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«٢» 

عـــن عائـــشة رضـــي اهللا " صـــحيح البخـــاري"ويف ": تعـــاىل  رمحـــه اهللاقـــال ابـــن رجـــب
َصــلى اللــه عليــه وســلمعنهــا، ســألت النــيب     َ َ ِ ََ ُ َهــو «:  عــن االلتفــات يف الــصالة، فقــالَ ُ

ِاختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد ِْ َْ َْ َِ َْ ِ ُِ َ  ُ ُ ََْ ٌ ْ«)١(. 
 عنه، عـن النـيب وخرج اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي من حديث أيب ذر رضي اهللا

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََ ُ  علـى العبـد يف صـالته مـا ًال يـزال اهللا عـز و جـل مقـبال«: قـالَ
 .)٢(»مل يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه

ِصلى الله عليه وخرج اإلمام أمحد والرتمذي من حديث احلارث األشعري عن النيب  ََ ُ  َ
َوسلم  َ َ إن الله عز« :َ َ  ْ وجل أمر حيـىي بـن زكريـا عليهمـا الـسالم خبمـس كلمـات ، أن ِ َ ٍَ َ َ َِ َ َِ َ ِ َُ  ِ ََْ ِ َ َ َ َْ ََ َ

يـعمل ن ، وأن يأمر بين إسرائيل أن يـعملوا ن ِ ِ ِِ ُِ َ َ َْ َْ َ ُ َ َْ َْ ََ ََ َِ ِ َِوآمـركم بالـصالة ، «، وذكر منها»ْ  ِ ْ ُُ ُ َ
َِفـــإن اللـــه عـــز وجـــل ينـــصب وجهـــه لوجـــ ُ ََ ْ َ َُ ِ َ َ  َ   ِ َه عبـــده مـــا مل يـلتفـــت ، فـــإذا صـــليتم فـــال َ َ َْ ُ َْ ْ َ َ ِ ْ ِ َِْ ََْ ِ َ ِ

ُتـلتفتوا َِ َْ«)٣(. 
 .املعىن أحاديث أخرى متعددة ويف 

مسعـت أبـا هريـرة يقـول إذا صـلى أحـدكم فـال يلتفـت فإنـه ينـاجي ربـه، : وقال عطاء
 .إن ربه أمامه، وإنه يناجيه فال يلتفت

يــا ابــن أدم إىل مــن :" رب عــز وجــل يقــولوبلغنــا أن الــ: قــال عطــاء رمحــه اهللا تعــاىل
ًتلتفـــت، أنـــا خـــري لـــك ممـــن تلتفـــت إليـــه، وخرجـــه البـــزار وغـــريه مرفوعـــا، واملوقـــوف  

 .)٤(أصح

                                                 

 ).٧٥١"(صحيح البخاري" )١(
 ، وضعفه األلباين)١١٩٥(، والنسائي)٩٠٩(، وأبو داود )٥/١٧٢(أخرجه أمحد  )٢(
 ).٤/١٣٠(أخرجه أمحد  )٣(
 ).٩٣٣٢(، ح)١٦/٢٠٠"(مسند البزار" )٤(
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أوصـــى اهللا عـــز وجـــل إىل موســـى عليـــه :" وقـــال أبـــو عمـــران اجلـــوين رمحـــه اهللا تعـــاىل
سك يا موسى إذا قمت بني يدي فقـم مقـام العبـد احلقـري الـذليل، وذم نفـ: السالم 

 ".فهي أوىل بالذم، وناجي بقلب وجل ولسان صادق
بعــــد فــــراغ املؤلــــف رمحــــه اهللا مــــن ذكــــر مــــا يتــــصل باخلــــشوع وفــــضله وبيــــان معنــــاه 
والنــصوص الــواردة فيــه، بــني رمحــه اهللا مجلــة مــن صــور اخلــشوع يف الــصالة، فابتــدأها 

ُ قـد أفـلـح الم{"بذكر اخلشوع يف الصالة يف اجلملة، كقوله تعـاىل ْ َ َ َْ ْ َؤمنـون َ ُ ِ َالـذين ) ١(ْ ِ 
َهم يف صالم خاشعون ُ َِ َ ْ ِِْ َ ِ  .، فالصالة كلها حمل للخشوع"}ُ

