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ملخص

 وإمنا،ألَّف احلافظ ابن رجب كتابه ال ُـمختَصر ”اخلُشوع يف الصالة“ ل َّـما َرأى أن الصالة هي عمود الدين
 هو من أَعمال القلب اليت جيب-يف أَكثره-  حيث واخلشوع.يَ ْستقيم أَدائَها بالعنَاية بأَمر اخلُشوع فيها
ِ َصفة ومظ
ٍ
وبعض من مسائِلِها
اهرها وطريقة نَـْيلها
ِّ ضع كتابه عن اخلشوع وحتدَّث فيه عن هذه ال
َ  َفو.َمَراعاته
ِ
ٍ
 ودراسة ما ذَكره من ال َـم َعاين.وسهل؛ وهلذا كان من أهداف البحث التَّعريف بالكتاب
ْ بشكل ُُمتص ٍر
ِ
لكن
ْ  و، أن ابن رجب نبَّه إىل أن العلم ليس هو ب َكثْرته وال بال ُق ْدرة على الكالم: ومن نتائج البحث.والفقه
 باإلضافة إىل أن احملققِّني.السكينة
هناك
َّ جانب آخر له وهو ”العِلم النَّافع“ الذي يُباشر القلب ويُورث
ٌ
ِ
ٍ
 كما،وعدد من احملققني
ٌ  فقد ُوجد له عدَّة طبعات،وأصحاب الدُّور قد اهتَ ُّموا بنَ ْشر كتاب ابن رجب هذا
 كما أن الكتابة. وهلذا أَثبت احملقِّق طارق ِحجازي االس َـمني يف غالف الكتاب،أن الكتاب عُرف باسـْ َمني
ٍ بصفة
ٍ “يف ”اخلشوع
. فهناك معاصرون ألَُّفوا يف اخلشوع،عامة مل تَن َق ِطع
 صفة اخلشوع، اخلشوع يف الصالة، تراث ابن رجب، احلافظ ابن رجب:الكلمات الدالة
Al-Khushū‘ fī al-Ṣalāh by Ibn Rajab: A Descriptive Study
Abstract
Al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab authored his book “al-Khushū‘ fī al-Ṣalāh” out of his
awareness that al-Ṣalāh (Muslims’ prayers) is the backbone of the
religion of Islam and performing it in the right way is achievable by
performing it with al-Khushū‘ (submissiveness). Mostly, al-Khushū‘ is a
matter related to people’s hearts and hence it is one of those important
matters that need to be taken care of. For this reason Al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab
wrote the book in which he addressed the quality of submissiveness in
prayers, its characteristics, the way to obtain it and some of its issues in
a brief and easy way. It is one of this paper’s objectives to introduce the
book as well as study its ideas and fiqh. Some of the research paper’s
conclusions find that Al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab pointed that knowledge is not
about its quantity or the ability to articulate it, but there is another part
that is the useful knowledge (al-ʻIlmu al-Nafiʻah) which is directly
related to one’s heart, giving it peace. Meanwhile, investigators and
interested parties in publishing this book by Ibn Rajab, found that there
are multiple editions of it. Moreover, it was known with two names, thus
Tariq Hijazi affirmed these two names in the book cover. Also, writing in
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the theme of ‘al-Khushū‘’ is generally never vanished, thus there are a
numbers of contemporary books written on ‘al-Khushū‘’.
Keywords: al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab, work of Ibn Rajab, al-Khushū‘ fī al-Ṣalāh,
submissiveness

المقدمة
 لكي ُُي ِّسن من،أهم ما يَ ْشغل بَ َال املسلم؛ وهلذا فإنه يُراقِب أدائه لصالته
ِّ فالصالة من
ِّ ُأَداءها وي
 ويأيت يف أَولويَّة،صر فيها
َّ َ ويُر ِاجع نَفسه فيما ق،ذكر نَفسه مبا نَ ِسي من أحكامها
 ويُراقب املصلِّي صالته من ناحية أَدائها.خبشوع وطمأنينة
ؤدى
َّ ُاملهمات للصالة أن ت
ٍ
َّ
باخلشوع واخلضوع هلل تعاىل؛ ومن هنا جاء أمهية كتاب ”اخلشوع يف الصالة“ للحافظ ابن
.)هـ795:رجب (ت
ارسة هذا الكتاب والبحث فيه والوقوف على
ْ َومن هذه األمهية جاء
َ ت َر ْغبيت ب ُـم َد
ٍ  اليت ذَكرها ابن،األحكام واملعاين املتعلِّقة باخلشوع يف الصالة
 كما أن يف،رجب يف كتابه
 وليس املراد من البحث أ ْن أُنَاقش.ضافات عليه مما مل يَذكره يف كتابه
َ البحث بعض ا ِإل
ٍ ِاملسائل من زا ِو ٍية ف
.قهية
َ
َ
1
:املو ُسوم
ان
و
العن
على
يت
قر
است
ن
أ
إىل
البحث
ان
و
عن
يف
َّعديالت
ت
ال
بعض
يت
َجر
أ
و
ُ َّ َ ْ
ُ َ
ْ
 وقد كان البحث جزءًا. دراسة وصفية:كتاب ”اخلشوع يف الصالة“ عند ابن رجب
.2قسمتُه إىل ُجزأَين
َّ صفحاته وإِمكانية ََت ِزئته؛
ً و
ُ  ول َّـما ر،احدا
َ أيت طُول
1

2

Kuntu sammiyatuhu awwalan: (Jāniba al-Maʻānī wa al-Fiqh al-Madzkūr fī
“al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh”. Thumma ghayyartu ilā: (Dirāsah “kitāb al-Khushūʻ
fi al-Salah” min haithu al-Maʻānī wa al-Fiqh). Thumma istaqarraytu ʻalā
‘unwānī : (kitāb “al-Khusūʻ fī al-Ṣalāh” li al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab, wa dirāsatuhu
min ḥaythu al-Maʻānī wa al-Fiqh); Lamma ra’aitu anna al-‘unwana yashmilu
al-Mabḥathu al-Awwal min hadhā al-baḥthu, ‘indamā tahaddathu ʻan al-Kitāb
wa ṭabʻatihi. Walakin al-Mas’uliyyīn fī al-Majallah Uṣūl al-Dīn ṭalabū baʻda
murājaʻah al-bahthu wa tahkīmihi- taʻdīl al-‘unwani ilā (kitāb “al-Khushūʻ fī
al-Ṣalāh” ‘inda Ibn Rajab: dirāsah waṣfīyah)
Fahadhā al-Baḥthu huwa al-Awwal minh. Wa al-Thānī bi ‘unwāni: “al-Ḥāfiẓ
Ibn Rajab wa Ṭarīqatuhu fī kitābihi: al-Khushūʻ fi al-Ṣalāh, wa yatahaddathu
ʻan manhaj Ibn Rajab min al-Jānib al-Ḥadīthī fī kitābihi wa kayfa ṣanaʻa.
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المبحث األول :التَّعريف بالكتاب وطَب عاته والمؤلََّف ِ
ات في باب ال ُخشوع في الصالة
ََ
ُ

ْسام مواضيع الكتاب
المطلب األولَ :مو ُ
ضوع الكتاب ،وأَق ُ
ابن رجب بعض الرسائل القصرية والصغرية ،ومنها رسالته ”اخلشوع يف الصالة“.
للحافظ ُ
وحها ،فال يُعرف َعظَمة الصالة
والكتاب يَتحدَّث عن اخلشوع (الذي هو لُ ُّ
ور ُ
ب الصالة ُ
حث على
َجر ،ويف هذا الكتاب ٌ
َمن مل يَ ُذق اخلشوع فيها ،وعلى قَ ْدر اخلشوع يكون األ َ
اخلشوع ،وبيان أمهية اخلشوع يف الصالة ،مع ِذكر بعض األشياء املعِينَة عليه) 3وعلى هذا
4
أضاف
يكون موضوع الكتاب األساسي هو عن اخلشوع يف الصالة  ،ولكن املصنِّف َ
بعض األمور األخرى:
الزم؛ إ ْذ من اخلشوع
وع َقد له ً
فقد حتدَّث عن ”الدعا“ َ
فصال ،وهو استطر ٌاد ٌ
5
السكينة والتَّضرع  .وقد ذَكر يف هذا ال َفصل من مظَاهر اخلشوع يف
اخلضوعُ يف الدعاء و َّ
ُ
6
حب املساكني“ ،إ ْذ أنه
وع َقد ً
فصال يف ” ِّ
الدُّعاء ،كافتقار القلب هلل تعاىل عند الدعاء َ .
8
من مسبِّبات اخلشوع وتَـرك ِ
َّ
كرب القلب  .مث َع َقد
الكرب.7
وحتدث عن تواضع الظَّاهر وتَ ُّ
ْ
اختار اآلخرة على الدنيا .9مث
وسلم
عليه
اهلل
صلى
أنه
و
،
“
ة
ي
بود
الع
ً
فصال يف فَضل ”مقام ُ َّ
َ
10
ِ
ِ
ِ
الصالة
وختَم بالدُّعاء و َّ
استَطْرد بذكر بعض النَّصائح واحل َكم ،كح َكم لقمان احلكيم َ .
السالم على النيب صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه .11وما ذَكرتُه من ” ِ
اال ْستِطراد“
و َّ
هو يَأيت إذا كان عنوان الكتاب "اخلشوع يف الصالة"َّ .أما على أن اسم الكتاب هو ” ُّ
الذ ُّل
12
ِ
االستِطراد؛ ألهنا داخلةٌ يف أَسباب
واالنكسار“  .فال تكون األُمور املذكورة من باب ْ
Min mawqiʻu: http://IslamHouse.com/471724. Tārīkh al-Ziyārah: (19-112014).
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, taḥqīq Aḥmad
Muṣṭafā al-Ṭahāwī (al-Qāhirah: Dār al-Faḍīlah), 27-84
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 83-88.
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 85-88.
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 89-94.
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh95-97.
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 98-105.
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 106-109.
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 109.
Ya’tīal-Ḥadīth ‘an hadha qarīban jiddan.
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ُّ احلُصول على
أعم من ”اخلشوع يف
َّ  وبذا يكون عنوان الكتاب.الذ ِّل وا ِالنكسار هلل تعاىل
-13عندما ذَ َكر احلِ َكم وال َـمواعظ-  َّإال ما كان من احللقة األخرية من الكتاب،“الصالة
 َّإال ما كان يف النُّسخة اليت قام.فالظَّاهر أهنا استطر ٌاد يف كِ َال احلالتَني لعنوان الكتاب
.ا14مذكورا فيه
َمر احلِكم وال َـمواعظ ليس
ً
ُ  فأ،بتحقيقها احلُلواين
 طَبَعات الكتاب:المطلب الثاني
اعتمدت على
-يف هذا البحث- ذكرت بأين
 فتقدَّم أ ْن:وعن طَبَعات الكتاب ونُ َس ِخه
ُّ
ُ
ٍ  وهي يف.15النُّسخة اليت قام بتحقيقها احملقِّق الطَّهطاوي
112 من،كتيب صغري احلَجم
:طبعات متعدِّدة منها
 والكتاب له.صفحة
ٌ
16
. احملارب إىل تلك النُّسختَني
َ  وقد أَحالَت رقيَّة، وطبعة دار عمار،طبعة دار احلرمني
 بعنَاية،“وكما طُبع الكتاب ِضمن ”جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبلي
 فيه،(جمموع
 وذَكر بأن الكتاب عبارةٌ عن.17 أيب ُمصعب طلعت بن فؤاد احلَلواين:وحتقيق
ٍ
علوما شىت يف التوحيد
ً  ََجَعت،)هـ795:ثالثون رسالة من رسائل احلافظ ابن رجب (ت

13

ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 106-109.
ʻAbd al-Rahman Ibn Rajab al-Hanbali, Al-Majmuʻ Rasā’il al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab:
Taḥqīq Talat al-Ḥalwānī (al-Qāhirah: al-Farūq al-Ḥadīthah li al-Ṭaba’ah wa
al-Nashr, 2002), 1-312.
15
Min ṭabaʻah Dār al-Faḍīlah bi al-Qāhirah, kamā tuqaddimu min dhikrī
malumat al-kitab.
16
‘Indamā dhakarāt fī ihalatiha: (al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh/ Ibn Rajab ṣafhah 17
maktabah al-haramain). Yanẓur: Raqayyah al-Maharib, kayfa takhshiʻina fī alṢalaḥ, (n.p.: n.p., 2009), (Maktabah al-Shamilah), 3. Wa kamā dzakarat
naskhatun ukhrā faqālat Al-Khusūʻ fī al-Ṣalaḥ, li Ibn Rajab al-Ḥanbalī, taʻlīq
ʻAlī ʻAbd al-Ḥāmid (n.p.: Dār ʻImar, n.d.). Yanẓur: Raqayyah al-Mahārib,
kayfa takhshiʻīna fī al-Ṣalāh, 4. Wa al-Nuskhatu allati biyadī: min taḥqīq
Aḥmad Musṭafā al-Ṭahawi, ṭabaʻah: Dār al-Faḍīlah, wa ya’tī al-Ḥadīth ʻan
kitābuhā fī al-maṭlab al-tālī.
17
Al-Ḥafiẓ Rajab, al-Ḥanbālī, Majmuʻ Rasāil al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab. Wa min
ma‘lūmāt al-kitāb: raqmu al-Ṭabaʻah: al-ūlā. Tārīkh al-ṭabaʻah: (08/02/2002
M). Wa ‘adada al-Ajza’: 2.
14
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الزهد واآلداب واملو ِ
الس َري والتاريخ) .18ومن ِضمن
والفقه والتفسري واحلديث و ُّ
اعظ و َّ
الرقَائق و ِّ
َ
(الرسالة العاشرةُّ ” :
الذ ُّل
وَحَل الرقم ( .)10قالِّ :
رسه َ
ذلك اجلمع ،هذا الكتاب الذي أ َْد ُ
19
اال ِ
وِ
سمى ”اخلشوع يف الصالة“) .
نكسار للعزيز اجلبَّار“ وهو االسم َّ
الصواب هلا .وتُ َّ
سخ خطيَّة .20ومن هذا النَّقل ،نَستفيد أن للكتاب أو
اعتم َد يف حتقيقها على ثالث نُ ٍ
و َ
اال ِ
الذ ُّل و ِ
الرسالة امسًا آخر هو ” ُّ
الصواب،
نكسار للعزيز اجلبَّار“ .ويَرى احملقِّق احلُلواين بأنه َّ
لكن ُشهرته بـ”اخلشوع يف الصالة“.
حجازي ،وحمقِّق
ُّ
ووجدت للكتاب نسخةً أخرى ،من طبع دار الرسالة وحتقيق طارق َ
الكتاب انتَبَه لإلشكالية املوجودة يف اسم الكتاب ،ف َذكر يف الغِالف االمسَني (” ُّ
الذ ُّل
اال ِ
وِ
نكسار للعزيز اجلبَّار“ أو ”اخلشوع يف الصالة“).21
الَّتَجة ،هل هو احملقِّق أم املصنِّف ابن رجب؟ فهذه
ضع عنَاوين َّ
ويف احلديث َّ
عمن َو َ
تبويب وعناوين .ونُسخة ”جامع رسائل
نقطةٌ جيب التَّنبه هلا .إ ْذ أن نُسخة الطهطاوي هبا ٌ
ابن رجب“ ،خاليةٌ من التَّبويب والعنَاوين .ونُسخة التَّحقيق -حتقيق :طارق حجازي-
موجودةٌ فيها كلمة ”فصل“ و”فصل“ وليست فيها التَّبويباتَّ .
فدل على أن التَّبويب
ضع احملقِّق الطَّهطاوي واهلل أعلم.
للعناوين من َو ْ

