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وله  َقاَل  َقاَل: َعن هه  الله  َرِضيَ  َأَنس   َوَعن   - 188 م   َكانَ  إَِذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  َرسه كه ََلةِ  فِي َأَحده  الصَّ

هه  َقنَّ  َفََل  َربَّهه، يهنَاِجي َفإِنَّ َت  ِشَمالِهِ  َعن   َوَلكِن   َيِمينِِه، َعن   َوَل  َيَدي هِ  َبي نَ  َيب زه تََّفق   «َقَدِمهِ  َتح   َعَلي ِه. مه

: َوفِي َت  َأو  » ِرَواَية   «.َقَدِمهِ  َتح 

 : (1)الشَّرُْح

وله  َقاَل  َقاَل: َعن هه  الله  َرِضيَ  َأَنس   َوَعن  ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ   اللِ  َرسه

م   َكانَ  إَِذا» :ملسو هيلع هللا ىلص كه ََلةِ  فِي َأَحده هه  الصَّ  . ...(َربَّهه  يهنَاِجي َفإِنَّ

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

هه )قوله:  َقنَّ  َفََل )مقبل على للا يف صالته، وقوله:  :أي (َربَّهه  يهنَاِجي َفإِنَّ فال   :أي (َيب زه
 قوي. ث  فْ يف الفم بن َ  إخراج ما :والبصاق ،يبصقن

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
م   َكانَ  إَِذا)وله: ق املسألة األوىل: كه ََلةِ  فِي َأَحده هه  الصَّ يدل على أن   (َربَّهه  يهنَاِجي َفإِنَّ

 املقصد من الصالة هو مناجاة للا والوقوف بني يديه تعظيماً له وخشوعاً ودعاًء. 
صفة يناجونه   منيدل على فضل للا عز وجل على عبيده أبن مكنهم  املسألة الثانية:

 . فيها وهي الصالة
َقنَّ  َفََل )قوله:  املسألة الثالثة: يدل على حترمي البزاق بني يدي املصلي ملا   (َيَدي هِ  َبي نَ  َيب زه

َلةِ » :(2) جاء يف صحيح البخاري َنُه َوَبْْيَ الِقب ْ ََۦََكِمۡثلِهََِلَيَۡسَ}وقال سبحانه:  ،«ِإنَّ رَبَُّه بَ ي ْ
ء  َ ِميعَُٱَوَُهوَََََشۡ   ، وهذا قرب خاص  سبحانه وتعاىل،فهو مع دنوه علي   [11 ]الشورى: {ۡۡلَِصيَُٱَلسَّ

 والصالة عبادة.  ،وللا عز وجل قريب من عابديه وسائليه
َقنَّ  َفََل ): قوله املسألة الرابعة: يدل على أن البزاق شيء مستكره فنهي عنه يف  (َيب زه

 .الصالة على الصفة الواردة يف احلديث
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يدل على حترمي البزاق على اليمني ملا يف   (َيِمينِهِ  َعن   َوَل )قوله:  املسألة اخلامسة:
   .«فَِإنَّ َعْن ََيِيِنِه َمَلًكا» :(1)الصحيح

وكذا يدل على  ،يدل على عظمة للا عز وجل ووجوب تعظيمه املسألة السادسة:
   .وجوب إجالل املالئكة فال تفعل تلك الصفة يف الصالة

  خاص -وهو البزاق يف األمام وعلى اليمني  -النهي عن هذا الفعل  املسألة السابعة:
م   َكانَ  إَِذا)ابلصالة لقولة:  كه ََلةِ  فِي َأَحده واألفضل أن تكون   ، وأما خارجها فال أبس، (الصَّ

 ألن الشمال للشيء املستقبح.على الشمال 
َت  ِشَمالِهِ  َعن   َوَلكِن  )قوله:  املسألة الثامنة: يدل على إابحة البصاق   (َقَدِمهِ  َتح 

 للمصلي إذا كان البصاق يف جهة الشمال.  
َت )قوله:  املسألة التاسعة:  يدل على جواز البصاق يف الصالة حتت القدم.  (َقَدِمهِ  َتح 
َت  ِشَمالِهِ  َعن   َوَلكِن  )قوله:  املسألة العاشرة:   –رواية البخاري اآلتية  افسرهت (َقَدِمهِ  َتح 

َت  َأو  ) للتخيري عن مشاله أو حتت ال يلزم اجلمع بني هذين الوصفني وإمنا ف - (َقَدِمهِ  َتح 
 قدمه.

يدل على أن البصاق يف الصالة يف قماش وحنوه كاملنديل ال   :املسألة احلادية عشرة
 ألن املنهي عنه هو البصاق من غري حائل له.   ؛أبس به

واليمني ينايف اخلشوع يف   يدل على أن البصاق يف األمام : عشرة الثانيةاملسألة 
 . ألنه ينايف إجالل للا ومالئكته ؛ الصالة

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
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