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  :كتبه

  سعيد بن صاحل الرقيب.د
  أستاذ مشارك يف احلديث وعلومه

  
   

   األفعال املباحة يف الصالة
   دراسة فقهية ملا ورد فيها
 من أحاديث يف الصحيحني
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١ 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 m 
  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا            أما بعد

ينـا  فإن للصالة مرتلة عظيمة يف شريعة اإلسالم ، فلشرفها وعظم مكانتها فقد فرضت على نب           
r     ا الصلة بني العبد وربه فقد جعلاهللا يف املأل األعلى ، وهي الركن الثاين من أركان اإلسالم ، وأل

الذين هم ) ١(قد أفلح املؤمنون ":  قال تعاىل من عبادهتعاىل اخلشوع يف الصالة أول صفة للمفلحني 
  .)١(  ")٢(يف صالته خاشعون 

بيان أحاديث كثرية يف فضلها ، و      rعن النيب   اءت  جفقد  مكانة الصالة يف اإلسالم      ولعظم  
 احلـث علـى اخلـشوع       و،  يف أداءها    rوجوب متابعة النيب    بيان  ومرتلتها ، ووجوب إقامتها ،      

العناية وحضور القلب حيال الوقوف بني يدي اهللا تعاىل ، ولقد كان هلذا اإلرث العظيم من األحاديث    
قد و جلمع تلك األحاديث ،   كتباً داخل مصنفام    وا  ضعفقد  و   احملدثني    أئمة التصنيف من   الفائقة عند 

فاعقلوا ما عظم :" أفرد اإلمام حممد بن نصر املروزي كتاباً يف تعظيم قدر الصالة ، ومما قاله يف ذلك                
اهللا قدرها لشدة إجيابه إياها وإلزامها عباده يف كل األحوال لتعظموها إذ عظمهـا اهللا ، وجتزعـوا أن    

  . )٢(" نقصوها ، ولتؤدوها بإحضار العقول وخشوع األطرافتضيعوها وت
فقد كان ألحكامها احلظ األوفر يف كتب أهل العلـم          رتلة العظيمة للصالة    ومن أجل هذه امل   

ومصنفام ، وكان مما عين به أهل العلم يف مصنفام اخلشوع يف الصالة فهو لبها وجوهرها وعالمة                 
 ، وكان من عالمات اخلشوع واخلضوع بني يدي اهللا سبحانه يف            تعلق القلب باخلالق سبحانه وتعاىل    

  .الصالة سكون األعضاء عن احلركات الزائدة اليت ليست من أفعال الصالة
أن  املصلي ال يستطيع أن ينفصل عن حميطه الذي يعيش فيه بالكلية حىت يـتمكن مـن                  ألنو

وملا قد ينوب املصلي أثنـاء  ن حوله ،   فيضطر أحياناً للتفاعل مع م    ته على أكمل وجه ،      يف صال خيشع  
                                                   

 .٢-١سورة املؤمنون اآليات  ) 1(
 .٩٥تعظيم قدر الصالة ص  ) 2(
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٢ 
 وألن تلك   ،صالته من حوادث وصوارف تضطره ألن يقوم ببعض األفعال الزائدة عن أفعال الصالة              

  ،حكم واحد ميكن أن ينطبق عليها مجيعـاً       األفعال خمتلفة ومتعددة وال ميكن حصرها ووضعها حتت         
جعلوا فاألحكام الشرعية   أقسام   حسب  موها  وقسنفام أنواع تلك األفعال     فقد ذكر العلماء يف مص    

  .احملرمو ، كروهاملو ، باحاملو ، ندوباملو ، واجبمنها ال

جلمع اً  أحببت أن أكتب حبث   املتصلة بأعظم شعرية يف اإلسالم      قسام  هذه األ أحد  مهية معرفة   وأل
 زائدة عـن    ميكن أن يندرج ما جاء فيها من أفعال       أحدمها من أحاديث    يف الصحيحني أو    ما  ودراسة  
األفعال املباحة يف الصالة ، دراسة فقهية ملا ورد فيهـا            :"األفعال املباحة ، وقد أمسيته      حتت  الصالة  

  " . من أحاديث يف الصحيحني
  : وجاءت خطة البحث كما يلي  

  .املقدمة
  .التمهيد

  . اليدينأفعالاألحاديث الواردة يف األفعال املباحة من : الفصل األول  
  . القدمنيأفعالاألحاديث الواردة يف األفعال املباحة من  :ين الفصل الثا

  . أكثر من جارحهأفعالاألحاديث الواردة يف األفعال املباحة من :الفصل الثالث 
 .بقية أعضاء اجلسدأفعال األحاديث الواردة يف األفعال املباحة من : الفصل الرابع 

  . لألحاديثالدراسة الفقهية: الفصل اخلامس 
  .متةاخلا

  .املراجع
  .الفهرس

  :سرت يف البحث على املنهج التايلهذه األحباث االختصار فقد مثل وملا كان األصل يف 
 .قسمت األحاديث على حسب موضوع كل حديث وأدرجته حتت عنوان الفصل املناسب له -
 .رقمت األحاديث ترقيماً موحداً من أول البحث إىل آخره -
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٣ 
 ورد فيها ، مصدراً له باسم راويه من الصحابة ، ومضبوطاً  أورد احلديث من أحد املصادر اليت      -

 .بالشكل
 .اهلامشإذا احتوى احلديث على لفظة غريبة فإين أشرح معناها يف  -
 . إذا كان الصحايب من غري املشهورين فإين أترجم له ترمجة خمتصرة -
ي اشتهر بـه    أذكر اسم املصدر الذي يوجد فيه احلديث مكتفياً باالسم الذ         يف ختريج احلديث     -

 .دون ذكر امسه الذي وضعه مصنفه
 اليت خرجت احلديث ،     صادرأذكر مواضع احلديث يف الصحيحني أوالً ، مث أذكر مجلة من امل            -

وذلك لنفي الغرابة عن أحاديث الصحيحني ، وملا قد يوجد يف غريمها من ألفـاظ تعـني يف                  
 .ات أصحاا حسب تقدم وفيالدراسة الفقهية للحديث ، وأرتب تلك املصادر 

والـصفحة  ،  واجلـزء    ،والباب  ،  إذا كان احلديث يف أحد الكتب الستة فإنين أذكر الكتاب            -
ـ وما عدا الكتب الستة  عدا صحيح مسلم فالتبويب ليس له ،       ورقم احلديث ،   ذكر  فأكتفي ب

 .ورقم احلديث إن وجد، والصفحة ، اجلزء 
من دوم ، فإنين أختار روايـة أحـد         أو ع عن الصحابة   الواحد  ذا تعددت روايات احلديث     إ -

 شاهد   يوجد فيه  القتصار على ما  لو،  لالختصار  وذلك  الصحابة ، وأحد الطرق الواردة عنه،       
 .لبحث وضوع امل

 حتت العنوان ما يوافـق مـضمونه مـن          ت، مث أورد  وضعت عناوين فرعية حتت كل فصل        -
 .األحاديث

 .كر احلكم عليهاكتفيت بعزو احلديث إىل الصحيحني أو أحدمها عن ذ -
 إىل مسائل حـسب ترتيـب   هاجعلت الدراسة الفقهية لألحاديث  يف فصل مستقل ، وقسمت          -

 .الفصول اليت مجعت فيها األحاديث الواردة يف الباب
 .إذا تضمن احلديث شيئاً من مسائل العلم غري موضوع البحث فال أعرج عليها -
 . وردت يف الفصول السابقةأرقامها اليتإىل أحيل على األحاديث حني استشهد ا  -

  .وأسأل اهللا أن ميدين بعونه ، وأن يوفقين للعلم النافع والعمل الصاحل
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 M  
  .املقصود باألفعال املباحة يف الصالة

  . )١("ضد احملظور: أحله له ، واملباح :  أباحه الشيء ":تعرف اإلباحة  لغة 
  .)٢("الفاعل  الفعل كيف شاء اإلذن بإتيان : اإلباحة:" وقال اجلرجاين يف التعريفات 

 وقد تطلق اإلباحة ،اإلذن بإتيان الفعل حسب مشيئة الفاعل يف حدود اإلذن : " بأا وعرفها الفقهاء 
  .)٣("على ما قابل احلظر ، فتشمل الفرض واإلجياب والندب

فيه بني الفعل هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيري    :"  املباح بأنه وعرف األصوليون   
  .)٤(" والترك من غري بدل

وتثبت إباحة الفعل بالنص الشرعي على إباحته ، وتارة تثبت إباحة الفعل باإلباحة األصـلية               
وذلك ما  ،رفع اإلمث واحلرج    ا  ثبت  يف شيئ   اإلباحة  ذا ثبتت   إو  ،   )٥(ألن األصل يف األشياء اإلباحة      

   . )٦( على الفعل املباح إمثيدلّ عليه تعريف اإلباحة بأنه ال يترتب
  .اجلواز ، اِحلل ، الصحة ، التخيري ، العفو : بألفاظ مثل اإلباحة وقد يعرب عن 

ما أحله الشرع من أفعال مأذون للمصلي أن يـأيت ـا يف             :  واملقصود باألفعال املباحة يف الصالة    
  .املكروه دائرة  إىل  فعلهخيرج أال بشرط ، إذا احتاج إليه اليسريصالته ، وما أطلقه له من حرية الفعل 

احملرمة ، واملكروهـة ،     : عن الصالة   الزائدة   األفعال   بقيةُخترج  تقييد هذه األفعال باملباحة     بو
  .واملندوبة ، والواجبة

                                                   
 .٦٨خمتار الصحاح  ) 1(
 .٢التعريفات ص  ) 2(
 ).إباحة(املوسوعة الفقهية مادة  ) 3(
 .١/١٦٨حكام ألصول األحكام اإل  ) 4(
 .١١٥علم أصول الفقه ص  ) 5(
 ).إباحة(املوسوعة الفقهية مادة  ) 6(
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  :الفصل األول 

  .األحاديث الواردة يف األفعال املباحة من حركة اليدين
  

  . للرد على السائل واملتحدثاإلشارة باليد
 يـصلِّيِهما  رأَيته ثُم - الكعتني بعد العصر     -عنها ينهى r النِبي سِمعت:"قالت سلَمةَ أُم عن) ١(

لَّى ِحنيص رصالْع لَ ثُمخد لَيِدي عِعنةٌ ووِنس ِني ِمناٍم برح اِر ِمنصالْأَن لْتسـهِ  فَأَرـةَ  ِإلَياِريالْج 
 وأَراك هـاتينِ  عـن  تنهى سِمعتك اللَِّه رسولَ يا سلَمةَ أُم لَك تقُولُ :لَه فَقُوِلي ِبجنِبِه قُوِمي لْتفَقُ

   ".هعن فَاستأْخرت ِبيِدِه فَأَشار الْجاِريةُ فَفَعلَت،  عنه فَاستأِْخِري ِبيِدِه أَشار فَِإنْ ؟تصلِّيِهما
  :ختريج احلديث 

لم وهو يصلي فأشار بيده     باب إذا كُ   ) : ٨( الصالة ، باب    : كتاب  ،   يف صحيحه أخرجه البخاري   
صـالة املـسافرين   :ومـسلم يف صـحيحه ،كتـاب       والفظ له ،     ،) ١١٧٦( ح   ١/٤١٤ واستمع
   ) .٨٣٤ (     ح١/٥٧١وقصرها،

الـصالة ، بـاب   : ود يف سننه ، كتاب  ، وأبو دا  ) ١٤٣٦( ح   ١/٣٩٥أخرجه الدارمي يف سننه ،      و
  .)١٥٦٧( ح ٤/٤٤٤وابن حبان يف صحيحه ) ١٢٣٧(  ح ٢/٢٣الصالة بعد العصر ، ) : ٢٩٩(

رضـي اهللا   عن أم سلمة    ،   موىل ابن عباس     عن كريب ،  عن بكري   ،   بن احلارث  عمرومن طرق عن    
  .بهعنها 

````````  
 )٢ (ناِبٍر علَِنى قَالَ جسولُ أَرسِهاللَّ ر r  وهو طَِلقنِنى ِإلَى مطَِلِق بصالْم هتيفَأَت وهلِّى وصلَى يع 

 فَلَمـا  ِبرأِْسِه ويوِمئُ يقْرأُ أَسمعه وأَنا هكَذَا ِبيِدِه فَقَالَ كَلَّمته ثُم،   هكَذَا ِبيِدِه فَقَالَ فَكَلَّمته بِعِريِه
  ".أُصلِّى كُنت أَنى ِإالَّ أُكَلِّمك أَنْ يمنعِنى لَم فَِإنه لَه أَرسلْتك الَِّذى ِفى فَعلْت ام :" قَالَ فَرغَ

  :ختريج احلديث
  ) ١٢٠٧( ح ١/١٢٣، ) ٧(املساجد ومواضع الصالة ، باب : أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب 
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: الصالة ، بـاب     : داود يف سننه ، كتاب      ، وأبو   ) ١٤٣٨٤( ح   ٣/٣١٢أخرجه  أمحد يف مسنده      و
   . ٢/٢٨٥، والبيهقي يف السنن الكربى ) ٩٢٧( ح ١/٢٤٥رد السالم يف الصالة ) ١٧٢(

  .t اهللا عبد بن جابر عن،  الزبري ىبزهري بن معاوية ، عن أ عنمن طرق 
````````  

  .إشارة اإلمام للمصلني خلفه
 جاِلـسا  فَصلَّى )١( شاٍك وهو بيِتِه ِفي r اللَِّه رسولُ صلَّى قَالَت نهاأَ الْمؤِمِنني أُم عاِئشةَ نع )٣(

 فَـِإذَا  ِبِه ِليؤتم الِْإمام جِعلَ ِإنما قَالَ انصرف فَلَما اجِلسوا أَنْ ِإلَيِهم فَأَشار ِقياما قَوم وراَءه وصلَّى
كَعوا ركَعفَار ِإذَاو فَعوا رفَعِإذَا فَارلَّى وا صاِلسلُّوا جا فَصلُوسج."  