Min
mawqʻi:
Multaqā
ahl
al-Ḥadīth
(www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1257). Tārīkh al-Ziyarah: (12)11-2014
Multaqā ahl al-Ḥadīth, tārikh al-ziyārah 12-11-2014.
Multaqā ahl al-Ḥadīth, tarīkh al-ziyārah 12-11-2014. wa qad qāla: (al-Ūlā:
Ma’sūrah min Jāmiʻah al-Mulk Suʻūd bi al-Raqm (672). Al-Thāniah:
Ma’sūrāh min al-Maktabah al-Suʻūdiyah bi al-Raqm (86/527). Al-Thālithah:
Ma’sūrah min Dār al-Kutub al-Miṣriyyah “masurat khārij al-Dār” taḥta raqm
(47883).
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, al-Dhullu wa al-Inkisār li al-Azīz alJabbārī aw al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, taḥqīq Ṭāriq Ibn ʻᾹṭif Hijāzī (al-Qāhirah:
Dār al-Risālah, 2009).
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فات في ال ُخشوع في الصالة
ٌ َّ مؤل:المطلب الثالث
ٍ
بكتاب
 فم َّـمن َسبَق احلافظ ابن رجب يف التَّأليف:َّوجه
ُّ ويف احلديث عن ال ُكتب يف هذا الت
ٍ
 يف كتابه.)هـ294: هو اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن نَصر ال َـم ْرَوِزي (ت،مستقل عن الصالة
22
 يتحدَّث عن تعظيم الصالة،مهم يف هذا الباب
ٌ  وهو. “”تعظيم قَ ْدر الصالة
ٌ كتاب
25 24 ِ
ٍ  ونَـ َقل منه ابن،23والذي منه اخلشوع
. رجب يف بعض املواضع
ُ
: من تأليف،“ ”كيف ََتشعني يف الصالة:املتأخرين م َّـمن َكتب عن اخلشوع
ِّ ومن

-عندما كانت تتحدَّث عن فضل اخلشوع- ت من ابن رجب
ْ َ ونقل،رقية بنت حممد احملارب
ِ
وسكونُه
ْ  (وأ:َصل اخلشوع ف َذ َكرت
ْأ
ُ  ”لني القلب وِرقَّته:َصل اخلشوع كما قال ابن رجب
22

Muḥammad Ibn Nasr al-Marwazī, Taʻẓīm Qodr al-Ṣalāh, taḥqīq ʻAbd alRaḥmān Ibn al-Jabbār al-Farīwā’ī (al-Madīnah: Maktabah al-Dār, 1985).
23
Wa awwaluhu: “Bābu fī Taʻẓīmī Qadr al-Ṣālāh wa Tafḍīlihā ʻalā Sā’iri alA‘māl”. Al-Ḥamd Allāh al-ladhī al-Mumtannī ʻalā ‘Ibādihi al-Muʻminīn bimā
dallahum ‘alayh min maʻrifatihi wa sharaḥa ṣadurahum li al-Īmān bihi wa alikhlāṣ bi al-tawḥīd li rubūbiyyatihi, wa khalʻa kulli maʻbūdin siwāhu, fafaraḍa
jalla thanaā’uhu ‘alayhim farā’iḍahu, falā niʻmata aʻẓamu ʻalā al-mu‘minīn bi
Allāh min niʻmah al-Īmān, wa al-khuḍūʻ li rubūbiyyatihi, thumma al-niʻmah
al-ukhrā māl-iftaraḍa ‘alayhim min al-Ṣalāh khuḍūʻan li Jalālih, wa khushūʻan
li aẓāmatihi, wa tawāḍiʻan li kibriyā’ih, wa lam yaftariḍ‘alayhim baʻda
tawḥīdihi, wa al-taṣdīq bi rusulihi, wa ma jā’a min ‘indahu farīḍatan awwala
min al-Ṣalāh, (wa akhbara ‘an dhalik amruhu lahum..) yanẓuru: Muḥāmmad
Ibn Naṣr al-Marwāzī, Ṭaʻẓīm Qadr al-Ṣalāh, 1: 85.
24
Wa ṣarraḥa Ibn Rajab bi rujuʻihi ilā “taʻẓīm al-Ṣalāh” aw “taʻẓīm qadr al-Ṣalāh”
fi ṣafḥah 66, wa 80. Wa lam yaṣraha fī safḥah 81. yanẓur Ibn Rajab alḤanbali, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh.
25
Wa amma al-kutub ʻan al-Ṣalāh wa aḥkāmuhā fakathīrah, wa minhā ʻalā sabīl
al-mithāl: “Akhbāra al-Ṣalh” Man ta’lif al-Imām ʻAbd al-Ghanī Ibn ʻAbd alWāḥid al-Maqdisī (600 H). Wa huwa yuʻtabara min al-ajzā’i al-Ḥadithiyyah,
wa dhakara fī kitābihi ma samiʻahu min al-aḥādith al-mutaʻalliqah bi al-Ṣalāh
wa ma yataʻallaqu biha, wa dhakara Ṣalāh al-ḥājah wa Ṣalāh al-Tasābīḥ.
yanẓur: ʻAbd al-Ghanī Ibn ʻAbd Wāḥid al-Maqdisī, Akhbar al-Ṣalāh, taḥqīq:
Muḥammad ʻAbd al-Raḥmān al-Nābilsī (Damshik: Dār al-Sanābil, 1995).
Wa minha: “al-Ṣalāh wa aḥkāmu Tārikiha” li al-Imām Muḥammad Ibn alQayyīm al-Jawziyyah (751 H). Wa hiya risālah min “120” ṣafḥatin taqrīban,
jawāban liman sa’alahu, wa fīha asharatu masā’il tataʻallaqu bi al-Ṣalāh, kamā
sa’alahu “ḥukmu tāriki al-Ṣalāh”. yanẓur: Muḥammad Ibn al-Qayyim alJawziyyah, al-Ṣalāh wa aḥkāmu Tarkuhā (al-Madīnah al-Munawwarah:
Maktabah al-Thaqāfah, n.d.).
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ِ
وحرقَته ،فإذا َخ َشع القلب تَبِعه خشوع َجيع اجلوارح واألعضاء؛ ألهنا
ُ
ساره ُ
وخضوعه وانك ُ
27
26
ت منه يف مواضع أخرى.
استفاد ْ
تابعةٌ له“) كما َر َج ْ
عت إىل كتاب ابن رجب و َ
ٍ
َثره يف بناء األمة“ ،لسليم بن عيد
وم َّـمن َكتب يف اخلشوع بصفة عامة” :اخلشوع وأ ُ
28
كتاب عام يتعلَّق بعبادة
اهلاليل ،من طبع دار ابن اجلوزي  .ويَظهر من عنوانه أنه ٌ
”اخلشوع“ ،واليت من ِضمنها ”اخلشوع يف الصالة“.
وم َّـمن َكتب يف اخلشوع :عبد اهلل املغريب وعنوان كتابه ”آيات اخلشوع يف القرآن
صد احلديث عن بعض املبادئ الَّتبوية املستَـْنبَطة من آيات اخلشوع
وأثرها يف الَّتبية“ .وقَ َ
الَّتبوية ،والكتاب ي ِربز مكانةَ اخلشوع يف العبادة ،ويف الصالة ٍ
بصفة خاصة ،وأَثر
وتَطبي َقاهتا َّ
ُ
َّبعا ذلك باآليات الدَّالة على اخلشوع وبَيان تفسريها .وهو يف
ذلك على تَربية الن ْ
َّشءُ ،مت ً
29
األصل رسالة ماجستري ،من الَّتبية اإلسالمية جبامعة أم القرى .
ومسَّاه ”اخلشوع“ ،وفيه
ف د .عدنان النَّحوي كتابًا صغري احلَ ْجم يف اخلشوع َ
كما ألَّ َ
َّث عن اخلشوع ٍ
السادس منه باحلديث عن ”اخلشوع يف
بصفة عامة،
َّ
وخص الفصل َّ
حتد َ
الصالة“.30

26

Ruqayyah al-Maḥārib, Kayfa Takhshi‘īna fi al-Ṣalāh, 3. Wa kalām Ibn Rajab
fī: al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab, al-Khushū‘ fī al-Ṣalāh, 29.
27
Aḥālat ilā Ibn Rajab ‘indamā takallamtu ‘an “Fadhl al-Khushū‘” . Thumma
’istifādat minh ‘an waṣfi Ibn Rajab “li al-Du‘ā’” wa mawḍi‘ayni fī “al-Khushū
fi al-Rukū‘”. Wa yuṣbiḥu ‘adad tilka al-mawāḍi‘: “Khamsa Iḥālāt”. Yanẓūru:
Ruqayyah al-Maḥārib, Kayfa Takhshiʻīna fī al-Ṣalāh, 3,4, & 32. Wa ammā almawḍi‘u al-awwal faqad saba waanifan.
28
Mustafīdan min: Ruqayyah al-Maḥārib, Kayfa Takhshi‘īna fī al-Ṣalāh, 4.
29
‘Abd Allāh bin Ḥusayn al-Maghribī, Ᾱyāt al-Khushūʻ fī al-Qur’ān wa Athāruha
fī al-Tarbiyyah (‘Amman, al-Urdun: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, n.d.).
30
ʻAdnān Ibn ʻAlī al-Naḥwī, Al-khushū‘ (al-Riyāḍ: Dār al-Naḥwī li al-Nashr wa
al-Tawzi‘, 1995), Bada’an min ṣafḥah 205.
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ظاهره وَموانِعُه عند ابن َر َجب
َ  ال ُخشوع أَهميَّتُه:المبحث الثاني
ُ وم

َصل ال ُخشوع
ْ  في أ:المطلب األول
وتعرض بأن اخلشوع أصله من (لِني
َّ “َصل اخلشوع
ْ ذَكر احلافظ ابن رجب يف كتابه عن ”أ
31
ستدال حبديث النيب صلى اهلل عليه
ً  وأن اجلََوارح بعد ذلك يَتبع القلب؛ ُم. )القلب وِرقَّته
دت
ْ أََال وإ ّن يف اجلَ َسد ُم..« :وسلم املشهور
ْ  وإذا فَ َس،صلَح اجلَ َسد كلُّه
َ صلَ َحت
َ  إذا:ًضغَة
32
» أََال وهي ال َق ْلب،فَ َسد اجلَ َسد كلُّه
 ويف ال ُـمَراد به.اضع
ُ اخلضوع والتَّو
ُ :َص ُل اخلُ ُشوع
ْ  (أ:بينما عبارة اإلمام ابن اجلوزي
: ثَالثة أَقو ٍال33اهنا
ُ َه
ِ
.علي رضي اهلل عنه
َأ
ٌ  قالَه. أنه تَـ ْرُك االلْت َفات يف الصالة:َحدها
. قالَه ُجماه ٌد.الصالة
َّ الس ُكون يف
ُّ :والثَّاين
ِ  النَّظَر إىل مو:والثَّالث
َّجاة فَوقَفوا على قَ َدم األ ََدب
ُّ اضع
َ َ قالَه ق.السجود
َ  َعرفُوا طريق الن.تادة
ََ
34 ٍ
.) فلَ ُهم عنده أ َْعظم قَ ْد ٍر َو َجاه,ُرجاه
ما
منهم
كل
َ َ ف,اج ِاة
َ
َ َيف ال ُـمن
ٌ نال
35
علما أن ابن اجلوزي
َّ مث ذَكر ابن اجلوزي بعض األمثلة من ُخشوع
ً . السلف
.36)هـ795:ِّم على ابن رجب احلنبلي (ت
ٌ هـ) متقد597:(ت

