
ِ ( مدخل) بَابُ ( َارِِث ( :خطورة المرور بين يدي المصلي .188   )اَلْمَُصـلِّي( غطاء وحماية) ُسـتْرَة هِ : قَال�عَْن َأبِي ُجهَيْمِ بِْن اَْلح َّ ) لَوْ يَعْلَمُ اَلْمَارُّ  {� قَاَل رَُسوُل اَلل

بَعِيَن خَيْرًا لَكَاَن َأنْ ( من ذنٍب لقطعه على أخيه) بَيَْن يَدَِي اَلْمَُصلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِْن اَْلِإْثمِ ( من مرار على الشيء  يَقَِف َأْر

َّ بَيَْن يَدَيْهلَهُ مِ  فٌَق عَلَيْه} ْن َأْن يَمُر َّ ْفُظ لِلْبُخَارِيِّ ،مُت َّ ارِ "وَوَقََع فِي (. فذكرها لبيان صحتها)  وَالل بَعِيَن  {:هٍ آخَرَ  مِْن وَجْ"اَلْبَّزَ َأْر

يفًا ِ هُ عَْنهَارَ - شَةَ وَعَْن عَائ( :مسافة السترة .189  .ها في المتن، ولذا حُِكمَ عليه بالشذوذ هذه إضافة من سفيان بن عيينة رحمه الله إذ كان يضيف)}خَر َّ هِ ُسئ {: قَالَتْ -ضِيَ اَلل َّ  عَْن ُستْرَةِ -فِي غَْزوَةِ تَبُوكَ - �َل رَُسوُل اَلل

 ِّ حْلِ " :فَقَالَ . ياَلْمَُصل َّ هِ : قَالَ �وَعَْن َسبْرَةَ بِْن مَعْبَدٍ اَْلجُهَنِّيِ ( :أقل السترة .190    ).َأْخرَجَهُ مُْسلِم} مِثُْل مُؤِْخرَةِ اَلر َّ ) } فِي َصلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ لِيَْستَتِْر َأحَدُكُمْ  {� قَاَل رَُسوُل اَلل

َاِكم( هي من ترمى بالقوسِ  هِ : قَالَ �وَعَْن َأبِي ذَّرٍ ( :ما يقطع المصلي .191  . وله سندٍ حسن، أي فيه المستدرك)َأْخرَجَهُ اَْلح َّ َ يَْقَطُع صَ  {� قَاَل رَُسوُل اَلل ِإذَا لَْم يَُكْن بَيْنَ -اةَ اَلْمَرْءِ اَلْمُْسلِِم ل

 ْ حْلِ يَدَي َّ ُ  وَالْكَلُْب اَلْ ، وَاْلحِمَارُ ،اَلْمَرَْأةُ ( أي مسافة المثل) -هِ مِثُْل مُؤِْخرَةِ اَلر اَلْكَلُْب اَْلَأْسوَدِ {وَفِيهِ  ... } اَْلحَدِيثَ ". . .  َأْسوَد

ُ . َأْخرَجَهُ مُْسلِم. }َشيْطَان َيْرَةَ ( أي لمسلمٍ ) :وَلَه سَا،وَلَِأبِي دَاوُد. "اَلْكَلْبِ " : َنحْوُهُ دُونَ �عَْن َأبِي هُر َّ اٍس :ئي وَالن َّ ِبِْن عَب - عَْن ا
هُ عَْنهُمَارَضِيَ  َّ َّ ، دُوَن آِخرِه، َنحْوُه-  اَلل َإىِضِ  وَقَي ياتهما صحيحة) دَ اَلْمَرَْأةَ بِاْلح   . ورو

 إن الآثار الوارد كلها توحي بهذا فلعلا حتى :استوت مع هذين في قيمتها؛ فأقول يظن المرأة من أول وهلة أنه :المرأة والكلب

ي بنيت كنها ردت الحكم القائم عندهم الذوالحقيقة أنها ما ردت الكلام، وفلـ. إن عائشة رضي الله عنه استنكرت عامة الرواية

   : القيمة؛ مثال  و إن الإجتماع في المترتب لا يعني أبدا الإجتماع في.عليه أشياء بعينها
  الحيوان يحتاج الطعام ليأكل .....  لإنسان يحتاج الطعام ليأكل ا