مث بــني رمحــه اهللا مــواطن يظهــر فيهــا اخلــشوع يف أعمــال الــصالة، وهــذا مــن اخلــشوع 
 .الفعلي الذي هو مثرة خشوع القلب

وممــا يظهــر فيــه :"  أول مــا ذكــر مــن ذلــك وضــع اليــدين علــى الــصدر، حيــث قــال 
اخلــشوع والــذل واالنكــسار مــن أفعــال الــصالة وضــع اليــدين إحــدامها علــى األخــرى 

 ".يف حال القيام
ًمث ذكــر ثانيــا مــن املظــاهر الــيت يبــدو فيهــا اخلــشوع يف الــصالة إقبــال العبــد علــى اهللا 

ومـن ذلـك :"تعاىل، بوجهه وبدنه بأن ال يلتفـت إىل سـواه جـل وعـال، ولـذلك قـال 
، ذكر أنـواع االلتفـات ، "وعدم التفاته إىل غريه وهو نوعانإقباله على اهللا عز وجل 

التفــات القلــب والتفــات البــصر، وكالمهــا مــذموم، وكالمهــا يــنقص الثــواب واألجــر، 
وأعظمهمـــــا التفـــــات القلـــــب، وإن كـــــان التفـــــات الوجـــــه حيـــــذره كثـــــري مـــــن النـــــاس، 

حلاجـة ويتحاشاه لكن التفات القلب أعظم منه، ولذلك جيـوز التفـات البـصر عنـد ا
 .ًأما قلبه فينبغي أن يكون يف كل األحوال مقبال على الرب جل يف عاله

وما ذكره من النصوص واألحاديث هو مما يتـصل ـذا، حبفـظ الوجـه عـن االلتفـات 
 .إىل غري اهللا، وحفظ القلب عن االلتفات إىل سواه جل يف عاله
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اخلــشوع يف أفعــال هــذا مــا يتــصل بثــاين الــصور الــيت ذكــر فيهــا املؤلــف مــا يظهــر بــه 
 .الصالة

ثالـــــث مـــــا ذكـــــره املؤلـــــف رمحـــــه اهللا مـــــن األفعـــــال الـــــيت تظهـــــر اخلـــــشوع يف الـــــصالة 
ومن ذلك الركـوع وهـو ذل بظـاهر اجلـسد، وهلـذا كانـت العـرب تـأنف منـه وال :"قال

َصلى الله عليه وسلمتفعله، حىت بايع بعضهم النيب    َ َ ِ ََ ُ  يعـين -ً على أال خير إال قائمـا َ
 كذلك فـسره اإلمـام أمحـد رمحـه اهللا تعـاىل، واحملققـون مـن -يسجد من غري ركوعأن 

 .العلماء
َوإذا قيل هلم اركعوا ال يـركعون{:وقال اهللا تعاىل ُ َُ ََْ َ ْ َُُ َ

ِ َ َِ{)١(.  
ومتــام اخلــضوع يف الركــوع أن خيــضع القلــب هللا، ويــذل لــه فيــتم بــذلك خــشوع العبــد 

َصـلى اللـه عليـه وسـلمالنيب بباطنه وظاهره هللا عز وجل، وهلذا كان    َ َ ِ ََْ ُ  يقـول يف ركوعـه َ
ِخشع لك مسع« َْ َ ََ َ ِ وبصريَ َ َ ُ وخميَ ، إشـارة إىل أن )٢(»وما اسـتقل بـه قـدمي يِماَ وعظيَ

قد حصل جبميع جوارحه، ومن أعظمها القلـب الـذي هـو ملـك خشوعه يف ركوعه 
 ". تبع خلشوعهاألعضاء واجلوارح فإذا خشع خشعت اجلوارح واألعضاء كلها

هـــذا ثالـــث املظـــاهر يف أفعـــال الـــصالة الـــيت حيـــصل ـــا اخلـــشوع، الركـــوع وهـــو : ًإذا
 .ًاالحنناء ذال هللا جل وعال 