31

Wa taqaddama dhikra hādhihi al-ʻIbārah, ‘inda al-Ḥadīth bi anna Ruqayyah
naqalat min kitāb Ibn Rajab. Wa al-ʻIbārah fī: al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab, Al-Khushūʻ
fī al-Ṣalāh, 29.
32
Min ḥadīth al-Nuʻmān Ibn Bashīr raḍiya Allāh anh, wa qad akhrajahu alBukhārī fī Ṣaḥīḥihi bi raqm (52). Muḥammad Ibn Ismāʻil al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ alBukhārī, taḥqīq Muḥammad Zahīr al-Nāṣir (n.p.: Dār Tūqa al-Najāh, 2001), 120. Wa kadha Muslim.
33
Yurīdu qawl Allāhu Taʻāla: {Alladhīna hum fī Ṣalātihim Khashiʻūn} [AlMu’minūn: 2].
34
ʻAbd al-Raḥmān Ibn al-Jawzī, Al-Tabṣirah (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah,
1986), 1: 385; Wa mā arādahu madhkurun fī kitāb al-Tafsīr, Muḥammad Ibn
Jarīr al-Ṭabarī, Jāmiʻ al-Bayān, taḥqīq Aḥmad Shākir (n.d.: Muʻassasah alRisālah, 2000), 19:8-9.
35
Wa saya’tī dhikra baʻduhā inshāAllāh Ta‘ālā fī: “wa numādhijun min al-Ṣalāh
al-salaf”.
36
Bayna wafātihimā naḥwa qarnayn min al-zamān.
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 فما ذكره ابن.“هم من كلمة ”اخلشوع
َّ كال منهما
ًو
ْ عربا عن املعىن
َ َحبسب ما ف
ِ  إما بِِفعل، كلُّها متعلقةٌ با ِلفعل،اجلوزي يف معاين اخلشوع
،الصالة
َّ كالس ُكون يف
ُّ ” الف ْعل
ْ
ْ
ِ رك
ِ
ِ َ أو ت.“وقال به التابعي جماهد
علي رضي
ه
ل
قا
،الصالة
يف
ات
ف
ت
ل
اال
ك
ر
ـ
ت
”
كر
َ ْ ُ ْ َ َالفعل وذ
ٌ َ
.“اهلل عنه
ٍ وأما ابن
ابن رجب
رجب فنَظَر إىل أن اخلشوع
ٌ
َ قليب يف الغالب؛ وهلذا َج َعل
ُ
ٌ جانب
ِ
.َصل معىن اخلشوع بأنه متعلِّ ٌق بالقلب وِرقَّته
َ أ
37
. كما أن هناك أقو ًاال أخرى يف املسألة
38
)عىن يَقوم بالنَّـ ْفس يَظْ َهر منه ُسكو ُن األَطَْراف
ً (م
َ  فهو:وأما اخلشوع يف الصالة
 في أهميَّة ال ُخشوع وبَيَان َمن ِزلَتِه:المطلب الثاني
ٍ بصفة
ٍ  فقد َّبني احلافظ ابن رجب أمهيَّة اخلشوع،ويف ِذكر أمهيَّة اخلشوع وبيان مْن ِزلته
،عامة
َ
فأوال
.ذكرها
ي
مل
اليت
و
،رجب
ابن
كرها
ذ
اليت
األمور
عن
احلديث
ويف هذا املوضوع سيكون
َ
ً
َ
: ف َذكر يف بيان أمهيَّة صفة اخلشوع ومنزلته،َتطر ُق إىل ما ذَ َكره ابن رجب يف كتابه
َّ أ
: َّأول ما يُرفع من األ َُّمة هو اخلُشوع-أ
الص ِامت بأن َّأول ما يُرفع هو
َّ  كإخبار الصحايب عُبَ َادة بن،ويف هذا الباب أحاديث
39
اخلُشوع
37

Wa hādhā min bāb al-Istiṭrād fī dhikrī aṣli “al-Khushūʻ” wa manahu, wa fī
hādzā al-bābi: ra’ā Ibn Taymiyyah (728 H) anna al-khusūʻ “al-Sukūn wa alinkhifāḍ”. Mustadillan bi qawlihi taʻālā: {wa min āyatihi annaka tarā al-arḍ
khāshiʻatan fa idzā anzalnā alaihā al-ma’a Ihtazzat warabāt} [fuṣilat: 39] Qālā:
(fa akhbara annaha baʻda khusūʻ tahtazzu, wa al-ihtazazu: harakatun, wa
tarbu: al-irtifā Aḥmad Khalil, al- Mamlakah al-ʻArabiyah al-Suʻūdiyah (Dār:
Ibn al-Jawzī, 1422), 74
38
Manṣūr Ibn Yūnus al-Bahūtī, Kishaf al-Qanāʻi an Matan al-Iqnāʻi
(Damaskus: Dār Kutub al-ʻIlmiyyah, n.d.), 1: 392.
39
Min ḥadīth Jubair Ibn Nufayr. Qāla: falaqitu ʻUbadah Ibn al-Ṣāmit, Qultu: Alā
tasmaʻu ilā mā yaqūlu akhūka Abūka al-Dardā? Fa akhbartuhu bi alladzi qāla
Abū al-Dardā. Qāla: “Ṣadaqa Abū al-Dardā, in Shi’ta la uhadditsaka bi awwali
ʻilmin yurfaʻu min al-nās? Al-khusūʻ, yushīku an tadkhulu masjida jamāʻatin
fala tarā fīhi rajulan khāshiʻan”. Akhrajahu al-Tirmidhī fī sunnanihi bi raqmi
(2653), Muḥammad ‘Īsā al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, taḥqīq wa taʻliq:
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ب -ومن أمهية اخلشوع وبيان َمْنزلته :أن اخلشوع من العلم النَّافع ،ومن ِعلم القلب:
السكينة والتَّواضع وا ِإل ْخبات واخلشوع هلل
وهو العِلم الذي يُباشر القلب فيُوجب له َّ
تعاىل .وإذا كان العِلم مل يُباشر القلب كان ذلك العلم من علم اللِّسان؛ وهلذا أُثر عن
ِ
وعلم بال َقلب ،فعلم القلب :هو العلم النَّافع،
علم باللِّسانٌ ،
لمانٌ :
احلسن بأن (العلم ع َ
40
هتم بعلم القلب الذي هو
وعلم اللِّسانُ :ح َّجةُ اهلل على ابن آدم)  .فعلى اإلنسان أ ْن يَ َّ
عز وجل.41
العِلم النَّافع .والذي منه :اخلشوع وا ِإل ْخبات هلل َّ
صف العلماء باخلَشيَة:
ج -ومن أمهية اخلشوع وأمهية َمْنزلته :أن اهلل َّ
عز وجل َو َ
42
ِ ِ ِِ
صف اهلل العلماء من
كقوله تعاىل{ :إَِّمنَا ََيْ َشى اللَّهَ م ْن عبَاده الْعُلَ َماءُ}  .وكذا َو َ
ِ َّ ِ
ين أُوتُوا الْعِْل َم ِم ْن قَـْبلِ ِه إِ َذا يـُْتـلَى َعلَْي ِه ْم ََِيُّرو َن
أهل الكتاب بصفة اخلشوع ،كقوله{ :إ َّن الذ َ
ان س َّج ًدا* ويـ ُقولُو َن سبحا َن ربـِّنَا إِ ْن َكا َن و ْع ُد ربـِّنَا لَم ْفع ًوال* وََِيُّرو َن لِ ْْلَ ْذقَ ِ
ِ ِ
ان يَـْب ُكو َن
ََ
ل ْْلَ ْذقَ ُ
ُْ َ َ
َ َ َ ُ َ
وعا}.43
َويَِز ُ
يد ُه ْم ُخ ُش ً
د -يف االستعاذة من ٍ
قلب ال ََي َشع:
ذَكر ابن رجب بأنه صلى اهلل عليه وسلم كان يَستعي ُذ باهلل من ٍ
ـخشع؛ وال
قلب ال يَ ْ
ْ
يَ ْستعيذ َّإال من أَم ٍر مهم.44
و َّأما عن األمور اليت مل يَذْكرها ابن رجب يف الكتاب -يف بيان َمنزلة اخلشوع
أيضا من باب اإلضافة وإِثْراء هذه النقطة ،وليس من
وأمهيته -ويَرى الباحث أهنا َّ
مهمة ،و ً

Aḥmad Muḥammad Shākir wa Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī (Miṣr: Shirkah
Maktabah wa Maṭbaʻah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), 23:5. Wa dhakara
Ibn Rajab anna riwayah al-Nasā’ī Arjahu min riwayah al-Tirmidhī. Yanẓur alḤāfiẓ Ibn, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalah, 44-45.
40
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 47-48.
41
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 47-48.
42
Faṭir: 28; ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 49.
43
Al-Isra: 107-109; ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī alṢalāh, 50.
44
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 55; Muslim
Ibn al-Ḥajāj al-Naysābūrī, Ṣaḥiḥ Muslim, taḥqīq Muḥammad Fu’ād ‘Abd alBāqī (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Turath al-ʻArabī), 4: 2088.
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باب أنه َجيب على احلافظ ابن رجب بياهنا؛ كون هدف كتابه أن تكون رسالةً ُمتصرًة،
=فمن هذه األمور:
حمودة على ُخل َقني” :اخلشوع وعلو اهلمة“ :يَرى ابن القيم
أ -أن َم َ
دار األَخالق املـَ ُ
كلها من (الْكرب واملهانة والدناءة) .وأن مدار األخالق احملمودة
بأن مدار األخالق املذمومة َ
45
وأصلَها ناشئةٌ من (اخلُشوع وعلو اهلمة)  .فيذكر ابن القيم بأن (األخالق ِ
الفاضلة كالصرب
َ
46
وَنو ذلك ،فَكلُّ
اهلمة)
لو
وع
اخلشوع
عن
ة
ناشئ
ها
والشجاعة والتواضع والقناعة َ
ُ َّ
ٌ
َحسن العبَادات وأَفْضلها :وذُكر عن اخلشوع بأنه من أَفضل
ب -اخلشوع من أ َ
العبادات تَقربًا هلل تعاىل ومن أحسنها ،وم َّـما ُروي يف هذا أن َوْهب بن منبَّه رَحه اهلل تعاىل
صلحاء بين إسرائيل َجيتمعون
(و ُّ
جدت على حاشية التَّوراة اثنني وعشرين حرفًا ،كان ُ
قالَ :
47
فيقرءوهنا ويَـتَدارسوهنا )..وذَكر منها( :وال ِعبادة أَحسن من اخلشوع. )..
دليل على
وعن فَوائد اخلشوع :فقد ذَكر بعضهم أن له اثنيت عشرَة فائدة ،منهاٌ :
الرهبة من اهلل تعاىل.48
صالح العبد واستقامته .يُوِرث اخلوف و َّ
َ
المطلب الثالث :من مظَاهر ال ُخشوع في غير الصالة
احلديث هنا عن اخلشوع يف غري الصالة ،ألن ما يتعلَّق بالصالة سوف يَأيت احلديث عنه.
ابن رجب يف كتابه:
فمن َمظاهر اخلشوع يف غري الصالة ،اليت تَ َّ
طرق هلا ُ
ُّ
بس َماع آيات القران الكرمي :ويف هذا نَـَزل قول اهلل{ :لَ ْو أَنْـَزلْنَا َه َذا الْ ُق ْرآ َن
أ -التَّأثر َ
ِ ِ 49
ِ
ِّعا ِم ْن َخ ْشيَة اللَّه}  .مث نَـ َقل قول أيب ُعمران( :واهلل لقد
صد ً
َعلَى َجبَ ٍل لََرأَيْـتَهُ َخاش ًعا ُمتَ َ
وحمَاها).50
اها َ
لدح َ
صَرف ربنا يف هذا القرآن ما لو َ
َ
صَرفها إىل اجلبال َ
alalalal-

45

Muḥammad Ibn al-Qayyīm al-Jawziyyah, Al-Fu’ād (Beirūt: Dār Kutub
ʻIlmiyah, 1973 M), 143.
46
Muḥammad Ibn al-Qayyīm al-Jawziyyah, Al-Fu’ād, 144.
47
Muḥammad Abū Ḥamīd al-Ghazālī, Iḥyā’ Ulūm al-Dīn (Beirūt: Dār
Ma‘rifah), 4: 387.
48
‘Adadu min al-Mukhtaṣṣīna bi Ishrāfi al-Shaikh. Ṣālih Ibn Ḥamīd, Nuḍroh
Naʻīm fī Makārimi Akhlāq al-Rasūl al-Karīm (Jeddah: Dār al-Waṣīlah li
Nashr wa al-Taujīʻ), 5: 1837.
49
Al-Ḥashr: 21.
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صور :مث تكلَّم ابن رجب أن
ب -ومن مظاهر اخلشوع هلل عبادة الدعاء ،وفيها عدَّة ُ
من أنواع العبادات اليت يَظهر فيها ُّ
َّه ْم
الذل واخلشوع ”عبادة الدعاء“ .قال تعاىل{ :إِنـ ُ
َكانُوا يسا ِرعو َن ِيف ْ ِ
ِِ
ني} .51ومن مظاهر ُّ
الذل
َُ ُ
اخلَْيـَرات َويَ ْدعُونَـنَا َر َغبًا َوَرَهبًا َوَكانُوا لَنَا َخاشع َ
52
ِ
اليدين  .وذَكر ابن رجب أن من مظاهر اخلشوع يف الدعاء :افْتقار القلب
يف الدعاءَ :رفْع َ
وانْ ِكساره هلل والتَّذلل هلل يف الدعاء .53ومن مظاهره :إِظهار ُّ
الذل له باللسان مع ا ِإلحلاح
عليه .54وذَكر بعض ما ُروي عنه صلى اهلل عليه وسلم من الذل هلل يف الدعاء ونقل أَثر
علي بن احلسني.55
صال ،بأن من مظاهر اخلشوع:
حب ال َـمساكني :مث َع َقد فَ ً
ج -ومن مظاهر اخلشوعُّ :
الرأْفة هبم .وقد َسأل حمم ٌد صلى اهلل عليه وسلم ربَّه بأ ْن ُُييِيه وُُييته
ُّ
حب املساكني و َّ
56
ِمسكينًا ،والفقراء يدخلون اجلنة قبل األغنياء بأَربعني سنة .وما إىل ذلك
د -مسألة :لِبس الثوب احلسن ال ينايف اخلضوع :مث ذكر ابن ٍ
رجب مسألة :أن لِبس
َ
الثوب احلسن ال يعين التَّكرب مطل ًقا؛ فقد ورد يف األَثر أن لِ
حسن
ن
احلس
َّوب
ث
ال
بس
ُ
َ
ٌ
ََ
َ
ََ
57
تكربا وعدم االستماع للحق.
وَجيل  .والنهي إمنا يَقع يف القلب من عدم االنقياد للحق ً
ٌ
احلسن تو ً
وذَكر بعد ذلك أن َ
اضعا هلل وخشيَة أ ْن يَقع يف نفسه شيءٌ
(من تَرك لبس الثَّوب َ
58
ِ
صنع
من الكرب فقد أَحسن) فيما َ
عموما :وهلذا ابن ٍ
رجب يف كتابه هذا َع َقد
هـ -ومن مظاهر اخلشوع :الزهد يف الدنيا ً
فصال يف بيان َمقام العبوديَّة ،وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم اختار اآلخرة على الدنيا ،وأنه
ً
ٍ
اختار مقام العبودية على ال ُـملك ،وذَكر عدَّة روايات يف ََتيِري النيب صلى اهلل عليه وسلم
50

ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, taḥqīq Aḥmad
Muṣṭafā al-Ṭahawī, 53.
51
Al-Anbiya’: 90; Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 83.
52
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 83-84.
53
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 85.
54
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh ,85.
55
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 86-87.
56
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 89-91.
57
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 95.
58
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 96.
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59
رسوال،
عبدا ً
عبدا ً
رسوال  .فاختار صلى اهلل عليه وسم أ ْن يكون ً
بأ ْن يكون مل ًكا نبيًا أو ً
بنُصح جرب ٍيل عليه السالم له ،وعندما اختار هذه املن ِزلة مل يَأكل صلى اهلل عليه وسلم
60
عز وجل
فار َق الدنيا  .كما ذَكر حديثًا عند اإلمام أَحد والَّتمذي بأن اهلل َّ
ُمتَّكئًا قط حىت َ
يوما وأَجوع
لكن أَشبع ً
َعَرض عليه أ ْن َجيعل بَطحاء مكة ذهبًا قال” :ال يا رب ،و ْ
61
ابن رجب
أهم مواضيع :مظاهر اخلشوع يف غري الصالة ،اليت تَ َّ
يوما“  .فإذ ْن هذه ُّ
ً
طرق هلا ُ
يف كتابه.

