـــا  ا خـــرى فعلـــى الداعيـــ  إىل   عـــز 
وج  وطالب العلم أن يبةثوا عـن الو ـائ  املنا ـب    هـريث وحـث النـاو 

 .  على اخلو دون أن يكون هنام  ن و
   وله :   إذ ا   لَّى أ ح دُُىم  لذلنَّاوذ   يعين  ّلى إماماً بالناو . -13

و قــّدم   حـــديث أنـــ  :  ومـــوا فُ   ـــ ّذ لكـــم . أي بذكـــم .ومنـــه  ولـــه عليـــه 
الصالة والسالم عن ا ئم  : ُيص لُّون لكم   ف ن أ ابوا فلكم   وإن أخط وا 

 فلكم وعليهم .  واه البخا ي .
   ب  النهي عن التطوي  . -14
ـــي هـــذا احلـــديث . - ا  خشـــي   ن ـــو النـــاو   و ـــي م   احلـــديث الـــذي يل
  ومراعاة حا  امل موم  . - ب
 مراعاة حا  املريض والضعيف – يت
 هـ  هــذا النهــي عــام   ىــ   ــالة   أو هــو خــاص بــبعض الصــلوات   -15

ومــا  ــي م   الــذي ي هــر اختصا ــه بالعشــا  ن ــراً لســب  و ود احلــديث   
حديث أيب مسعود  ضـي   عنـه .و ن النـيب  ـلى   عليـه و ـلم ىـان   ـا 
أطا     الة املغرب .ولكون العشا  بعـد جهـد يـوم ىامـ    وعمـ  شـاق   
فُيسّن فيها التخ يف .و نه عليه الصالة والسالم ىان يُطيـ     ـرا ة  ـالة 

 ال جر   وهكذا ىان خل اؤه من بعده .
    يُطي  اإلنسان لن سه ما شا    ى   الة نافل   ه -16

يُطيــ  فيمــا ُشــرذعهل لــه اإلطالــ    وُِ ّذــف فيمــا جــا ت بــه الســن  بــالتخ يف    
يــه عليــه الصــالة  ىرا بــ  ال جــر   و ا بــ  املغــرب   و ىعــ  الطــواع   فــ ن ه د 
والســالم التخ يــف   ذلــك ىلــه .  الــهل عائشــ   ضــي   عنهــا : ىــان النــيب 

ُِ  ّذف الرىعت  اللت   ب   الة الصب  حو إال   ـو    لى   عليه و لم 
  : ه   رأ ب م الكتاب .  واه البخا ي ومسلم .

ـــ   ال ُمص ـــلّذي واإلمـــام ِطـــ  يـــوم  ـــ  املســـجد إذا د خ  وجيـــ  التخ يـــف   هي
ا ا مع    لقوله عليه الصالة والسالم لذُسليك :  م فا ى   ىعت  وجتّوز فيهم
  َ  ا  : إذا جا  أحدىم يوم ا مع  واإلمام ِط  فلوى   ىعتـ  وليتجـّوز 

و لى   علـى نبينـا المـد وعلـى آلـه ...    اعلمو...فيهما .  واه مسلم .
 و ةبه و لم .

 
 

  :المطويةعنوان 

 بيان حكم تطويل الإمام للصلاة

 

 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 .

 (58اإلصدار رقم )    تباعتهدى وال 

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعّدها 
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