، وهو الذل البد أن يقرتن معـه ذل القلـب، " وهو ذل بظاهر اجلسد"يقول املؤلف 
 ، لكـــون"وهلـــذا:"وهلـــذا أشـــار إىل وجـــوب العنايـــة بـــذل القلـــب يف هـــذا الركـــوع، قـــال

وهلــذا كانــت العـرب تــأنف منــه وال تفعلــه، :"الركـوع يف صــورته، ويف ظــاهره ذل، قـال
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلمحــىت بـــايع بعـــضهم النـــيب    َ َ ِ ََ ُ ، يعـــين ال ً" علـــى أال خيـــر إال قائمـــاَ

                                                 

 .٤٨:سورة املرسالت )١(
 .)٧٧١(أخرجه مسلم  )٢(
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كذلك فسره اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل، واحملققون من "ًيسجد إال قائما فال ركع، 
َوإذا قيـــل هلــــم اركعــــوا ال يـركعـــون{"اىل ، وقــــال تعــــ"العلمـــاء ُ َُ ََْ َ ْ ُ َُ َ

ِ َ وهنــــا يــــشمل تــــركهم " }َِ
 .الصالة وتركهم الركوع على وجه اخلصوص

، يعين من متام اخلضوع الذي يتطابق فيه الظاهر مـع "ومتام اخلضوع يف الركوع:"قال
 أن  تنبهــوا هلــذا املعــىن، كمــال اخلــضوع يف الركــوع-يــا أخــواين-البــاطن ، وأنــا أقــول 

 أن خيـضع القلـب هللا، ويـذل :"يذل القلب هللا جـل وعـال وأن خيـضع، ولـذلك قـال 
 وهلـذا كـان النـيب :"، يقول "له فيتم بذلك خشوع العبد بباطنه وظاهره هللا عز وجل

َصــلى اللــه عليــه وســلم   َ َ ِ ََْ ُ مــن حــديث علــي رضــي اهللا عنــه " الــصحيح"، كمــا جــاء يف "َ
ُصلى اللهيف صالة النيب  َعليه وسلم َ  َ َ ِ َخشع لـك « صالة الليل، كان يقول يف ركوعه ََْ ََ َ َ

ِمسع ِ وبصريَْ َ َ ُ وخميَ  )١(»وما استقل به قدمي ي وعصيبِماَ وعظيَ
هــــذا التفــــصيل يف ذكــــر مــــواطن اخلــــشوع هــــو مــــن التلــــذذ وإظهــــار العبوديــــة جبميــــع 

َقــل إن صــاليت ونــسكي وحميــاي{األجــزاء،  ََْ َ َِ ُ ُ ِ َ َ  ِ ْ ِ وممــايتُ ََ َ للــه رب العــالمنيَ ِ َ َ ْ  َ ِ ِ{)هــو نــوع )٢ ،
 .من االستفاضة اليت مقصودها إظهار الذل

َ ال يــدخل عليــه مــن بــاب مثــل مــا يــدخل عليــه مــن - يــا إخــواين -اهللا جــل وعــال  ْ ُ
باب الذل له عز وجل، أعظـم بـاب تـدخل بـه علـى اهللا جـل وعـال أن تـذل لـه وأن 

 .تظهر افتقارك إليه
إن جاءت املسألة أو ال، إن "  يدعو اهللا تعاىل بنوع من الرتفع وهلذا كثري من الناس

،هذا نوع من املوانع اليت تقع يف كثري من القلوب فتحرمها أن تصيب "حصل أو ال
 .ما تريد من اخلري

                                                 

 .تقدم خترجيه )١(
 .١٦٢:سورة األنعام )٢(
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ُصـلى اللـه مـن حـديث أيب هريـرة رضـي اهللا عنـه أن النـيب " الصحيح "وهلذا جاء يف    َ
َعليــه وســلم  َ َ ِ ذا ســألتم اهللا تعــاىل ليعــزم أحــدكم املــسألة يف ســؤاله هللا تعــاىل، إ:   قــال ََْ

فــال يقــول اللهــم اغفــر يل إن شــئت، اللهــم ارمحــين إن شــئت، ليعــزم املــسألة فــإن اهللا 
 .)١(ال مكره له