المطلب الرابع :من َم َوانِع ال ُخشوع
بسماع كتابه بقوله{ :أَ َملْ يَأْ ِن
يَذكر ابن رجب أن اهلل تبارك وتعاىل قبَّ َح َمن ال ََي َشع قلبه َ
ِِ
احلَ ِّق} .62وذَكر اهلل تعاىل{ :فَـ َويْ ٌل
ين َآمنُوا أَ ْن ََتْ َش َع قُـلُوبـُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه َوَما نَـَزَل ِم َن ْ
للَّذ َ
ِ 63
ِ ِ
ِ ِِ
ذم للقلوب اليت ال ََتشع من ِذكر اهلل ومساع
ل ْل َقاسيَة قُـلُوبـُ ُه ْم م ْن ذ ْك ِر اللَّه}  .ففي اآليتني ٌ
آياته.
وجدت عند البحث:
أسباب ََتنع من ُحصول اخلشوع يف القلب ،وم َّـما
وهناك
ُّ
ٌ
رك ِعلم ” ِ
الف ْقه عن اهلل تعاىل“:
 -1تَ ُ
الفقه ،على ِحساب ِ
وحذر اإلمام الغزايل من العِناية بعِلم ال َفتاوى و ِ
َّ
الفقه عن اهلل
َ
َ
َ
وجل ،وذلك يف َمعرض
تعاىل الذي هو العلم الذي يُورث اخلشوع واخلَوف من الباري َّ
عز َّ
وظن أنه
صر على علم ال َفتَاوى َّ
نُصحه لبعض طَلبة العلم وَنوهم ،فذكر أن بعضهم (اقْـتَ َ
ِ
ِ
لم تَـ ْهذيب
عُلم الدِّين وتَـَرك كتاب اهلل وسنَّة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وتَـَرك ً
أيضا ع َ
ِ
األ َ ِ
ِ
وف
ورث ال َخ َ
وعظَمته ،وهو العلم الذي يُ ُ
دراك َج َالله َ
َخالق وتَـَرك الفقهَ عن اهلل تعاىل بإ َ
غافل
وُي ِمل على التَّقوى) مث قال( :وتَـَرك العُلوم اليت هي أ َّ
و َ
الهيبةَ والخشوعَْ ،
َهم وهو ٌ
59

ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 98-102.
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 102.
61
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 102.
62
Al-Ḥadīd: 16. Yanẓuru ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī alṢalāh, 51.
63
Al-Zumar: 22. Yanẓuru ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī
al-Ṣalāh, 50.
60
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ِ
ِ
ِ
ِ
شعر
وم ْعرفةُ ص َفاته َ
غرور ،ومل يَ ْدر أن ذلك الف َ
ُم ٌ
قه هو الفقهُ عن اهلل َ
املخ ِّوفَة واملـَْر ُج َّوة ليَ ْستَ َ
64
لب اخلَْوف ويَُال ِزم التَّقوى)
ال َق ُ
ِ
ِ
قسو:
َ -2عدم االهتمام بأَسباب لني القلب وتَـ ْرك القلب يَ ُ
وم ْسح رأس
كَّت ِك الت ُّ
وهذا َ
َّعرض لْلَسباب ال ُـموجبة ل ِرقَّة القلب ،كاجللوس مع الفقراء َ
اليتيم .ويف َغري ِ
موض ٍع ،فإن اهلل تعاىل َذ َّم ” قَسوَة ال ُقلُ ِ
وب“ ال ُـمنَافية للخشوع كقوله تعاىل:
ْ
ِ ِ
ِ
َش ُّد قَسوًة}( .65فَـ َقسوةُ ال َق ِ
ك فَ ِهي َك ِْ ِ
لب:
ُ
{مثَّ قَ َس ْ
ْ
احل َج َارة أ َْو أ َ ْ َ
ت قُـلُوبُ ُك ْم م ْن بَـ ْعد َذل َ َ
66
الر َْحة واخلشوع منه ،وقُـ َّوة ِ
القلب ال َـم ْح ُمودةُ غريُ قَ ْس َوتِه ال َـم ْذ ُمومة)..
هاب اللِّني و َّ
َذ ُ
ِ
ومراتِبه
ومسبِّبَاته َ
كمه ُ
المتعلِّق بالصالة ُح ُ
المبحث الثالث :ال ُخشوع ُ

المطلب األولُ :حكْم ال ُخشوع في الصالة
احلافظ ابن ٍ
ضمنها يف
يتطرق صراحةً ملسألة ” ُحكم اخلُشوع يف الصالة“ ،ولكنه َّ
رجب مل َّ
اخلشوع“ ،وذَكر أن النيب صلى
رسالته وكتابه هذا .ومن هذا أنه ذَكر ”االستعاذة من عدم ُ
67
اهلل عليه وسلم ”كان يَستَعيذ من ٍ
قلب ال ََي َشع“.
صل
وذَكر ما َمعىن :أن أهل الكتاب مل يَنتفعوا مبا يف أَيْديهم ومل يَستفيدوا م َّـما َو َ
الربانية؛ ل َّـما فَـ َقدوا املقصود منها ،وهو أ ْن يَصل إىل قلوهبم
إليهم من الكتب والتَّعليمات َّ
68
للحق تبارك وتعاىل
حالوةُ اإلُيان وأ ْن يُذعنوا ِّ
ِِِ
ين َآمنُوا أَ ْن ََتْ َش َع
وذَكر أن اهلل قبَّح َمن ال ََيشع قلبه عند مساع القرآن {أَ َملْ يَأْن للَّذ َ
احلَ ِّق} 69وذَكر أَثر ابن مسعود (ما كان بني إِ ْس َالمنا وبني أ ْن
قُـلُوبـُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه َوَما نَـَزَل ِم َن ْ

64

Bi taṣarrafu min al-Imām Abī Ḥamīd al-Ghazālī, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, 3: 393.
Al-Baqarah: 74.
66
Aḥmad Ibn Taymiyyah al-Ḥarānī, Majmūʻ al-Fatāwā, taḥqīq ʻAbd al-Raḥmān
Ibn Qāṣim (al-Madīnah al-Munawwarah: Majmūʻ al-Malik Fahad li alṬabāʻah al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1995), 7: 30.
67
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāḥ, 55. Wa
tuqaddimu takhrij al-Ḥadīth.
68
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 49.
69
Al-Ḥadīd: 16.
65
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70
ِ
تطرق هلا
اخلشوع ،ولكنه َّ
بع سنِني)  .فهو مل يَذكر صراحةً حكم ُ
عُوتبنا هبذه اآلية َّإال أر ُ
ِضمنًا.
اخلشوع يف الصالة“ ،وُيكن االستفادة من موضوعه.71
ولكن احملقِّق ذَكر ”حكم ُ
وذَكر أن بعض العلماء يَرون وجوب اخلشوع يف الصالة ،ومنهم ابن تيمية وابن القيم
وساق بعض األدلة على ذلك .ويف آخر املسألة نَـ َقل قول اإلمام الغزايل يف هذا
والغزايلَ .
72
َّ
العامة اليت
اخلشوع يف الصالة" ،من اآليات َّ
"وجوب ُ
الباب  .واستدل ابن تيمية على ُ
ِ
ِِ
ت َعلَْيـ َها إَِّال لِنَـ ْعلَ َم َم ْن يَـتَّبِ ُع
َّ
ذم ْ
{وَما َج َع ْلنَا الْقْبـلَةَ الَِّيت ُكْن َ
ت غري اخلاشعني كقوله تعاىلَ :
73
َّ ِ
ول ِممَّن يـْنـ َقلِب َعلَى َع ِقبـْي ِه وإِ ْن َكانَ ْ ِ ِ
ين َه َدى اللَّهُ}  .وآية { َكبُـَر
َّ
َ َ
ت لَ َكب َريًة إَّال َعلَى الذ َ
الر ُس َ ْ َ ُ
75
74
خاصة متعلِّ ٍ
ٍ
استدل على إِجيابه ٍ
ِ
َّ
قة
بآية
,كما
وه ْم إِلَْي ِه}
َعلَى الْ ُم ْش ِرك َ
ني َما تَ ْدعُ ُ
الص َال ِة َوإِنـ ََّها لَ َكبِ َريةٌ إَِّال َعلَى
الص ِْرب َو َّ
استَعِينُوا بِ َّ
{و ْ
بالصالة ،وهي قوله تبارك وتعاىلَ :
ْ ِِ
ني} .76فاخلشوع املذ ُكور فيها (ال َّ
اخلشوع يف الصالة؛ فإنه لو كان
تض َّمن ُ
بد أَ ْن يَ َ
اخلَاشع َ
77
خاص ٍة متعلِّ ٍ
ٍ
قة بالصالة
عىن. )..وكما َ
ال ُـمَر ُاد ُ
اخلشوع َخارِج الصالة لََف َسد ال َـم َ
استد َّل بآية َّ ُ
َّ ِ
أيضا ،يف قوله تعاىل{ :قَ ْد أَفْـلَح الْمؤِمنو َن* الَّ ِذين هم ِيف ِِ
ِ
ين ُه ْم
َ ُْ ُ
ً
َ
َ ُْ
ص َالهت ْم َخاشعُو َن* َوالذ َ
78
ِ
ِِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ك ُه ُم
صلَ َواهت ْم ُُيَافظُو َن* أُولَئ َ
َع ِن الل ْغ ِو ُم ْعر ُ
ين ُه ْم َعلَى َ
ضو َن} إىل أ ْن قال تعاىلَ :
{والذ َ
70

ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 51; Muslim Ibn
al-Ḥajjāj al-Nīsābūrī, Ṣaḥiḥ Muslim, 4: 2319.
71
Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Nisābūrī, Ṣaḥiḥ Muslim, 9.
72
Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Nisābūrī, Ṣaḥiḥ Muslim, , 12.
73
Al-Baqarah: 143.
74
Al-Shūrā: 13.
75
Thumma Qāla: (Faqad dalla kitāb Allāh Azza wa jalla ʻala man alaihi mā
yuhibbuhu Allāh, fainnahu madzmūmun bidzālika fī al-dīn maskhūṭun minhu
dzālika, wa al-dzammu aw al-sukhtu la yakūnu illā litarki wājibin aw fiʻlin
muharramin, wa idza kāna ghairu al-khashiʻīna madzmumina dalla dzālika
ʻalā wujūb al-khusūʻ). Al-Imām Ibn Taimiyyah, al-Qawā‘id al-nūraniyyah alfiqhiyyah, 73.
76
Al-Baqarah: 45. Wa yuʻaqqibu ‘alā Ibn Rajab annahu lam yudzkaru hādzihi alĀyah, wa innahu ‘an Suʻūbati al-khusūʻ wa ahammiyatihi fī nafsi al-waqt. Wa
yūjabu ‘an hādza bi annahu arāda al-ikhtiṣār fī kitābihi la al-basṭ aw alisti‘ābu.
77
Aḥmad Ibn Taymiyyah al-Ḥarānī, Majmūʻ al-Fatāwā, taḥqīq ʻAbd al-Raḥmān
Ibn Qoṣim, 73-74.
78
Al-Mu’minūn: 1-3.
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79
ِ
ِ
الْوا ِرثُو َن* الَّ ِذ ِ ِ
ِ
صال الو ِاجبة
س ُه ْم ف َيها َخال ُدو َن}  .وذَكر أن اهلل ذَكر اخل َ
َ
ين يَرثُو َن الْف ْرَد ْو َ
َ
80
ِ
واليت من ضمنها اخلشوع يف الصالة
ومن باب اإلضافة على ما ذَكره احلافظ ابن رجب يف هذا املطلب ،أن م َّـما هي قريبةٌ
تم ركوعها وال سجودها؟)
من املسألة َّ
السابقة مسألةُُ :
(حكم َمن نَـ َقر الصالة ومل يُ ّ
رسول اهلل
وعندما ذَكر ابن القيم هذه املسألة ،قال :بأهنا (مسألةٌ قد َش َفى فيها ُ
اق
صلى اهلل عليه وسلم وك َفى ,وكذلك أصحابه من بَعده فال ُمعدِّل
ٍ
لناصح ن ْفسه) مث َس َ
81
ابن القيم ”حديث ال ُـم ِسيء صالته“ الدَّال على ُوجوب الطَّمأنينة يف األَركان  .وقال:
فعل ما أُمر به فيَبقى ُمطالبًا باألَمر,
دليل على وجوب الطَّمأنينة وأن َمن تَرَكها مل يَ َ
(وفيه ٌ
82
الركوع و ِ
الرفع منه) .
َّ
اال ْعتدال يف َّ
َمره بالطَّمأنينة يف ُّ
وتأمل أ ُ
ؤمر بإعادة الصالة
ويف ِّ
حق َمن أَتى بأَركاهنا وأ َّ
َخل بصالته ،يقول( :وهذا وإ ْن مل يُ َ
َّطوعات مبا َجيرب نَـ ْقص فَ ِ
رضه) .83فعلَى
ؤمر بأ ْن يَأِْيت من الت ُّ َ
ُْ
لكن يُ َ
عند أَكثر العلماءْ ،
َ
(فكل َمن َخ َشع قَلبُه َخ َش َعت َجوا ِر ُحه
جاهدا بأ ْن يَ ُسوق قلبه للخشوعُّ ،
املصلِّي أ ْن ُُياول ً
ِ
وخشوع النِّـ َفاق“ .84)..كما إن من ال َـمعلوم أن َمن
وال يَـْنعكس؛ وهلذا قيل” :إيَّا ُكم ُ
الصلوات خبُ ِ
شوعها الب ِ
اطن ،وأ َ ِ َّ
اهرة ،وكان ََيْشى اهلل اخلَ ْشيةَ اليت أ ََمره
(حاف َظ على َّ
َ
َ
َعماهلا الظ َ