، وأما استنكاؤها على القصة بذكر جلوسها أمام البي ولم يجتمعا في القيمة، وهلم جرا، وعلى هذا كان رد عائشة رضي الله عنها

    .لبث والمرورصلى الله عليه وسلم يجاب عليه بشيء واحد ألا وهو التفرقة بين ال

  



هِ : قَال�وَعَْن َأبِي َسعِيدٍ اَْلخُْدرِّيِ ( :أهمية الحفاظ على السترة التي بين يدي المصلي .192 َّ ِإذَا  {� قَاَل رَُسوُل اَلل

 َ اسَصلَّى َأحَدُكُْم ِإلَى ش َّ ) فََأرَادَ َأحَدٌ ( أي شيء ظاهر، فهذا يدل على أن الناس يفهموا منها أنك في صلاةٍ ) ،ْيءٍ يَْستُرُهُ مِْن اَلن

ِ ( يمر) َأْن َيجْتَازَ (آراد  بعد أن علم أنك في صلاة ورفض التوقف عن المرور من ) فَِإْن َأبَى( يمنعه) ،فَلْيَْدفَْعه( أمامه) بَيَْن يَدَيْه

مَا هُوَ َشيَْط ( أي يشتد في رده) ،فَلْيُقَاتِلْه( إصراره َّ فٌَق عَلَيْه} انفَِإن َّ ينَ  {عند مسلمٍ ) :وَفِي رِوَايَةٍ . مُت َيْرَةَ ( :هل السترة حقيقة أم مجازي .193  .  }فَِإّنَ مَعَهُ اَلْقَرِ هِ : قَالَ �وَعَْن َأبِي هُر َّ عَْل تِلْقَاءَ ِإذَا َصلَّى َأحَدُكُمْ فَلْيَجْ  {� قَاَل رَُسوُل اَلل

َ ،لَْم َيجِْد فَلْيَنِْصْب عًَصافَِإْن ( أمامه) ،وَْجهِهِ َشيْئًا ا فَِإْن لَْم ي َّ لَا يَضُرُّ ،ُكْن فَلْيَُخّطَ َخّطً بُْن  َأْخرَ }هُ مَْن مَّرَ بَيَْن يَدَيْه ثُم جَهُ َأْحمَدُ وَا

ان،مَاجَه َّ ِبُْن ِحب حَهُ ا َّ هُ مُْضطَرِب وَلَْم يُِصْب ، وََصح َّ ضطرابه، وجهالة بعض إضعيف؛ لوهو حديث  ) بَْل هُوَ َحَسن،مَْن زَعَمَ َأن

ونفي الاضطراب من الحافظ قد يمشى، أما ، ، وغيرهموالبغوي، والعراقي، والشافعي بن عيينة، ، وممن ضعفه سفيانرواته

هِ : قَالَ �وَعَْن َأبِي َسعِيدٍ اَْلخُْدرِّيِ ( .194    . ، والحافظ نفسه حكم على بعض رواته بالجهالةلمنا بنفي الاضطراب تبقى الجهالة، إذ لو سالتحسين فلا َّ لَاةَ شَْيءالَ  {� قَاَل رَُسوُل اَلل مَا ( أي التفت ) وَاْدرَأْ ، يَْقطَُع اَلّصَ

  .) وَفِي َسنَدِهِ َضعٌْف ،َأْخرَجَهُ َأبُو دَاوُد} اِْستَطَعْتَ 

  

لَاةِ ( الترغيب) اَْلحَّثِ ( مدخل) بَابُ ( َيْرَةَ ( :أعمال في الصلاة تفسد أصل الصحةدخال إ .195    )عَلَى اَْلخُشُوِع فِي اَلّصَ هِ  {: قَالَ �عَْن َأبِي هُر َّ جُُل  َأْن يُصَ �َنَهى رَُسوُل اَلل َّ لِّيَ اَلر