  :ختريج احلديث
 ح ١/٢٤٤مام ليؤمت بـه  إمنا جعل اإل) : ٢٣(الصالة ، باب    : أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب       

، ) ١٠٦٢( ح   ١/٣٧٤صالة القاعد   ) : ١٧(واللفظ له ، ويف أبواب تقصري الصالة ، باب          ) ٦٥٦(
مـسلم يف صـحيحه ،       ،و) ١١٧٩( ح   ١/٤١٥اإلشارة يف الصالة    ): ٩( أبواب السهو ، باب      ويف

  ).٤١٢( ج ١/٣٠٩  املساجد ومواضع :كتاب 
 ح  ٢/٤٦٠، و عبـد الـرزاق يف مـصنفه          ) ٣٠٥( ح   ١/١٣٥وأخرجه مالك بن أنس يف املوطأ       

: يف سننه ، كتاب     و أبو داود     ) ٧١٣٥( ح   ٢/١١٥ مصنفه   أبو بكر بن أيب شيبة يف     و  ،  ) ٤٠٨٠(
: ، وابن ماجه يف سـننه ،كتـاب   ) ٦٠٥( ح ١/١٥٦اإلمام يصلي من قعود ): ٦٩(الصالة ، باب    
،و ابن خزمية  يف     ) ١٢٣٧( ح   ١/٣٩٢ ما جاء يف إمنا جعل اإلمام ليؤمت به        ): ١٤٤(الصالة ، باب    

  ) .٢١٠٤( ح ٥/٤٦٢و ابن حبان يف صحيحه ،كما يف اإلحسان ) ١٦١٤( ح ٣/٥٢صحيحه ، 
  . رضي اهللا عنها بهعن عائشة، عن أبيه ، بن عروة هشام من طرق عن عن 

````````  
  
  

                                                   
  . أي يشتكي أملاً )1(
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٧ 
  .الضرب على الفخذ

)٤ (نةَ عاِويعِن مكَِم بالْح لَِميا : " قَالَ السنيا بلِّي أَنأُص عوِل مساللَِّه ر r ِْإذ طَسلٌ عجر  ِمـن 
 ِإلَـي  تنظُرونَ شأْنكُم ما )١( أُمياه ثُكْلَ وا فَقُلْت ِبأَبصاِرِهم الْقَوم فَرماِني اللَّه يرحمك فَقُلْت الْقَوِم

 ِهاللَّ رسولُ صلَّى فَلَما سكَت لَِكني يصمتونِني رأَيتهم فَلَما أَفْخاِذِهم علَى ِبأَيِديِهم يضِربونَ فَجعلُوا
r فَِبأَِبي وي هأُما وم تأَيا رلِّمعم لَهال قَبو هدعب نسا أَحِليمعت هاللَِّه ِمنا فَوِني مرال )٢(كَهِني وبرض 
 والتكْـِبري  لتـسِبيح ا هو ِإنما الناِس ِمكَال ِمن شيٌء ِفيها يصلُح لَا ةَالصال هِذِه ِإنَّ قَالَ شتمِني ولَا

  ".الْقُرآِن وِقراَءةُ
  :ختريج احلديث 

  .، واللفظ له ) ٥٣٧( ح ١/٣٨١املساجد وموضع الصالة  ، : أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب 
 ح  ١/٤٢٢و الـدارمي يف سـننه       ،  ) ٨٠٢٠( ح   ٢/١٩٢وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه         

 ، بـاب  الصالة: ، وأبو داود يف سننه ، كتاب      ) ٢٣٨١٣(ح   ٥/٤٤٧، وأمحد يف مسنده     )١٥٠٢(
الـسهو ،    : ، والنسائي يف سننه ، كتاب       ) ٩٣٠( ح ١/٢٤٤ لصالةاتشميت العاطس يف    ) :  ١٩٢(

،  ) ٨٥٩( ح ٢/٣٥، وابن خزمية يف صحيحه ،       ) ١٢١٨( ح ٣/١٧الكالم يف الصالة     ) : ٢٠(باب  
 ١٩/٤٠١، والطرباين يف املعجم الكبري      ) ٢٢٤٨( ح ٦/٢٤ابن حبان يف صحيحه ، كما يف اإلحسان         

  ) .٩٤٥(ح 
عن معاويـة بـن   ، عن عطاء بن يسار     ،  عن هالل بن أيب ميمونة      ،  حيىي بن أيب كثري     من طرق عن      
  .به t احلكم السلمي

  
````````  

  

                                                   
 .١/١٢٩مشارق األنوار ،  ومعناه فقدتك والثكل الفقد  ،هي كلمة استعملتها العرب كثرياً: ثكل أميه   )1(
  .١/٣٤٨مشارق األنوار ،  الكهر االنتهار ومعنامها قريب :  أغلظ علي يف القول وقيل أي مل يتجهمين وال: كهرين  )2(
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٨ 
  . ، وإخراج اليدين من حتتهالثوبااللتحاف ب

)٥ (ناِئِل عِن وٍر بجح هأَى أَنر النِبي r فَعِه ريدي لَ ِحنيخال ِفي دِةالص رالَ كَبـهِ  ِحييأُذُن  ثُـم 
فحِبِه الْتِبثَو ثُم عضو هدى ينملَى الْيى عرسا الْيفَلَم ادأَنْ أَر كَعري جرِه أَخيدي بِ  ِمنالثَّـو  ثُـم 
  ".كَفَّيِه بين سجد سجد فَلَما يديِه رفَع حِمده ِلمن اللَّه سِمع قَالَ فَلَما عفَركَ كَبر ثُم رفَعهما

  :ختريج احلديث
  .، واللفظ له ) ٤٠١( ح ١/٣٠١، الصالة  : كتابأخرجه مسلم يف صحيحه ،

   ).٦٠( ح ٢٢/٢٧الكبري ،و الطرباين يف )١٨٨٨٦( ح٤/٣١٧و أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 
عن علقمة بـن  ، عبد اجلبار بن وائل ، عن  حممد بن جحادة   ، عن بن حيىي العوذي  مهام  من طرق عن    

  .به tوائل بن حجر ، عن وائل 
````````  

  . بسط طرف الثوب للسجود عليه
)٦ (نِس عِن أَناِلٍك با :" قَالَ ملِّي كُنصن عم ِبيالن r عضا فَيندأَح طَرِب فالثَّو ِة ِمنِشد  ـرالْح 

  ".السجوِد مكَاِن ِفي
  :ختريج احلديث 

 السجود على الثوب يف شـدة احلـر          )٢٢(  ، باب     الصالة :أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب      
 )  ٣٣ ( ،باباملساجد ومواضع الصالة : مسلم يف صحيحه ،كتاب ،و واللفظ له) ٣٧٨( ح ١/١٥١

  ).٦٢٠( ح ١/٤٣٢ر يف أول الوقت يف غري شدة احلر استحباب تقدمي الظه
، ) ١١٩٨٨( ح   ٣/١٠٠واإلمام أمحد يف مـسنده      ) ١٣٣٧( ح   ١/٣٥٤وأخرجه الدارمي يف سننه     

 ح ١/٣٢٩السجود على الثياب يف احلر والربد  ) ٦٤: ( الصالة ، باب : وابن ماجه يف سننه ،كتاب   
 ح  ١/١٧٧الرجل يسجد على ثوبـه       ) ٩٤: (ب  الصالة ، با  : أبو داود يف سننه ،كتاب       )١٠٣٣(
، و ابن حبـان يف صـحيحه ، كمـا يف    ) ٦٧٥( ح  ١/٣٣٦، و ابن خزمية يف صحيحه ،        ) ٦٦٠(

  . ٢/١٠٦والبيهقي يف السنن الكربى ، ) ٢٣٥٤( ح ٦/١١٨اإلحسان 
  .به tعن أنس بن مالك ، عن بكر بن عبد اهللا ،  غالب القطان عن، بشر بن املفضل عن من طرق 

```````` 
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٩ 
  . الصبيان يف الصالةمحل

)٧ (نةَ أَِبي عادقَت اِريصولَ أَنَّ الْأَنساللَِّه ر r َلِّي كَانصي وهاِملٌ وةَ حامأُم تِبن  ـبنيـتِ  زِبن 
  ".حملَها قَام ِإذَاو وضعها سجد فَِإذَا شمٍس عبِد بِن رِبيعةَ بِن الْعاِص ِبيألوr  اللَِّه رسوِل

  :ختريج احلديث
إذا محل جارية صغرية على عنقه يف       ) : ١٧(الصالة ، باب      : أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب       

، ) ٩(باب  : ، ومسلم يف صحيحه ، كتاب املساجد ومواضع الصالة          ) ٤٩٣( ح   ١/١٩٣،  الصالة  
  ). ٥٤٣( ح١/٣٨٥

، وأمحد يف   ) ١٣٦٠( ح   ١/٣٦٤والدارمي يف سننه ،     ،    )٤٢( ح   ١/١٧٠وأخرجه مالك يف املوطأ     
: ، وأخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب         ) ٢٢٦٣٢( ح   ٥/٣٠٣ويف  ) ٢٢٥٧٧( ح   ٥/٢٩٥مسنده  

: والنسائي يف سـننه ، كتـاب        ،  ) ٩١٧( ح   ١/٢٤١العمل يف الصالة ،      ): ١٧٠(الصالة ، باب    
، وابـن خزميـة يف      ) ٨٢٧( ح   ٢/٩٥ صالةما جيوز لألمام من العمل يف ال      ) : ٣٧(اإلمامة ،  باب     

  .)٨٦٨( ح ٢/٤١صحيحه ، 
 t عن أيب قتادة األنصاري   ،  عن عمرو بن سليم الزرقي      ،  عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري         من طرق   

  .به
  

````````  
  .باليد غمز ال
)٨ (نةَ عاِئشِج عوز ِبيالن r اهأَن قَالَت ": تكُن امأَن نيب ييوِل دساللَِّه ر  r  ـالِرجوِفـي  ي 

  ".بسطْتهما قَام فَِإذَا ِرجلَي فَقَبضت )١(غَمزِني سجد فَِإذَا ِقبلَِتِه
  :ختريج احلديث 

الـصالة علـى الفـراش      ) : ٢١(الـصالة ، بـاب      : أخرجه البخاري يف صـحيحه ، كتـاب         
، ) ٤٩١(ح١/١٩٢التطوع خلف املرأة ) : ١٤(أبواب سترة املصلي ، باب ، ويف   ) ٣٧٥(ح١/١٥٠

                                                   
  . ٢/١٣٥مشارق األنوار ، أي طعن بإصبعه يف ال قبض رجلي من قبلته : غمزين   )1(
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١٠ 
، بلفظ ) ١١٥١(ح١/٤٠٥ما جيوز من العمل يف الصالة ) : ١٠(أبواب العمل يف الصالة ، باب       ويف  
  .)٥١٢( ح ١/٣٦٧ )٥١(الصالة ، باب : مسلم يف صحيحه ، كتاب ، و " فإذا قام مددا:" 

و يف  ) ٢٥١٩١( ح   ٦/١٤٨نده  ، وأمحـد يف مـس     ) ٢٥٥( ح   ١/١١٧وأخرجه مالك يف املوطأ ،      
ترك الوضوء مـن مـس       ) :١٢٠(، باب   :   النسائي يف سننه ، كتاب       ، و ) ٢٥٢٩٦( ح   ٦/٢٢٥

ابن حبان يف صـحيحه ، كمـا يف اإلحـسان    ، و) ١٦٢( ح ١/١٠٢الرجل امرأته من غري شهوة    
  ).٢٣٤٢( ح ٦/١١٠

 رضـي اهللا   عن عائشة بد الرمحن عن أيب سلمة بن ع    ،   عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا          من طرق 
  .عنها به

  
````````  

  .تسوية التراب
 فَاِعالً كُنت ِإنْ:"  قَالَ يسجد حيثُ التراب يسوي الرجِل ِفي قَالَ r النِبي أَنَّ)١( معيِقيبعن  ) ٩(

   ".فَواِحدةً

  :ختريج احلديث 
 ح  ١/٤٠٤مسح احلصا يف الـصالة      :   )٨(، باب   الصالة  : أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب       

  ).٥٤٦( ح ١/٣٨٨، واللفظ له ، و مسلم يف صحيحه ،  ) ١١٤٩(
 ح  ٣/٤٢٦،وأمحـد يف مـسنده      ) ٧٢٦( ح   ١/٧٩٤وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة ، يف مـسنده           

باب مـسح احلـصى يف      ) :٦٢(إقامة الصالة ، باب     :، ، وابن ماجه يف سننه ، كتاب         ) ١٥٥٥٠(
يف مـسح    ) :١٧٦(الصالة ، بـاب     : ، وأبو داود يف سننه ، كتاب        )١٠٢٦( ح   ١/٣٢٧،ة  الصال

                                                   
يـة   اهلجرة الثانوهاجر منها إىل أرض احلبشة،  مبكة  أسلم قدمياً،موىل سعيد بن العاص    الدوسي ،    معيقيب بن أيب فاطمة       )1(

 ،  وتويف آخر خالفة عثمان وقيل بل تويف سنة أربعني يف آخر خالفة علي            ،  باملدينة وهو خبيرب     r  وأقام ا حىت قدم على النيب     
اإلصابة يف متييـز الـصحابة       ،   ٤/١٤٧٨الستيعاب  ، ا بقاف مكسورة وبعدها مثناة حتتانية وآخره موحدة مصغر       : ومعيقيب  

٦/١٩٣.  
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١١ 
 فواحدة  ال متسح وأنت تصلي فإن كنت ال بد فاعالً        :" بلفظ  ) ٩٤٦( ح   ١/٢٩٤ ، احلصى يف الصالة  

