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 بسم الله الرحمن الرحيم

 سببًا للخشوع في الصالة  33

 المقدمة 

الحمد لله رب العالمين ، الذي  اذاف فذي بهابذه المبذين ق م ااومذوا للذه اذا هين   ، ااذاف  ذن الصذالةق م 

اإ ها لكبيرة إال  لى الخاشعين   االصالة االسالم  لى إمام المهقين اسيد الخاشذعين محمذد رسذوف اللذه 

 ابعد  .صحبه أجمعينا لى آله ا

فإن الصالة أ ظم أربان الدين العملية ، االخشذوع فيهذا مذن المبالذش الشذر ية ، المذا بذان  ذدا اللذه 

إبليس اد أخي العهد  لى  فسه بإضالف بني آدم افهنههم ، اااف ق م ثم آلتينهم من بين أيديهم امن خلفهم 

اس  ذن الصذالة بشذهى الوسذائو ، االوسوسذة ا ن أيما هم ا ن شمائلهم   صار من أ ظذم بيذدص صذرل النذ

يرفذ  مذن اضر   لهم فيها لحرما هم لية هيص العبادة اإضذا ة أجذرهم اثذوابهم، المذا بذان الخشذوع أاف مذا

 ا حن في آخر الزمان ، ا ببق فينا اوف حييفة رضي الله  نه ق أاف ما تفقدان من دينكم الخشوع ، اآخر ما

ب    .خيذذر فيذذه ، ايوشذذد أن تذذدخو المسذذفد فذذال تذذر  فذذيهم خاشذذعا مصذذول ال تفقذذدان مذذن ديذذنكم الصذذالة، ار 

امما يلمسه المرء من  فسه ايسمعه من بثرة المشهكين من حوله بشأن اضية الوسااس  1/121المدارج 

فذذي الصذذالة افقذذدان الخشذذوع ا تهبذذين الحاجذذة إلذذى الحذذدي   ذذن هذذيا الموضذذوع ، افيمذذا يلذذي تذذيبرة لنفسذذي 
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 أسأف الله أن ينف  بها ق  اإلخوا ي المسلمين

 فقد ااف الله تعالى ق ماد أفلح المؤمنون اليين هم في صالتهم خاشعون  

أ  خذذائفون سذذابنون اخ الخشذذوع هذذو السذذكون االبمأ ينذذة االهذذؤدة االواذذار االهواضذذ  االحامذذو  ليذذه 

لقلذذش بذذين يذذد  االخشذذوع هذذو ايذذام ا 6/414خ تفسذذير ابذذن بثيذذر  . دار الشذذعش  .الخذذول مذذن اللذذه امراابهذذه

  1/125الرب بالخضوع االيف المدارج 

ق فمذذذن القنذذذور ق الربذذذوع االخشذذذوع ا ذذذ  البصذذذذر  (اومذذذوا للذذذه اذذذذا هين)ايذذذرا   ذذذن مفاهذذذد اذذذاف ق 

  1/111اخف  الفناح من رهبة الله  ز اجو تعظيم ادر الصالة 

  .امحو الخشوع في القلش اثمرته  لى الفوارح

شو ه بالغفلة االوسااس فسدر  بودية اض ضاء االفوارح فإن ااض ضاء تابعة للقلش فإذا فسد خ

زف الملد اتعب و بفقد القلش  القلش بالملد ااض ضاء بالفنود له فبه يأتمران ا ن أمرص يصدران فإذا   

 لعبوديهه ضا ت الر ية اهي الفوارح. 

 اأما الهظاهر بالخشوع ممقور ، امن  المار اإلخالص ق 

  إخفاء الخشوع

يفة رضذي اللذه  نذه يقذوف ق إيذابم اخشذوع النفذال فقيذو لذه ق امذا خشذوع النفذال اذاف ق أن تذر  بان حي
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اااف الفضيو بن  يا  ق بان ي كرص أن ي ر  الرجو من الخشوع أبثر  .الفسد خاشعا االقلش ليس بخاش 

ر إلى صدرص ارأ  بعضهم رجال خاش  المنكبين االبدن فقاف ق يافالن ، الخشوع هاهنا اأشا .مما في البه

  1/121المدارج  .هاهنا اأشار إلى منكبيه ، ال

اااف ابن القيم رحمه الله تعالى مبي نًا الفذرل بذين خشذوع اإليمذان اخشذوع النفذال ق خ خشذوع اإليمذان 

هو خشوع القلذش للذه بذالهعظيم ااإلجذالف االواذار االمهابذة االحيذاء ، فينكسذر القلذش للذه بسذرة مله مذة مذن 

الحذذش االحيذذاء ا شذذهود  عذذم اللذذه اجناياتذذه هذذو ، فيخشذذ  القلذذش ال محالذذة فيهبعذذه خشذذوع الوجذذو االخفذذو ا

اأمذذذا خشذذذوع النفذذذال فيبذذذدا  لذذذى الفذذذوارح تصذذذنعا اتكلفذذذا االقلذذذش  يذذذر خاشذذذ  ، ا بذذذان بعذذذ   .الفذذذوارح

الصحابة يقوف ق أ وذ بالله من خشوع النفال ، ايو لذه ق امذا خشذوع النفذال ل اذاف ق أن يذر  الفسذد خاشذعا 

فالخاش  لله  بد اد خمدر  يران شهوته ، اسكن دخا ها  ن صدرص ، فا فلى الصدر  .االقلش  ير خاش 

اأشرل فيه  ور العظمذة فماتذت شذهوار الذنفس للخذول االواذار الذي  حشذي بذه اخمذدر الفذوارح اتذوار 

ت المبم ن ، فذإن القلش ااطمأن إلى الله اذبرص بالسكينة الهي  زلت  ليه من ربه فصار مخبها له ، االمخب

الخبذذذت مذذذن اضر  مذذذا اطمذذذأن فاسذذذهنق  فيذذذه المذذذاء ، فكذذذيلد القلذذذش المخبذذذت اذذذد خشذذذ  ااطمذذذأن بالبقعذذذة 

المبم نة من اضر  الهي يفر  إليها الماء فيسذهقر فيهذا ، ا المهذه أن يسذفد بذين يذد  ربذه إجذالال لذه اذال 

شوع اإليمان ، اأما القلش المهكبر فإ ذه اذد فهيا خ .اا كسارا بين يديه سفدة ال يرف  رأسه  نها حهى يلقاص

  .اههز بهكبرص اربا فهو ببقعة رابية من اضر  ال يسهقر  ليها الماء
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اأما الهماار اخشوع النفال فهو حاف  ند تكلف إسكان الفوارح تصنعا امراءاة ا فسه في الباطن 

د الغابة راب  بين جنبيه ينهظذر شابة طرية ذار شهوار اإرادار فهو يهخش  في الظاهر احية الواد  اأس

  .اضردن - . دار الفكر  314بهاب الراح صق .الفريسة

غ البه لها ، ااشهغو بها  ما  داها ، اآثرها  لى  يرها ،  خ االخشوع في الصالة إ ما يحصو لمن فر 

خ  (الصذالة.. جعلذت اذرة  ينذي فذي )احي ي تكون راحة له اارة  ين بما ااف النبذي صذلى اللذه  ليذه اسذلم ق 

  3124اهو في صحيح الفام   3/121االحدي  في مسند أحمد  1/416تفسير ابن بثير 

ااذذد ذبذذر اللذذه الخاشذذعين االخاشذذعار فذذي صذذفار  بذذادص اضخيذذار اأخبذذر أ ذذه أ ذذد لهذذم مغفذذرة اأجذذرا 

  31 ظيما سورة اضحزاب 

نوا بالصبر االصالة اإ هذا ااسهعي)امن فوائد الخشوع أ ه يخفف أمر الصالة  لى العبد ااف تعالى ق 