وليعظم الرغبة، أي ليكمـل يف قلبـه الرغبـة فيمـا عنـد اهللا تعـاىل، وهـذا  ال يكـون إال 
، فقـــره ذايت مهمـــا اغتـــىن، مهمـــا تبـــوأ مـــن املكانـــات بالـــشعور باالفتقـــار والعبـــد فقـــري

واملناصــــب هــــو فقــــري إىل اهللا تعــــاىل، فــــالفقر وصــــف ذايت لإلنــــسان كمــــا أن الغــــىن 
يـا أيـهـا النـاس أنــتم الفقـراء إىل اللـه واللـه هـو الغـين {وصف ذايت للرب جـل وعـال ، ِ َ ْ َْ ُُ ُ  َ ِ َ ِ ُ َ َُ ُ ُ َْ ََ  َ

ُاحلميد ِ َْ{)٢(. 
رف فائـدة إظهــار الفقـر هللا تعـاىل، وإظهــاره باحلـال واملقـال ، انظــر وإذا أردت أن تعـ

ًإىل دعوة موسى عليه السالم ملا خرج خائفا يرتقب وجاء إىل مدين، ووجد أمة من 
الناس يسقون سقى هلم، وهذا نوع من اإلحسان للمرأتني، مث توىل إىل الظـل، مـاذا 

ِرب إين لمـا أنـزلـت إ{: قـال؟ ، قـال  َِ ََْْ َ ِ   ٌمـن خـري فقـريَيل َ َِ ٍْ َ ْ  افتقـاره إىل ، فلمـا أظهـر)٣(}ِ
 وقـص {اهللا تعاىل وحاجته إليه، جاءه فوق مـا يؤملـه، أول مـا جـاءه جـاءه األمـن ، َ َ

َعليه القصص قال ال ختف جنوت من القوم الظالمني َِ ِ  ِْ َْ َْ َْ ِ ََِ َْ َ َ ََ َ َ َ ْ  .، أول فائدة حصلها)٤(}َ

                                                 

 ).٢٦٧٩(، ومسلم )٦٣٣٩" (صحيح البخاري" )١(
 .١٥:سورة غافر )٢(
 .٢٤:سورة القصص )٣(
 .٢٥:سورة القصص)٤(
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ـــــد أن {:مث العمـــــل ْإين أري َ ُُ ِ  ـــــأجرين مثـــــاين ِ ـــــى أن ت ـــــيت هـــــاتـني عل َأنكحـــــك إحـــــدى ابـن ِ ََِ َ ُ َْ َ َْ َ ََُ ِ ْ َ َ َْ َْ ِ َ ِ ْ
ٍحجــج َ ، جاءتـــه الوظيفـــة وجـــاءه الـــزواج ، بعـــد هـــذا جـــاءه النـــور املبـــني، جاءتـــه )١(}ِ
ًفـلمــا قــضى موســى األجــل وســار بأهلــه آنــس مــن جانــب الطــور نــارا{النبــوة،  ََ َِ  ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ

ِ ْ َِ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ{)٢( ،
رب {جـاءه الـوحي مـن رب العـاملني، كــل هـذا نتـاج إعـالن االفتقـار إىل اهللا تعــاىل،  َ

َإين لما أنـزلت إيل  ِ َِ ََْْ َ ِ ٌمن خري فقري َِ ٍْ َ ْ ِ{. 
َصـلى اللـه عليـه وسـلمهلذا جتد اإلطناب يف كـالم النـيب    َ َ ِ ََْ ُ   يف مقـام الـسؤال والطلـب، َ

َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلموعـــال يقـــول النـــيب  ويف مقـــام وصـــف االفتقـــار إىل اهللا جـــل    َ َ ِ ََْ ُ َ 
ِخشع لك مسع« َْ َ ََ َ ِ وبصريَ َ َ ُ وخميَ ، مـا بقـي »وعصيب وما اسـتقل بـه قـدمي يِماَ وعظيَ

، ليشمل " وما استقل به قدمي: "شيء، يعين ملا فصل أجزاء ومكونات البدن قال
َصلى الله عليه وسلمكل ما مل يذكره    َ َ ِ ََْ ُ َ.  