79

Al-Mu’minūn: 9-11.
Qāla Shaikh Islam Ibn Taymiyyah: (Akhbara subḥānahu wataʻālā anna
hā’ulā’ahum alladzīna yaritsunā firdaus al-Jannah. Wa dzālika yaqtaḍī annahu
la yaritsuhā ghairuhum, wa qad dalla wujūb hādzihi al-khiṣāl, idzā lau kāna
fīhā ma huwa mustahibbun lakānat jannah al-firdaus turāts bidūnihā, li anna
jannah tunālu bi fiʻlin wajibāt dūna mustahbbāt, wa lihādza lam yudzkar fī
hādzihi al-khiṣāl illā mā huwa wājibun, wa idzā kāna khusūʻ fī al-Ṣalāh
wāiban fa al-khusūʻ yataḍommanu al-sakīnah wa al-tawāḍiʻa jamīʻan). Aḥmad
Ibn Taymiyyah al-Ḥarānī, Majmūʻ al-Fatāwā, 74.
81
Muḥammad Ibn Ismāʻīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, taḥqīq Muḥammad Zahir
al-Naṣīr, 757, 1: 125.
82
Ibn al-Qayyīm al-Jawziyyah, Al-Ṣalāh wa Ahkāmu Tarkuhā, 119.
83
Aḥmad Ibn Taymiyyah al-Ḥarānī, Majmūʻ al-Fatāwā, 7: 31.
84
Aḥmad Ibn Taimiyah al-Ḥarānī, Majmūʻ al-Fatāwā, 7: 367-368; ʻAbd alRaḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāḥ, 36.
80
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85
هبا؛ فإنه يأْيت ِ
"خشوع البَاطن" ويُريد
بالواجبات وال يأْيت َكبريًة)  .ف َذكر ابن تيمية ُمصطلح ُ
َ
ُّ
خشوع القلب احلقيقي ال النِّفاق وال التَّ َكلف فيه.

المطلب الثاني :مسبِّبات ال ُخشوع في الصالة ومراتِبهِ ،
السلَف
ج من صالة َّ
ونماذ ٌ
َ
َ
َُ
ملسبِّبات اخلشوع يف الصالة:
والنِّسبة َ
فابن ٍ
رجب ل َّـما ذَكر مظاهر اخلشوع أو شيئًا من هذا ،ذَكر أن البعض ََيشع ألجل اخلوف
86
انبعاث أو ُمسبِّبات اخلشوع بأن
أناس ََيشعون ألجل حمبة اهلل  .فهذا
ٌ
من اهلل ،وهناك ٌ
فالنًا ََيشع ألجل حمبَّته سبحانه ،وفالنًا ََيشع ألجل اخلَوف منه وهكذا .وهذا األمر يَتعلَّق
شديد العقاب وما ذُكر هلل تعاىل من
فمن فَ ِهم أن اهلل
ُ
مبعرفة وفَهم أمساء اهلل احلسىنَ .
وعال
جل َ
القوة أ َ
َتسك مبقام ِّ
ِصفات َّ
ومن أَدرك معاين احملبة هلل تعاىل َّ
حب اهلل َّ
َدرك َخوفهَ ,
وما إىل ذلك؛ وهلذا قال ابن رجب( :ويَـتَفاوت اخلشوع يف القلوب حبَسب تَـ َفاوت ُمشاهدة
للصفات).87
القلوب ِّ
وأما عن مراتب الناس يف الصالة من ناحية خشوعهم وأَدائهم هلا ،فإن احلافظ ابن
ٍ
رجب مل يَتحدَّث عن هذا ،ولك ْن ا ْشتُهر عن اإلمام ابن القيِّم بأنه قَ َّسم الناس يف الصالة
على ََخ ِ
س َمراتب:
املفرط وهو الذي انتَـ َقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها
أحدهاَ :مرتبة الظَّامل لنفسه ِّ
عاقب.
وأركاهنا .فهذا القسم األول ُم ٌ

85

Aḥmad Ibn Taymiyyah al-Ḥarānī, Majmūʻ al-Fatāwā, 7: 31.
Wa hādzā indamāqāla: (faman khāshiʻi li quwwati muṭālaʻatihi li qarbi Allāh
min ʻabdihi wa iṭlāʻihi ʻalā sarrihi wa damīrihi almuqtaḍī li istiḥāi min Allāh
ta‘āl wa murāqabatihi fī al-harakāt wa al-sakināt. Wa man khāshiʻi li
muṭālaʻatihi lakumā lahu wa jamāluhu al-muqtaḍi li istighraqī fī maḥabbatihi
wa al-shauq ilā liqā’ihi wa ru’yatihi. Wa man khāshiʻīn li muṭālaʻatihi shiddati
baṭshihi wa intiqāmihi wa iqābihi al-muqtaḍī li al-khauf minhu. Wa huwa
subḥānahu Jābir al-munkasirah qulūbuhum min ajlihi, wa huwa subḥānahu
yataqarraba mimman yunājīhi fī al-Ṣalāh ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab alḤanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 38.
87
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 37.
86
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لكن قد ضيَّع
الثاينَ :من ُُيافظ على مواقيتها وحدودها وأركاهنا الظاهرة ووضوئهاْ ،
حماسب.
الوساوس واألَفكار .وهذا القسم
الو ْسوسة ،ف َذهب مع َ
ٌ
جماهدة نفسه يف َ
ِ
الوساوس واألفكار،
الثالثَ :من حافَظ على حدودها وأركاهنا َ
نفسه يف َدفع َ
وجاهد َ
مشغول مبجاهدة عد ِوه َّ
لئال يُسرق صالته ،فهو يف صالة وجهاد .وهذا القسم ُم َّ
كفٌر
فهو
ٌ
عنه.
َكمل حقوقها وأركاهنا وحدودها واستغرق
مث ذَكر الرابعَ :
(من إذا قام إىل الصالة أ َ
قلبه مراعاة حدودها وحقوقها َّ
مصروف إىل إقامتها كما
لئال يضيِّع شيئًا منها ،بل مهُّه كلُّه
ٌ
يَنبغي وإكماهلا وإَتامها ،قد استَـ ْغرق قلب شأن الصالة وعبودية ربه فيها .وأهل هذا القسم
ُمثابون).
اخلامسَ :من إذا قام إىل الصالة قام إليها كذلك ،ولكن مع هذا قد أَخذ قلبه
ناظرا بقبله إليه مراقبًا له ممتلئًا من حمبَّته وعظَمته ،كأنه يَراه
ضعه بني َيدي ربه َّ
عز َّ
َوو َ
وجل ً
َ َّ
الو َساوس واخلطوات وارتَـ َفعت ُح ُجبها بينه وبني ربه ،فهذا
ويشاهده ،وقد
اضمحلت تلك َ
مشغول
بينه وبني غريه يف الصالة أفضل وأعظم م َّـما بني السماء واألرض ،وهذا يف صالته
ٌ
قرب من ربه؛ ألن له نصيبًا م َـمن
العني به .وهذا القسم اخلامس ُم ٌ
بربه عز وجل قَ ِرير َ
فمن قُـَّرت عينه بصالته يف الدنيا َّقرت عينه ب ُقربه من ربه عز
َج َعلت َّقرة عينه يف الصالةَ ،
88
أيضا به يف الدنيا .
وجل يف اآلخرة ،وقُـَّرت عينه ً
وأما عن بعض الن ِ
ضَربوا أَمثلةً رائعةً يف الصالة هلل
َّماذج من صالة َّ
السلَف ،الذين َ
ٍ
وطمأنينة فكثريةٌ ومشهورة .89ومل يُوِرد املؤلِّف ابن ٍ
رجب من تلك النَّماذج َّإال
شوع
خبُ ٍ
ُ
منوذجني.
َ

88

Muḥammad Ibn Qayyīm al-Jawziyyah, al-Wābil al-Saib min al-Kalām alṬayyib, taḥqīq Saʻīd Ibrāhīm (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīth, 1999), 23
89
ʻAbd al-Raḥmān Ibn al-Jawzī, Al-Tabṣirah, 1: 385; 89Muḥammad Ibn Qayyīm
al-Jawziyyah, al-Wābil al-Saib min al-Kalām al-Ṭayyib, 1: 385; ʻAbd alRaḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 82; Abi Na‘īm Aḥmad
al-Aṣbahānī, Ḥilyah al-Awliyā’ wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā’ (Beirūt: Dār al-Kutub
al-ʻIlmiyah, 1988), 8: 74.
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ِ َ
الزاهد
،األول
َّ هـ) العابد215 ، ببَـ ْلخ:ص ُام بن يوسف البَـ ْل ِخي (ت
َ عندماسأل ع
ِ مشي إىل الصالة يـ
ِ  ف َذكر بأنه حني يـ،هـ) عن صالته237 :حاتـِم األَص َّم (ت
مشي
َ َ
َ
َ
َّ َص ِحب النية وي
 ويَت َف َّه ُم،تذكر َعظمةَ اهلل عند تَكبريه
ست
ي
للصالة
كرب
ي
وعندما
،بالس ِكينة
ِّ ُ
َّ
َْ َ
91 90
َّ َوي
. اضعا
ُ َ وي،ِّعا
َ كع هلل ُم
ً سجد هلل ُمتو
ً تخش
ُ  ويَر،تفك ُر ما يَقرأُ يف صالته
صف العبَّاد
ْ هـ) رَحه اهلل تعاىل قال يف َو245 ، مبصر: أن َذا النُّون العابد (ت،والثاين
ِ
كالم
َ ـحرابه واستَفتَح
َ أيت
َ  (لو َر:املصلِّني
َ أحدهم وقد
َ  فلما َوقَف يف م،قام إىل صالته
فاْنَلَع
ْ ،لرب العاملني
ِّ الناس فيه
ُّ  َخطَر على قَلبِه أن ذلك امل َقام هو املقام الذي يَقوم،سيِّده
92
رب العاملني
ِّ كوقوفِهم بني َيدي
َ  أهنم يُشبِّهون: مبعىن. )قلبه و َذ َهل عقله
ُ قيامهم للصالة
َّ َ وي.ذهل عقوهلم
تذكرون َهول الوقوف بني َيدي
َ  فتَ ْخ َشع قلوهبم،يوم القيامة
ُ َوجوارحهم وت
.اهلل تعاىل يوم احلِساب

90

‘Inda Ḥadīthuhu ‘an “Ṣalāh al-Ṣāliḥīna” wa al-Qiṣṣah batmāmihā (Marra
aṣāma Ibn Yūsuf biḥātimi al-Aṣāma rahima Allāh ta‘ālā. Wa huwa
yatakallamu fī majlishi. Faqāla: ya ḥātimu, tuḥsinu tuṣallī? Qāla: naʻam. Qāla:
kayfa tuṣallī? Qāla ḥātim: aqāmu bi al-amri, wa amshī bi al-sakīnah, wa
adkhulu bi al-niyyah, wa ukabbiru bi al-uẓmah, wa aqra’u bi al-tartīl wa altafkīr, wa arkaʻu bi al-khusūʻ wa asjudu bi al-tawāḍuʻ, wa usallimuhā bi alikhlas ilā Allāh taʻālā, wa akhāfu yutaqabbala minni ! faqāla: takallam, fa anta
tuḥsinu an tuṣallī). ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī alṢalāḥ, 82
91
Wa qad sāqa al-imām Ibn al-Juazī Hādzihi al-Qiṣṣah aiḍan, lakin dzakarahā bi
al-sanad haitsu qāla: (Akhbarnā al-Muḥammad Ibn Nāṣir wa Ibn al-Bāqī,
Qāla: Anbaanā Aḥmad Ibn Aḥmad, akhbaranā Abū Nuʻaim al-Ḥāfiẓ,
Akhbaranā ʻAbd Allāh Ibn Muḥammad Ibn Jaʻfar Ibn al-Ḥusaini al-Rābī an
riyāh Ibn Aḥmad al-Harawiyyī, Qāla...). al-Imām Ibn al-Jawzī, Tabṣirah, 1:
386, wa Ibn al-Juwaizī bi hādhā al-sanad, yarwī an Abī Nuʻīm al-Ḥāfiẓ min
kitābihi “ Hulliyah al-Awliyā” wa al-Qiṣṣah wa al-sanad madzkur fīhī.
Yanẓūr: Abī Naʻīm Aḥmad al-Aṣbahānī, Hilyah al-Awliyā wa Ṭabaqāt alAṣfiyā’, 8: 74
Kamā anna al-Imām Ibn Jauzī Indamā Sāqa hādhihi al-Qiṣṣah, allaqa bitaqlīqi
mukhtasirin ba‘dahā. Ḥaitsu qāla- Ba‘da an awradahā: (yā hādha, bayna
ṣalātika wa ṣalātihim, kamā baina waqtika wa awqātihim). Al-Imām Ibn
Jawzī, al-Tabṣirah, 1: 386
92
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 67.
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الصاحلني وخ ِ
واقْتِصار احلافظ ابن ٍ
شوعهم فيها ،إمنا
َّموذجني من صالة َّ
ُ
رجب على الن َ
ِ
سهاب.
صرةٌ غري َّ
هو لسبب أن رسالته رسالةٌ مقتَ َ
مطولة ،وأن رسالته هذه ال تُناسبها ا ِإل َ
ِ
صصهم مشهورةٌ وال ََتْفى على ٍ
رجل ُمطَّل ٍع كاحلافظ ابن رجب.
ذلك أن ق َ
المبحث الرابع :من مظَ ِ
قاماته
اهر ال ُخشوع في الصالة َ
وم َ
ود َال َالته َ