  121/ 1االمعنى ق أ  مشقة الصالة ثقيلة إال  لى الخاشعين. تفسير ابن بثير  (لكبيرة إال  لى الخاشعين

االخشوع أمر  ظيم شذأ ه ، سذري  فقذدص ،  ذادر اجذودص خصوصذا فذي وما نذا اهذو مذن آخذر الزمذان اذاف 

( اذذذاف .مذذذة الخشذذذوع ، حهذذذى ال تذذذر  فيهذذذا خاشذذذعاأاف شذذذيء يرفذذذ  مذذذن هذذذيص اض)النبذذذي صذذذلى اللذذذه  ليذذذه اسذذذلم 

 143ق رااص الببرا ي في الكبير اإسنادص حسن اهو في صحيح الهر يش رام  2/136الهيثمي في المفم  

 اااف ق صحيح 
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خ ااف بع  السلف الصالة بفارية ت هد  إلى ملد الملوك فما الظن بمن ي هد  إليه جارية شال ء أا 

جذذو أا مريضذذة أا دميمذذة أا ابيحذذة ، حهذذى يهذذد  إليذذه جاريذذة ميهذذة بذذال  ذذوراء أا  ميذذاء أا مقبو ذذ ة اليذذد االر 

. فكيذذف بالصذذالة يهذذديها العبذذد ايهقذذرب بهذذا إلذذى ربذذه تعذذالى ل االلذذه طيذذش ال يقبذذو إال طيبذذا الذذيس مذذن .راح

  1/126خ المدارج .بما أ  ه ليس من العهق البيش  هق  بد ال راح فيه .العمو البيش ق صالة ال راح فيها

  حكم الخشوع

اذذذاف شذذذيم اإلسذذذالم رحمذذذه اللذذذه تعذذذالى ق اذذذاف اللذذذه تعذذذالى  .االذذذراجح فذذذي حكذذذم الخشذذذوع أ ذذذه ااجذذذش

. االذذيم ال .اهذيا يقهضذي ذم  يذر الخاشذعين (ااسذهعينوا بالصذبر االصذالة اإ هذا لكبيذرة إال  لذذى الخاشذعين)

م اإذا بذان  يذر الخاشذعين مذيمومين . .دف  ذلذد  لذى اجذوب الخشذوع يكون إال لهذرك ااجذش أا فعذو محذر 

. .اليين هم في صالتهم خاشعون .اد أفلح المؤمنون)ايدف  لى اجوب الخشوع فيها أيضا اوله تعالى ق 

أخبر سبحا ه اتعالى أن هؤالء  (أال د هم الوارثون اليين يرثون الفرداس هم فيها خالدان -إلى اوله  -

. اإذا بان الخشوع في الصالة ااجبا اهو . يرثها  يرهمهم اليين يرثون فرداس الفنة اذلد يقهضي أ ه ال

فمذذذن  قذذر  قذذر الغذذذراب لذذم يخشذذ  فذذذي  (المهضذذمن للسذذكون االخشذذذوع )هكذذيا فذذي اضصذذذو العلهذذا الخضذذوع

سفودص ابيلد من لم يرف  رأسه في الربوع ايسهقر ابو أن ينخف  لم يسكن ضن السكون هو البمأ ينة 

لذم يسذكن لذم يخشذ  فذي ربو ذه اال فذي سذفودص امذن لذم يخشذ  بذان  بعينها فمن لم يبم ن لذم يسذكن امذن

. ايذدف  لذى اجذوب الخشذوع فذي الصذالة أن النبذي صذلى اللذه  ليذه اسذلم تو ذد تاربيذه بالذي  .آثما  اصيا
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  111-22/113. مفموع الفهاا  .يرف  بصرص إلى السماء فإ ه حربهه ارفعه اهو ضد حاف الخاش 

 ه يقوف النبي صلى الله  ليه اسلمق افي فضو الخشوع اا يد من ترب

خمذذذس صذذذلوار افهرضذذذهن اللذذذه تعذذذالى ، مذذذن أحسذذذن اضذذذوءهن اصذذذالهن لذذذواههن ، اأتذذذم ربذذذو هن )

اخشو هن بان له  لى الله  هد أن يغفر له ، امن لم يفعذو ، فلذيس لذه  لذى اللذه  هذد، إن شذاء  فذر لذه اإن 

به   3242 اهو في صحيح الفام  421( رااص أبو دااد رام .شاء  ي 

مذن توضذأ فأحسذن الوضذوء ثذم صذلى ربعهذين )اااف  ليه الصالة االسالم في فضذو الخشذوع أيضذا ق 

م مذن ذ بذه ف افذي راايذة إال  ا فيهمذا  فسذه    فذر لذه مذا تقذد  ي قبو  ليهمذا بقلبذه ااجهذه ف افذي راايذة ق ال يحذد 

  6166ح الفام  اهو في صحي 1/51االنسائي  111البخار   . البغا رام  (اجبت له الفنة  

ا ند البح  في أسباب الخشوع في الصالة يهبين أ ها تنقسذم إلذى اسذمين ، اضاف ق جلذش مذا يوجذد 

اهو ما  ب ر  نه شيم اإلسالم بن تيمية رحمه الله  .االثا ي دف  ما يزيو الخشوع ايضعفه .الخشوع ايقويه

 في بيا ه لما يعين  لى الخشوع فقاف ق 

  .شي ان ق اوة المقهضى ا ضعف الشا واالي  يعين  لى ذلد  -

 أما اضاف ق اوة المقهضى ق 

فاجههاد العبد في أن يعقو ما يقوله ا ما يفعله ، ايهدبر القراءة االيبر االد اء ، ايسهحضر أ ه مناٍج 
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  .فإن المصلي إذا بان اائما فإ ما يناجي ربه .لله تعالى بأ ه يراص

ثم بلما ذال العبد حالاة الصالة  .(ص ، فإن لم تكن تراص فإ ه يراكأن تعبد الله بأ د ترا)ااإلحسان ق 

  .بان ا فيابه إليها أابد ، اهيا يكون بحسش اوة اإليمان

حبذذش إلذذي  مذذن )ااضسذذباب المقويذذة لنيمذذان بثيذذرة ، الهذذيا بذذان النبذذي صذذلى اللذذه  ليذذه اسذذلم يقذذوف ق 

 (أرحنذا بالصذالة يذا بذالف)افذي حذدي  آخذر اذاف ق  (د يابم ق النساء االبيش ، اجعلت ارة  يني فذي الصذالة

  .الم يقو ق أرحنا منها

 أما الثا ي ق وااف العار  ق 

فهو االجههاد في دف  ما يشغو القلش من تفكر اإل سان فيما ال يعنيه ، ا تدبر الفواذب الهي تفيب 

ثذذذذرة الشذذذذبهار القلذذذذش  ذذذذن مقصذذذذود الصذذذذالة ، اهذذذذيا فذذذذي بذذذذو  بذذذذد بحسذذذذبه ، فذذذذإن بثذذذذرة الوسذذذذواس بحسذذذذش ب

االشذذذهوار ، اتعليذذذق القلذذذش بالمحبوبذذذار الهذذذي ينصذذذرل القلذذذش إلذذذى طلبهذذذا ، االمكراهذذذار الهذذذي ينصذذذرل 

  656-22/656مفموع الفهاا   .القلش إلى دفعها

  أسباب الخشوع في الصالة قابناء  لى هيا الهقسيم  سهعر  فيما يلي طائفة من 

  أاال ق الحرص  لى ما يفلش الخشوع ايقويه

 يا يكون بأمور منها ق اه
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  االسهعداد للصالة االههيؤ لها (1)