ما جاء يف كراهيـة مـسح احلـصى يف    ) : ٢٧٩(الصالة ، باب  : ، و الترمذي يف سننه ، كتاب  "
، والنـسائي يف    " عن مسح احلصى   rسألت رسول اهللا      :" ، بلفظ   ) ٣٨٠(ح   ٢/٢٢٠ الصالة  
وابن ) ١١٩٢(  ح   ٣/٧- أي مس احلصى     –الرخصة فيه ملرة    ) : ٨(السهو  ، باب     : ، كتاب    سننه

) : ٣٣٩(الصالة ، باب : ، وابن خزمية يف صحيحه ، كتاب ) ٢١٨(  ح      ١/٦٥اجلارود يف املنتقى    
،  ، والبيهقي يف الـسنن        ) ٨٩٥(  ح   ٥١/ ٢ يف الصالة مرة واحدة      باب الرخصة يف مسح احلصى    

  . ٢/٢٨٤الكربى 
  .به t  معيقيب، عنعن أيب سلمة بن أيب كثري ، عن حيىي من طرق 

````````  
  .النخاعة يف الثوب ودلكها فيهمسح 

)١٠( نةَ أَِبي عريرولَ أَنَّ هساللَِّه ر  r أَىةً رامخن )لَ ِفي)١ِجِد ِةِقبسلَ الْملَى فَأَقْباِس عفَقَالَ الن": 
 فَـِإذَا  وجِهِه ِفي فَيتنخع يستقْبلَ أَنْ أَحدكُم أَيِحب أَمامه فَيتنخع ربِه مستقِْبلَ يقُوم أَحِدكُم بالُ ما

عخنت كُمدأَح عخنتفَلْي ناِرِه عسي حتِمِه تفَِإنْ قَد لَم ِجدقُلْ يكَذَا فَلْيه."  
فصوو فَلَ الْقَاِسمِبِه ِفي فَتثَو ثُم حسم هضعلَى بٍض ععب."   

  :ختريج احلديث
) ٥٥٠( ح ١/٣٨٩، ) ١٣: (املساجد ومواضع الصالة ،  باب : أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب   

يرد ثوبه بعضه    rكأين أنظر إىل رسول اهللا        ":قال أبو هريرة    :" دة  بزيا وأخرجه أيضاً  ،،واللفظ له 
   ".على بعض

 ح  ١/١٢٠، وإسحاق بن راهويـه      )  ٧٤٥٠( ح   ٢/٢٤١وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه         
إقامة الصالة والسنة : ، وابن ماجه يف سننه ، كتاب ) ٧٣٩٩( ح ٢/٢٥٠أمحد  يف مسنده و،  ) ٣٨(

، وحممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر         )١٠٢١( ح   ١/٣٢٦املصلي يتنخم   ) ٦١ : (فيها  ،  باب      

                                                   
مها واحد وبعضهم فرق : قال ابن األنباري  ، ما يطرحه الفم من الصدر والرأس من رطوبة لزجة: مة ، والنخاعة  النخا )1(

 .٢/٦مشارق األنوار  ، والفعل يتنخم أو يتنخع  ، بني اللفظني فجعله من الصدر بالعني ومن الرأس بامليم 
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١٢ 
البزاق يـصيب   ) ١٩٣: (الطهارة ، باب    : ، والنسائي يف سننه ، كتاب       )١٢٠( ح   ١/١٧٤الصالة  
  ).٣٤٠٨( ح ٢/٢٩٢و البيهقي يف السنن الكربى  ، )٣٠٩( ح ١/١٦٣، الثوب 

  .به t ع عن أيب هريرةعن أيب راف، عن القاسم بن مهران  من طرق 
````````  

  :تصفيق النساء
)١١ (نِل عهِن سٍد بعولُ قَالَ َ سساللَِّه ر r":  نم هابٌء نيال ِفي شِتِهص حبسفَلْي ، هإذَا فَِإن  حـبس 

ِفتِه اُلْتا ، إلَيمِإنو ِفيقصاِء التسِللن."  
  :ختريج احلديث 

من دخل ليؤم الناس فجاء اإلمـام األول  ): ٢٠( ، باب الصالة:خاري يف صحيحه ، كتاب   أخرجه الب 
 ،ومسلم يف صحيحه ،كتـاب   واللفظ له)٦٢٥( ح ١/٢٤٢ فتأخر اآلخر أو مل يتأخر جازت صالته      

  ).٤٢١( ح١/٣١٦) ٢٢(باب ،  املساجد ومواضع الصالة:
) ١٧٤(الـصالة بـاب   : سننه ،كتاب ، وأبو داود يف ) ٣٩٠( ح ١/١٦٣وأخرجه مالك يف املوطأ  

،وابن خزمية يف ) ٧٥١٧( ح١٣/٥٠٩، وأبو يعلى يف مسنده ) ٩٤٠( ح ١/٢٤٧التصفيق يف الصالة 
، )٢٢٦٠( ح ٦/٣٥،وابن حبان يف صـحيحه ، كمـا يف اإلحـسان            )١٦٣٢( ح   ٣/٥٨صحيحه  

  ).٥٧٧١( ح٦/١٣٩والطرباين يف الكبري 
  . بهt سهل بن سعد الساعديعن ، عن أيب حازم سلمة بن دينار من طرق 

````````  
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١٣ 
  :الفصل الثاين 

  .األحاديث الواردة يف األفعال املباحة من حركة القدمني
  

  .الصالةأثناء املصلي مشي 
 )١٢( نةَ أَِبي عكْرب هى أَنهتِإلَى ان ِبيالن r وهو اِكعر كَعلَ فَرِصلَ أَنْ قَبِإلَى ي  فالـص  فَـذَكَر 

ذَِلك ِبيِللن  r َفَقَال  "كادز ا اللَّهصال ِحرو دع١( ت(."  
  :ختريج احلديث

 ١/٢٧١ إذا ركـع دون الـصف      ) :٣٢(الصالة ، بـاب     : أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب       
  .واللفظ له) ٧٥٠(ح
 ،  الرجـل يركـع دون الـصف      ) : ١٠٢(الصالة ، بـاب     : داود يف سننه ، كتاب       أبوخرجه  أو
جاء ورسول اهللا راكع فركع دون الـصف مث مـشى إىل            :" ، بلفظ    )٦٨٤(و) ٦٨٣(ح١/١٨٢

، ) ٨٧١( ح ٢/١١٨الركوع دون الـصف  ) : ٦٣(، باب   :  كتاب    ، ه والنسائي يف سنن   ،"الصف  
أن أبا بكرة دخل املـسجد      :" ظ  فبل) ٢١٩٤(ح٥/٥٦٨ابن حبان يف صحيحه،كما يف اإلحسان       و

  .٣/١٠٥والبيهقي يف السنن الكربى ، " مشى حىت حلق بالصفراكع فركع مث rوالنيب  
  .به t عن أيب بكرة، عن احلسن ، عن زياد األعلم من طرق 

````````  
  . ىاملشي القهقر

  ؟ الِْمنبر شيٍء أَي ِمن سعٍد بن سهلَ سأَلُوا حاِزٍم أَبو قَالَ )١٣(
 وقَامr   اللَِّه ِلرسوِل)٢( نةَفُال مولَى نٌفُال عِملَه الْغابِة أَثِْل ِمن هو ِمني أَعلَم ِبالناِس بِقي ما:"  فَقَالَ
 وركَع وركَع فَقَرأَ خلْفَه الناس وقَام كَبرمث   الِْقبلَةَ فَاستقْبلَ ووِضع عِملَ ِحنيr  اللَِّه رسولُ علَيِه

                                                   
 .٢/٢٦٩، فتح الباري  " يات بفتح أوله وضم العني من العودضبطناه يف مجيع الروا" وال تعد :" قوله :" قال ابن حجر ) 1(
فكيهة بنت عبيد بن دليم ، امرأة سعد بن عبادة ، وأن اسم النجار ميمون ، فتح الباري :رجح ابن حجر أن املرأة هي  ) 2(
١/٤٨٦. 
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١٤ 
اسلْفَ النخه ثُم فَعر هأْسر ثُم عجى رقَرالْقَه دجلَى فَسِضألا عر ثُم ادِر ِإلَى عبالِْمن ثُم كَعر ثُم فَعر 
هأْسر ثُم عجى رقَرى )١(الْقَهتح دجِض سِبالْأَر."  

  :ختريج احلديث
الصالة على السطوح واملنرب واخلشب     ) : ١٧(الصالة ، باب    :كتاب  جه البخاري يف صحيحه ،      أخر
 ١/٣١٠اخلطبة علـى املنـرب      ): ٢٦(اجلمعة ، باب    : كتاب  ، ويف   واللفظ له    ) ٣٧٠( ح   ١/١٤٨
 ١/١/٣٨٦) ١٠(: الصالة ومواضع السجود ، بـاب       : كتابمسلم يف صحيحه ،     ، و ،  ) ٨٧٥(ح
  ).٥٤٤(ح

 ح  ١/٢٨٣اختـاذ املنـابر     يف  ):٢٢٢(الـصالة بـاب     : بو داود يف سـننه ، كتـاب         أوأخرجه  
 ، ،)٧٣٩( ح٢/٥٩الصالة على املنرب   ): ٤٥(املساجد ، باب    : والنسائي يف سننه ، كتاب      ،)١٠٨٠(

 ٥/٥١٣وابن حبان يف صحيحه ،كما يف اإلحسان        ،   )١٥٢١( ح   ٣/١٢وابن خزمية يف صجيجه ،      
  ).٢١٤٢(ح 

  .به tعن سهل بن سعد الساعدي ، من طرق عن أيب حازم بن دينار 
  

````````  
)١٤ (نع سأَن ناِلٍك با:"  قَالَ ممنيونَ بِلمسلَاِة ِفي الْمِر صالْفَج لَم مأْهفْجولُ الِإ يساللَِّه ر r 

فكَش رِة ِسترجةَ حاِئشع ظَرفَن ِهمِإلَي مهو فُوفص مسبفَت كحضي كَصنو )٢( وكٍْر أَبب ِضير اللَّه 
هنلَى عِه عيِقبِصلَ عِلي لَه فالص فَظَن هأَن ِريدي وجرالْخ مهونَ وِلمسوا أَنْ الْمِتنفْتـال  ِفي يصِتِهم 

ارفَأَش ِهموا ِإلَيال أَِتمصكُمى تخفَأَر رتالس فِّيوتو آِخِر ِمن ِم ذَِلكوالْي."   
  :يج احلديثختر

هل يلتفت ألمر يرتل به أو يـرى       ): ١٢(صفة الصالة ، باب     : أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب      
  :  باب واللفظ له ، ويف أبواب العمل يف الصالة ، ) ٧٢١( ح ١/٢٦٢،   ؟ يف القبلة أو بصاقاًشيئاً

                                                   
 .٤/١٢٩ األثر النهاية يف غريب ، وهو املشي إىل خلف من غري أن يعيد وجهه إىل جهة مشيه: القهقرى  ) 1(
 .١١٥/النهاية يف غريب األثر ج ، الرجوع إىل وراء وهو القهقري نكص ينكص فهو ناكص: النكوص  ) 2(
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١٥ 
  ) .١١٤٧( ح ١/٤٠٣ من رجع القهقري يف صالته أو تقدم بأمر يرتل به) ٦(

، وابن حبان يف صحيحه     ) ١٦٥٠( ح   ٣/٧٥ويف  ) ٨٦٧( ح   ٢/٤٠جه ابن خزمية يف صحيحه      وأخر
  . ) ٦٦٢٠( ح ١٤/٥٨٧، كما يف اإلحسان 

  .به tأنس بن مالك عن ، الزهري حممد بن شهاب عن من طرق 
  

````````  
   .املصلي لغريهحتريك 

)١٥( نِن عاٍس اببع ِضير ا اللَّهمهنقَالَ ع تِنم دةَ ِعنونميم ِبيالنو r اهدِعن لَةَ ِتلْكأَ اللَّيضوفَت 
ثُم لِّي قَامصي تلَى فَقُماِرِه عسذَِني يلَِني فَأَخعفَج نِميِنِه عي"  

  :ختريج احلديث 
إلمـام  باب إذا قام الرجل عن يسار ا      ) : ٣٠(الصالة ، باب    : أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب       

، واللفظ له ، وأخرجه يف أبواب العمل        ) ٦٦٦( ح   ١/٢٤٧ فحوله اإلمام إىل ميينه مل تفسد صالما      
 ،  ) ١١٤٠( ح   ١/٤٠١استعانة اليد يف الصالة إذا كان من أمر الـصالة           ) : ١(، باب   : يف الصالة   
ين الـيمىن  يده اليمىن على رأسي وأخذ بـأذ     rفقمت إىل جنبه فوضع رسول اهللا         :" وفيه زيادة   

 ح  ١/٥٢٨،  ) ٢٦(، باب   صالة املسافرين وقصرها    :  ، ومسلم يف صحيحه ، كتاب         "يفتلها بيده   
فقمت إىل جنبه األيسر فأخذ بيدي فجعلين من شقه األمين فجعلت إذا أغفيـت              :" بلفظ) ٧٦٣(

  ".يأخذ بشحمة أذين
 يساره فـأخلفين    مث جئت فقمت عن   :" ، بلفظ    ) ٤٧٢( ح   ١/٢٢٣وأخرجه احلميدي يف مسنده     

مث قمت ففعلت كما فعـل      :" ، بلفظ   ) ٢٥٥٩( ح   ٢/٢٨٣ ، وأمحد يف مسنده      "فجعلين عن ميينه  
 ٢/٤٧ ،وابن خزمية يف صحيحه      "فقمت عن يساره فأخذ مبا يلي أذين حىت أدارين فكنت عن ميينه             