المطلب األول :من مظاهر الخشوع عند الصالة
ظ ابن ٍ
صر َح يف كتابه :إىل َمظْهر
ذَكر احلاف ُ
للخشوع يف الصالة ،وقد َّ
رجب عدَّة مظاهر ُ
النَّهي عن ِ
االلْتفات يف الصالة .وأطَال -بعض الشَّيء -يف ِذكر النُّصوص يف هذا.
االلتفات يف الصالة متَّجه إىل أمرين :األولِ :
وذَكر أن ِ
االلتفات القليب ،مبعىن:
ٌ
َ
ِ
ِ
قصر
ا ُ
لتفات القلب إىل غري اهلل تعاىل .والثاين :وهو االلتفات بالنَّظَر يَ ْـمنةً ويَسرًة ،وأ ْن يَ ُ
93
َّث عنه وذَكر النصوص فيه؛ إشارًة إىل
مو ِضع ُسجوده  .فهذا ال َـمظْهر حتد َ
النَّظر إىل ْ
أمهيته.
كما ذَكر أن من َمظاهر اخلشوع فيها :أن الركوع والسجود فيهما َم ْعىن ُّ
الذ ِّل هلل
تعاىل بظَ ِ
اهر اجلَ َسد ،وذَكر مظاهر اخلشوع عند الوقوف ،وسيأيت احلديث عنهم.
أش َار إليها ،كأ ْن تُذكر
صرح هبا ،وهناك
وما تقدَّم َمظَاهر للخشوع يف الصالة َّ
مظاهر َ
ٌ
94
صر  ،ولِ ِ
ني
مو ِضع السجود ،و َغ ِّ
يف قول أحد ِّ
ض البَ َ
املفسرين ،ومن هذا الباب :النَّظَر إىل ْ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ُه ْم ِيف
ثل نَـ ْقله لقول عل ٍي رضي اهلل عنه يف قوله تعاىل{ :الذ َ
ال َكتف يف الصالة .م َ
ص َالهتِِم خ ِ
اشعُو َن} .95قال( :اخلشوع يف القلب ،وأ ْن تَلِني َكنَـ َفك للمرء املسلم ،وأ ْن ال
َ ْ َ

93

Wa kadhā qāla qablahā al-Imām Ibn al-Qoyyim: (al-Iltifāt al-manhiyyu ʻanhu
fī al-Ṣalāh qismāni: aḥaduhumā: iltifāt al-Qalbi ʻan Allāh Azza wajalla ilā
ghairu Allāh Taʻālā. Al-Tsānī: iltifāt al-Baṣr, wa kilāhumā manhiyyun ʻanhu).
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 68-74.
94
Ghaḍḍu al-Baṣr masalatun khilāfiyah, wa dzakara muḥaqqaqu al-kitāb. Bi
annahu Jumhūr al-ulamā ila jawāzi taghwīdu al-ʻAini fī al-Ṣalāh fī ḥālati idzā
kāna yaḥṣilu muṣalli al-khusūʻ bi dzālika. Yanẓuru ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab
al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 20.
95
Al-Mu’minūn: 2
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ضوا له
ُّ َ (كان اخلشوع يف قلوهبم فغ: وقول احلسن البصري رَحه اهلل.96)فت يف صالتك
َ َتَـ ْلت
98
97
الصاحلني
َّ  مث ذَكر صالة. )صر يف الصالة
َ َالب
 داللة الوقوف في الصالة على الخشوع ومقاماته:المطلب الثاني
ٍ ظ ابن
 منها ما يَتعلَّق بالوقوف يف الصالة،رجب عدَّة مظاهر للخشوع يف الصالة
ُ ذَكر احلاف
:وأشار إىل أن من مظاهر اخلشوع هلل عند الوقوف يف الصالة
ِ
ُّ ظهر فيه اخلُشوع و
الذ ُّل
َّ اليديْن على
َ ضع
ْ  َو- 1
َ َ ف َذكر أن (م َّـما ي:الص ْدر يف القيام
ِ اليدين إحدامها على األُخرى يف حال
ِو
 وأن.)القيام
ْ  َو:االنكسار من أَفعال الصالة
ْ َ ضع
َ
99
ٍ
َثرا يف
ً  وذَكر احلافظ ابن رجب أ. ) (ذُ ٌل بني َيدي َعزيز:اإلمام أَحد ُسئل عن هذا فقال
الصدر؛ ُمافةَ أ ْن يَظْهر ما ليس
َّ اليديْن على
َ ضع
ْ هذا الباب عن بِ ْشر احلَايف وامتِناعه من َو
.100يف قَلبه من اخلشوع
ُّ َ وت-ب
 فعلى اإلنسان أ ْن يَ ْستَ ْشعر:الوقوف بني َيدي البَاري يوم القيامة
ُ ذكر َمقام
ِ ذكر (وقُوفه بني َيدي اهلل تعاىل
.101)للحساب
ُ ُّ َُوقوفه يف الصالة بت

96

ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 32.
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 34.
98
Wa al-Ḥadīth ʻan al-Ṣalāh al-Ṣāliḥīna qad tuqaddima fī: “wa namādzijun min
Ṣalāh al-salaf”.
99
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāḥ, 65.
100
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāḥ, 64.
101
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāḥ, 67. Wa fī hādzā
yaqūlu Ibn al-Qayyīm: (lā yastawī [Ṣalāh al-Mutalaffit maʻa Ṣalāh] al-ḥādir alqalbi al-muqbilu alā Allāh Taʻālā fī Ṣalātihi. Alladhī qad ashʻuru qalbihi
ʻaẓmatun man huwa waqif baina yadaihi. Famtala’a qalbuhu min haibātihi, wa
dzallat unuquhu lahu, wa istahyī min rabbihi Taʻālā ʻan yaqbala ʻalā ghayrihi
aw yaltafit ‘anh. Wa baina Ṣalātihimā, kamā qāla Ḥasan ʻAṭiyyah “ innā
rajulaini layakunāni fī al-Ṣalāh al-wāḥidah, wa anna mā bainahumā fī al-faḍl
kamā baina al-samā wa al-arḍ, wa dzālika anna aḥaduhumā muqbilun alā
Allāh Azza wa jalla, wa al-akhīr sahin ghafil). Muḥammad Ibn Qayyīm alJawziyyah, al-Wabil al-Sa‘īb min al-Kalām al-Ṭayyib, 21.
97
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المطلب الثالث :داللة الركوع على الخشوع ومقاماته
ِ
ذَكر ابن ٍ
رجب أن يف الركوع َم ْعىن ُّ
بعض العرب
الذ ِّل هلل تعاىل بظَاهر اجلَ َسد؛ وأشار إىل أن َ
ُ
102
ِ
ِ
ِّ
يل َهلُ ُم ْارَكعُوا َال يَـ ْرَكعُو َن}  .وأما املصلي هلل تعاىل
كان يَأْنَف منه؛ قال تعاىلَ :
{وإ َذا ق َ
ِ
ِّ
اجلسد،
اخلاشع له ،فهو ال يَأْ ُ
نف من هذه العبادة ،بل يَر ُ
كع هلل تعاىل ُمتذل ًال له بظَاهر َ
حال املؤمن عندما َيركع لربِّه تبار وتعاىل.103
واخلضوع واخلشوع هلل قلبًا وقالبًا؛ فهذا ُ
ملك
وكما ذَكر بأن من تـِمام اخلُضوع فيهُ :خضوع القلب تعاىل ،فإذا َخ َشع ُ
تم ُخشوع الظَّاهر مع
َعضاء تَ ًبعا خلشوع القلب؛ وب َذا يَ ُّ
األعضاءَ ،خ َشعت بقيَّةُ اجلَوارِح واأل ْ
ِ 104
تم هيئة الركوع على كمالـِها و ِ
َتامها من معىن ”اخلضوع هلل تعاىل“؛ فإن
الباطن  .ولكي تَ ُّ
َ
الركوع أ ْن يَـْن َحين املـصلِّي ُ ِ
هره
َجهور الفقهاء يذكرون بأن (أَ ْك َمل َهْيئات ُّ
حبيث يَ ْستوي ظَ ُ
ِ
وعنُـ ُقه ،ويـمدَّمها َّ ِ
صب َساقَـْيه إىل
ُ
كالصحي َفة ،وال ََيْ ُ
َُ
هره عن عُنُقه وال يَـ ْرفَعه ،ويَـْن ُ
فض ظَ َ
105
ِ
ِ
ِ
فاض؛ ل َّـما َرأى
ـح ْقو ،وال يَـثْين ُرْكبَتَـْيه . )..ويَرى ابن تيمية بأن اخلشوع فيه ُسكو ٌن و ْاْن ٌ
ال َ
106
خضوعا وأنه َوَرد يف تلك اهلَيئَة أ ْن يقول كما َوَرد " :وإذا َرَكع صلى
أن يف َهْيئة الركوع
ً
لك مسَْعِي،
اهلل عليه وسلم ،قالَّ « :
متَ ،خ َشع َ
نت ،و َ
عتَ ،
اللهم َ
َسلَ ُ
وبك َآم ُ
لك َرَك ُ
لك أ ْ
صِيب».107
وم ِّ
وعظْميَ ،
ـخيَ ،
وع َ
وبَص ِريُ ،
ومن م َقام الركوع يف الصالة :تَعظيم اهلل تعاىل فيه؛ وقد أَشار ابن ٍ
رجب إىل هذا
ُ
ُ
108
ابن ٍ
عباس رضي اهلل عنهما قالَ :ك َشف
املعىن  ،غري أن أ ْ
َصر َح ما يف الباب ،ما رواه ُ
102

Al-Mursalāt: 48.
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāḥ, 74-75.
104
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 75-76.
105
Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islāmiyyah bi al-Kuwait, al-Muʻassasah
al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 23: 129.
106
Ibn Taymiyyah, al-Qawā’id al-Nuraniyyah al-Fqhiyyah, 74. Wa taqaddama
tarafun min hadhā fi: “Aṣl al-khushūʻ”.
107
Muslim, Sahih Muslim, raqm ḥādīth: 771. Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī,
Ṣaḥīḥ Muslim: Taḥqīq Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, 1: 535.
108
ʻIndamā qāla: wa min tamāmi al-khusūʻ al-ʻabd Allāh Azza wa jalla wa
‘tawadiʻihi lahu fī rukūihi wa sujūdihi. Annahu idzā dzalla lirabbihi bi al-rukū
wa al-sujūd, wasaufa rabbahu hinaidzin bi sifātin al-Izzi wa al-kibriyai wa alaẓmah wa uluwu, fakannahu Muḥammad Ibn Ismāʻīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ alBukhārī, 771; Muslim Ibn al-Ḥujāj al-Naysābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, 1: 535.
103
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فوف َخ ْلف أيب بكر .فم َّـما قال..« :أََال
ص ٌ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ِّ
الناس ُ
الستَارَة و ُ
ِ
وجل ،و َّأما
ب َّ
الر َّ
اجداَّ ،
الركوعُ فَـ َعظِّ ُموا فيه َّ
عز َّ
اكعا أو َس ً
فأما ُّ
وإين ُهن ُ
َقرأ القرآ َن َر ً
يت أ ْن أ َ
ِ ِ
تجاب لكم» .109وهلذا َوَرد عدَّة ِصيَ ٍغ من
ُّ
اجتَ ُ
الس ُ
جود فَ ْ
هدوا يف الدُّعاء ،فَقم ٌن أ ْن يُ ْس َ
الركوع:
معاين تَعظيم اهلل تعاىل يف ُّ
األدعية من َ
ب الـم َالئِ ِ
وح».110
الر ِ
كة و ُّ
أُ « -سبُّ ٌ
وح قُد ٌ
ُّوسَ ،ر ُّ َ
ِ
ٍ
مت مع رسول اهلل صلى
ب -ويف حديث َع ْوف بن مالك رضي اهلل عنه أنه قال :قُ ُ
فلما َرَكع َم َكث قَ ْد َر ُسورِة البَـ َقَرِة يَقول يف ُرُكوعهُ « :سْب َحا َن ِذي
اهلل عليه وسلم لَْيـلَةًَّ ،
ِ 111
وت والـملَ ُك ِ
اجلـبـر ِ
وت وال ِ
ـك ِْربيَ ِاء وال َـعظَ َمة» .
َ
ََ ُ
المطلب الرابع :داللة السجود على الخشوع وم َق َاماته
مث ذَكر ابن ٍ
ضع املصلِّي
رجب ما يف ُّ
معاين اخلُشوع واخلُضوع له ،حيث َو َ
السجود هلل من َ
ُ
112
استَ َكان هلل تعاىل خبالف الشيطان ل َّـما
أنه
و
.
تعاىل
هلل
ة
عباد
األرض
يف
ائه
َعض
ً
أَ ْش َ
رف أ َ
ْ
طُلِب منه أ َََب ،وخبالف كفار قُر ٍ
استَكربوا.113
يش عندما طُلب منهم ُّ
السجود أَبَـ ْوا و ْ
صف ربَّه ِ
كما أن يف السجود فيه ذُ ُّل العبد لربِّه حينما ي ِ
العزة واجلَربُوت.114
بصفة َّ
َ
فالسجود :من أَظْهر َمعاين اخلُشوع و ُّ
عز وجل ،بأ ْن َج َعل املسلم أَ ْشرف
الذ ِّل هلل َّ
ُّ
عز وجل خالق
ضعه يف ُّ
الَّتاب ُمتَعفًِّرا؛ اِ ْست َكانةٌ وذُ ٌل هلل َّ
َعضائه وأَعالها حقيقةًَ ،فو َ
أ َ
115
اإلنسان واألَ ْكوان .