فٌَق عَلَيْه( أي يضع يديه على جنبه) }ُمخْتَصِرًا َّ ْفُظ لِمُْسلِم،مُت َّ ِ :وَمَعْنَاه. ) وَالل شَةَ  عَْن عَائ:وَفِي اَلْبُخَارِيِّ  ، َأْن َيجْعََل يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِه هُ عَْنهَا- َّ ُ -وَعَْن َأنَسٍ ( :وجوب الإستعداد للخشوع .196    .هو حديث موقوٌف صحيح و) َأّنَ ذَلَِك فِعُْل اَلْيَهُودِ -رَضِيَ اَلل هُ عَنْه َّ هِ - رَضِيَ اَلل َّ  :وعند مسلمٍ  )ِإذَا قُّدِمَ  {: قَالَ � َأّنَ رَُسوَل اَلل
ْ اَلْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِه(قُرَِب  وا اَلْمَغْرِبَ  قَب ُّ ِ }َل َأْن تَُصل فٌَق عَلَيْه َّ وَعَْن ( : مع العلم بأنها خارجة عن ما شرع في الصلاةفي الصلاةالأعمال التي ليست من أصل الصلاة حكم  .197  .) مُت

هِ : قَالَ �َأبِي ذَّرٍ  َّ َ  {� قَاَل رَُسوُل اَلل لَاةِ ف ُ  فَإِ ،لَا يَمَْسِح اَْلحَصَىِإذَا قَامَ َأحَدُكُْم فِي اَلّصَ ْحمَةَ تُوَاِجهُه َّ َ }ّنَ اَلر ْلخَْمَسةُ بِِإْسنَادٍ  رَوَاهُ ا

ِ  ،"وَاِحدَةً َأْو دَعْ " :ْحمَدُ وَزَادَ أَ ، َصحِيحٍ  ِحيحِ "ي وَف   . َنحْوُهُ بِغَيْرِ تَْعلِيلٍ  عَْن مُعَيْقِيبٍ "اَلّصَ



َّ --شَةَ ْن عَائعَ ( .198 هِ  {: قَالَتْ --هُ عَْنهَارَضِيَ اَلل َّ لَاة عَْن �َسَألُْت رَُسوَل اَلل هُوَ اِْختِلَاٌس " : فَقَالَ ،اَلِالْتِفَاِت فِي اَلّصَ

حَه- عَْن َأنٍَس :وَلِلتِّرْمِذِيِّ . رَوَاهُ اَلْبُخَارِّيُ } يْطَانُ مِْن َصلَاةِ اَلْعَبْدِ َيخْتَلِسُهُ اَلشَّ  َّ اكَ وَ  {- وََصح يَّ لَاةِإ هُ هَلـَكَة،الِالْتِفَاَت فِي اَلّصَ َّ  ، فَِإن

 َ عِ فَِإْن كَاَن فَل طَوُّ َّ هِ  : قَالَ �وَعَْن َأنٍَس ( :حرمة موضع الصلاة .199    ).}ا بُّدَ فَفِي اَلت َّ َ  {�قَاَل رَُسوُل اَلل ل ُ ِإذَا كَاَن َأحَدُكُْم فِي اَلّصَ ه َّ ب هُ يُنَاِجي رَ َّ  ،اةِ فَِإن

َ ( من البصق) فَلَا يَبْزُقَّنَ  ِ بَيَْن ي ِ وَلـَِكنْ ( تأدبًا) ،وَلَا عَْن يَمِينِه( أمامه) دَيْه َتحَْت ( لأن اليسار غير محـترٍم في الأصل)  عَْن ِشمَالِه

 ِ فٌَق عَلَيْه( إذا كانت في صلاة جامعة ووجد المصلين حول المسلم) }قَدَمِه َّ َأْو َتحَْت {( :أي عند البخاري) :وَفِي رِوَايَة، مُت

 َ ِ ق ُ ، }هدَم  شَةلِعَائ( ستار أو ستر من الصوف وله ألوان عديدة) كَاَن قِرَامٌ  {:قَالَ (رضي الله عنه  أي عن أنٍس بن مالك) وَعَنْه

هُ عَْنهَا َّ بِّيُ رَضِيَ اَلل َّ ا قِرَامَِك هَذَاأَ  :� َستَرَْت بِهِ جَانَِب بَيْتِهَا فَقَاَل اَلن َّ هُ لَا تَزَالُ ،مِيطِي عَن َّ  رَوَاهُ }يرُهُ تَعْرُِض لِي فِي َصلَاتِي تََصاوِ  فَِإن