  ).٢٥٩١( ح ٦/٣٢٤، ابن حبان يف صحيحه ،كما يف اإلحسان ) ٨٨٤(ح 
  .به t  ، عن ابن عباسدين كريب موىل ابن عباسمن طرق عن أيب رش

````````  
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١٦ 
  :الفصل الثالث 

  .أكثر من جارحةاألفعال املباحة من حركة األحاديث الواردة يف 
  
 )١٦ (نِل عهِن سٍد بعأَنَّ  س ِبيالن r بِني إلَى ذَهِرو بمِن عٍف بوع ِلحصِلي مهنيب ،  ـتانفَح 

 فَجاَء ، بكٍْر أَبو فَصلَّى ، نعم : قَالَ ؟ ِبالناِس أَتصلِّي : فَقَالَ ، بكٍْر أَِبي إلَى الْمؤذِّنُ فَجاَء ، ةُالصال
 أَبـو  وكَانَ ، الناس فَصفَّق ، الصف ِفي وقَف حتى فَتخلَّص ، ِةالصال ِفي والناسr  اللَّه رسولُ

 : إلَيـهِ  فَأَشارr  اللَِّه رسولَ فَرأَى ، الْتفَت التصِفيق الناس أَكْثَر فَلَما ، ِةالصال ِفي يلْتِفت ال بكٍْر
 ثُم ، ذَِلك ِمنr  اللَِّه رسولُ ِبِه أَمره ما علَى اللَّه فَحِمد ، يديِه بكٍْر أَبو فَرفَع ، مكَانك اُمكُثْ أَنْ

رأْختو اسكٍْر أَبى بتى حوتِفي اس فالص ، مقَدتولُ وساللَِّه ر r لَّىفَص ، ثُم فرصا : فَقَالَ ، اني 
  ؟ أَمرتك إذْ تثْبت أَنْ منعك ما بكٍْر أَبا

  .r اللَِّه رسوِل يدي بين صلِّيي أَنْ قُحافَةَ أَِبي بِنال كَانَ ما : بكٍْر أَبو فَقَالَ
  :ختريج احلديث 

من دخل ليؤم الناس فجاء اإلمام األول فتـأخر  ): ٢٠(، باب  : أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب     
) ٢٢(بـاب   : ،ومسلم يف صحيحه ،كتـاب      ) ٦٢٥( ح   ١/٢٤٢ اآلخر أو مل يتأخر جازت صالته     

  ).٤٢١( ح١/٣١٦
) ١٧٤(الـصالة بـاب   : بو داود يف سننه ،كتاب ، وأ) ٣٩٠( ح ١/١٦٣مالك يف املوطأ خرجه  وأ

وابن خزمية يف ،) ٧٥١٧( ح١٣/٥٠٩وأبو يعلى يف مسنده ، ) ٩٤٠( ح ١/٢٤٧التصفيق يف الصالة 
 ،)٢٢٦٠( ح ٦/٣٥،وابن حبان يف صـحيحه ، كمـا يف اإلحـسان            )١٦٣٢( ح   ٣/٥٨صحيحه  

  ).٥٧٧١( ح٦/١٣٩والطرباين يف الكبري 
  .به t عن سهل بن سعد الساعدي، يب حازم سلمة بن دينار عن أمن طرق 

````````  
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١٧ 
 ِإذَا نهـرٍ  جـرفِ  علَى أَنا فَبينا )٢( الْحروِريةَ نقَاِتلُ)١( هواِزِباَأل  كُنا ": قَيٍس بن زرققَالَ األَ  )١٧(

 الْخـواِرجِ  ِمن رجلٌ فَجعلَ، يتبعها وجعلَ تناِزعه الدابةُ فَجعلَت ِبيِدِه دابِتِه ِلجام وِإذَا يصلِّي رجلٌ
 مـع  غَزوت وِإني قَولَكُم سِمعت ِإني:  قَالَ الشيخ انصرف فَلَما الشيِخ ِبهذَا افْعلْ اللَّهم :يقُولُ

 أُراِجـع  أَنْ كُنت ِإنْ وِإني تيِسريه وشِهدت وثَماِني غَزواٍت بعس أَو غَزواٍت ِستr  اللَِّه رسوِل
عِتي مابد بأَح ِإلَي ا أَنْ ِمنهعأَد ِجعرا ِإلَى تأْلَِفهم قشفَي لَي؟ "ع  

  :ختريج احلديث
 إذا انفلتت الدابة يف الصالة    ) : ١١(العمل يف الصالة ، باب      : أخرجه البخاري يف صحيحه ، أبواب       

  .، واللفظ له)١١٥٣( ح ١/٤٠٥، 
، ) ١٩٧٨٥( ح ٤/٤٢٠، وأمحد يف مسنده ) ٩٢٧( ح ١٢٥وأخرجه الطيالسي يف مسنده ص 
 ،) ٩٣٨( ح١/٣٨٦،واحلاكم يف املستدرك ) ٨٦٦( ح ٢/٤٠وأخرجه ابن خزمية يف صحيحه ، 

  ) ٣٢٤٩( ح ٢/٢٦٦والبيهقي يف السنن الكربى 
  .به tعن أيب برزة ، ن قيس رق بن طرق عن األزم 

  
````````  

  
  
  

                                                   
مجع هوز وأصله حوز فلما كثر استعمال الفرس هلذه اللفظة غريا حىت أذهبت أصلها مجلة ألنه ليس يف كالم                   : األهواز   ) 1(

 وأما البلد الـذي يغلـب   ، مواضع يقال لكل واحد منها خوز  هافرس خوزستان وفي  وكان امسها يف أيام ال    ،  الفرس حاء مهملة  
 .٢٨٤ /١معجم البلدان ، عليه هذا االسم عند العامة اليوم فإمنا هو سوق األهواز 

طائفة من اخلوارج نسبوا إىل حروراء باملد والقصر وهو موضع قريب مـن الكوفـة كـان أول جمـتمعهم                    : احلرورية    )2(
 .١/٣٦٦النهاية يف غريب األثر ، م فيها  حتكيمهو
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١٨ 
  :الفصل الرابع 

 .األحاديث الواردة يف األفعال املباحة من بقية أعضاء اجلسد
  

  :مالحظة املصلي ملا حوله 
)١٨ (نع بكَع ناِلٍك بثُ مدحي ِحني لَّفخت نِة عِقص وكبت )آِتي:  قَالَ )١ـو  وساللَّـهِ  لَر r  

لِّمِه فَأُسلَيع وهِلِسِه ِفي وجم دعال بفِْسي ِفي فَأَقُولُ ِةالصلْ نه كرِه حيفَتش دال ِبرِمالس لَيع ال أَم 
لِّي ثُما أُصقَِريب هِمن اِرقُهفَأُس ظَرفَِإذَا)٢( الن لْتلَى أَقْبال علَ ِتيصِإ أَقْبِإذَا لَيو فَتالْت هوحن  ضـرأَع 

  ".عني
  :ديثختريج احل

 ٤/١٦٠٦حديث كعب بن مالك     ) : ٧٥(الغزوات ، باب    : أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب        
  ).٢٧٦٩( ح ٤/٢١٢٠  ،  املغازي والسري:،  و مسلم يف صحيحه ، كتاب )٤١٥٦(ح 

، ) ١٥٨٢٠( ح   ٣/٤٥٨ ، و أمحد يف مسنده       )٩٧٤٤( ح   ٥/٣٩٧وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه      
  .)١٧٦٤٩( ح ٩/٣٥والبيهقي يف سننه ) ٩٠( ح ١٩/٤٦والطرباين يف الكبري 

عبد اهللا بن كعب بـن     ، عن   عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك           من طرق عن الزهري ،      
  .به t ، عن أبيهمالك

````````  
  :مالحظة املصلي حلال إمامه 

 ِبم:"  قُلْنا، "  نعم:"  قَالَ؟ ، والْعصِر الظُّهِر ِفي يقْرأُ r اللَِّه رسولُ أَكَانَ باٍبِلخقيل  )١٩( 
متِرفُونَ كُنعت ؟ " ذَاك.  
  ."ِلحيِتِه ِباضِطراِب:"  قَالَ
  

                                                   
 .٢/١٤معجم البلدان ، بالفتح مث الضم وواو ساكنة وكاف موضع بني وادي القرى والشام  : تبوك   )1(
 .١٢/٢٣٨، فتح الباري  خفْية ِفي ِإلَيِه أَنظُر أَي والْقَاف الْمهملَة السِني: فأسارقه   )2(
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١٩ 
  :ختريج احلديث

  اإلمـام يف الـصالة  رفع البـصر إىل  ) : ٩(  باب الصالة، :  كتاب أخرجه البخاري يف صحيحه ،  
  .،واللفظ له  ) ٧١٣(  ح ١/٢٦٠
 ) ٢٦٧٦( ح  ٢/١٠٥أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه      ،)١٥٦( ح   ١/٨٤أخرجه احلميدي يف مسنده     و
) ٢١٠٩٨( ح ٥/١٠٩، واإلمام أمحد يف مسنده  ) ٨٧٩٣(  ح ٢/٢٦٢ ابن أيب شيبة يف مصنفه ،  و

     ح ١/٢٧٠القراءة يف صالة الظهر والعـصر         :) ٧(الصالة ، باب    : ، و ابن ماجه يف سننه ، كتاب         
ما جاء يف القراءة يف صالة الظهر       ) : ١٣٠(الصالة ، باب    : ، وأبو داود يف سننه ، كتاب         ) ٨٢٦( 
رفع البـصر   ) ٩٣(إقامة الصالة ، باب : كتاب ، والنسائي يف السنن الكربى ،    ) ٨٠١( ح   ١/٢١٢

،  ) ١٨٢٦(  ح   ٥/١٤٣ابـن حبـان يف صـحيحه        ، و ) ٥٣٠ ( ح ١/١٩٢ إىل األمام يف الصالة     
  . ) ٣٦٨٣( ح ٤/٧٣والطرباين يف املعجم الكبري 

  .به tبن األرت خباب عن ، عن أيب معمر ، عن عمارة بن عمري ، األعمش عن  من طرق
  

````````  
  

  .النعاس يف الصالة
)٢٠ (نةَ عاِئشولَ أَنَّ عساللَِّه ر  r َِإذَا:"  قَال سعن أَحكُمد وهلِّي وصي قُدرى فَلْيتح بذْهي هنع 

موفَِإنَّ الن كُمدلَّى ِإذَا أَحص وهو اِعسِري ال ندي لَّهلَع ِفرغتسي بسفَي هفْسن."  
  :ختريج احلديث

عستني أو اخلفقـة    الوضوء من النوم ومن مل ير من النعسة والن        : أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب      
) ٣١( بـاب    ،اضع السجود   و الصالة وم  :، ومسلم يف صحيحه ، كتاب       ) ٢٠٩( ح   ١/٨٧ وضوءاً

  .) ٧٨٦( ح ١/٥٤٢
 ) ١٠٧( الصالة ، باب : الدارمي يف سننه ،كتاب   و،  ) ٢٥٧(ح  ١/١١٨أخرجه مالك يف املوطأ ،      و
 ابـن   و) ٢٥٧٠٢(ح   ٦/٢٠٢، وأمحد يف مسنده     ) ١٣٨٣( ح   ١/٣٧٢كراهية الصالة للناعس    : 
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٢٠ 
) ١٣٧٠( ح   ١/٤٣٦ ما جاء يف املصلي إذا نعس     ) : ١٢٠(، باب     الصالة   :ماجه يف سننه ، كتاب      

، ) ١٣١٠( ح   ٢/٣٣النعـاس يف الـصالة      ) : ٣٠٩(الصالة ، باب    : وأبو داود يف سننه ، كتاب       
 ح  ٢/١٨٦ ما جاء يف الصالة عنـد النعـاس       ) : ٢٦٣(والترمذي يف سننه ، أبواب الصالة ، باب         

وابن حبان يف صحيحه ، كما يف اإلحـسان         ) ٩٠٧( ح   ٢/٥٥و ابن خزمية يف صحيحه ،       ) ٣٥٥(
  ). ٢٥٨٣( ح ٦/٣٢٠،

  . رضي اهللا عنهاعن أبيه ، عن عائشة، من طرق عن هشام بن عروة 
````````  

  : الصالة خارج تفكري املصلي يف أمر
)٢١ (نةَ عقْبقَالَبن احلارث    ع  ":تلَّيص راَءو ِبيالن r  ِةِدينِبالْم رصالْع لَّمفَس ثُم ا  قَامِرعـسم 

 أَنهـم  فَـرأَى  علَيِهم فَخرج سرعِتِه ِمن الناس فَفَِزع ِنساِئِه حجِر بعِض ِإلَى الناِس ِرقَاب فَتخطَّى
  ".ِبِقسمِتِه فَأَمرت يحِبسِني أَنْ فَكَِرهت ِعندنا ِتبٍر ِمن اشيئً ذَكَرت:  فَقَالَ سرعِتِه ِمن عِجبوا

  :ختريج احلديث
من صلى بالناس فذكر حاجة      ) : ٧٤( باب   ،   صفة الصالة   : كتاب  أخرجه البخاري يف صحيحه ،    

بـاب  ) : ١٨(، باب   العمل يف الصالة    : أبواب  ويف  ،  ،واللفظ له   ) ٨١٣( ح   ١/٢٩١،  فتخطاهم  
  .)١١٦٣( ح١/٤٠٨ يفكر الرجل الشيء يف الصالة

 ح  ٤/٧،و أمحـد يف مـسنده       ) ٣٤٣٧٣( ح   ٧/٨٣بو بكر بن أيب شيبة يف مـصنفه ،          أخرجه  وأ
 الرخصة لألمام يف ختطي رقـاب       ) :١٠٤(السهو ، باب    : ،و النسائي يف سننه ، كتاب       ) ١٦١٩٦(

والبيهقي يف السنن الكـربى      ،   )٩٧٩( ح   ١٧/٣٥٤، والطرباين يف الكبري     ) ١٣٦٥( ح ٣/٨٤ الناس
٢/٣٤٩ .  