ايحصو ذلد بأمور منها الهرديد م  المؤذن ااإلتيان بالد اء المشراع بعدص خ اللهم رب هيص الد وة 

الهامة االصالة القائمة ، آر محمدا الوسيلة االفضيلة اابعثه المقام المحمود الي  ا دته خ ، االد اء بين 

أشذذهد أن ال إلذذه إال اللذذه احذذدص ال )إلاامذذة ، اإحسذذان الوضذذوء االهسذذمية ابلذذه االذذيبر االذذد اء بعذذدص اضذان اا

. (اللهذذذذم اجعلنذذذذي مذذذذن الهذذذذوابين ااجعلنذذذذي مذذذذن المهبهذذذذرين) .(شذذذذريد لذذذذه اأشذذذذهد أن محمذذذذدا  بذذذذدص ارسذذذذوله

طهذذذراا ) ااال هنذذذاء بالسذذذواك اهذذذو تنظيذذذف اتبييذذذش للفذذذم الذذذي  سذذذيكون طريقذذذا للقذذذرآن بعذذذد اليذذذو لحذذذدي  ق

 1/242رااص البذذزار ااذذاف ق ال  علمذذه  ذذن  لذذي بأحسذذن مذذن هذذيا اإلسذذناد بشذذف اضسذذهار  (أفذذواهكم للقذذرآن

اأخذذي الزينذذة باللبذذاس  .1213ااذذاف اضلبذذا ي إسذذنادص جيذذد ق الصذذحيحة  2/55ااذذاف الهيثمذذي ق رجالذذه ثقذذار 

االله  ز اجو أحق  من ت زيِّن له  (ديا بني آدم خياا وينهكم  ند بو مسف)الحسن النظيف ، ااف الله تعالى ق 

ابذذيلد  .، بمذذا أن الثذذوب الحسذذن البيذذش الرائحذذة يعبذذي صذذاحبه راحذذة  فسذذية بخذذالل ثذذوب النذذوم االمهنذذة

االسهعداد بسهر العورة اطهارة البقعة االهبكير اا هظار الصالة ، ابيلد تسوية الصفول االهراص فيها ضن 

َرج بين الصفول   .الشياطين تهخلو الف 

  ( البمأ ينة في الصالة2)

صذحح إسذنادص فذي صذفة  (بان النبي صلى الله  ليه اسلم يبم ن حهى يرج  بذو  ظذم إلذى موضذعه)

اأمذذذذذر بذذذذذيلد  2/351بمذذذذذا ذبذذذذذر الحذذذذذاف  فذذذذذي الفذذذذذهح  ا نذذذد ابذذذن خزيمذذذة  حذذذوص  11 . 134الصذذذالة صق 
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  111رام  136/ 1 ( رااص أبو دااد.ال تهم صالة أحدبم حهى يفعو ذلد)المسيء صالته اااف له ق 

أسذوأ النذاس سذراة الذي  يسذرل ) ن أبي اهادة رضي الله  نه ااف ق ااف النبي صلى الله  ليه اسلم ق 

رااص أحمذذد  .(ال يذذهم ربو هذذا اال سذذفودها)مذذن صذذالته ، اذذاف يذذا رسذذوف اللذذه ق بيذذف يسذذرل صذذالته ، اذذاف ق 

  556اهو في صحيح الفام   225/ 1االحابم 

مثو الي  ال يهم  )شعر  رضي الله  نه ااف ق ااف النبي صلى الله  ليه اسلم ق ا ن أبي  بد الله اض

رااص الببرا ذذي فذذي  (ربو ذذه ، اينقذذر فذذي سذذفودص ، مثذذو الفذذائ  يأبذذو الهمذذرة االهمذذرتين ، ال يغنيذذان  نذذه شذذي ا

 اااف في صحيح الفام  ق حسن  4/111الكبير 

لسذذر ة تذذيهش بالخشذذوع ا قذذر الغذذراب يذذيهش االذذي  ال يبمذذ ن فذذي صذذالته ال يمكذذن أن يخشذذ  ضن ا

  .بالثواب

 تيبر المور في الصالة   (3)

اذبذذر المذذور فذذي صذذالتد ، فذذإن الرجذذو إذا ذبذذر المذذور فذذي صذذالته )لقولذذه صذذلى اللذذه  ليذذه اسذذلم ق 

السلسذذذذلة الصذذذذحيحة ل لبذذذذا ي  (لحذذذذر   أن يحسذذذذن صذذذذالته ، اصذذذذو  صذذذذالة رجذذذذو ال يظذذذذن أ ذذذذه يصذذذذلي  يرهذذذذا

 وطي تحسين الحاف  ابن حفر رحمه الله لهيا الحدي  ا قو  ن السي1421

إذا )افي هيا المعنى أيضا اصية النبي صلى الله  ليه اسلم ضبي أيذوب رضذي اللذه  نذه لمذا اذاف لذهق 
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، يعني صالة  642اهو في صحيح الفام  رام  1/412رااص أحمد  (امت في صالتد فصوِّ صالة مودِّع

ذذذا هذذي آخذذر صذذالة لذذذه مذذن يظذذن أ ذذه لذذن يصذذذلي  يرهذذا اإذا بذذ ان المصذذلي سذذذيمور االبذذد ، فذذإن هنذذاك صذذالة م 

  .فليخش  في الصالة الهي هو فيها فإ ه ال يدر  لعلها تكون هيص هي

 تدبر اآليار المقراءة ابقية أذبار الصالة االهفا و معها  (4) 

ر أالوا اض براا آياته الييب  لباب   اال يحصو الهدبر القرآن  زف للهدبر م بهاب أ زلناص إليد مبارك ليد 

راا بآيار ربهم  بِّ ر فينهج الدم  االهأثر ااف الله تعالى ق )االيين إذا ذ  إال بالعلم بمعنى ما يقرأ فيسهبي  الهفك 

ا ا ميا ا اا  ليها صم  اهنا يهبين أهمية اال هناء بالهفسير ااف ابن جرير رحمه الله ق خ إ ي ض فش  (لم يخر 

بيذف يلهذذي بقراءتذذه خ مقدمذذة تفسذير الببذذر  لمحمذذود شذذابر  (أ  ق تفسذذيرص)لذذم تأايلذذه ممذن اذذرأ القذذرآن الذم يع

اليلد فمن المهم لقارئ القرآن أن ينظر في تفسير الو مخهصر م  الهالاة مثو بهاب وبدة الهفسير  1/15

 ل شذذقر المخهصذذر مذذن تفسذذير الشذذوبا ي اتفسذذير العالمذذة ابذذن سذذعد  المسذذمى خ تيسذذير الكذذريم الذذرحمن فذذي

تفسير بالم المنان خ اإن لم يكن فكهاب في شرح الكلمار الغريبة مثو خ المعفم الفام  لغريش مفردار 

بر بثيرا  .القرآن خ لعبد العزيز السيراان فإ ه جم  فيه أربعة بهش من بهش  ريش القرآن امما ي عين  لى الهد 

ر امعاادة النظر في المعنى ا بان النبي صلى الله  ليه اسلم يفعو ذلد ترديد اآليار ض ه يعين  لى الهفك 

إن تعذيبهم فذإ هم  بذادك اإن )فقد جاء أ ه صلى الله  ليذه اسذلم خ اذام ليلذة بآيذة يرددهذا حهذى أصذبح اهذي ق 

اهذذو فذذي صذذفة الصذذالة  1/145اأحمذذد  1/261رااص ابذذن خزيمذذة  .خ (تغفذذر لهذذم فإ ذذد أ ذذت العزيذذز الحكذذيم
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  152صق 

حييفة ااف ق صليت مذ  رسذوف اللذه )بر الهفا و م  اآليار بما را  ابيلد فإن مما يعين  لى الهد