ذا يتحقق اخلشوع التام هللا تعاىل ، وما ميكن أن خيشع السمع والبصر واملخ ومـا و
ِأال وإن يف اجلـسد «أقلت القدم والقلب غافـل، بـل البـد أن يكـون أول اخلاشـعني،  َ َْ ِ  َِ َ َ

َمضغة إذا  ِ ً َ ْ ُُصلحت صلح اجلسد كلهُ ُ َ َ َْ َ َ ََ ُ ، وإذا فسدت فسد اجلسد كلهَْ  ُ ُ َ ََ َ ََْ َ َْ َ َِ«)٣(. 
وهـذا " ومن ذلـك الـسجود:" ًوأيضا من مظاهر الذل هللا جل وعال يف الصالة قال 

 .رابع املظاهر
ومن ذلك السجود وهـو أعظـم مـا يظهـر فيـه ذل العبـد لربـه عـز وجـل، حيـث :"قال

جال العبد أشرف ما له من األعضاء وأعزها عليـه وأعالهـا حقيقـة أوضـع مـا ميكنـه 
ذلـــك انكـــسار القلـــب وتواضـــعه وخـــشوعه هللا عـــز ًفيـــضعه يف الـــرتاب متعفـــرا، ويتبـــع 
                                                 

 .٢٧:سورة القصص)١(
 .٢٩:سورة القصص)٢(
 ).١٥٩٩(، ومسلم )٥٢" (صحيح البخاري" )٣(
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وجل، وهلـذا كـان جـزاء املـؤمن إذا فعـل ذلـك أن يقربـه اهللا عـز وجـل إليـه فـإن أقـرب 
، ألنـه أذل مـا يكـون العبـد يف سـجوده، وكلمـا "ما يكون العبد من ربه وهـو سـاجد

َتلـــك الـــدار اآلخـــرة جنع{ذل العبـــد هللا ارتفـــع، مـــن تواضـــع هللا رفعـــه،  َْ َُ ِ ِْ ُْ  َلهـــا للـــذين ال َ َُ ِ ِ َ
ِيريـــــدون علـــــوا يف األرض َْ ْ ِ  َُُ ُ ً وال فـــــساداُِ َ َ ، معادلـــــة واضـــــحة، بقـــــدر مـــــا معـــــك مـــــن )١(}ََ

اخلـــــضوع والـــــذل واالنكـــــسار هللا تعـــــاىل، بقـــــدر مـــــا تفـــــوز بالرفعـــــة والعلـــــو يف الـــــدنيا 
 .واآلخرة

: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ألنه أذل ما يكون، وهو سـاجد، يقـول 
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلمكمـــا صـــح ذلـــك عـــن النـــيب "   َ َ ِ ََ ُ ْواســـجد {، وقـــال اهللا تعـــاىل  َ ُ َ

ْواقـــرتب َِ ْ ًوالــسجود أيــضا ممــا كــان يــأنف منــه املــشركون واملــستكربون عــن عبــادة ، )٢(}َ
 يعـين مؤخرتـه، "ُأكـره أن أسـجد فتعلـوين أسـيت: اهللا عز وجـل، وكـان بعـضهم يقـول 

 حــــصى فريفعــــه إىل جبهتــــه ويكتفــــي بــــذلك عــــن ًوكــــان بعــــضهم يأخــــذ كفــــا مــــن"
السجود، وإبليس إمنا طرده اهللا ملـا اسـتكرب عـن الـسجود ملـن أمـره اهللا بالـسجود لـه، 

أمـــر ابــــن آدم بالــــسجود ففعــــل فلــــه اجلنــــة، : وهلـــذا يبكــــي إذا ســــجد املــــؤمن ويقــــول
، ومـــن متـــام خـــشوع العبـــد هللا عـــز وجـــل )٣("وأمـــرت بالـــسجود فعـــصيت فلـــي النـــار

 له يف ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصـف ربـه حينئـذ وتواضعه
 ".بصفات العز والكربياء والعظمة والعلو

 : هذا رابع مظاهر اخلشوع والذل يف أفعال الصالة، هو قويل وفعلي

                                                 