  .به tبن احلارث عن عقبة ،  بن أيب مليكة عن، من طرق عن عمر بن سعيد النوفلي 
````````  
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٢١ 
 به القيام، ونيته يف بفعل ما املصلي هم :  

)٢٢(  نةَ أَِبي عريره ِضير اللَّه هنع نع ِبيالن r هلَّى أَنال صطَانَ ِإنَّ لَقَا ةًصيالش  ضـرِلـي  ع 
دفَش لَيع قْطَعِلي الةَالص لَيِني عكَنفَأَم اللَّه هِمن هت١( فَذَع(  لَقَدو تممأَنْ ه ٍة ِإلَى أُوِثقَهاِريى ستح 

   ". ِإلَيِه فَتنظُروا تصِبحوا
  :ختريج احلديث

ما جيوز من العمل يف الصالة ، ) ١٠(الصالة ، باب العمل يف : أبواب  أخرجه البخاري يف صحيحه ،      
، الصالة ومواضـع الـسجود      :  ومسلم يف صحيحه ، كتاب       ، واللفظ له    ،) ١١٥١( ح   ١/٤٠٥
  ) .٥٤١( ح ١/٣٨٤

، ) ١٦( ح ١/٣٦٤٥الدارقطين يف سننه  و،) ٨٨( ح ١/١٤٨إسحاق بن راهويه يف مسنده وأخرجه  
  ) .١١٩١( ح ٢/١٤٠خرج على صحيح مسلم وأبو نعيم يف املست

  .t  عن أيب هريرة، عن حممد بن زياد ، شعبة من طرق عن  
````````  

  :انشغال القلب بأمر خارج الصالة 
 )٢٣( عن اِئ عالنيب   ة أنَّ ش r لَ ص  ى يف خملَ ٍةيص ا أَ هالعفَ م ظَنى أَ  إلَ رِالعلْا نظرة فَ مهـ م ا انصرف 
ـ ي آنِ نتهلَْها أَ إن فَ ٍمهي ج ب أَ )٢( يِةاِنبجأني ب وِنم وأت هي ج ى أب ه إلَ ذِّي ه ِتيصموا خب بهاذْ:  الَقَ ـ  اًفَ ع ن 

ي اِتلَص."  
  :ختريج احلديث

ذا صلى يف ثوب له أعالم ونظـر إىل         إ) : ١٣(الصالة، باب   : كتاب  أخرجه البخاري يف صحيحه ،      
االلتفـات يف   ) :١١(صفة الصالة ، بـاب      :  له ، ويف كتاب      ، واللفظ ) ٣٦٦( ح   ١/١٤٦ علمها

                                                   
 . ١/٣٤٨، صحيح البخاري "أي خنقته : فذعته : ضر بن مشيل نريج احلديث قول الذكر البخاري عقب خت ) 1(
إا الكساء من غـري ، فـإذ   : بفتح اهلمزة وكسرها ، وكذلك يف الباء ، وكذلك الياء ختفف وتشدد ، قيل :"  اإلنبجانية   )2(

  .١٧٦، إحكام األحكام البن دقيق العيد ص " كان فيها علم فهو مخيصة 
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٢٢ 
) ١٥( ، بـاب   املساجد ومواضع الصالة:، ومسلم يف صحيحه ، كتاب      ) ٧١٩( ح ١/٢٦٢الصالة  

  ).٥٥٦( ح ١/٣٩١
) ٦٢١( ح ٢/١٣٦، وإسحاق بن راهويه يف مسنده       ) ١٧٢( ح   ١/٩١وأخرجه احلميدي يف مسنده     

) : ١(اللباس ، باب : ،وابن ماجه يف سننه ، كتاب      )  ٢٤١٣٣( ح   ٦/٣٧، واإلمام أمحد يف مسنده      
) : ١٦٨(الصالة ، بـاب     : ، وأبو داود يف سننه ، كتاب         )٣٥٥٠(  ح   ٢/١١٧٦لباس رسول اهللا    

الرخـصة  ) : ٢٠(القبلة ، باب : ، والنسائي يف سننه ،كتاب  ) ٩١٤( ح   ١/٢٠٤النظر يف الصالة ،     
) ٩٢٨( ح ٢/٦٣،  وابن خزميـة يف صـحيحه ،   ) ٧٧١( ح   ٢/٧٢يف الصالة يف مخيصة هلا أعالم       

 ، بلفظ )٢٣٣٧( ح   ٦/١٠٦،وأخرجه ابن حبان كما يف اإلحسان ،         " شغلتين أعالم هذه  :" بلفظ  
   "فإا أهلتين يف صاليت:" 

  .. رضي اهللا عنهاعن عائشة،  عن عروة  الزهري،بن شهابعن حممد من طرق 
````````  

  .همساع املصلي أصوات من حول
 )٢٤ (نةَ أَِبى عادِن قَتع ِبىالن r َى :" قَالِإن الَِة ِفى َألقُومالص لَ أَنْ أُِريدا أُطَوِفيه ، عمكَاَء فَأَسب 

ِبىالص ، زوجالَِتى ِفى)١( فَأَتةَ صاِهيأَنْ كَر قلَى أَشِه عأُم ".   
  :ختريج احلديث

من أخف الصالة عند بكاء الصيب ) ٦٥(األذان ، باب : صحيحه ، كتاب أخرجه البخاري يف 
  .واللفظ له) ٧٠٧( ح١/١٩٤

 ، بـاب   الصالة :و ابن ماجه يف سننه ، كتاب  ، ١/٥٠٧ وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه         
 :سـننه ،كتـاب     ،وأبو داود يف    ) ١٠٤٤(  ح    ١/٣١٦: فف الصالة إذا حدث أمر    خياإلمام  ) ٤٩(

والنـسائي يف سـننه ،      ،  ) ٧٨٩( ح   ١/٢٦٩،  حيدث لألمر الصالة ختفيف): ١٢٦(  ، باب    الصالة
  ). ٨٢٤( ح ٢/٤٣٠ما على اإلمام من التخفيف : )٣٥( باب اإلمامة ،:كتاب 

                                                   
  .١/٣١٥النهاية يف غريب األثر  ، أجتوز يف صاليت أي أخففها وأقللهاف ) 1(
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٢٣ 
  .به t أبيه عن،  قتادة أيب بن اهللا عبد عن،  كثري أيب بن حيىي عن،  األوزاعي عنمن طرق 

````````  
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٢٤ 
  :الفصل اخلامس 

  . لألحاديثالدراسة الفقهية
 والتفصيلة ،وهذا بيان اإلمجالية على مجلة من األحكام الفصول السابقةدلت األحاديث الواردة يف 
 :اديث األحتلك ه قملا يسر اهللا يل من دراسة لف

  
  . لألفعال املباحة يف الصالةاإلمجاليةاألحكام : املبحث األول 

لصالة وهو اخلشوع ، وينبغي له املبـادرة إىل دفـع           أن على املصلي أن حيافظ على لب ا         - أ
علـى  يف الرد    rالوارد عليه يف صالته مما قد يصرفه عن اخلشوع فيها، كما فعل النيب              

يف شرح حـديث     ابن رجب    ، قال حينما كلمه وهو يصلي     ) ٢( يف احلديث رقم     جابر  
 احلـال  تلك يف كالمه عن ليكف كان إمنا إليه إمياءه أن علي تدل : الرواية فهذه" :ابر  ج
"  صـلَاِتهِ  ِفي شيٌء نابه من ":) ١١(يف حديث سهل بن سعد رقم        r ، ويف قوله     )١("

  .قطع الوارد عليهم يف الصالةاملبادرة إىل حثٌ للمصلني إىل 
أن على املصلي أن يهيئ لنفسه احمليط الذي يساعده يف احلفاظ علـى خـشوعه ، ودوام                   - ب

أمر باسـتبدال   ) ٢٣(عائشة رقم   في حديث   فليه الصالة والسالم    حضور قلبه كما فعل ع    
فيه دليل علـى    :" قال ابن دقيق العيد يف شرحه       شغلته عن الصالة بغريها ،      أاخلميصة اليت   

مبادرة طلب اخلشوع يف الصالة واإلقبال عليها ، ونفي ما يقتضي شغل اخلاطر بغريها ، و              
دش فيها حيث أخرج اخلميصة ، واسـتبدل   إىل مصاحل الصالة ،  ونفي ما خي     rالرسول  

احلث على أن يهيئ    ) ٢٠( ، وكذلك من حديث عائشة رقم        )٢( " ا غريها مما ال يشغل    
 .املصلي نفسه للقيام يف الصالة على أكمل حال

                                                   
 .١/٢٥٨فتح الباري شرح صحيح البخاري  ) 1(
 .١٧٦ ص  يف شرح عمدة األحكام إحكام األحكام )2(
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٢٥ 
أن املصلي إذا نابه شيء يف صالته قد يفسد عليه خشوعه أو احتاج إىل ما جيعله حاضـر                    - ت

ام ببعض األفعال الزائدة عن الصالة لطرد الصارف له عن صالته           القلب يف صالته فله القي    
، وذلك من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أشدها ، فالفعل اليسري أقل ضـرراً مـن                 

 الـصالة يفقده اخلشوع وهو لب     قد  مبا  ه  ، وانشغال قلب  املصلي  ذهن   االستمرار يف شرود  
  .وجوهرها

إدراك املصلي ملا جيري حوله  ال ينـايف كمـال   مراعاة الشريعة الغراء لضعف اإلنسان ، ف   - ث
اخلشوع يف الصالة إذ ليس له مفر من التفاعل مع من حوله ، والتأثر مبا جيري يف حميطه ،                   

 لبكـاء   r يف مساعه ) ٢٥(، وأيب قتادة  رقم      ) ٢٤(كما يف حديث أنس بن مالك رقم        
ما هو فيه من     rن يشغله   ومع هذا مل يك   :" الصيب ، ومراعاته حلال أمه ، قال ابن القيم          

وال املأمومني وغريهم مع كمال إقباله وقربه من اهللا تعاىل وحضور قلبه  حذلك من مراعاة أ   
  .)١(" بني يديه واجتماعه عليه 

 ، وقـد    وهي عفو ال يؤاخذ اإلنـسان عليهـا       تبطل  صالته    مباح فال   أن من أتى بفعل       - ج
عمل اليـسري ال    إن ال :" بقوهلم   تضافرت نصوص العلماء يف االستشهاد بأحاديث الباب        

 ". أن العمل القليل يف الصالة ال يبطلها :"، أو قوهلم " يفسد الصالة 
كما ، ولذلك استدل أبو برزة       هذه األفعال يأخذ نفس حكم األصل     أن ما قد يقاس على        - ح

 يبعد أن يكون نفس     ألنه ،   rم تيسري النيب    إلباحة فعله ذلك بعمو   ) ١٧(يف حديث رقم    
 يف  ، قال ابن حجـر الصورةبنفس يقع منه  مث بعد ذلك  r النيب   أماممنه  رر  قد تك الفعل  

من شأن النيب    ن فيها إشارة إىل أن ذلك كان      إ:" " تيسريه  :" الراجح من اخلالف يف لفظة      
r  ٢("جتويز مثله(. 

ائـدة  أن األصل فيها أن تكون يسرية حبيث ال خترجها إىل ما يكره أو حيرم من األفعال الز             - خ
قال ابـن   ،  و تفضي إىل العبث ،و التهاون باخلشوع والسكون يف الصالة           أعن الصالة ،    

                                                   
 .١/٢٦٥زاد املعاد  ) 1(
 .٢/٢٢٢فتح الباري  ) 2(
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٢٦ 
فهذا كله وما كان قبله مـن  :"   املوضوع   هذاأن ذكر مجلة من أحاديث يف        عبد الرب بعد  

العمل اخلفيف جائز يف الصالة إذا مل يقصد املصلي إىل العبث يف صالته والتـهاون ـا                 
    .)١("دهااوإفس

 يفعلـها   صل يف هذه األفعال املنع ابتداًء ، ولكن إذا حدث للمصلي ما حيوجه ألن             أن األ   - د
انتقلت لدائرة املباح بشرط عدم كثرا ،واالستمرار فيها مبا خيرج هذه األفعال إىل املكروه     

  .، مث احملرم الذي تبطل به الصالة 
أيت به على قدر حاجته  مث       أن املصلي إذا احتاج إىل أن يأيت بفعل زائد عن الصالة فله أن ي               - ذ

يتوقف عن االستمرار يف الفعل إذا زالت احلاجة ، فإذا ضاق األمر على املصلي اتسع لـه                 
إباحة الفعل الزائد عن الصالة ، وإذا زالت احلاجة فليس له أن يتوسع بل يـضيق األمـر                  

، ) ٩(فيعود إىل حالة اخلشوع والسكون يف الصالة ، كما يدل عليه حديث معيقيب رقم               
ن أم كانوا يسجدون على التراب واحلصى ، فكـان أحـدهم            فهذا بي :" فال ابن تيمية    

 ذلك العبث ، ورخـص يف املـرة   rيسوي بيده موضع سجوده ، فكره هلم رسول اهللا      
   .)٢(" الواحدة للحاجة ، وإن تركها كان أحسن 

النافلة ، ويدل علـى     يف صالة الفريضة وصالة     نفسه   احلكم   تأخذأن هذه األفعال املباحة       - ر
قد يف الصالة ف   rيف محل النيب      ) ٧(أيب قتادة رقم    ذلك مجلة من األحاديث منها حديث       

 ، قـال ابـن       على أن ذلك كان يف صالة الفريضة         طرق احلديث ما يدل   جاء يف بعض    
 مـرود  بالنافلـة  وختصيـصه  ، كراهة غري من أجازوه العلماء أكثر أن تبني وقد:" رجب

   .)٣(" فيها الناس يؤم وهو ، الفريضة يف ذلك فعل بأنه رحةاملص بالنصوص
 أن هذه األفعال يستوي فيها اإلمام واملأموم ، واملنفرد يف صالته  ويدل على هذا حال   - ز

