
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احلمد هلل رب العادني والصالة والسالم عذ رسول اهلل صذ اهلل 

فٌن آمنوا بمثل  ﴿علوه وسلم فوقول اهلل تعاىل يف كتابه الكريم: 

 .﴾ما آمنتم به فقد اهتدوا

 لصالة.وان من السنن ادهجورة تسوية الصفوف يف ا

  كثرمن الناس ال يبالون بذلك، وحيسبون أهنم مهتدون.

ولوعلم ادسلم أن التخالف يف الصف سبب للخالف احلقوقي 

واختالف الوجوه والقلوب روى البخاري عن النعامن بن بشر، 

لتسون صفوفكم، أو »يقول: قال النبي صذ اهلل علوه وسلم: 

 «.لوخالفن اهلل بني وجوهكم

( عن أيب مسعود، قال: كان رسول اهلل صذ اهلل 234وروى مسلم )

استووا، وال »علوه وسلم يمسح مناكبنا يف الصالة، ويقول: 

ختتلفوا، فتختلف قلوبكم، لولني منكم أولو األحالم 

قال أبو مسعود: « والنهى ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم

 .«فيىتم الووم أشد اختالفا»

/ 1ة ومتامها روى البخاري )وتسوية الصف من حسن الصال

إىام  "( عن أيب هريرة، عن النبي صذ اهلل علوه وسلم أىه قال: 121

 

جعل اإلمام لوًتم به، ... وأقوموا الصف يف الصالة، فٌن إقامة 

 [212رواه مسلم ] " الصف من حسن الصالة

واهلل ييمر يف كتابه الكريم يف ستة عرش موضًعا بإقامة الصالة قال 

اة  أ  ﴿تعاىل  ك  آُتوا الزَّ ة  و  ال  [ ومن 42]ادزمل:  ﴾قِوُموا الصَّ

( عن أىس بن 1/121إقامتها تسوية الصفوف روى البخاري )

سووا صفوفكم، » مالك، عن النبي صذ اهلل علوه وسلم قال: 

أخرجه مسلم يف  «فٌن تسوية الصفوف من إقامة الصالة

 .233الصالة باب تسوية الصفوف وإقامتها رقم 

ام الصفوف من صفة ادالئكة يف صفوفها عند رهبا روى مسلم وإمت

( عن جابر بن سمرة، قال: خرج علونا رسول اهلل صذ اهلل 232)

« ؟أال تصفون كام تصف ادالئكة عند رهبا»علوه وسلم فقال: 

يتمون »فقلنا يا رسول اهلل، وكوف تصف ادالئكة عند رهبا؟ قال: 

 .«الصفوف األول ويرتاصون يف الصف

( عن أىس بن مالك، قال: قال رسول اهلل صذ 233وروى مسلم )

صفوفكم، فٌن تسوية الصف، من  سووا»اهلل علوه وسلم: 

 «.متام الصالة

وكان صذ اهلل علوه وسلم ينتظر حتى تسوى الصفوف روى 

( عن النعامن بن بشر، يقول: كان رسول اهلل صذ اهلل علوه 234)

يسوي هبا القداح حتى رأى أىا قد  وسلم يسوي صفوفنا حتى كيىام

 

عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام، حتى كاد يكز فرأى رجال باديا 

عباد اهلل لتسون صفوفكم، أو »صدره من الصف، فقال: 

 «.اهلل بني وجوهكم لوخالفن

( عن أيب هريرة،  471) روى البخاري ومن السنة تعديل الصفوف

ا، فخرج إلونا رسول قال: أقومت الصالة وعدلت الصفوف قوام

 اهلل صذ اهلل علوه وسلم.

مع اإلمام روى البخاري  ومن السنة أن الناس يسوون الصفوف

( عن أيب هريرة، قال: أقومت الصالة، فسوى  422( 132/ 1)

الناس صفوفهم، فخرج رسول اهلل صذ اهلل علوه وسلم، فتقدم، 

 فرجع فاغتسل، ثم خرج« عذ مكاىكم»وهو جنب، ثم قال: 

 ورأسه يقطر ماء، فصذ هبم.

