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ََلِة َعَلى َعْهِد النَّبِيِّ   َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم    -  170 ُم فِي الصَّ َقاَل: »إِْن ُكنَّا َلنََتَكلَّ

ُم َأَحُدَنا َصاِحَبُه بَِحاَجتِِه  -ملسو هيلع هللا ىلص  َلَِة -ُيَكلِّ َلَواِت َوالصَّ ؛ َحتَّى َنَزَلْت: ﴿َحافُِظوا َعَلى الصَّ

ُكوِت، َوُنهِ  ِه َقانِتِيَن﴾؛ َفُأِمْرَنا بِالسُّ ْفُظ الُوْسَطى َوُقوُموا لِلَّ ينَا َعِن الَكََلِم« ُمتََّفٌق َعَلْيِه، َواللَّ

 لُِمْسِلٍم.

 : (1)الشَّرُْح
َقاَل: »إِْن ُكنَّا  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

ََلِة َعَلى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُم فِي الصَّ  ....( َلنََتَكلَّ
لبيان النهي عن الكالم يف   ؛ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب شروط الصالة

 . الصالة ولو حلاجة
 أي: ساكتني ال تتكلمون.  (َقانِتِينَ )قوله: 

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
ََلِة َعَلى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)قوله:  ة األوىل:املسأل ُم فِي الصَّ يدل أن الكالم  (إِْن ُكنَّا َلنََتَكلَّ

الكالم يف الدنيا دون ما هو خمصص   :يف أول تشريع الصالة كان مباحاً، واملراد ابلكالم هنا 
 يف أذكار الصالة.

ُم َأَحُدَنا )قوله:  الثانية: املسألة مهم يف الصالة  يدل على أن كال (َصاِحَبُه بَِحاَجتِهِ ُيَكلِّ
 كان حلاجة. 
َلَِة الُوْسَطى َوُقوُموا )قوله:    الثالثة:  املسألة َلَواِت َوالصَّ َحتَّى َنَزَلْت: ﴿َحافُِظوا َعَلى الصَّ

ِه َقانِتِينَ  ا إال م أن يكون القيام يف أدائها على السكوت  :يدل على أن الواجب يف الصالة (لِلَّ
 . جاء الشرع ابإلذن فيه من التسبيح وغري ذلك يف الصالة

ُكوِت )قوله: الرابعة:  املسألة أن يسكت عليه يدل على أن املصلي جيب  (َفُأِمْرَنا بِالسُّ
 .من أذكار الصالة صَّ يف صالته إال ما خ  
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 كان فيها كالمذا  إيدل على بطالن الصالة    (َوُنِهينَا َعِن الَكََلمِ )قوله:    اخلامسة:  املسألة
 ص به الصالة. مما مل ت  

إذ هي العبادة الوحيدة اليت مل أيذن   ؛ يدل على عظم شأن الصالة السادسة: املسألة
 .وغري ذلك  ،وكذا يف احلج ،للصائم أن يتكلم :فمثالً يف الصيام ،م فيهالَّ تكَ الشرع أن ي  

و لبُّ وه ،وع فيهاش املقصود األعظم من الصالة هو اخليدل على أن  السابعة: املسألة
 الصالة؛ إذ به تعظيم للا عز وجل.

 . املنع عن الكالم يف الصالة عام يف الفرائض والنوافل منها الثامنة: املسألة
حلديث  ؛من بدا منه كالم يف الصالة جلهل أو نسيان ال تبطل صالته  التاسعة: املسألة

نَاۚ } سبحانه:ولقوله  ،عاوية السابقم
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ  [.286 ]البقرة:  { َربََّنا ََل تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن

ْفُظ لُِمْسِلمٍ )قال:   .(َوُنِهينَا َعِن الَكََلمِ )مسلم زاد:  إذ (ُمتََّفٌق َعَلْيِه، َواللَّ
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 