 .٨٣:سورة القصص )١(
 .١٩:سورة العلق )٢(
 ).٨١(رجه مسلم أخ )٣(
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فعلــي بــاجللوس بــني يــدي اهللا تعــاىل علــى هــذه الــصفة الــيت جيلــسها املــصلي، جيلــس 
ًمفرتشــا ســاقيه، ذلــيال ً منخفــضا بــني يــدي اهللا تعــاىل ميجــده ويقدســه، التحيــات هللا ً

والــصلوات والطيبــات هــذا متجيــد عظــيم، التحيــات يعــين امللــك يف أحــد التفاســري، 
البقاء، التحيات مبعىن البقـاء الـدائم الـذي ال انقـضاء لـه، والثالـث أنـه كـل : والثاين 

 .جل وعالما حيىي به الناس، وكل حتية تذكر ألحد فاهللا أحق ا 
، كـل هـذا .."التحيـات هللا والـصلوات والطيبـات"أي املـستحق هلـا، " التحيـات هللا" 

متجيــــد هللا جــــل وعــــال، وتقــــدمي بــــني يــــدي الــــسؤال، ألنــــه بعــــد ذلــــك يــــأيت الــــسؤال 
ومـن متـام خـشوع العبـد هللا :"والطلب، وهذا ما أشـار إليـه املؤلـف رمحـه اهللا يف قولـه 

وده أنـه إذا ذل لربـه بـالركوع والـسجود وصـف عز وجل وتواضعه لـه يف ركوعـه وسـج
فكأنـــه يقـــول الـــذل والتواضـــع ، ربـــه حينئـــذ بـــصفات العـــز والكربيـــاء والعظمـــة والعلـــو

، وهــذا هــو احلــق الــذي للــرب جــل يف "وصــفي، والعلــو والعظمــة والكربيــاء وصــفك
 .عاله

فكأنــه يقــول الــذل والتواضــع وصــفي، والعلــو والعظمــة والكربيــاء وصــفك، :" يقــول 
، ويف سـجوده أن يقـول "سـبحان ريب العظـيم"لهذا شرع للعبد يف ركوعه أن يقـول ف
َصــلى اللـه عليــه وسـلم، وكــان النـيب "سـبحان ريب األعلـى"   َ َ ِ ََ ُ  أحيانــا يقـول يف ســجوده َ
ِصــلى اللــه عليــه ، وروي عنــه "ســبحان ذي امللكــوت واجلــربوت والكربيــاء والعظمــة" ََ ُ   َ

َوســـلم  َ أعفـــر " يف ســـجوده، أقـــول كمـــا قـــال أخـــي داود عليـــه الـــسالم  أنـــه قـــال ليلـــةَ
، وهـذا ال يـصح، "وجهي يف الرتاب لسيدي، وحق لسيدي أن تعفر الوجـوه لوجهـه

ًلـــيس يف كــــالم الــــسلف فــــضال عــــن اآلثــــار النبويــــة إطــــالق هــــذا الوصــــف هللا تعــــاىل 
َصــــلى اللــــه عليــــه وســــلم، النــــيب "لــــسيدي"   َ َ ِ ََْ ُ هــــذا " رك وتعــــاىلالــــسيد اهللا تبــــا"  قــــال َ

صــحيح، لكــن أن يــرد ــذه الــصيغة، مل يــرد ذلــك حــىت إن اإلمــام مالــك رمحــه اهللا 
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«١٠» 

، "يــا ســيدي هــب يل، أو يــا ســيدي أعطــين" أنكــر علــى مــن دعــا اهللا تعــاىل بقــول 
 .، يا رب يا اهللا"حمدث مل يكن يف قول السابقني: " قال

ًقانتـا كمـا أمـرك اهللا، وإيـاك إذا قمـت إىل الـصالة فقـم :قال احلسن رمحه اهللا تعاىل "
والــــسهو واإللتفــــات، إيــــاك أن ينظــــر اهللا إليــــك وتنظــــر إىل غــــريه، وتــــسأل اهللا اجلنــــة 
وتعوذ به من النار، وقلبك ساه ال تدري مـا تقـول بلـسانك، خرجـه حممـد بـن نـصر 