رااص مسلم  (. يقرأ مسهرسال ، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ا إذا مر بسؤاف سأف ا إذا مر بهعوذ تعوذ.ذار ليلة

وذ ، صليت م  رسوف الله ليلة ، فكان إذا مر بآية رحمة سأف ، ا إذا مر بآية  ياب تع)افي رااية  662رام 

  .ااد جاء هيا في ايام الليو 1/326تعظيم ادر الصالة  .(ا إذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح

يرددهذا  (او هو اللذه أحذد)ااام أحد الصحابة ذذ اهو اهادة بن النعمان رضي الله  نه ذذ الليو اليقرأ إال 

  3/43اأحمد  5/15ال يزيد  ليها البخار  ق الفهح 

د هذذيص اآليذذة ااذذاف سذذعيد بذذن  بيذذد ال  بذذائي ق سذذمعت سذذعيد بذذن جبيذذر يذذؤمهم فذذي شذذهر رمضذذان اهذذو يذذرد 

ااذاف  .(.فذي الحمذيم ثذم فذي النذار ي سذفران .إذ اض الف في أ نااهم االسالسو ي سحبون .)فسول يعلمون

ذوفى بذذو  فذس مذذا )القاسذم رأيذت سذذعيد بذن جبيذر اذذام ليلذة يصذلي فقذذرأ  ااتقذوا يومذا ت رجعذذون فيذه إلذى اللذذه ثذم ت 

اااف رجو من ايس ي كنى أبا  بد الله ق بهنا ذار ليلة  ند الحسن فقام  .فرددها بضعا ا شرين مرة (بتبس

اا  عمة الله ال ت حصوها حر ق اإن تعد  فلما أصبح النا ق يا  (من الليو فصلى فلم يزف يردد هيص اآلية حهى الس 

ص إال ااذد ااذ   أبا سعيد لم تكد تفااو هيص اآلية سائر الليذو ، اذاف ق أر  فيهذا معهبذرا ، مذا أرفذ  طرفذا اال أرد 

  121الهيبار للقرطبي صق  . لى  عمة اما ال ي علم من  عم الله أبثر
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اذالوا يذا )ابان هاران بن رباب اضسيد  يقذوم مذن الليذو للههفذد فربمذا ردد هذيص اآليذة حهذى ي صذبح ق 

ب بآيار ربنا ا كون من المؤمنين   .حهى ي صبح ايبكي (ليهنا   رد  اال  كي 

امما يعين  لى الهدبر أيضا حف  القذرآن ااضذبذار المهنو ذة فذي اضربذان المخهلفذة ليهلوهذا ايذيبرها 

ر فيها   .ليهفك 

اال شد أن هيا العمو ذ من الهدبر االهفكذر االهرديذد االهفا ذو ذ مذن أ ظذم مذا يزيذد الخشذوع بمذا اذاف 

  ( اايخران ل ذاان يبكون ايزيدهم خشو)الله تعالى ق 

افيما يلذي اصذة مذؤثرة يهبذين فيهذا تذدبرص اخشذو ه صذلى اللذه  ليذه اسذلم مذ  بيذان اجذوب الهفكذر فذي 

ثينا  اآليذذار ق  ذذن  بذذاء اذذاف ق دخلذذت أ ذذا ا بيذذد بذذن  ميذذر  لذذى  ائشذذة رضذذي اللذذه  نهذذا فقذذاف ابذذن  ميذذر ق حذذد 

ة مذذن الليذذالي فقذذافق يذذا بأ فذذش شذذيء رأيهيذذه مذذن رسذذوف اللذذه صذذلى اللذذه  ليذذه اسذذلم ، فبكذذت ااالذذت ق اذذام ليلذذ

ك ، االت ق فقام فهبهذر ثذم   ائشة ذريني أتعب د لربي ، االت ق الت ق االله إ ي ضحش  اربد ، اأحش ما يسر 

اذذام يصذذلي ، فلذذم يذذزف يبكذذي حهذذى بذذو  حفذذرص ، ثذذم بكذذى فلذذم يذذزف يبكذذي حهذذى بذذو  اضر  ، اجذذاء بذذالف يؤذ ذذه 

ر ل ااف ق أفال بالصالة ، فلما رآص يبكي اافق يا رسوف الله، ت م من ذ بد اما تأخ  بكي ااد  فر الله لد ما تقد 

ر ما فيها ق  إن في خلق السذموار )أبون  بدا شكورا ل لقد  زلت  لي  الليلة آيار ايو لمن ارأها الم يهفك 

  .ق اهيا إسناد جيد 61رااص ابن حب ان اااف في السلسلة الصحيحة رام  (.. اآلية.ااضر 
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آليار الهأمين بعد الفاتحة افيه أجر  ظيم ، ااف رسوف الله صلى الله  ليه اسلم امن الهفااب م  ا

فذذر لذذه مذذا تقذذدم مذذن ذ بذذه)ق  ين ذذه  تذذأمين المالئكذذة   
ن وا فإ ذذه َمذذن اافذذق تأم  ذذَن اإلمذذام فذذأمِّ رااص البخذذار  راذذم  (إذا أم 

بنذا الذد الحمذد افيذه أجذر اهكيا الهفااب م  اإلمام في اوله سم  الله لمن حمدص فيقوف المذأموم ر 646

 ظيم فعن رفا ة ابن راف  الزراي ااف ق بنا يوما  صلي اراء النبي صلى الله  ليه اسلم فلما رف  رأسه من 

الربعة ااف ق سم  الله لمن حمذدص ، اذاف رجذو اراءص ق ربنذا الذد الحمذد حمذدا بثيذرا طيبذا مباربذا فيذه ، فلمذا 

رااص  .اذذاف ق رأيذذت بضذذعة اثالثذذين ملكذذا يبهذذدرا ها أيهذذم يكهبهذذا أاف  ا صذذرل اذذاف ق مذذن المذذهكلم ، اذذاف ق أ ذذا ، 

  2/214البخار  الفهح 

  أن يقب   اراءته آيًة آية (1)

اذلد أد ى للفهم االهدبر اهي سنة النبي صلى الله  ليه اسلم بما ذبرر أم سلمة رضي الله  نها 

راايذة ق ثذم يقذف ثذم يقذوف ، الحمذد للذه رب  بسذم اللذه الذرحمن الذرحيم ، افذي)اراءة رسوف الله  ليذه اسذلم 

ذ  اراءتذه آيذًة آيذة رااص أبذو  (العالمين ، الرحمن الرحيم ، افي رااية ق ثم يقف ثم يقوف ق ملد يذوم الذدين يقب 

  2/65اصححه اضلبا ي في اإلرااء اذبر طراه  4551دااد رام 

  .االواول  ند رؤاس اآل  سن ة اإن تعل قت في المعنى بما بعدها

 ترتيو القراءة اتحسين الصور بها ق  (6)
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مفسذذرة حرفذذًا )ابا ذذت اراءتذذه صذذلى اللذذه  ليذذه اسذذلم  (ارتذذو القذذرآن تذذرتيال)بمذذا اذذاف اللذذه  ذذز اجذذو ق 

ابذذان صذذلى اللذذه  ليذذه اسذذلم يقذذرأ ) 151بسذذند صذذحيح صذذفة الصذذالة ق صق  6/254مسذذند أحمذذد  (.حرفذذا

  633اص مسلم رام را (بالسورة فيرتلها حهى تكون أطوف من أطوف منها

  .اهيا الهرتيو االهرسو أد ى للهفكر االخشوع بخالل اإلسراع االعفلة

امما يعين  لى الخشوع أيضا تحسين الصور بالهالاة افي ذلذد اصذايا  بويذة منهذا اولذه صذلى اللذه 