  بن عباس ، واملنفرد يدل ال r النيب  تحريك ب) ١٥(ابن عباس رقم اإلمام واملأموم حديث 

                                                   
 .٢٠/٩٨التمهيد  ) 1(
 .٢٢/١٦٥جمموع الفتاوى   ) 2(
   .٣/١٦٠ الباري شرح صحيح البخاريفتح   )3(



 ملا ورد فيها من أحاديث يف الصحيحنياألفعال املباحة يف الصالة ، دراسة فقهية 
       

 

٢٧ 
  ).١٨( وحديث كعب بن مالك رقم ،) ١٧(عليه حديث أيب برزة األسلمي رقم 

أنه ال صحة ملا ذهب إليه بعض أهل العلم من حتديد احلركات الزائدة املباحة يف الـصالة                   - س
قال أبو الفرج   ،  )١٧(بثالث حركات ، وقد دل على هذا حديث أيب برزة األسلمي رقم             

 r ل الـنيب    وال يتقدر اجلائز من هذا بثالث ، وال بغريها من العدد ألن فع            :" ابن قدامة   
وألن التقدير بابه التوقيف ، وهذا ال توقيف فيـه ،           ...... الظاهر منه زيادته على ثالث      

 r كثرياً ويسرياً ، وما شابه فعل النيب         عديلكن يرجع يف الكثري واليسري إىل العرف فيما         
 .)١( " فهو يسري

وكثرت  فإذا توالت  ،   أن توايل هذه األفعال ال خيرجها عن دائرة اإلباحة إذا فعلت حلاجة             - ش
مىت طال الفعل يف الصالة ، وكثر أبطل الصالة         :" قال أبو الفرج ابن قدامة      بطلت الصالة   

 .)٢("إمجاعاً عمداً كان أو سهواً إذا كان من غري جنس الصالة إال أن يكون لضرورة 
ل أبـو   فإنه ال يبطل الصالة ، قـا      كان مفرقاً   كثر و إذا تكرر يف الصالة و    املباح  أن الفعل     - ص

إذا كان كل عمل منـها يـسرياً ،   وإن فعله متفرقاً ، مل تبطل الصالة :" الفرج ابن قدامة   
ومل  أمامة ، ووضعها يف كل ركعة ، فإن ذلك لو مجع كان كثرياً ،                 r محل النيب    لبدلي

 : وقوهلـا :" ) ٨(عائشة رقـم  ح حديث رقال ابن رجب يف ش    و ،   )٣( "تبطل به ، لتفرقه   
 ، ركعـة  كل يف سجد كلما منه ذلك يتكرر كان أنه على يدل))  ينغمز سجد فإذا((

أيب قتادة  قال النووي يف شرحه حلديث      و )٤("  سجوده عند مرة ركعة كل يف يفعله فكان
 يف الصالة ال تبطلها     واألفعالودالئل الشرع متظاهرة على هذا      :" محل أمامة   يف  ) ٧(رقم  

  .)٥( "ذا قلت أو تفرقتإ
 

                                                   
 .٣/٦١٤الشرح الكبري  ) 1(
 .املرجع السابق ) 2(
 .املرجع السابق ) 3(
 .٣/١٢٧فتح الباري شرح صحيح البخاري  ) 4(
 .٥/٣٢شرح النووي على صحيح مسلم  ) 5(



 ملا ورد فيها من أحاديث يف الصحيحنياألفعال املباحة يف الصالة ، دراسة فقهية 
       

 

٢٨ 
   :املبحث الثاين

  . اليدينأفعالحاديث الواردة يف األمن األحكام التفصيلية املستنبطة 
  
  : مما جاء يف األحاديث الواردة يف الفصل األول من أفعال مباحة ما يلي و

الرد على السائل أو املتحدث بإشارة اليد أو اليدين مبا يفهم منها جواباً للسائل ويدل عليـه                    - أ
ت مقـصد    فاجلارية قد فهم    "عنه فَاستأْخرت ِبيِدِه أَشارفَ:"  ففيه   )١(رقم  حديث أم سلمة    

 جيوز املصلي أن:" اإلشارة واستجابت لفحواها ، قال ابن رجب يف شرحه حلديث أم سلمة              
 على ينكر مل r  النيب فإن ؛ برأسه أو بيده ويشري ، كلمه ملن ويستمع ، صالته يف لمكَي أن
 أجاب مث ، عنه فاستأخرت إليها أشار بل ، يصلي وهو لتكلمه ؛ إليه اجلارية إرساهلا سلمة أم
   .)١( "الصالة بعد سؤاهلا عن

، ويدل علـى هـذا      ن يفعلوا ما يوافق أحكام الصالة       ألن ورائه   بيده مل ام  يشري اإلم جواز أن     - ب
حيث قالت ملن صلى معه حني خالفوه بالقيام وهو قاعد r بإشارته ) ٣(رقم عائشة حديث 

 ":لَّىوص اَءهرو ما قَوامِقي ارفَأَش ِهموا أَنْ ِإلَيِلسيدل حديث ابن عباس رقـم       ،وكذلك   " اج
 . ميينه إىلابن عباس من على يساره حني كان إماماً ب rحتريك النيب يف ) ١٥(

 و أكثر العلماء من السلف واخللف على جواز اإلشارة يف الـصالة ،وأـا ال        :"قال العراقي   
بطلبها ولو كانت مفهمة ، وذا قال مالك والشافعي وأمحد ، وقـد ورد يف اإلشـارة يف                  ت

  . )٢(" الصالة أحاديث تبلغ حد التواتر 
:" يف حديث معاوية بن احلكـم حيـث قـال    هذا الضرب على األفخاذ ، حيث ورد جواز    - ت

زجر هلم عن هذا الفعل       rدر من النيب    ، فلم يص   " أَفْخاِذِهم علَى ِبأَيِديِهم يضِربونَ فَجعلُوا
يح ملن نابه شيء يف صـالته ،        ببالتس  rيف الصالة ، ولعل هذا الفعل من الصحابة قبل أمره           
قال  الصالة حلاجة تعرض للمصلي مباح ،        ويبقى احلكم العام من احلديث أن الفعل اليسري يف        

                                                   
  .٣/١٦١ فتح الباري شرح صحيح البخاري ) 1(
 .٢/٤٠٢طرح التثريب  ) 2(



 ملا ورد فيها من أحاديث يف الصحيحنياألفعال املباحة يف الصالة ، دراسة فقهية 
       

 

٢٩ 
 فعلوا هذا ليسكتوه وهذا حممول      قوله فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يعين      : " النووي  

على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح ملن نابه شيء يف صالته وفيه دليل على جواز الفعل القليل               
  .)١("وأنه ال كراهة فيه إذا كان حلاجةيف الصالة وأنه ال تبطل به الصالة 

يث وائـل   خيرجها بعد ذلك ، يؤخذ هذا من حد  مث ثوبه ،    يدخل يديه حتت  يباح للمصلي أن      - ث
ففيه فوائد منها أن العمل القليل يف الصالة ال يبطلـها          :" قال النووي     ،   ) ٥( رقم   بن حجر   

:" بو الفرج بن قدامـه    أ قال    على هذا فروعاً     ، وميكن أن يتفرع    )٢(" كرب مث التحف    : لقوله  
األمة فال بأس إن سقط رداء الرجل أن يرفعه لذلك ، وإن احنل إزاره أن يشده ، وإن اعتقت                   

  .)٣(" يف الصالة اختمرت ، وبنت على صالا
يباح للمصلي أن يبسط ثوبه ليتقي به ما يؤذيه يف مكان سجوده ، ويدل على حديث أنس بن              - ج

وفيه جواز العمل القليل يف الـصالة،       :"له  ، قال ابن حجر يف شرحه احلديث        ) ٦(رقم  مالك  
ان إلزالة التشويش العارض من حرارة     ومراعاة اخلشوع فيها ، ألن الظاهر أن صنيعهم ذلك ك         

ومما يستنبط من الـحديث الـمذكور أن العمل الـيـسري         :" قال العيين   و  ،    )٤(" األرض  
  .)٥( " ألن وضع طرف الثوب فـي موضع السجود عمل ، فـي الصالة عفو

م هلما يترتب على ذلك من أفعال احلمل والوضع     أن   و يباح للمصلي محل الصبيان يف الصالة ،        - ح
بوب عليه البخـاري   ألمامة ، فقد     rيف محل النيب    ) ٧(رقم  حلديث أيب قتادة    مباح للمصلي   

 البخارى أدخل وإمنا:" ، قال ابن بطال     " إذا محل جارية صغرية على عنقه يف الصالة       :" بقوله  
 ىف عنقـه  علـى  اجلارية املصلى محل أن على ليدل أعلم، واهللا ، املوضع هذا ىف احلديث هذا
 ال كـذلك  محلـها،  يضره مل فلما يديه، بني مرورها من أشد ومحلها صالته، يضر ال لصالةا

                                                   
 .٥/٢٠لى صحيح مسلم شرح النووي ع ) 1(
 .٥/٣٨شرح النووي على صحيح مسلم  ) 2(
 .٣/٦١٢الشرح الكبري  ) 3(
 .٢٤٥ /٢فتح الباري  ) 4(
 .٤/١١٨عمدة القارئ  ) 5(



 ملا ورد فيها من أحاديث يف الصحيحنياألفعال املباحة يف الصالة ، دراسة فقهية 
       

 

٣٠ 
 " جوازه على جممعون والعلماء الصالة يف اخلفيف العمل جواز: وفيه ،  يديه بني مرورها يضره

)١(.   
 ، حلديث عائـشة ألمر يف مصلحة للمصلي يف صالته يباح للمصلي غمز غريه يف الصالة بيده     - خ

 وهـو  ، إليـه  حلاجة ؛ الصالة يف يسري عمل وهذا :"  يف شرحه    قال ابن رجب   ،   ) ٨(رقم  
   .)٢( " فيِه السجود من ليتمكن ؛ السجود موضع إخالء

يباح للمصلي أن يسوي التراب إذا كان يصلي يف فـالة ، وأن يـسوي موضـع سـجوده             - د
:  يف شرح احلديث باملهل الق، ) ٩(كالسجادة و اخلمرة وما يف معناها حلديث معيقيب رقم   

 ِإنْ :" r وقولـه  فيهـا،  عنه معفو ذلك قليل أن تقدم وقد الصالة، يف العمل باب من هذا
تةً فَاِعالً كُناِحد٣("  املصلى أمانة إىل ذلك ىف األمر ووكل فيها، العمل تقليل يريد  " فَو(. 

حـىت  يف ثوبـه     يدلكها   حها يف ثوبه ،  وأن     سأن مي خنامة يف صالته    ه  تيباح للمصلي إذا عاجل     - ذ
بن ، قال القاسم       rفعل النيب     () أيب هريرة رقم    وقد وصف رواة حديث     يذهب جرمها ،    

كأين :قال أبو هريرة    و بعٍض علَى بعضه مسح ثُم ثَوِبِه ِفي فَتفَلَ:"  أحد رواة احلديث     مهران
 جيـوز  يسري عمل فإنه:" هلب  قال امل، " يرد ثوبه بعضه على بعض rأنظر إىل رسول اهللا     

 وميكن أن يقاس على     ،   )٤( "بعض على بعضه ورد الصالة، ىف ثوبه ىف كبزاقه وهو الصالة ىف
  .هذا ما يستخدمه الناس يف هذا العصر من احملارم ،واملناديل اليت عادة ما حيملوا معهم

وقال بعض أهـل   :" بد الرب    ، قال ابن ع    بيديهايباح للمرأة إذا ناا شيٌء يف صالا أن تصفق            - ر
ة رخـيم يف أكثـر      أالعلم إمنا كره التسبيح للنساء وأبيح هلن التصفيق من أجل أن صوت املر            

                                                   
 .٣/١٨٠شرح صحيح البخاري البن بطال  ) 1(
 .٣/١٦٧فتح الباري شرح صحيح  البخاري  ) 2(
 .٥/٢١٥شرح صحيح البخاري البن بطال  ) 3(
 .٣/٤٥٢جع السابق املر ) 4(



 ملا ورد فيها من أحاديث يف الصحيحنياألفعال املباحة يف الصالة ، دراسة فقهية 
       

 

٣١ 
التصفيق للنساء أنـه  :"  ، وقال ابن القيم     )١("النساء ورمبا شغلت بصوا الرجال املصلني معها      

  .)٢("وذمإذن وإباحة هلن يف التصفيق يف الصالة عند نائبة تنوب ال أنه عيب 
سهل يباح للمصلي رفع اليدين يف الصالة حلمد اهللا إذا جتددت له نعمة  ، ويدل عليه حديث                    - ز

 " به يرتل ألمر الصالة يف يدياأل رفع:" بوب عليه البخاري بقوله     قد  ف) ١٧(رقم  : بن سعد   
 له جتددت ملن الصالة يف األيدي رفع جواز على دليلفيه  :" يف شرح احلديث    قال ابن رجب    

 ، ينكـره  ومل ، r  النيب  حبضرة بكر أبو فعله هذا فإن ؛ يديه رافعاً عليها اهللا فيحمد ، نعمة
 منعك ما(( : بكر أبا وسأل ، بالتسبيح بإبداله وأمرهم ، قالتصفي الناس على أنكر r أنه مع
  ..)٣( "فعله ما عليِه ينكر ومل )) ؟ إليك أشرت حني للناس تصلي أن

صلي للسالم مستحب ، ومندوب ألن رد امللصالة باإلشارة فال يدخل يف األفعال وأما رد السالم يف ا
  .إليه
  

                                                   
  .٢١/١٠٨التمهيد  ) 1(
 .٦/١٥٥حاشية ابن القيم على سنن أيب داود  ) 2(
 .٣/١٩٥فتح الباري شرح صحيح البخاري  ) 3(