109

ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 78.
Akhrajahu Muslim fī Ṣaḥīḥ, bi raqmi: 479. Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī,
Ṣaḥīḥ Muslim, 1: 535.
111
Akhrajahu al-Nasā’ī fī sunanihi, bi raqmi: 1049. Aḥmad Ibn Shuʻayb al-Nasā’ī,
Sunan al-Nasā’ī, taḥqīq ʻAbd al-Fattaḥ Abū Ghudah (Halab: Maktab
Maṭbāʻah al-Islamiyah, 1986 M), 2: 191.
112
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 76.
113
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 77.
114
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 78. Wa
taqaddama fī rukuʻ.
115
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 76.
110
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َّث عن هذه النُّقطة .ف َذكر أن العبد إذا َس َجد يَتمثَّل له
وكذا اإلمام ابن القيم َحتد َ
ٍ
الو ْجه ,وقد صار
(حقيقة ُّ
الَّتاب الذي ُخلق منه ،وهو يَ َ
ضع أَ ْشرف شيء منه وأ َْعاله وهو َ
لعزته ،فأُمر
خضوعا بني َيدي ربه األعلى،
َسفله
وخشوعا له وتذلًُّال واستكانةً َّ
ً
ً
أ َْعاله أ ْ
بالسجود إ ْذ هو غاية خشوع الظاهر ،وأَ َْجع العبودية ِ
وجهه يف
لسائر األعضاء؛ فيُعفِّر َ
َ
باليدين).116
اضعا وإلقاءً َ
الَّتاب استكانةً وتو ً
وذَكر ابن رجب أن ِ
االمتناع عن السجود كِربٌ وتَشبُّهٌ بصفة إِبليس عندما طَلب اهلل
الساجد َس َجد .117ففي احلديث أنه صلى اهلل
منه فامتَـنَع أَنفةً وكِ ًربا؛ وهلذا هو يَبكي إذا َّ
الشيطا ُن يَـْبكي ،يقول :يا َويْـلَه
آدم َّ
ابن َ
الس ْج َدة فَ َس َجد ْاعتَـَزل ْ
عليه وسلم قال" :إذا قَـَرأ ُ
118
بالسجود فأَبـي ِ
ِ
َّار"  .ويف هذا
بالسجود فَ َسجد فلَه اجلنَّةُ ،وأ ُِمرت ُّ
آدم ُّ
ابن َ
َْ ُ
ت فل َي الن ُ
أُمر ُ
وخَرج عن أصله
ود َواعي نَفسه لتَ َّ
كرب وأ َ
املعىن يَذكر ابن القيم أن العبد (لو تُِرك لطَْبعه َ
َشرَ ،
ِ
العظمة فنازعه إيامها؛ فُأمر بالسجود
الذي ُخلق منه ،ولََوثَب على ِّ
حق ربه من الكربياء و َ
كسارا له).119
خضوعا لعظمة ربه
ً
ً
وخشوعا له وتَذلًُّال بني َيديه وانْ ً
120
ِ
العبد من ربِّه تعاىل  .فمن
كما َ
أشار ابن رجب إىل أن من َ
فضائل السجود :قُـ ْرب َ
الساجد قُـ ْربه من ربِّه تبارك وتعاىل؛ وهلذا فإن من م َقام
معاين السجود وم َق َاماته :استِ ْحضار َّ
َ
يح بأنه صلى اهلل عليه وسلم طَلَب
السجود يف الصالة :م َقام الدُّعاء فيه .وفيه ٌ
نص صر ٌ
ا ِإلكثار من الدعاء عند السجود؛ من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى
ِ
ِ
ُّعاءَ».121مث
الع ُ
بد من َربِّه ،وهو َساج ٌد ،فَأَ ْكث ُروا الد َ
رب ما يَكو ُن َ
اهلل عليه وسلم قال« :أَقْ ُ
ص َفه ِ
ذَكر ابن رجب بأن العبد إذا سجد فإنه يشهد مقام العبودية بأ ْن ي ِ
بصفات ال َكمال
ُ
ََ
َ
َ َ َ
116

Muḥammad Ibn al-Qayyīm al-Jawziyyah, Al-Ṣalāh wa Aḥkāmu Tarkuhā, 148.
Muḥammad Ibn al-Qayyīm al-Jawziyyah, Al-Ṣalāh wa Aḥkāmu Tarkuhā, 177.
118
Al-Ḥadīth Akhrajuhu Muslim fī Ṣaḥīḥ, bi raqmi 81. Muslim Ibn al-Ḥajjāj alNaysābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, 1: 88.
119
Muḥammad Ibn al-Qayyīm al-Jawziyyah, Al-Ṣalāh wa Ahkamu Tarkuhā, 148.
120
ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāh, 76. Wa ya’ti
dhikra al-Ḥadīth.
121
Akhrajahu Muslim fī Ṣaḥīḥ, bi raqmi: 482. Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī,
Ṣaḥīḥ Muslim, 1: 350. Wataqaddama ḥadīth Ibn ʻAbbas ʻInda al-Ḥadīth ʻan al”’rukūʻ “fajtahidū fī al-duʻā
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ِ وي
 «اللهم: قال، أنه صلى اهلل عليه وسلم إذا َس َجد: وم َّـما َوَرد.122ناجيه سبحانه وتعاىل
ُ
ِ
ِ
َّ
َ ،ُوص َّوَره
َ  و،نت
َ ،ت
َ
ُ لك َسج ْد
ُ ََسل
ُ وبك َآم
ُوش َّق مسَْ َعه
ْ لك أ
َ ، َس َجد َو ْجهي للذي َخلَ َقه،مت
123
ِ
ِ
كالم يف َهْيئته بأ ْن يُباشر األرض َو ْجهه
ٌ  والبن القيم. »َح َس ُن اخلَالقني
ْ بارَك اهللُ أ
َ َوب
َ َ ت،ُصَره
.124كل عُض ٍو حظَّه
َّ  وأ ْن يَأخذ،دون َحائِل
ابن رجب
َ  من مظاهر الخشوع:المطلب الخامس
ُ وم َق َاماته التي لم يَذكرها

ابن رجب
ا
ُ  من مظاهر الخشوع في الصالة التي لم يَذكرها:أوال
: ذَكرها بعض الفقهاء ومل تُذكر يف الكتاب كمثل،مظاهر أخرى للخشوع يف الصالة
وهناك
ٌ
ِ
سن للمصلِّي عند "تَكبرية
ُّ ُ ي:َظهر يف اخلُشوع
َ ف
ُ  َك ْش-1
ُ اليديْن يف تَكبرية اإلحرام أ
125
ا ِإلحرام" أ ْن يَرفع َيديْه؛ واتَّـ َفق الفقهاء على هذا واألَفضل (أ ْن تكون يَ َداه َمكشوفتَـ ْني؛
ُّ ألن َكش َفهما
.126) وأظهر في الخضوع،أدل على املقصود
 وَك ِره:الَّتبُّع
َّ  وكراهية،َّشه َدين أَظْهر يف اخلشوع
ُّ  اجللوس على-2
ُ الركبتَني عند الت
الَّتبُّع من غري
َّ (وصرح احلَنفية بكراهة
َّ بعض ال ُفقهاء
َّ ،الَّتبع يف صالة الفريضة عند التَّشهدين

122

ʻAbd al-Raḥmān Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Al-Khushūʻ fī al-Ṣalāḥ, 78.
Akhrajahu Muslim fī Ṣaḥīḥ, bi raqmi: 479. Muslim Ibn al-Ḥujāj al-Nīsābūrī,
Ṣaḥīḥ Muslim, 1: 348. Kamā warada al-istigfār fī al-sujūd: fī ṣaḥīḥ Muslim bi
raqmi 483. Muslim Ibn al-Ḥujāj al-Nīsābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, 1: 350.
124
Fayadzkuru Ibn al-Qoyyum fī Hai’atihi: (wa man kamāluhu al-wājib aw almustaḥabbu mubāshirahu muṣallan bi adīmi wajhihi wa ʻitimaduhu ʻala al-ard
bi haitsu yanaluha tsiqala ra’suhu wa irtifaʻ asāfiluhu ʻalā aʻalihi, fahādzā min
tamāmi al-sujūd. Wa man kamāluhu an yakūna ʻalā ha’iatin ya’khudzu fīhā
kulla uḍwin min al-badan bi haẓẓihi min al-khudūʻ fayaqillu batnuhu ‘an
fakhadzaihi ʻan saqaihi, wa yujafa ʻAuddaihi ʻan janabaihi wa la yafrishuhuma
ʻala al-ard la yastaqilla kullu uḍwin minhu bi al-ʻubūdiyyah). Muḥammad Ibn
al-Qayyīm al-Jawziyyah, Al-Ṣalāh wa Ahkāmu Tarkuhā, 148.
125
Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah bi al-Kuwait, al-Muʻassasah
al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 1-23 (al-Kuwait: Dār al-Salāsila), Thumma
tawālat Ṭabʻātihā, 27: 84.
126
Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah bi al-Kuwait, al-Muʻassasah
al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 1-23, 27-86.
123
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الَّتبُّع هو( :أ ْن يَقعُد الشَّخص على َوِرَكيه ،ويـَ ُّ
مد ركبته اليمىن إىل جانب ُيينه،
عُذر) .127و َّ
وقدمه اليمىن إىل جانب يَساره .واليُسرى بعكس ذلك) .128وذَكر الفقهاء أن (اجللوس
َ

َّشهدين -أَقرب إلى الخشوع ،فكان أَوىل) 129وغري ذلك من األمور.
الركبتَني -يف الت َ
على ُّ
مقامات أخرى أَفردتـُّها بعنص ٍر خاص.
وما سيأْيت
ٌ

الركوع
ثانيااَ :م َقام َح ْمد اهلل عند َّ
الرفع من ُّ

املناسبة يف ِذكر ال َـم َقامات
َذكره ألَجل َ
وهذا املوضوع مل يَتطََّرق له احلافظ ابن رجب ،وإمنا أ ُ
يف الصالة ،وأمهية هذا األَمر .وليس بالضَّرورة أن يَذكر َجيع مظاهر اخلشوع ،وعالقة َحد
اهلل عند الرفع من الركوع باخلشوع أنه يَ َّ
تفهم
تذكر معاين احلمد هلل عند الرفع من الركوع .ويَ َّ
الرفع منه حول معاين ِ
احلمد هلل؛
َغلب ما َوَرد من األدعية عند َّ
َ
ما يقوله عند الرفع ،وأن أ َ
الركوع.
ومن هنا جاء استنبا ُط َم َقام ََحْد اهلل عند َّ
الرفع من ُّ
(ويطْلق ال ُف َقهاء َكلمة ِ
السجود) .واجلمهور
اال ْعتِ َدال على أَثَر َّ
الركوع أو ُّ
الرفْع من ُّ
ُ ُ
130
يـرون أن ِ ِ
رض ،وعند احلنَفيَّة أنه سنةٌ .
اال ْعت َدال من الركوع والسجود فَ ٌ
ََ
ِ
الركوع يف الصالة
استواء َّ
َّح ُ
الرفع من ُّ
والت ْ
ميد -قول« :ربنا ولك احلمد» -عند ْ
131
للم ُأموم وال ُـمْنـ َفرد  .كما أن الفقهاء
و ٌ
اجب عند احلَنابلَة ،وسنَّةٌ عند احلنفيَّة والشَّافعيَّة َ
تكلَّموا عن تَ ِ
فص َيال ٍت فيما يتعلَّق بوجوب االطْ ِمئنان يف ِ
اال ْعتِدال وما إىل ذلك من
ُ
132
ٍ
املسائل  .وابن رجب مل يتحدَّث عن هذه املسالة.
bi al-Kuwait, al-Muʻassasah
bi al-Kuwait, al-Muʻassasah
bi al-Kuwait, al-Muʻassasah
bi al-Kuwait, al-Muʻassasah
bi al-Kuwait, al-Muʻassasah
bi al-Kuwait, al-Muʻassasah

127

Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah
al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 1-23, 11: 161.
128
Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah
al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 1-23, 11-159.
129
Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah
al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 1-23, 11-161.
130
Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah
al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 1-23, 5: 203.
131
Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah
al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 1-23, 10: 268.
132
Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah
al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 1-23, 5: 203
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عدد من األدعية يف هذا املقام حبَ ْمد اهلل تعاىل
والذي أُريد احلديث عنه ،أنه َوَرد ٌ
استحق أ ْن يوصف هذا املقام مبَقام ََحد اهلل ،وم َّـما َوَرد
جل ثناءه؛ م َّـما
َّ
واملبالغة يف ََح ِده َّ
من األدعية:
أ -يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا َرفَع
السماو ِ
ات ِ
لك احل ُ ِ
وم ْلءُ األ ِ
َرض ،وما بينهما،
الركوع قالَّ « :
َرأْ َسه من ُّ
اللهم َربَّنا َ َ
مد ،م ْلءُ َّ َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ت ،وال ُم ْع ِط َي ل َـما
ت من َشيء ُ
بعد ،أ َْه َل الثـَّنَاء والْ َم ْجد ،ال َمانع ل َـما أَعطَْي َ
وم ْلءُ ما شْئ َ
133
منعت ،وال يـْنفع َذا ال ِ
صوِره
للح ْمد ِّ
َْ َ
بكل ُ
أهل َ
ـج ِّد مْنك ال َ
َ
َ ُ
أهل للثَّناء و ٌ
ـج ُّد»  .فهو ربُّنا ٌ
ِ
ـجامعه.
وم َ
ب -وعن ِرفَاعة ب ِن راف ٍع ُّ ِ
يوما نُصلِّي َوراءَ النيب صلى
َ
الزَرق ِّي رضي اهلل عنه قال :كنَّا ً
َ
ِ
ِ
رجل َوراءَهَ :ربَّنا
اهلل عليه وسلم َّ
فلما َرفَع َرأْ َسه من َّ
الركعة قالَ :مس َع اهللُ ل َـم ْن ََح َدهُ ،قال ٌ
صرف ،قالَ « :من املـُت َكلِّ ُم» قال :أنا ،قال:
ثريا طَيِّبًا ُمبَ َارًكا فيهَّ ،
فلما انْ َ
لك احلَ ُ
و َ
مد ََح ًدا َك ً
134
ِ
احلمد الكامل
سبحانه
ُ
َيت بِ ْ
ضعةً وثَ َ
« َرأ ُ
الثني َمل ًكا يَـْبتد ُروهنا أَيُّهم يَكْتُبها أ ََّول» فلَه َ
والكثري الطَّيب.
ِ ِ
ِ
شعار هبذا امل َقام؛ وقد َوَرد عن صالته صلى اهلل عليه وسلم
هتمام واال ْست َ
فعلينا اال ُ
قول :قد نَ ِس َي“.135
حىت نَ َ
الركوع ،قَ َام َّ
بأنه ”إذا َرفَع َرأْ َسه من ُّ
قاماته
ثالثاا :داللة الت ُّ
وم َ
َّشهد األخير على الخشوع َ
وهذا املوضوع مل يَتطََّرق له احلافظ ابن ٍ
َغلب الظَّن أنه أراد االختصارَّ ،
وإال
رجب ً
أيضا ،وأ ُ
136
فإن ابن ٍ
رق هلذا املقام
رجب حاف ٌ
ظ وال ََيفى عليه األحاديث يف هذا الباب  .وأَتطَّ ُ
َ
133