ا  1/161أخرجذه الحذابم  (وينوا القرآن بأصواتكم فإن الصور الحسن يزيد القذرآن حسذنا) ليه ا سلم ق 

  3111هو في صحيح الفام  رام 

اليس المقصود بهحسين الصور ق الهمبيط االقراءة  لذى ألحذان أهذو الفسذق اإ مذا جمذاف الصذور 

إن مذذذن أحسذذذن النذذذاس صذذذوتا بذذذالقرآن الذذذي  إذا )مذذذ  القذذذراءة بحذذذزن بمذذذا اذذذاف النبذذذي صذذذلى اللذذذه  ليذذذه اسذذذلم 

  2252هو في صحيح الفام  رام  ا 1/1335رااص إبن ماجه  (سمعهموص يقرأ حسبهموص يخشى الله

 أن يعلم أن الله ي فيبه في صالته ق  (6)

ااف الله  ز اجو اسمت الصالة بيني ابين  بد   صفين العبد  )ااف النبي صلى الله  ليه اسلم ق 

ق ما سأف ، فإذا ااف ق الحمد لله رب العالمين ااف الله ق حمد ي  بد  فإذا ااف ق الرحمن الرحيم ، ااف الله 

د ي  بد  ، فإذا ااف ق إياك  عبد اإياك  سهعين  أثنى  لي   بد  ، فإذا ااف ق مالد يوم الدين ، ااف الله ق مف 
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، ااف ق هيا بيني ابين  بذد  العبذد  مذا سذأف ، فذإذا اذاف ق إهذد ا الصذرا  المسذهقيم ، صذرا  الذيين أ عمذت 

صذحيح مسذلم بهذاب  (.بذد  العبذد  مذا سذأف ليهم  ير المغضوب  ليهم اال الضالين ، ااف الله ق هذيا لع

 الصالة باب اجوب اراءة الفاتحة في بو ربعة 

اهيا حدي   ظيم جليو لو اسهحضرص بو مصول لحصو له خشوع بالغ الوجد للفاتحة أثرا  ظيمذا 

  .بيف ال اهو يسهشعر أن رب ه يخاطبه ثم يعبيه سؤله

إن )ف رسذذذوف اللذذذه صذذذلى اللذذذه  ليذذذه اسذذذلم ق اينبغذذذي إجذذذالف هذذذيص المخاطبذذذة ااذذذدرها حذذذق  اذذذدرها ، اذذذا

ا هذذو فذذي صذذحيح  1/236مسذذهدرك الحذذابم  (أحذذدبم إذا اذذام يصذذلي فإ مذذا ينذذاجي ربذذه فلينظذذر بيذذف يناجيذذه

  1131الفام  رام 

 الصالة إلى سهرة االد و منها  (1)

اصر لنظر من اضمور المفيدة لهحصيو الخشوع في الصالة االههمام بالسهرة االصالة إليها فإن ذلد أ

ش اي نقص أجر المصلي   .المصلي اأحف  له من الشيبان اأبعد له  ن مرار الناس بين يديه فإ ه يشو 

رااص أبو دااد رام  (إذا صلى أحدبم فليصو إلى سهرة ا ليدن منها)ااف النبي صلى الله  ليه اسلم ق 

  611ا هو في صحيح الفام  رام  1/446 651

إذا صلى أحدبم إلى سهرة فليدن منهذا )مة ، ااف  ليه الصالة االسالم ق اللد و من السهرة فائدة  ظي
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االسن ة  615ا هو في صحيح الفام  رام  1/446 651رااص أبو دااد رام  (ال يقب  الشيبان  ليه صالته

 في الد و  من السهرة أن يكون بينه ابين السهرة ثالثة أذرع ابينها ابين موض  سفودص ممر  شذاة بمذا ارد فذي

  165،  1/164البخار  أ ظر الفهح  .اضحادي  الصحيحة

إذا )اأاصى النبي صلى الله  ليه اسلم المصلي بأن ال يسمح ضحذد أن يمذر  بينذه ابذين سذهرته فقذافق 

رااص  (بان أحدبم يصلي فال يدع أحدا يمر بين يديه ، ا ليدرأص ما اسذهباع فذإن أبذى فليقاتلذه فذإن معذه القذرين

  611في صحيح الفام  رام  ا هو 1/265مسلم 

. .ااف النوا  رحمه الله تعالى ق خ االحكمة في السهرة بف   البصر  ما اراءص امن  من يفهاو بقربذه

  4/216اتمن  الشيبان المرار االهعر  إلفساد صالته خ شرح صحيح مسلم 

در   (5)  اض  اليمنى  لى اليسر   لى الص 

 451مسلم رام  (اض  يدص اليمنى  لى اليسر )م في الصالة بان النبي صلى الله  ليه اسلم إذا اا

اااف رسوف الله صلى الله  ليه  2/61اا ظر إرااء الغليو  615أبودااد رام  (بان يضعهما  لى الصدر)ا 

. أن  ضذذ  أيما نذذا  لذذى شذذمائلنا فذذي الصذذالة( رااص الببرا ذذي فذذي المعفذذم .إ ذذا معشذذر اض بيذذاء أمر ذذا)ا سذذلم ق 

  3/111ااف الهيثمي ق رااص الببرا ي في اضاسط ارجاله رجاف الصحيح ا المفم   11411الكبير رام 

اسذذ و اإلمذذام أحمذذد رحمذذه اللذذه تعذذالى  ذذن المذذراد بوضذذ  اليذذدين إحذذداهما  لذذى اضخذذر  حذذاف القيذذام 
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  21فقاف ق هو ذف  بين يد  العزيز الخشوع في الصالة ابن رجش صق

العلماء ق الحكمة في هذيص الهي ذة أ هذا صذفة السذائو الذيليو اهذو  ااف ابن حفر رحمه الله تعالى ق ااف

  2/224فهح البار   .أمن  من العب  اأارب إلى الخشوع

 ( النظر إلى موض  السفود ق 15)

لما ارد  ن  ائشة )بان رسوف الله صلى الله  ليذه ا سذلم إذا صذلى طأطذأ رأسذه ا رمذى ببصذرص  حذو 

  15حيح  لى شر  الشيخين ا اافقه اضلبا ي صفة الصالة ص اااف ص 465رااص الحابم ا/ (اضر 

 1. رااص الحذابم فذي المسذهدرك (ا لما دخو الكعبة ما خلف بصرص موض  سفودص حهى خرج  نها)

  2/63اااف صحيح  لى شر  الشيخين ااافقه اليهبي ، ااف اضلبا ي اهو بما ااال ا إرااء الغليو  465/

ظر إلى أصبعه المشيرة اهو يحربها لما جاء  نه صلى الله  ليه اسلم أ ه أما إذا جلس للهشهد فإ ه ين

يشذذذير بأصذذذبعه الهذذذي تلذذذي اإلبهذذذام إلذذذى القبلذذذة ايرمذذذي ببصذذذرص إليهذذذا( رااص ابذذذن خزيمذذذة )بذذذان إذا جلذذذس للهشذذذهد 

اأشذذذار )افذذذي راايذذذة  135ااذذذاف المحقذذذق ق إسذذذنادص صذذذحيح اا ظذذذر صذذذفة الصذذذالة صق  615راذذذم  1/311

  .555اأبو دااد رام  4/3رااص أحمد  (فااو بصرص إشارتهبالسبابة الم ي

 مسألة 

اهنا سؤاف يدار في أذهان بع  المصلين اهو ق ما حكم إ ما  العينين في الصالة خصوصا اأن 
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 المرء اد يحس بمزيد من الخشوع إذا فعو ذلد ل 

م ابو اليو بما أن االفواب ق أن ذلد مخالف للسنة الواردة  ن النبي صلى الله  ليه اسلم بما ت قد 