 ملا ورد فيها من أحاديث يف الصحيحنياألفعال املباحة يف الصالة ، دراسة فقهية 
       

 

٣٢ 
   :الثالثاملبحث 

  .القدمني أفعالاألحاديث الواردة يف من األحكام التفصيلية املستنبطة 
  

  : ومما جاء يف األحاديث الواردة يف الفصل الثاين  من أفعال مباحة ما يلي 
، ويدل على ما دام أنه مل ينحرف عن القبلة      صالته خطوات متتالية    يباح للمصلي أن ميشي يف        -  أ

رب مث ركع ومشى ته املتعددة جاء ما يدل على أنه كاففي رواي) ١٢(رقم هذا حديث أيب بكرة    
  .يف أثناء ركوعه 

ففيه ) ١٣(سهل بن سعد رقم حلديث على الدرج أو ما يشاه   يباح للمصلي الصعود والرتول       - ب
جـواز الفعـل     :" شرح احلديث   قال النووي يف    هذا الفعل يف الصالة ،       زما يدل على جوا   

اليسري يف الصالة فان اخلطوتني ال تبطل ما الصالة ولكن األوىل تركه اال حلاجة فان كـان                 
ذا تفرقت  إوفيه أن الفعل الكثري كاخلطوات وغريها        rحلاجة فال كراهة فيه كما فعل النيب          

ملنرب والصعود تكرر ومجلته كثرية ولكن أفراده املتفرقة كل واحد منها ال تبطل الن الرتول عن ا
  .)١("قليل

، ومل ينكر عليـه     rبو بكر حبضرة النيب     فقد فعل ذلك أ   يباح للمصلي أن ميشي إىل الوراء ،          -  ت
، ِ  "عِقبيـه  علَى عنه اللَّه رِضي بكٍْر أَبو ونكَص:" )  ١٤( رقم حديث أنس بن مالك  ففي  
"  الرخصة يف املشي القهقري يف الصالة عند العلة حتـدث         :" يه ابن خزمية بقوله     بوب عل وقد  

)٢(، 
    ، قال ابن  " مر يرتل بهألمن رجع القهقري يف صالته أو تقدم :" بوب عليه البخاري بقوله و        
  .)٣("حيصل فيه التوايل واستدل به على جواز العمل يف الصالة إذا كان يسرياً ، ومل :" حجر         

  

                                                   
 .٥/٣٤شرح النووي على صحيح مسلم  ) 1(
 ٢/٤٠صحيح ابن خزمية  ) 2(
 .٢/٢١١فتح الباري  ) 3(



 ملا ورد فيها من أحاديث يف الصحيحنياألفعال املباحة يف الصالة ، دراسة فقهية 
       

 

٣٣ 
يباح للمصلي أن ميشي عن ميينه أو عن يساره مادام مستقبل القبلة ومل ينحرف عنها ، حلديث               -  ث

، فهذا  "  يِميِنِه عن فَجعلَِني فَأَخذَِني يساِرِه علَى فَقُمت:" حيث قال   ) ١٥(رقم   ابن عباس   
 .r من خلف النيب اس من جهة اليسار إىل اليمنيبابن عمشي دليل على 



 ملا ورد فيها من أحاديث يف الصحيحنياألفعال املباحة يف الصالة ، دراسة فقهية 
       

 

٣٤ 
   :الرابعبحث امل

  .أكثر من جارحةأفعال  يفاألحكام التفصيلية املستنبطة من األحاديث الواردة 
  :  من أفعال مباحة ما يلي الثالثومما جاء يف األحاديث الواردة يف الفصل 

يباح للمصلي أن يأيت بأكثر من حركة من أجناس خمتلفة ، وإن اجتمعت يف موقـف واحـد            -  أ
 بـا أ أن )١٧( رقم   ففي حديث سهل بن سعد    ، حىت ولو تكررت ،      ط أن تكون حلاجة     بشر

: رفع اليدين ،والثالث  :  االلتفات ، والثاين     : فاألول ،عن الصالة    فعل زائدٍ بأكثر من   أتى  بكر  
  ومل ينكر عليه الـنيب     ، اجلهر باحلمد هللا  : والرابع  ،  موضع املأموم  إىلموضع اإلمام     من التأخر
r  مجلة ويف موقف واحدبتك األفعال قيامه.  

 ،  حيتاج إليه ي أمر   وحيركها أل  ن يستخدم يديه    أخر يف صالته ،و   أتيقدم و أن يت للمصلي  يباح    - ب
  ، فقد  ) ١٧( رقم   حديث أيب برزة  وإن كانت هذه األفعال يف آن واحد كما يدل على ذلك            

 ففي لفـظ    ، ه إليه دبرزة يش  جلام فرسه ، وكان الفرس ينازعه وكان أبو       تقدم وتأخر وقبض    
فبينما هو يصلي إذا فلت من يده فمضت الدابه         :"   البيهقي يف السنن الكربى      عنداحلديث  

قال ابـن رجـب يف شـرح    ، )١( " ىيف قبلته فانطلق أبو برزة حىت أخذها مث رجع القهقر       
ـ  الصالة يف العمل هذا أن على به استدل ما r تيسريه من شاهد أنه : املعىن" :احلديث    ريغ

 فـصالته  بـرزة  أيب كفعل صالته يف فعل إذا : قالَ أمحد اإلمام أن تقدم وقد،   بالصالة مضر
  .)٢( " جائزة

وكذلك من خاف على ماله أو سرقت نعلـه  :" قال ابن حزم ،  ى حديث أيب برزة فروعويتفرع  عل 
نا ما اضطر مـن     أو خفه أو غري ذلك فله أن يتبع السارق فينتزع منه متاعه وال يضر يف كل ما ذكر                 

  .)٣( "استدبار القبلة وكثرة العمل وقلته ما مل يتكلم

                                                   
 .٢/٢٦٦السنن الكربى  ) 1(
 .٢/١٦٧فتح الباري  ) 2(
 .٣/٩٣احمللى  ) 3(
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٣٥ 
   :اخلامساملبحث 

  .األحكام التفصيلية املستنبطة من األحاديث الواردة يف أفعال بقية أعضاء اجلسد
  

  :  من أفعال مباحة ما يلي الرابعومما جاء يف األحاديث الواردة يف الفصل 
 يف  يالحظ ما حوله ، ويدل على ذلك قول كعب بن مالك يباح للمصلي أن حيرك بصره وأن  - أ

 وِإذَا ِإلَي أَقْبلَ صلَاِتي علَى أَقْبلْت النظَرفَِإذَا فَأُساِرقُه ِمنه قَِريبا أُصلِّي ثُم:" )١٨(حديثه رقم 
فَتالْت هوحن ضري أَعنع."   

  أن يعـرف حالـة إمامـه   احتاجفع بصره إليه إذا يباح للمصلي مالحظة إمامه يف الصالة ور       - ب
ة حني سئل عـن قـراء     ) ١٩( يف حديثه رقم     على هذا ما استنبطه خباب      ل  ويد قتدي به ،  لي

،  يف صـالته     rهذا احلكم من خالل مالحظته للـنيب         درك يف الصالة ، وأنه قد أ      r النيب
مطابقته :" قال العيين   ،   " ةباب رفع البصر إىل اإلمام يف الصال      :" وبوب عليه البخاري بقوله     

للترمجة يف قوله باضطراب حليته وذلك ألم كانوا يراقبونه يف الصالة حـىت كـانوا يـرون                 
  .)١("اضطراب حليته من جنبيه

عقب احلديث  قال ابن خزمية  ،) ٢٠(أن نعاس املرء يف صالته مما بعفى عنه حلديث عائشة رقم              - ت
يقطع الصالة إذ لو كان النعاس يقطع الصالة ملا كـان           ويف اخلرب داللة على أن النعاس ال        :" 

معىن وقد أعلم ذا القول     ،  "  فإنه ال يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه       :"  rلقوله    
نه يف غري صالة أإنه إمنا أمرنا االنصراف من الصالة خوف سب النفس عند إرادة الدعاء هلا ال           

  .  )٢("إذا نعس
 ففي حديث ، وأنه عفو ،     الصالة  به  فسد  ال ت يف الصالة   خارج  باح  مأن تفكري املصلي يف أمر        - ث

بأنه قد   داملسج بسبب استعجاله يف اخلروج من       r أخرب النيب ) ٢١( رقم   عقبة بن احلارث    
،  بقسمته حال انتهاء الصالة      أمر الذهب يف بيته ، وعزم يف صالته أن يقوم         ذكر يف صالته    ت

                                                   
 .٥/٣٠٤عمدة القارئ  ) 1(
 .٢/٥٥صحيح ابن خزمية  ) 2(
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٣٦ 
من : باب  :" قوله   و     ،  اب يفكر الرجل الشيء يف الصالة      ب :"ري بقوله   ابوب عليه البخ  وقد  

يف الـصالة يف أمـر ال     أن التفكر:"حجر قال ابن  و   ،  "صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم      
ن إنشاء العزم يف أثناء الـصالة علـى         أيتعلق بالصالة ال يفسدها ، وال ينقص من كماهلا ، و          

  . )١("األمور اجلائزة ال يضر 
، ففي حديث أيب هريرة رقم      يف صالته ال يفسدها      لقيام بأمر ، ونيته ل   لي نفسه أن حتديث املص    - ج

بربط الشيطان لرياه الناس ، مث ترك ذلك ، وهذا كله من بـاب حـديث                rم النيب   ه) ٢٢(
ما جيوز مـن العمـل يف   :"  ، وقد بوب البخاري عليه الصالةالنفس ، ونية القيام بأمر ما يف       

جواز لعن الشيطان يف أثنـاء      :" صحيح مسلم بقوله    ل هووي يف تبويب  ، وبوب عليه الن    "الصالة
  ".الصالة والتعوذ منه وجواز العمل القليل يف الصالة

، ففي حـديث  ال يفسدها ، وال تبطل به الصالة خارج الصالة مباح  أن انشغال املصلي بأمر       - ح
ته ،ومل يـرد يف     بأن األعالم اليت يف اخلميصة أشـغلته يف صـال          rأخرب النيب   ) ٢٣(عائشة  

قال ابـن    ،النظرحدث يف صالته من انشغال القلب وأعاد الصالة بسبب ما   rاحلديث أنه   
فيه دليل على أن اشتغال الفكر يسرياً غري قـادح           :" ) ٣٥(رقم  عائشة  دقيق العيد يف حديث     

 االلتفـات يف : وقال ابن حجر يف سبب إيراد البخاري للحديث حتت باب          )٢( ، "يف الصالة   
وكأن املصنف أشار إىل أن علة كراهة االلتفات كونه يؤثر يف اخلشوع كما وقع              :" الصالة    

يف قصة اخلميصة وحيتمل أن يكون أراد أن ما ال يستطاع دفعه معفو عنه ألن ملح العني يغلب                  
  .)٣( "تلك الصالة rاإلنسان وهلذا مل يعد النيب  

يف مـرض  ) ١٤(عفى عنه ففي حديث أنس رقم     مما ي  ألمر خارج الصالة ،      املصليالتفات  أن    - خ
 ن يفتنهم ذلـك   وهم يف الصالة حىت كاد أ      rالنيب  تابعوا أفعال   أن الصحابة    rموت النيب   

قـال ابـن   ،   " صلَاِتِهم ِفي يفْتِتنوا أَنْ الْمسِلمونَ وهم:" االلتفات عن صالم ، قال أنس         

                                                   
 .٣/٢٥٦فتح الباري  ) 1(
 .١٧٥إحكام األحكام ص  ) 2(
 .٢/٢٣٥فتح الباري  ) 3(
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٣٧ 
 يـضر  ال خفيفًـا  كان إذا إليه وحيتاج املصلى نوبي فيما اللتفاتا:" يف شرح احلديث    بطال  
 حـني  السالم، عليه إليه التفتوا أم هو أنس حديث من الترمجة وموضع العلماء، عند الصالة
 أمتوا أن إليهم فأشار: أنس قول إليه التفام على والدليل الصالة، ىف إليهم ونظر الستر كشف

  . )١(" رتهإشا رأوا ما إليه التفام ولوال ،صالتكم
مسع بكاء   rأن مساع املصلي ملن حوله من أصوات وإدراك معانيها ال يفسد الصالة ، فالنيب                 - د

 ابن  وبوب،  ) ٢٤( جاء هذ يف حديث أيب قتادة رقم          يف صالته ،   فتجوزالصيب مث تفاعل معه     
ذكر اإلباحة للمـرء أن خيفـف       :"  بقوله   األحاديث الواردة يف هذا     حبان يف صحيحه على     

) ١(ويف حديث أم سلمة رقم   ، )٢(" ته إذا علم أن خلفه من له شغل حيتاج أن يرجع إليه        صال
  .ومل ينهاها عن خماطبته يف الصالة،  سؤال اجلارية ، ورد عليها rمسع النيب 

يباح للرجل إذا نابه شيئ يف صالته أن يسبح اهللا تعاىل ، وإن كان التسبيح يف مواضـعه مـن      - ذ
:  القدر الزائد هنا عما جيب يف الصالة من تسبيح يف أمـور              نلصالة إال أ  األفعال الواجبة يف ا   

تكراره : ث  رفع الصوت به ، الثال    : اإلتيان بالتسبيح يف غري موضعه املشروع ، والثاين         : األول
:" قال ابن بطـال   ،  ) ١١(ويدل على هذا حديث سهل بن سعد رقم         إذا دعت احلاجة إليه ،      

  .)٣( " التسبيح الصالة ىف ءيش نام إذا لرجالا سنة أن العلماء أمجع
رجـب يف   كالم ابـن     مد اهللا يف الصالة إذا جتددت له نعمة ، وقد سبق          أن حي للمصلي  يباح    - ر

  .، يف مسألة رفع اليدين يف الصالة ألمر يرتل باملصلي) ١٧(سهل بن سعد رقم حديث شرح 
  

  
  