ِيَّ اَلْبُخَارِّيُ  ةِ َأنِْبجَان فَقَا عَلَى حَدِيثِهَا فِي قِّصَ َّ بِرِ بِْن َسمُرَةٍ ( :في الصلاةمواضع النظر .200  } هَا َألْهَتْنِي عَْن َصلَاتِيفَِإنَّ  {: وَفِيه،ةِ َأبِي َجْهمٍ وَات َّ : قَاَل �وَعَْن جَا أي يتوقفوا عن فعل ) لَيَنْتَهِيَنَّ  {�هِ  قَاَل رَُسوُل اَلل

لَاةِ ( مثل ذاك مَاءِ فِي اَلّصَ أي يخطف ) }َأْو لَا تَرِْجَع ِإلَْيهِمْ ( أن ينظروا إلى ما هو فوقهم) قَوْمٌ يَرْفَعُوَن َأبَْصارَهُْم ِإلَى اَلّسَ

ُ ( .201 . رَوَاهُ مُْسلِم( أبصارهم هُ عَْنهَارَ -شَةَ  عَْن عَائ:وَلَه َّ هِ : قَالَتْ -ضِيَ اَلل َّ يُدَافِعُهُ  وَلَا هُوَ ،عَامٍ لَا َصلَاةَ ِبحَضْرَةِ طَ  {: يَقُولُ � َسمِعُْت رَُسوَل اَلل

ئزةالأعمال خارجة عن أصل الصلاة  .202  .البول والغائط) }اْلَأْخبَثَانِ  َيْرَةَ (: جا بِّيَ �وَعَْن َأبِي هُر َّ يْطَان {: قَالَ � َأّنَ اَلن ثَاؤُُب مِْن اَلّشَ َّ  فَِإذَا اَلت

 ِ لَاة {:وَزَادَ  ،وَاَلتِّرْمِذِيّ ، رَوَاهُ مُْسلِم}  ْستَطَاعَ ٺَثَاءََب َأحَدُكُْم فَلْيَْكظِْم مَا ا   .  وهو حديٌث صحيح) }فِي اَلّصَ



 
 ِ ِ ماُل في الصلاة ِ ماُل في الصلاة ِ ماُل في الصلاة  أنواع الأأنواع الأأنواع الأأنواع الأععععماُل في الصلاة

           مثال                                      حكمها                      العمل في الصلاة     

   أو أحداث الأعمالالمنهياتكعمل    و البطلانالتحريم  . بعلم بنية أنها منها،،ليست منها، في عملٍ  إدخالُ 

   والعمل لمنع صدقهشيطانق كتصدي  التحريم والبطلان بقيد  .بعلم ، منها ليست أنهابنية ، ليست منها،عملٍ  إدخالُ 

  والبصاق كالتثاوب  التحريم والبطلان بقيد  . بعلم، لا على أنها منها الضرورة، بنية،اضطراري عملٍ  إدخالُ 

   والنظرللسترة أو الإمام التقربك  التحريم والبطلانأصلها   . بعلم ليست منها،،إضطراري عملٍ  إدخالُ 

        ....القلب، واللسان، والجوارالقلب، واللسان، والجوارالقلب، واللسان، والجوارالقلب، واللسان، والجوارحححح كلهم سواء في هذا كلهم سواء في هذا كلهم سواء في هذا كلهم سواء في هذاأأأأععععمال مال مال مال 

  

        تتتتنبنبنبنبييييهات على الأرقام هات على الأرقام هات على الأرقام هات على الأرقام 

  250 في الأصل يعبر البعض عنه بـ 202حديث رقم 

  250 هو حديث رفم 202  رقم حديث الذي أعطاه ليملفال في  ماهر الفحل العراقييخنا المحدثفي تحقيق ش

  194  رقم هو حديث202   حديث رقم طـ دار الصديق موسى هاديوفي سبل السلام بتحقيق عصام

يةسمير الزهيري وفي المتن تحقيق    248  رقم هو حديث202حديث رقم  طـ مصر

  261  رقم هو حديث202حديث رقم  دار إحياء العلومأسامة صلاح الدين طـ  تحقيقوفي المتن 

بن الجوزي    235 هو حديث رقم 202حديث رقم  وفي سبل السلام طـ ا