Akhrajahu Muslim fī Ṣaḥīḥihi, bi raqmi: 478. Muslim Ibn al-Ḥajjāj alNaysābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, 1: 348.
134
Rawāh al-Bukhārī fī Ṣaḥīḥ, bi raqmi 799. Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1:
159.
135
Rawāh al-Bukhārī fī Ṣaḥīḥ, bi raqmi 799. Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1: 159
136
Wa yuqowwī hādhā al-rāwī: annahu sarraha ʻinda sharḥahu li kitāb al-Bukhārī,
bi qawlihi: (fa amma al-duʻā’u qabla al-salām fī al-tashahud al-akhīr, fa
innahu mashrūʻun bi ghairi khilāfin. Wa ḥakā Ibn al-Mundzir, ʻan al-Ḥasan alBaṣrī annahu kariha al-duʻā’u fī al-maktūbah, wa abāḥahu fī al-taṭawuʻi. Wa
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: ومن َم َق َاماته، والتَّشهد هو اجلزء األخري يف الصالة.للمناس ِبة يف ِذكر ال َـمقامات
َ ألمهيته و
 وفيه َمعىن طَلَب املغفرة من اهلل قبل هناية أداء العبادة؛،مقام الدعاء واالستغفار يف التَّشهد
ِ  ويذكر الفقهاء أن.بأ ْن يـجِرب النَّقص احلاصل فيها
موض َع التَّشهد من مواضع استِ َجابة
ُْ
َ
.الدعاء
ِ  مث يكون من:وم َّـما ورد من حديث عل ٍي رضي اهلل عنه
َّشهد
ُّ آخر ما يَقول بني الت
َ
ََ
ِ
 وما،فت
َّ َّمت وما أ
َّ « :َّسلِيم
ُ َسَر
ُ َخ
ُ َسَر
ُ َرت وما أَعل
ُ اللهم ا ْغفر ِيل ما قَد
ْ  وما أ،نت
ْ  وما أ،رت
ْ والت
137
 ودعاء. »أنت
ِّ َعلم به
َ  ال إِله َّإال،ِّم وأنت ال ُـم َؤ ِّخ ُر
ُ  أنت ال ُـم َقد،مين
ُ أنت أ
139
138
ٍ ودعاء وصيَّة النيب صلى اهلل عليه وسلم لـم. االستِعاذة
. عاذ رضي اهلل عنه
َ
ُ
َ
laʻallahu arāda fī ghairi al-tashahud alaihi. Al-duʻa= qabla al-salām fī tashahud
al-akhīr- ḥadīth Ibn Masʻūd hādzā, wa laysa huwa bi wājibin kamā dzikrihi alBukhārī, wa min al-ulamā man ḥākā al-Ijmaʻ ʻalā dhālika). ʻAbd al-Raḥmān
Ibn Rajab al-ḥanbalī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukharī, taḥqīq: Maḥmūd
Ibn Shaʻbān Ibn ʻAbd al-Maqsūd wa jamāʻah min al-muḥaqqiqin (Al-Madīnah
al-Nabāwiyyah: Maktabah al-Ghurābā’a al-Atsāriyah, 1996), 7: 343
Wa hunā taʻlīqat ʻalā kalām al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab:
Awwalan: Murāduhu min qaulihi : (wa min al-ulamā man ḥākā al-ijmā ‘alā
dzālika) ay: ‘alā adamu wujūb al-du‘a fī al-tashāhud al-akhīr qabla al-akhir.
Thānian: qauluhu: (wa laysa huwa bi wājibin kamā dzikruhu al-Bukhārī), li anna
al-Bukhārī bawwaba bi adami al-wujūb. Fa qāla: (bābu: ma yatakhayyaru min
al-du‘ā baʻda al-tashāhud wa laysa bi wājibin). Al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab, 7: 341.
Thālisan: Ḥadīth Ibn Masʻūd, yurīdu: ḥadīth ʻAbd Allāh Ibn Masʻūd raḍi Allāh
anhu, qāla: kunnā idzā kunnā maʻa al-nabī Ṣallahu alaihi wa sallam fī al-Ṣalāh,
qulnā: Al-salām ʻalā Allāh min ibādihi, Al-salam ʻalā fulān wa fulān, fa qāla
al-Nabī Ṣallahu alaihi wa salam: (la taqūlū al-salām ʻalā Allāh, fa inna Allāh
huwa al-salām, wa lakin qūlū: al-tahiyyah Allāh wa al-Ṣalawat wa alṬayyibāt, Al-salāmu alaika ayyuha al-Nabī wa rahmah Allāh wabarakātuh, AlSalāmu alainā wa ʻalā ʻibād Allāh al-Ṣāliḥin. Fa innakum idzā qultum aṣaba
kulla ʻabdin fī al-samā aw baina al-samā wa al-arḍ, Ashadu an lā ilāha illa
Allāh, wa Ashhadu anna muḥammad ʻabduhu wa rasūluhu, tsumma
yatakhayyaru min al-duʻa ajābahu ilahi, fa yadʻu). Rawāh al-Bukhārī fī Ṣaḥīḥ,
bi raqmi 835.
137
Akrajahu Muslim fī Ṣāḥīḥ, bi raqmi 771. Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī,
Ṣāḥīḥ Muslim, 1: 535.
138
[Idhā Tashahhada fa al-yastaʻidh bi Allāh min arbaʻīn yaqūlu: Allahumma inni
aʻūdzubika min adzābi Jahannam, wa min adzābi al-Qabru, wa min fitnati almaḥya wa al-mamāt, wa min sharri fitnah al-masīh al-dajjal. Akrajahu Muslim
fī Ṣāḥīḥ, bi raqmi 771. Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, 1:
412.
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خالصة البحث ونتائجه
 َح ِرص علماء األمة على توجيه الناس إىل املقصود من أعماهلم وحياهتم ،أََال وهو استقامةصنع ابن رجب يف كتابه هذا.
الصالة وأَدائها باخلشوع والطَّمأنينة ،كما يف ُ
ٍ
طبعات
اهتم احملقِّقون وأصحاب الدُّور بنَ ْشر كتاب ابن رجب هذا ،فقد ُوِجد له عدَّة
 َّوعدد من احملققني ،كما أن الكتاب عُرف باسـْ َمني ،وهلذا أَثبت احملقِّق طارق ِحجازي
ٌ
االس َـمني يف غالف الكتاب.
بصفة ٍ
 كما أن الكتابة يف "اخلشوع" ٍعامة مل تَن َق ِطع ،فهناك معاصرون ألَُّفوا يف اخلشوع.
كما تقدَّم يف م ِ
وضعه.
َ
 تَذْكري الناس بأمهية اخلُشوع يف الصالة؛ حىت ال نكون يف املوضع املقصود من احلديث -بأنه وقت رفع اخلشوع ال َـمذكور يف احلديث .-وأن من عالمة الساعة قلَّة اخلشوع يف
الصالة.
 إن ابن ٍلكن هناك
رجب نبَّه إىل أن العلم ليس هو ب َكثْرته وال بال ُق ْدرة على الكالم ،و ْ
السكينة ،وهو الذي َعنَاه
جانب آخر له وهو ”العلم النَّافع“ الذي يُباشر القلب ويُورث َّ
ٌ
احلسن البصري ب” ِعلم ال َقلب“ .وهو املقصود يف قوله تعاىل{ :إَِّمنَا ََيْشى اللَّه ِمن ِعب ِادهِ
َ َ ْ َ
علم يُورث اخلشية هلل تعاىل .وهلذا أهل الكتاب ال ينتفعون مبا
الْعُلَ َماءُ} [فاطر .]28 :فهو ٌ
يف أيديهم ُرغم تالوهتم وقراءهتم هلا؛ ألهنم فَـ َقدوا املقصود منها ،وهو أ ْن يَصل هذا العلم
ب
إىل القلوب حىت جيدوا اإلُيان وحالوته ،وبتحقيق املراد احلقيقي ُيصل اخلشية؛ َ
فوج َ
وحتقيقه.
السعي يف َحتصيله َ
التَّنبه هلذا العِلم و َّ

[Ushika ya Mu’adz, la tad anna fī duburi kulli Ṣalātin. Taqūlu: Allahumma
Aʻinni ʻalā dzikrika wa shukrika wa husnu ibādatika]. Akhrajahu Abū Dāwud
fī Sunanihi, bi raqmi 1522. Sulaiman al-Shijistānī Abū Dāwud, Sunan Abī
Dāwūd, taḥqīq Muḥammad Muḥyi al-Dīn ʻAbd Ḥamīd (Saidan/ Beirūt: alMaktabah al-ʻAsriyyah), 2: 86. Wa tamma al-farāgha minhu bi Muḥammad
Allāh wa quwwatihi fī yaumi al-Jumʻah fī mantiqah qumbaka (22-12-2014).
Wa al-taʻdil al-iḍāfī fī yaumi al-Jumʻah aidan (04-12-2015). Wa Ṣallah Allāh
ʻalā nabiyyina Muḥammad wa ʻala alihi wa ṣohbihi ajmaʻin.
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ِ
نشئه
وم َ
 يَرى ابن رجب أن اخلشوع أصلُه من (لني القلب وِرقَّته) وذلك أنه نَظَر إىل َمْنبعه َقليب يف غالبه.
األساسي ،وأنه َع ٌ
مل ٌ
ِ
 ومن هذا ندرك أن اخلشوع له جانبان :جانب الف ْعل وتَركِه ،وهذا ِّاالَتاه هو ِّاَتاه اإلمام
ابن اجلوزي ،فعندما ذَكر تعريف اخلشوع ذَكر ثالثة أقوال وكلُّها متعلقةٌ ِ
بالف ْعل ،إما بِِف ْعل
ُ
ِ
ِ
السجود“ .أو
ع
اض
و
م
إىل
ر
ظ
َّ
ن
ال
و
جماهد،
التابعي
به
وقال
الة،
الص
يف
ون
ك
كالس
”
ل
ع
ُ
َ
َّ
ُّ
ُّ
الف ْ
ََ
ِ ِ
ِ
علي رضي اهلل عنه“ .واجلانب الثاين:
تَرك الفعل وذَكر ”تَـ ْرُك االلْت َفات يف الصالة ،قالَه ٌ
َصل معىن اخلشوع بأنه متعلِّ ٌق بالقلب وِرقَّتِه.
ٌ
قليب يف الغالب؛ وهلذا َج َعل ابن رجب أ َ
جانب ٌ
ٍ
ؤدى فقط ،ولكن يف الصالة خشوع
 نبَّه ابن رجب إىل أن الصالة لَيست َحركات تُ َّالقلب وحضوره ،وفيها مقامات ،فمقام ُّ
الذل والعبودية حاضرةٌ يف الصالة من بداية الوقوف
حىت التَّسليم.
ِ
وبني ابن رجب أن معىن
 من مظاهر اخلشوع يف الصالة :النَّهي عن االلْتفات يف الصالةَ َّ ،ِ
ِ
ِ
لتفات
أمرين -1 :االلتفات القليب ،وهو ا ُ
”النهي عن االلتفات يف الصالة“ متَّجهٌ إىل َ
ِ
مو ِضع
القلب إىل غري اهلل تعاىل -2 .وااللتفات بالنَّظَر يَـمنةً ويَسرًة ،وأ ْن يَ ُ
قصر النَّظر إىل ْ
َّث عنه وذَكر النصوص فيه؛ إشارًة إىل أمهيته .كما أن هناك
ُسجوده .وهذا املظهر حتد َ
املفسرين -ومن هذا الباب:
أش َار إليها ومل يَتحد ْ
َّث عنها -كأ ْن تُذكر يف قول أحد ِّ
مظاهرا َ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
صر ،ولني ال َكتف يف الصالة.
كالنَّظَر إىل َموضع السجود ،و َغ ِّ
ض البَ َ
ويف هذا البحث بعض االستدراك واإلضافة على ابن رجب ،ومن هذا الباب:
تم الصالة َّإال به ،وهو أَداء أَركان الصالة بطَ َمأنينة،
اجب وال تَ ُّ
 من اخلشوع ما هو و ٌمو ِضع
املؤِّدي إىل بطالهنا ،ومن اخلشوع ما هو
وعدم َكثرة احلركة َ
ٌ
مستحب كالنَّظر إىل ْ
الصدر.
اليدين على َّ
ضع َ
السجود َوو ْ
ِ
صف هبذا اإلمام ابن تيمية -يَـتَفاوت الناس فيه ،وقد
 ُخشوع الباطن يف الصالة -كما َو َذَكر اإلمام ابن القيم ََخس مراتب للناس مع ِ
حال خشوعهم يف الصالة.
َ
ِّ
اخلاشع -وهو يصلي -سوف
قامات مرتبطةٌ باخلشوع يف الصالة ،فاإلنسان
 يف الصالة َم ٌُ
يَ َّ
مر عليه تلك اللَّحظة -وهو
ومرادها عندما يصلِّي ،وال تـَ ُّ
ومعانيها ُ
تذكر تلك املقامات َ
ِ
وقفت عليهاَ :مقام
املقامات اليت ُ
يَنتقل بني أركان الصالة -دون أ ْن يَ ْستَشعرها .ومن هذه َ
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 ومقام،السجود
َّ  ومقام ََحْد اهلل عند،تَعظيم اهلل يف الركوع
ُّ  ومقام الدعاء يف،الرفع منه
 باإلضافة إىل املقام الذي ذَكره ابن رجب.َّشهد وقبل التَّسليم
ُّ الدعاء واالستغفار بعد الت
ِ  مقام:وهو
.شعار ا ِّلذ ِّل هلل عند الوقوف يف الصالة
ْ
َ است
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