ٍعثمان بن أيب دهرش ، وروي بإسناده عن )١(املروزي رمحه اهللا تعاىل َ َ َِ ِ َ َ  أن بلغين: قال ُْ
َصــــلى اللـــــه عليــــه وســــلمرســــول اهللا    َ َ ِ ََْ ُ  صـــــلى صــــالة جهــــر فيهـــــا بــــالقراءة فلمــــا فـــــرغ َ

نعـم : ًهل أسقطت من هذه السورة شـيئا، قـالوا ال نـدري، قـال أيب بـن كعـب«:قال
َصـلى اللـه عليـه وسـلمآية كذا وكذا، فقال رسول اهللا     َ َ ِ ََْ ُ مـا بـال أقـوام يتلـى علـيهم «  َ

يتلــى منــه ممــا تــرك، هكــذا خرجــت عظمــة اهللا مــن قلــوب  ال يــدرون مــا فــكتــاب اهللا
ً، فــشهدت أبــدام  وغابــت قلــوم وال يقبــل اهللا مــن عبــد عمــال حــىت بــين إســرائيل

 .)٢("يشهد بقلبه مع بدنه
واآلثـــار يف هـــذا املعـــىن كثـــرية جـــدا؛ ومـــر عـــصام بـــن يوســـف رمحـــه اهللا تعـــاىل حبـــامت  ً

 ".األصم
 أصحاب عبد اهللا بن املبارك، وحـامت األصـم مـن الفقهـاء ، من" عصام بن يوسف"

يف النفــــوذ، واألئمــــة يف الــــسلوك، وهــــو أعجمــــي، ولــــه قــــصص مــــشهورة حــــىت مســــي 
لبالغته وفصاحة عظاتـه رمحـه اهللا تعـاىل، ولـه قـصة مـع اإلمـام أمحـد " لقمان األمة"بـ

ن النــاس رمحــه اهللا مجيلــة لكــن ال نطيــل بــذكرها، لكنــه لقــي أمحــد وحتــدث معــه، وكــا
 .جيتمعون إليه من كل مكان

                                                 

 ).١٤٠"(تعظيم قدر الصالة" )١(
 ).١٥٧"(تعظيم قدر الصالة"  )٢(
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ومر عصام بن يوسف رمحه اهللا تعاىل حبامت األصم وهـو يـتكلم :"رمحه اهللا تعاىلقال 
كيــف تــصلي، قــال : نعــم، قــال : يــا حــامت حتــسن تــصلي، قــال : يف جملــسه فقــال 

أقــوم بــاألمر وأمــشي باخلــشية وأدخــل بالنيــة، وأكــرب بالعظمــة، وأقــرأ بالرتتيــل : حــامت
التفكـــر، وأركـــع باخلـــشوع، وأســـجد بالتواضـــع، وأجلـــس للتـــشهد بالتمـــام، وأســـلم و

بالــــسبيل والـــــسنة، وأســـــلمها بـــــاإلخالص إىل اهللا عـــــز وجـــــل، وأرجـــــع علـــــى نفـــــسي 
 .باخلوف، أخاف أن ال يقبل مين، وأحفظه باجلهد إىل املوت

 ". تكلم فأنت حتسن تصلي: قال 
ة ـذا التهيـؤ قبـل فعلهـا ، يعـين يعين شهد له حبسن الصالة، ملا وصف هـذه الـصال

الــصالة ال تقتــصر فقــط علــى التكبــري والتــسليم إمنــا األمــر يكــون قبــل ذلــك مبــا ذكــر 
: ، مث بعـــد ذلـــك قـــال رمحـــه اهللا "أقـــوم بـــاألمر وأمـــشي باخلـــشية وأدخـــل بالنيـــة"مـــن 

وأرجـــــع علـــــى نفـــــسي بـــــاخلوف، أخـــــاف أن ال يقبـــــل مـــــين، وأحفظـــــه باجلهـــــد إىل "
ًسن اإلنـــــسان الـــــصالة بـــــأن يكـــــون مـــــستعدا هلـــــا قـــــبال وبعـــــدا، وـــــذا حيـــــ"املـــــوت ًً. 

 
  

 