وكان الصحابة هيتمون هبذه السنة ثبت عن أىس بن مالك، أىه قدم 

اددينة فقول له: ما أىكرت منا منذ يوم عهدت رسول اهلل صذ اهلل 

« ما أىكرت شوئا إال أىكم ال تقومون الصفوف»علوه وسلم؟ قال: 

 رواه البخاري.

ِمْن مَتَاِم »ُعَمَر َكاَن َيُقوُل: ( َأنَّ اْبَن 22/ 4وروى عبد الرزاق )

ف   اَلِة اْعتَِداُل الصَّ ( وروى َعِن اْبِن 27/ 4وسنده صحوح. )«الصَّ

ُل بَِذلَِك »ُعَمَر َقاَل:  ُفوُف، ُيَوك  ُ َحتَّى َتْعَتِدَل الصُّ َكاَن ُعَمُر ََل ُيَكز 

 .«ِرَجاًَل 
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ومما ثبت عن رسول اهلل يف أذكار تسوية 

 الصف:
 « ووا صفوفكم فٌن تسوية الصفوف من إقامة الصالةس»  -1

سووا »قال ملسو هيلع هللا ىلص ( عن أىٍس عن النبي 743رواه البخاري )

 «.صفوفكم فٌن تسوية الصفوف من إقامة الصالة 

سووا صفوفكم "( عن أىس ابن مالك بلفظ:233ورواه مسلم )

 ."فٌن تسوية الصف من متام الصالة

 «   وجوهكملتسون صفوفكم أو لوخالفن اهلل بني»  -4

 .( عن النعامن بن بشٍر 717رواه البخاري )

 «  عباد اهلل لتسون صفوفكم أو لوخالفن اهلل بني وجوهكم»  -3

 .( عن النعامن بن بشر 234رواه مسلم )

( عن أىس : أن 313رواه النسائي )«  استووا استووا استووا»  -3

شوخ األلباين . قال ال«استووا استووا استووا »كان يقول: ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 : صحوح.

حاذوا بني ادناكب وسدوا اخللل ولونوا يف أيدي إخواىكم » -2

وال تذروا فرجاٍت للشوطان ومن وصل صفا وصله اهلل تبارك 

 «وتعاىل ومن قطع صفا قطعه اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  عن( عن عبد اهلل بن عمر 1742رواه أمحد )

 

 وإسناده حسن.

قلوبكم لولني منكم أولو األحالم استووا وال ختتلفوا فتختلف »  -1

 « والنهى ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم

( عن 13231( عن أيب مسعود وروى أمحد )234رواه مسلم )

 .النعامن بن بشٍر 

لولني منكم أولو األحالم والنهى ثم الذين يلوهنم )ثالثا( »  -7

 « وإياكم وهوشات األسواق

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  عنسعود ( عن عبداهلل بن م234رواه مسلم )

 «رصوا صفوفكم وقاربوا بونها وحاذوا باألعناق»  -7

( عن أىس بن مالك : إسناده صحوح وقال 447رواه أبو داود ) 

 الشوخ األلباين : صحوح.

التي مل يقلها رسول  وال جيوز أن يقول اإلمام تلك األلفاظ ادبتدعة

.أو) تناظروا ( أو  مثل: )إن اهلل ال ينظر إىل الصف األعوج(ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

 . غرها مما مل يرشع ويف السنة عنها غنى

ىسيل اهلل تعاىل أن يوفق ادسلمني إلقامة صالهتم وإحسان صفوفها 

 .وأن يوفقهم للعمل بالسنة واتباع سلف األمة واهلل ادستعان سبحاىه

 مالسالدار احلديث بدار 

 

 
 

 أبو الوامن /كتبه

 عدىان بن حسني ادصقري 
 

 السالم بدار احلديث دار
  األلباني الشيخ مسجد 
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  وجوب تسوية الصفوف 
 يف الصالة

 


