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 َباُب احَلثِّ َعَلى اخُلُشوِع ِفي الصَّالِة

ُجُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َنَهى َرُسوُل  - 184 َي الرَّ َأْن ُيَصلِّ

ْفُظ لُِمْسِلٍم.   ُمْخَتِصرًا« ُمتََّفٌق َعَلْيِه، َواللَّ

 َوَمْعنَاُه: َأْن َيْجَعَل َيَدُه َعَلى َخاِصَرتِِه. 

 ُهوِد«.َوفِي الُبَخاِريِّ َعْن َعائَِشَة َرِضَي اهللُ َعنَْها: »َأنَّ َذلَِك فِْعُل اليَ 

 : (1)الشَّرُْح

الةِ ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ    (َباُب الَحثِّ َعَلى الُخُشوِع فِي الصَّ
، فاخلشوع الصالة هو اخلشوع فيها إقامة ألن املقصود من  ؛ ابب األمر ابخلشوع :أي

 وع يف الصالة يكون أبمرين: ش واخل  ،وينتفع بصالته  ،ويدين العبد من ربه  فيه تعظيم للرب،فيها  
 .استحضار القلب األمر األول:
 .سكون اجلوارح األمر الثاين: 

فإذا سكنت اجلوارح واستحضر القلب اخلشوع فإنه هبذين األمرين يكون قد حتقق 
ح قد أفل }قال سبحانه:  من أركان الصالة،    ا  ركنا جعل العلماء رْحهم للا الطمأنينة  لذ  اخلشوع

 . {ناملؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعو 
ما ينايف اخلشوع  :وساق املصنف رْحه للا يف هذا الباب مجلة من األحاديث منها

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: ): لذا قال رْحه للا ،ومنها ما ينايف كمال اخلشوع ،ابلكلية

ُجُل ُمْخَتِصراً  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ »َنَهى َرُسوُل  َي الرَّ  . (...َأْن ُيَصلِّ

لبيان أن   ؛ وع يف الصالةش اخلاحلث على ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب 
 . املصلي إذا اختصر يف الصالة ينايف كمال اخلشوع

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
ُجُل ُمْخَتِصراً  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ َنَهى َرُسوُل )قوله:  املسألة األوىل: َي الرَّ يدل على أن  (َأْن ُيَصلِّ

 .خلشوعيف الصالة تنايف كمال ا -ومنها االختصار  -احلركة الكثرية 
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ُجُل   ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  َنَهى َرُسوُل  )قوله:    املسألة الثانية: َي الرَّ   ، احلكم يشمل الرجل واملرأة  (َأْن ُيَصلِّ
 .كر الرجل من ابب التعليبوإمنا ذ  

ُجُل ُمْخَتِصراً )قوله:    املسألة الثالثة: َي الرَّ يدل على أن وضع اليد على اخلاصرة    (َأْن ُيَصلِّ
 . يف غري الصالة ال أبس به

مها العظمان  : اخلاصرة (َوَمْعنَاُه: َأْن َيْجَعَل َيَدُه َعَلى َخاِصَرتِهِ )قوله:  املسألة الرابعة:
 .والشمال أسفل البطن على اليمني ،ميينا  ويسارا  يف منتصف جسم اإلنسانالناتئان 

 .(ُهودِ اليَ َوفِي الُبَخاِريِّ َعْن َعائَِشَة َرِضَي اهللُ َعنَْها: »َأنَّ َذلَِك فِْعُل )ال: ق
لئال يكون   ؛لبيان أن العلة يف النهي عن االختصار ؛الروايةساق املصنف رْحه للا هذه 

 . مشاهبا  يف صالته لليهود
 .هاجنس ليس من  -االختصار  : أي -كثرة احلركة يف الصالة وهو ل :العللمن  وأيضا  

  الختصار كا  –   تباح خارج الصالة ال تباح يف داخلها  ويدل احلديث أيضا  على أن أفعاال  
-. 

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