ر سنة النظر إلى موض  السفود اإلى اضصب  الكن هناك شذيء مذن الهفصذيو فذي المسذألة  .اإل ما  يفو 

يذه ، اذاف رحمذه اللذه  فلندع الميدان للفارس النفسح المكان للعالمة أبي  بد الله ابن القيم يبين اضمذر ايفل 

م أ ه بان في الهشهد تعالى ق خ الم يكن من هديه صلى الله  ليه اسلم  تغمي   ينيه في الصالة ، ااد تقد 

 .. .يومئ ببصرص إلى أصبعه في الد اء اال ي فااو بصرص إشارته

ااد يدف   لى ذلد مد  يدص في صذالة الكسذول ليهنذااف العنقذود لمذا رأ  الفنذة ، ابذيلد رؤيهذه النذار 

ص اصاحبة الهرة فيها اصاحش المحفن ، ابيلد حدي  مدافعهه للبه يمة الهي أرادر أن تمر  بين يديه ارد 

الغالم االفارية احفزص بين الفاريهين ، ابيلد أحادي  رد  السالم باإلشارة  لى من سل م  ليذه اهذو فذي 

الصالة ، فإ ه إ ما بان يشير إلى من يراص ، ابيلد حدي  تعر   الشيبان له فأخيص فخنقه ابان ذلد رؤية 

  .سهفاد من مفمو ها العلم بأ ه لم يكن يغم   ينيه في الصالةفهيص اضحادي  ا يرها ي   . ين

ااد اخهلف الفقهاء في براههه ، فكرهه اإلمام أحمد ا يرص ااالوا ق هو فعو اليهود ، اأباحه جما ة 

.. االصواب أن ي قاف إن بان تفهيح العذين ال ي خذو  بالخشذوع فهذو أفضذو ، اإن بذان يحذوف بينذه .الم يكرهوص

ش  ليذه البذه فهنالذد ال ي كذرص الهغمذي  ابين الخش وع لما في ابلهه من الزخرفة االهزايق أا  يذرص ممذا يشذو 
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ابعا ، االقوف باسهحبابه في هيا الحاف أارب إلى أصوف الشرع امقاصدص من القوف بالكراهة ، االله أ لم 

  . دار الرسالة  1/253خ واد المعاد 

  .إذا د ت الحاجة لهالفي أمر يضر  بالخشوعابهيا يهبين أن السنة  دم اإل ما  إال 

 ( تحريد السبابة ق 11)

 اهيا أمر أهمله بثير من المصلين فضال  ن جهلهم بفائدته العظيمة اأثرص في الخشوع 

 2/115رااص اإلمذام أحمذد  (.لهي أشد  لى الشيبان من الحديذد)ااف النبي صلى الله  ليه اسلم ق 

خ أ  أن اإلشذذارة بالسذذبابة  نذذد الهشذذهد فذذي الصذذالة أشذذد  لذذى  115ق بسذذند حسذذن بمذذا فذذي صذذفة الصذذالة ص

ر العبذذد بوحدا يذذة اللذذه تعذذالى ااإلخذذالص فذذي العبذذادة اهذذيا أ ظذذم  الشذذيبان مذذن الضذذرب بالحديذذد ض هذذا تذذيب 

  .4/11خ الفهح الربا ي للسا اتي .شيء يكرهه الشيبان  عوذ بالله منه

رضذذذوان اللذذذه  لذذذيهم يهواصذذذون بذذذيلد ايحرصذذذون  ليذذذه اضجذذذو هذذذيص الفائذذذدة العظيمذذذة بذذذان الصذذذحابة 

ايهعاهدان أ فسهم في هيا اضمر الي  يقابله بثير من الناس في هيا الزمان باالسذهخفال ااإلهمذاف ، فقذد 

يعني ق اإلشذارة  .بان أصحاب النبي صلى الله  ليه اسلم يأخي بعضهم  لى بع )جاء في اضثر ما يلي ق 

افذي المببذوع مذن أبذي  141إبن أبي شيبة بسند حسن بما في صذفة الصذالة صق رااص  (باضصب  في الد اء

 الهند  - . الدار السلفية  311صق  15ج 5632شيبة فبأصب    أ ظر المصنف رام 
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بة مشيرة إلى القبلة طيلة الهشهد   .االسنة في اإلشارة بالسبابة أن تبقى مرفو ة مهحر 

 ار ااضد ية في الصالة الهنوي  في السور ااآليار ااضذب  (12)

اهذذيا ي شذذعر المصذذلي بهفذذدد المعذذا ي ااال هقذذاف بذذين المضذذامين المهعذذددة لميذذار ااضذبذذار اهذذيا مذذا 

ااضذبذذار ، فذذالهنوي  مذذن السذذن ة  (اخصوصذذا اصذذارها)يفهقذذدص الذذي  ال يحفذذ  إال  ذذددا محذذدادا مذذن السذذور 

  .اأبمو في الخشوع

 يه اسلم يهلوص اييبرص في صالته فإ نا  فد هيا الهنوع اإذا تأملنا ما بان النبي صلى الله  ل

 ففي أد ية االسهفهاح مثال  فد  صوصا مثو ق 

اللهذم با ذد بينذذي ابذين خبايذذا  بمذا با ذدر بذذين المشذرل االمغذذرب ، اللهذم  قنذي مذذن خبايذا  بمذذا )

ى الثوب اضبي  من الد  س ، اللهم ا سلني من خبايا  بالماء االثلج االبَرد نق    (.ي 

اجهذذت اجهذذي للذذي  فبذذر السذذموار ااضر  حنيفذذا امذذا أ ذذا مذذن المشذذربين ، إن صذذالتي ا سذذكي )

رر  اأ ا أاف المسلمين  ( .امحيا  امماتي لله رب العالمين ، ال شريد له ابيلد أم 

ك اال إله  يرك)  ( .سبحا د اللهم ابحمدك اتبارك اسمد اتعالى َجدُّ

  .ي يأتي بهيا مرة ابهيا مرة اهكياا ير ذلد من اضد ية ااضذبار االمصل

 افي السور الهي بان صلى الله  ليه اسلم يقرؤها في صالة الففر  فد  ددا بثيرا مباربا مثوق 
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ذذذذذو مثذذذذذو ق إذا الشذذذذذمس بذذذذذورر االزلزلذذذذذة ) ذذذذذو بالوااعذذذذذة االبذذذذذور ا ل ، ااصذذذذذار المفص  طذذذذذواف المفص 

  (ففر الفمعة بالسفدة ااإل سان االمعوذتين اارد أ ه ارأ الرام ايس االصافار ابان يقرأ في

افي صالة الظهر ارد أ ه بان يقرأ في بو  من الربعهين ادر ثالثين آية اارأ بالبارل االبراج االليو 

  .إذا يغشى

افي صالة العصر يقرأ في بو من الربعهين ادر خمس  شرة آية ايقرأ بالسور الهي سبقت في صالة 

  .الظهر

ذو بذالهين االزيهذون ااذرأ بسذورة محمذد االبذور االمرسذالر  افي صالة المغذرب يقذرأ بقصذار المفص 

  .ا يرها

و بذ  اأمر معاذا أن  (إذا السماء ا شقت)ا  (الشمس اضحاها)افي العشاء بان يقرأ من اسط المفص 

  .يقرأ بذ اض لى االقلم االليو إذا يغشى

ه اسذذذلم اذذذراءة مذذذائهي امائذذذة افذذذي ايذذذام الليذذذو بذذذان يقذذذرأ ببذذذواف السذذذور اارد فذذذي سذذذنهه صذذذلى اللذذذه  ليذذذ

