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ْلتَِفاِت فِي  ملسو هيلع هللا ىلصوَعْن َعائَِشَة َرِضَي اهللُ َعنَْها َقاَلْت: »َسَأْلُت َرُسوَل اهللِ  - 187
ِ

َعِن اِل

ََلِة؟ َفَقاَل: ْيَطاُن ِمْن َصََلِة الَعْبدِ  الصَّ . ُهَو اْختََِلٌس َيْخَتِلُسُه الشَّ  « َرَواُه الُبَخاِريُّ

َحُه  –َولِلتِّْرِمِذيِّ َعْن َأَنٍس َرِضَي اهللُ َعنُْه  ُه : »-َوَصحَّ ََلِة، َفإِنَّ ْلتَِفاَت فِي الصَّ
ِ

إِيَّاَك َواِل

عِ   «. َهَلَكٌة، َفإِْن َكاَن َِل ُبدَّ َفِفي التََّطوُّ

 : (1)الشَّرُْح

وَعْن َعائَِشَة َرِضَي اهللُ َعنَْها َقاَلْت: »َسَأْلُت ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

ََلةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهللِ  ْلتَِفاِت فِي الصَّ
ِ

 (....َعِن اِل

ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب احلث على اخلشوع يف الصالة؛ لبيان أن  
 االلتفات يف الصالة ينايف اخلشوع.

أن االلتفات هبذه   :واملراد هنا ،فية أخذ الشيء خ   :االختالس (ُهَو اْختََِلٌس )قوله: 
 . نقص أجر الصالةي  االلتفاتة اليسرية 

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
ََلةِ   ملسو هيلع هللا ىلصَسَأْلُت َرُسوَل اهللِ  )قوله:    املسألة األوىل: ْلتَِفاِت فِي الصَّ

ِ
يدل على حرص    (َعِن اِل

 األجور يف فعل األعمال الصاحلة. عنهم على كمال الصحابة رضي للا 
ْيَطاُن ِمْن َصََلِة الَعْبدِ )قوله:  املسألة الثانية: يدل على شدة   (ُهَو اْختََِلٌس َيْخَتِلُسُه الشَّ

 .عداوة الشيطان البن آدم، فيسعى النقاص أجر املصلي
وااللتفات يف الصالة له   ،يدل على النهي عن االلتفات يف الصالة املسألة الثالثة: 

 أقسام: 
وهذا يبطل  ؛إىل غري جهة القبلةأن يلتفت بكامل جسده وينحرف  القسم األول:

 الصالة ابإلمجاع. 
 .النهي عنه هلذا احلديث  : وحكمه  ، أن يلتفت يف الصالة برقبته لغري حاجة  :القسم الثان 
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التفت فهذا ال أبس به كما    ؛ولكن للحاجة  ، أن حيرك رقبته يف الصالة  : والقسم الثالث
 وهو على ابب حجرته.  ملسو هيلع هللا ىلصأبو بكر الصديق رضي للا عنه يف الصالة ينظر إىل النيب 

وهذا يدخل يف الكراهة وقد يشمله   ،ويسرة  حتريك العني يف الصالة مينة  والقسم الرابع:
 . حديث الباب 

 (َرَواُه الُبَخاِريُّ )قال: 
َحُه    –َولِلتِّْرِمِذيِّ َعْن َأَنٍس َرِضَي اهللُ َعنُْه  )مث بعد ذلك قال:   ْلتَِفاَت : »-َوَصحَّ

ِ
إِيَّاَك َواِل

عِ  ُه َهَلَكٌة، َفإِْن َكاَن َِل ُبدَّ َفِفي التََّطوُّ ََلِة، َفإِنَّ  .(فِي الصَّ
ُه َهَلَكةٌ )قوله:   ا.نقص أجرهتفات يف الصالة ي  لفإن اال :أي (َفإِنَّ

 لبيان أن االلتفات يف التطوع للحاجة ال أبس به.   ؛ساق املصنف رْحه للا هذه الرواية
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

ُه َهَلَكةٌ ): قوله: املسألة األوىل ََلِة، َفإِنَّ ْلتَِفاَت فِي الصَّ
ِ

يدل على أن االلتفات  (إِيَّاَك َواِل
 يف الصالة ينايف اخلشوع فيها. 

ُه َهَلَكةٌ )قوله:  املسألة الثانية:  . يدل على أن االلتفات منهي عنه (َفإِنَّ
عِ )قوله:  ثالثة:املسألة ال يدل على أن االلتفات يف التطوع   (َفإِْن َكاَن َِل ُبدَّ َفِفي التََّطوُّ

 .أن االلتفات يف الفريضة حيرم :ومفهوم املخالفة فيه ال أبس به،  للحاجة
للحديث السابق يف قصة أيب  لتفات يف الفريضة للحاجة ال أبس به؛ اال : والقول الثان

 .بكر
َولِلتِّْرِمِذيِّ َعْن )وقول املصنف رْحه للا:    ،وأما هذا احلديث فقد ضعفه مجع من العلماء

َحهُ   –َأَنٍس َرِضَي اهللُ َعنُْه   ومنهج    ،له من العلماء  حتسني الرتمذي  رَ كِ لعله وهم منه فقد ذ    (َوَصحَّ
قابل للتحسني إن أنه  معناه:  ، أي أنه ضعيف :أي ن أو حسنه حديث حس الرتمذي إذا قال: 

 جد طريق آخر يقويه.  و  
 وعلى آله وأصحابه أمجعني. ، م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم 

 