                                                   
 .٣/٤٥٢رح صحيح البخاري ش ) 1(
 .٥/٥١٠حبان  اإلحسان بترتيب صحيح ابن ) 2(
 .٥/٢٠٨شرح صحيح البخاري  ) 3(
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٣٨ 
  :اخلامتة 

  .الصالة والسالم على رسوله األمنياحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ، و
فبعد هذه اجلولة املاتعة يف رياض السنة وبني جنبات كتب أهل العلم مما مجعوه يف أمر الصالة 

  :وأحكامها وما يتعلق ا خرجت من هذا البحث مبا يلي 
  . عظم قدر الصالة ، وعلو مرتلتها يف اإلسالم-أ

  .الح يف اآلخرة أن اخلشوع يف الصالة هو لبها وأساس الف-ب
  . أن على املصلي أن حيرص كل احلرص على كمال صالته باخلشوع فيها-ج
  . أن من األفعال الزائدة عن الصالة ما هو مباح-د

األحاديث الشريفة متعددة ومتنوعة ، وجيوز ملن كان له فقه  أن األفعال املباحة اليت وردت يف -هـ
  .أن يقيس عليها

   بشيء من تلك األفعال فله ذلك ، بشرط أال تكثر ، وتتواىل فتخرج إذ احتاج املصلي ألن يأيت_و
  .مث إىل احملرم فتبطل عندئٍذ الصالة، إىل دائرة املكروه 

  .أن املصلي إذا أتى بشيء من تلك األفعال فال تبطل صالته فهي عفو ، وال تنقص أجر الصالة_ ز
  

  .خراً أواحلمد هللا أوالً و
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٣٩ 
  :املراجع 

  
حسان عبداملنان ، طبعة بيت األفكار الدولية ،      : هـ ، حتقيق  ٧٠٢(م يف شرح عمدة األحكام ، لتقي الدين ابن دقيق العيد ت           إحكام اإلحكا   -١

 .األردن
 -١٤٠٨(الطبعـة األوىل  . شـعيب األرنـاؤوط  : تأليف عالء الدين علي بن بلبان الفارسي، حتقيق  : اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان       -٢

  .  بريوت– مؤسسة الرسالة). هـ١٤١٢
هــ ،دار   ١٤٠٤السيد اجلميلي ، الطبعة األوىل ،     : ، حتقيق ) هـ٦٣١(علي بن حممد اآلمدي ت      ، أليب احلسن    اإلحكام ألصول األحكام      -٣

 .الكتاب العريب ، بريوت
 معوض وآخرون  علي حممد : ، حتقيق   )  هـ٤٦٣( أليب عمر يوسف بن عبداهللا ، ابن عبد الرب القرطيب ت            : االستيعاب يف معرفة األصحاب     -٤

  .، دار الكتب العلمية ، بريوت) هـ١٤١٥( ، الطبعة األوىل 
( عادل عبد املوجود وآخـرون ، الطبعـة األوىل          : ، حتقيق   ) هـ٨٥٢( ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ت        : اإلصابة يف متييز الصحابة     -٥

  .، دار الكتب العلمية ، بريوت)هـ١٤١٥
 .دار الكتب العلمية بريوت) هـ ١٤٠٨(  الطبعة الثالثة رجاين ،  اجلللشريف علي بن حممد:التعريفات   -٦
مؤسسة الراجحي اخلريية   ).هـ١٤٢٤(ة األوىل   الطبع،  كمال بن سامل    :حتقيق: ) هـ  ٣٩٤( ت   حملمد بن نصر املروزي   : تعظيم قدر الصالة    -٧

  .، الرياض
هيئة من العلماء بـوزارة  : ، حتقيق) هـ٤٦٣(  ابن عبد القرطيب ت     أليب عمر يوسف بن عبد اهللا     : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد        -٨

  .الطبعة األوىل. األوقاف ـ يف اململكة املغربية
دار ) م ١٩٩٦( بشار عـواد معـروف ، الطبعـة األوىل    .د: حتقيق)  هـ٢٧٩( أليب عيسى حممد بن عيسى الترمذي، ت : اجلامع الكبري     -٩

  .الغرب اإلسالمي ، بريوت
،دار )هـ١٤١٥ (، الطبعة الثاين ،   ) هـ٧٥١(القيم على سنن أيب داود ، أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر ، ابن قيم اجلوزية ، ت                  حاشية ابن     -١٠

 .الكتب العربية ، بريوت
الثالثـة  شعيب األرناؤط ، الطبعة     : ، حتقيق   )هـ٧٥٢(زاد املعاد يف هدي خري العباد ، أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ت                    -١١

 .مؤسسة الرسالة ، بريوت) هـ ١٤٠٦( عشر ، 
، مؤسـسة   ) هـ١٤٠٩( كمال يوسف احلوت ، الطبعة األوىل       : حتقيق  )  هـ٢٧٥( السنن أليب داود سليمان بن األشعث  السجستاين           -١٢

  الكتب الثقافية ، بريوت 
(  حتقيـق التـراث اإلسـالمي ، الطبعـة الثانيـة        مكتب: ، حتقيق   ) هـ٣٠٣( أمحد بن شعيب النسائي ت      : السنن ، أليب عبد الرمحن        -١٣

  .، دار املعرفة ، بريوت) هـ١٤١٢
  .دار املغين ، الرياض) ـه١٤٢١( حسني سليم ، الطبعة األوىل : حتقيق) هـ٢٥٥( ت  أليب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي: السنن  -١٤
دار ( هــ   ١٤١٨( خليل مأمون شيخا ، الطبعة الثانية       : ، حتقيق   ) هـ٢٧٥( ت  . أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين ابن ماجه        : السنن  -١٥

  .املعرفة ، بريوت
الطبعـة األوىل   . دكتور عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي     : حتقيق) . هـ٣٠٣( السنن الكربى ، ألمحد بن شعيب بن علي النسائي ت             -١٦

  . دار الكتب العلمية بريوت). هـ١٤١١(
  . ، مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية، اهلند)هـ١٣٤٤(أمحد بن احلسني البيهقي، الطبعة األوىل السنن الكربى ، أليب بكر   -١٧
  . طبعة فيصل آباد ، باكستان: لعلي بن عمر الدارقطين: السنن  -١٨
 .، دار الكتاب العريب ، بريوت) هـ١٤٠٧( ، الطبعة األوىل    )هـ ٦٧٦( شرح صحيح مسلم ، ليحىي بن شرف النووي ت   -١٩
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٤٠ 
ياسر بـن  : حتقيق   ،)هـ١٤١٤(الطبعة األوىل )هـ٤٤٩ت ( صحيح البخاري ، أليب احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال        شرح  -٢٠

  .إبراهيم ، وإبراهيم الصبيحي ، طبعة دار الرشد ، الرياض
هــ ، دار عـامل   ١٤١٩الطبعة األوىل عبداهللا التركي ،    .د: الرمحن بن أمحد بن قدامة املقدسي ، حتقيق          عبد: يب الفرج   الشرح الكبري ، أل     -٢١

 .الكتب ، الرياض
ـ ١٤١٤( حمب الدين اخلطيب ، الطبعة األوىل ،        : ،حتقيق  ) هـ٢٥٦( أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري        : صحيح البخاري   -٢٢ ، ) هـ

  .املكتبة السلفية ، القاهرة
  .حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت :  حتقيق)هـ٢٦١(  بن احلجاج النيسابوري أليب احلسني مسلم: صحيح مسلم   -٢٣
ـ ١٤١٠( حممد عبد القادر عطا ، الطبعة األوىل        : ، حتقيق   ) هـ  ٢٣٠( حملمد بن سعد بن منيع الزهري ت        : الطبقات الكربى   -٢٤ ، دار  ) هـ

  .الكتب العلمية ، بريوت
ـ ١٤٠٥(الطبعة األوىل . ظ الرمحن زين اهللا السلفي   حمفو. د: ،  حتقيق  ) هـ٣٨٥( للدارقطين علي بن عمر ت      : العلل  -٢٥  –، دار طيبـة  ) هـ

  . املدينة املنورة
  ).هـ١٤٠٥: (تصوير دار املعرفة، بريوت. حمب الدين اخلطيب: لعبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي حتقيق: علل احلديث  -٢٦
الطبعـة األوىل   . وصـي اهللا عبـاس    : حتقيـق ). هللا بن أمحد عنـه    لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل ، رواية ابنه عبد ا          : العلل ومعرفة الرجال    -٢٧

  .املكتب اإلسالمي، بريوت) هـ١٤٠٨(
 .مكتبة الصحابة الذهبية ، الرياض)هـ١٤٠٦(علم أصول الفقه ، لعبد الوهاب خالف ، الطبعة السابعة عشر ،   -٢٨
 .لتراث ، بريوتطبعة دار إحياء ا، ) هـ٨٥٥(عمدة القارئ لبدر الدين حممود بن امحد العيين ت   -٢٩
طارق بن عـوض اهللا ، الطبعـة   : حتقيق) هـ٧٩٥ت(لعبد الرمحن بن شهاب الدين بن رجب احلنبلي       : فتح الباري شرح صحيح البخاري      -٣٠

  .، دار ابن اجلوزي ، الدمام) هـ١٤١٧( األوىل 
ـ ٨٥٢( ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ت                :  فتح الباري بشرح صحيح البخاري      -٣١ ( حمـب الـدين اخلطيـب،   : ، حتقيـق ) هـ

 ..الطبعة السلفية، القاهرة) هـ١٣٨٠
 .عبدالرمحن بن حممد بن قاسم النجدي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة: ، حتقيق) هـ٧٢١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ت  -٣٢
 . القاهرةأمحد حممد شاكر ، طبعة دار التراث ،: حتقيق علي بن حزم ، :أليب حممد : احمللى باآلثار   -٣٣
 .هـ ، دار الفكر ، لبنان١٣٩٣جلنة من علماء العربية ، ط : خمتار الصحاح ، حملمد بن أيب بكر الرازي ، حتقيق   -٣٤
  .تصوير دار املعرفة. دائرة املعارف اهلند) هـ١٣٣٤(الطبعة األوىل ،أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم : املستدرك على الصحيحني  -٣٥
دار املأمون للتراث ،    ) هـ١٤٠٤(الطبعة األوىل   . حسني سليم أسد  : ، حتقيق ) هـ٣٠٧( د بن علي بن املثىن املوصلي     أليب يعلى أمح  : املسند  -٣٦

  .دمشق
  .الطبعة اهلندية) هـ٢٠٤( ود الطيالسي ت أليب داود سليمان بن دا: املسند  -٣٧
  .مؤسسة الرسالة) هـ١٤١٧(الطبعة األوىل . نشعيب األرناؤوط وآخرو: ،  حتقيق)  هـ٢٤١( املسند لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل ت   -٣٨
، مكتبـة  ) هـ ١٤١٢(عبد الغفور البلوشي ، الطبعة األوىل    . د:حتقيق  ) هـ  ٢٣٨( ت  ) ابن راهويه   ( مسند إسحاق بن إبراهيم احلنظلي        -٣٩

  .اإلميان ، املدينة املنورة
حممد حسن الـشافعي ، الطبعـة       : ، حتقيق   ) هـ٣٤٠(  ت   املسند املستخرج على صحيح مسلم ، أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين              -٤٠

  .دار الكتب العلمية) هـ ١٤١٧( األوىل 
  .دار الفكر ، بريوت ) هـ١٤١٨( الطبعة األوىل )هـ٥٤٤( مشارق األنوار على صحاح اآلثار  ، للقاضي عياض بن موسى اليحصيب ت   -٤١
حممد عبدالسالم شـاهني  : ، حتقيق )  هـ٢٣٥( ن أيب شيبة العبسي ت عبداهللا بن حممد اب: أليب بكر: املصنف يف األحاديث واآلثار     -٤٢

  .دار الكتب العلمية ، بريوت) هـ١٤١٦( ، الطبعة األوىل 
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٤١ 
ـ ١٣٩٠(الطبعـة األوىل    . حبيب الـرمحن األعظمـي    : ،  حتقيق  ) هـ٢٢٠( لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين ت       : املصنف  -٤٣ املكتـب  ) هـ

  . اإلسالمي،بريوت
دار إحيـاء التـراث     ) هـ( محدي عبد ايد السلفي ، الطبعة الثانية        : حتقيق)  هـ٣٦٠( سليمان بن أمحد الطرباين ، ت       ل: املعجم الكبري   -٤٤

 .العريب 
 .  ، دار السالسل الكويتهـ١٤٠٤ األوىل الطبعة،  ،وزراة األوقاف والشؤون اإلسالمية املوسوعة الفقهية ، جمموعة من املؤلفني  -٤٥
 .حممد فؤاد عبد الباقي ، املكتبة التجارية ، مكة املكرمة: ، حتقيق ) هـ ٢٣٤( س ، برواية حيىي بن حيىي الليثي ت موطأ اإلمام مالك بن أن  -٤٦
الطبعة الثانيـة   . طاهر أمحد الزاوي وحممود الطناحي    : حتقيق. د الدين املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري       : النهاية يف غريب احلديث واألثر      -٤٧

  .كردار الف) هـ١٣٩٩(
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٤٢ 

n  
  

  .املقدمة
  .التمهيد

  .األحاديث الواردة يف األفعال املباحة من أفعال اليدين: الفصل األول  
  .األحاديث الواردة يف األفعال املباحة من أفعال القدمني :الفصل الثاين 

  .األحاديث الواردة يف األفعال املباحة من أفعال أكثر من جارحه:الفصل الثالث 
 .حاديث الواردة يف األفعال املباحة من أفعال بقية أعضاء اجلسداأل: الفصل الرابع 

  . لألحاديثالدراسة الفقهية: الفصل اخلامس 
  .اخلامتة

  .املراجع
  .الفهرس

  