ر القراءة   .اخمسين آية ابان أحيا ا يقص 

سذذبحان ربذذي )ا (سذذبحان ربذذي العظذذيم)اأذبذذار ربو ذذه صذذلى اللذذه  ليذذه اسذذلم مهنو ذذة فباإلضذذافة إلذذى 

اس رب المالئكذذة االذذراح)يقذذوف ق  (العظذذيم ابحمذذدص ذذد  ذذب وح ا  اللهذذم لذذد ربعذذت ابذذد آمنذذت )ايقذذوف ق  (س 
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لذت أ ذت ربذي ، خشذ  سذمعي ابصذر  ادمذي الحمذي ا ظمذي ا صذبي للذه رب الد أسلمت ا ليذد توب

  .(العالمين

ربنذذا لذذد )اأحيا ذذا  (ربنذذا الذذد الحمذذد)ق  (سذذم  اللذذه لمذذن حمذذدص)افذذي الرفذذ  مذذن الربذذوع يقذذوف بعذذد 

مذوء السذموار امذوء اضر  امذوء مذا )ابذان يضذيف أحيا ذا  (اللهم ربنذا )ا( لذد الحمذد)اأحيا ا  (الحمد

أهذو الثنذاء االمفذد ، اللهذم ال مذا   لمذا أ بيذت اال معبذي لمذا منعذت ، )ايضيف تارة  (بعدش ت من شيء 

  (اال ينف  ذا الفد  مند الفد  

يقذذوف أيضذذا ق  (سذذبحان ربذذي اض لذذى ابحمذذدص)ا (سذذبحان ربذذي اض لذذى)افذذي السذذفود باإلضذذافة إلذذى 

ذذذب وح اذذذداس رب المالئكذذذة االذذذراح) اللهذذذم لذذذد )لهذذذم ا فذذذر لذذذي( ا سذذذبحا د اللهذذذم ربنذذذا ابحمذذذدك ال)ا  (س 

رص اشذذق  سذذمعه ابصذذرص ، تبذذارك اللذذه  سذذفدر ابذذد آمنذذت الذذد أسذذلمت ، سذذفد اجهذذي للذذي  خلقذذه اصذذو 

  .ا ير ذلد (أحسن الخالقين

اللهذذذم ا فذذذر لذذذي )يقذذذوف  (رب ا فذذذر لذذذي رب ا فذذذر لذذذي)افذذذي الفلسذذذة بذذذين السذذذفدتين باإلضذذذافة إلذذذى 

  .(نياارحمني ااجبر ي اارفعني ااهد ي ا افني ااروا

الهحيذذار للذذه االصذذلوار االبيبذذار السذذالم  ليذذد أيهذذا )افذذي الهشذذهد  ذذدد مذذن الصذذيغ الذذواردة مثذذو 

 (.. الذم.الهحيار المباربار الصلوار البيبار للذه ، السذالم  ليذد أيهذا النبذي)ابيلد ارد  (.. الم.النبي
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  .(.. الم.الهحيار البيبار الصلوار لله ، السالم  ليد أيها النبي)اارد 

  .يأتي المصلي مرة بهيا امرة بهياف

ة صذذيغ منهذذا ق  اللهذذم صذذو   ذذو محمذذد ا لذذى آف )افذذي الصذذالة  لذذى النبذذي صذذلى اللذذه  ليذذه اسذذل م  ذذد 

محمد بما صليت  لى إبراهيم ا و آف إبراهيم إ د حميد مفيد ، اللهم بارك  لى محمد ا لى آف محمد 

  .(يدبما باربت  لى إبراهيم ا لى آف إبراهيم إ د حميد مف

اللهم صو   لى محمد ا لى أهو بيهه ا لى أوااجه اذريهه بما صليت  لى آف إبراهيم )اارد أيضا 

إ د حميد مفيد ابارك  لى محمد ا لذى آف بيهذه ا لذى أوااجذه اذريهذه بمذا باربذت  لذى آف إبذراهيم إ ذد 

  .حميد مفيد(

لذى آف إبذراهيم ابذارك  لذى اللهم صو   لى محمد النبي اضمي ا لى آف محمد بما صليت  )اارد 

 . (محمد النبي اضمي ا لى آف محمد بما باربت  لى آف إبراهيم في العالمين إ د حميد مفيد

م اال يمن  أن يواظش  لى بعضها أبثر من  ع بينها بما تقد  ااردر صيغ أخر  بيلد االسنة أن ينو 

بذذذي صذذذلى اللذذذه  يذذذه اسذذذلم  ل مهذذذا بعذذذ  لقذذذوة ثبوتهذذذا أا اشذذذههارها فذذذي بهذذذش الحذذذدي  الصذذذحيحة أا ضن الن

ا سألوص  ن الكيفية بخالل  يرها اهكيا م من النصوص االصيغ من بهاب صفة  .أصحابه لم  جمي  ما تقد 

صالة النبي صلى الله  ليذه اسذلم للعالمذة الشذيم محمذد  اصذر الذدين اضلبذا ي الذي  اجههذد فذي جمعهذا مذن 
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 بهش الحدي . 
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  مر  بموضعهأن يأتي بسفود الهالاة إذا  (13)

من آداب الهالاة السفود  ند المرار بالسفدة ااد اصف الله في بهابه الكريم النبيين االصالحين 

دا ابكيذا)بأ هم  اذاف ابذن بثيذر رحمذه اللذه تعذالى ق خ أجمذ  العلمذاء  (إذا تهلى  ليهم آيار الرحمن خراا سف 

  . . دار الشعش 1/231ر القرآن العظيم  لى شر ية السفود هاهنا ااهداء بهم ااتبا ا لمنوالهم خ تفسي

ايخذذران ل ذاذذان )اسذذفود الذذهالاة فذذي الصذذالة  ظذذيم اهذذو ممذذا يزيذذد الخشذذوع اذذاف اللذذه  ذذز اجذذو ق 

ااد ثبت  ن النبي صلى الله  ليه اسلم أ ه سفد بسورة النفم في صالته ارا   (يبكون ايزيدهم خشو ا

صذذليت مذذ  أبذذي هريذذرة رضذذي اللذذه  نذذه العهمذذة ف أ  ق  البخذذار  رحمذذه اللذذه فذذي صذذحيحه ) ذذن أبذذي رافذذ  اذذاف ق

فسفد فقلت له ، ااف ق سفدر خلف أبي القاسم صلى الله  ليه اسلم  (إذا السماء ا شقت)العشاء   فقرأ 

فينبغذذي المحافظذذة  .صذحيح البخذذار  ق بهذاب اضذان ، بذذاب الفهذذر بالعشذاء (.فذال أواف أسذذفد بهذا حهذذى ألقذذاص

الة خصوصذذا اأن سذذفود الذذهالاة فيذذه تذذر يم للشذذيبان اتبكيذذت لذذه اذلذذد ممذذا  لذذى سذذفود الذذهالاة فذذي الصذذ

إذا ارأ ابن آدم السفدة ) ن أبي هريرة ااف ق ااف رسوف الله صلى الله  ليه ا سلم ق  .يضعف بيدص للمصلي

ي ، ا هزف الشيبان يبكي ، يقوف ق يا ايله ، أمر بالسفود فسفد ، فله الفنة ، اأمرر بالسفود فعصيت ، فل

  133رااص اإلمام مسلم في صحيحه رام  .(النار

  االسهعاذة بالله من الشيبان (14)
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 الشيبان  دا لنا امن  دااته ايامه بالوسوسة للمصلي بي ييهش خشو ه ايلبِّس  ليه صالته. 

خ ا الوسواس يعر  لكو من توجه إلى الله تعالى بيبر أا بغيرص ، ال بد له مذن ذلذد ، فينبغذي للعبذد 

يثبذذت ايصذذبر ، ا يذذالوم مذذا هذذو فيذذه مذذن الذذيبر االصذذالة اال يضذذفر ، فإ ذذه بمالومذذة ذلذذد ينصذذرل  نذذه بيذذد أن 

  .(إن بيد الشيبان بان ضعيفا)الشيبان 

ابلمذذا أراد العبذذد توجهذذا إلذذى اللذذه تعذذالى بقلبذذه جذذاء مذذن الوسوسذذة أمذذور أخذذر  ، فذذإن الشذذيبان بمنزلذذة 

الله تعالى ، أراد اب  البريق  ليه ، الهيا ايو لذبع  السذلف ق خ  ااط  البريق ، بلما أراد العبد السير إلى

مفمذوع ) .إن اليهود االنصار  يقولون ق ال  وسذوس اذاف ق صذداوا ، امذا يصذن  الشذيبان بالبيذت الخذرب خ

  .(651/  22الفهاا  

ت خ ااد مثو ذلد بمثذاف حسذن ، اهذو ثالثذة بيذور ق بيذت للملذد فيذه بنذووص اذخذائرص اجذواهرص، ابيذ

للعبد فيه بنوو العبد اذخائرص اجواهرص اليس جواهر الملد اذخائرص ، ابيت خاف صفر ال شيء فيه ، ففاء 

  (43الوابو الصيش صق )اللص يسرل من أحد البيور ، فمن أيها يسرل ل 

خ االعبد إذا اام في الصالة  ار الشذيبان منذه ، فإ ذه اذد اذام فذي أ ظذم مقذام اأاربذه اأ يظذه للشذيبان ، 

أشدص  ليه فهو يحرص ايفههد بو االجههاد أن ال يقيمه فيه بو ال يزاف بذه يعذدص ايمن يذه اينسذيه ، ايفلذش ا

ن  ليذذه شذذأن الصذذالة ، فيههذذاان بهذذا فيهربهذذا فذذإن  فذذز  ذذن ذلذذد منذذه ، ا صذذاص  . ليذذه بخيلذذه ارجلذذه حهذذى يهذذو 
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 فسذذه ، ايحذذوف بينذذه ابذذين البذذه ،  العبذذد ، ااذذام فذذي ذلذذد المقذذام ، أابذذو  ذذدا اللذذه تعذذالى حهذذى يخبذذر بينذذه ابذذين

رص في الصالة ما لم يكن ييبر ابو دخوله فيها ، حهى ربما بان اذد  سذي الشذيء االحاجذة اأيذس منهذا ،  فييب 

فييبرص إياها في الصالة ليشغو البه بها ، ايأخيص  ن الله  ز اجو ، فيقوم فيها بال الش ، فال يناف من إاباف 

ا يناله المقبو  لى ربه  ز اجو الحاضر بقلبه في صذالته ، فينصذرل مذن صذالته الله تعالى ابرامهه ااربه م

مثلما دخو فيها بخبايذاص اذ وبذه اأثقالذه ، لذم ت خَفذف   نذه بالصذالة ، فذإن الصذالة إ مذا تكفذر سذي ار مذن أد  

  36خ الوابو الصيش صق .حقها ، اأبمو خشو ها ، اااف بين يد  الله تعالى بقلبه ااالبه

 هة بيد الشيبان اإذهاب اسوسهه أرشد ا النبي صلى الله  ليه اسلم إلى العالج الهالي ق المواج

 ن أبي العاص رضي الله  نذه اذاف ق يذا رسذوف اللذه إن الشذيبان اذد حذاف بينذي ابذين صذالتي ااراءتذي 

ذ بالله منه )يلبِّسها  لي  ، فقاف رسوف الله صلى  ليه اسلم ق  ذاك شيبان ي قاف له خنزب فإذا أحسسهه فهعو 

  2253رااص مسلم رام ق  .ااف ق ففعلت ذلد فأذهبه الله  ني .(ااتفو  لى يسارك ثالثا

إن أحذدبم إذا )امن بيد الشيبان للمصلي ما أخبر ا  نه صلى اللذه  ليذه اسذلم ا ذن  الجذه فقذاف ق 

فذإذا  .حهى ال يدر  بم صذلى -خلط  ليه صالته اشككه فيها  يعني -اام يصلي جاء الشيبان فلبس  ليه 

رااص البخذار  ، بهذاب السذهو ، بذاب السذهو فذي الفذر   (اجد ذلد أحدبم فليسفد سذفدتين اهذو جذالس

  .االهبوع
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إذا بان أحدبم في الصالة )امن بيدص بيلد ما أخبر ا  نه رسوف الله صلى الله  ليه ا سلم بقوله ق 

 .(ص أحدا أا لم يحذدا ، فأشذكو  ليذه ، فذال ينصذرل حهذى يسذم  صذوتا أا يفذد ريحذافوجد حربة في دبر

  .315رااص مسلم رام 

بذذو إن بيذذدص ليبلذذغ مبلغذذا  فيبذذا بمذذا يوضذذحه هذذيا الحذذدي  ق  ذذن ابذذن  بذذاس أن النبذذي صذذلى اللذذه  ليذذه 

ا ، فقاف رسوف الله صلى الله  ليه اسلم  اسلم س و  ن الرجو يخي و إليه في صالته أ ه أحدا الم ي حد 

إن الشيبان يأتي أحدبم اهو في صالته حهى يفهح مقعدته فيخيو إليه أ ه أحدا الم ي حدا ، فإذا اجد )ق 

رااص الببرا ذي فذي الكبيذر  (أحدبم ذلد فال ينصرفن حهذى يسذم  صذور ذلذد بأذ ذه أا يفذد ريذح ذلذد بأ فذه

  .رجاف الصحيحرجاله  1/242اااف في مفم  الزاائد  222صق  11جق 11116رام 

  مسألة

اهناك خد ة شيبا ية يذأتي بهذا خ خنذزب خ إلذى بعذ  الخيِّذرين مذن المصذلين اهذي محاالذة إشذغالهم 

بذذالهفكير فذذي أبذذواب أخذذر  مذذن البا ذذار  ذذن الصذذالة الهذذي هذذم بشذذأ ها اذلذذد بإشذذغاف أذهذذا هم بذذبع  أمذذور 

صالتهم اربما لب س  و بعضهم بأن  مر الد وة أا المسائو العلمية فيسهغراون فيها فال يعقلون أجزاء من 

ذذز الفذذيل فذذي الصذذالة ، النذذدع المفذذاف لشذذيم اإلسذذالم ابذذن تيميذذة يفلذذي اضمذذر ايفييذذش  ذذن هذذيص  بذذان يفهِّ

  .الشبهة
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اإ ي ضجهز جيشي اأ ا فذي )ااف رحمه الله تعالى ق خ اأما ما يرا   ن  مر بن الخباب من اوله ق 

بالفهاد اهو أمير المؤمنين ، فهو أمير الفهاد ، فصذار بذيلد مذن بعذ  فياك ضن  مر بان مأمورا  (الصالة

الوجوص بمنزلة المصلي الي  يصلي صالة الخول حاف معاينة العدا ، إما حاف القهاف اإما  ير حاف القهاف 

يذذا أيهذذا )اذذاف تعذذالى ق  .، فهذذو مذذأمور بالصذذالة ، امذذأمور بالفهذذاد ، فعليذذه أن يذذؤد  الذذواجبين بحسذذش اإلمكذذان

، امعلوم أن طمأ ينة القلش حاف الفهاد  (اليين آمنوا إذا لقيهم ف ة فاثبهوا ااذبراا الله بثيرا لعلكم تفلحون

ر أ ه  قص مذن الصذالة شذيء ضجذو الفهذاد لذم يقذدح هذيا فذي بمذاف  ال تكون ببمأ ينهة حاف اضمن ، فإذا ا دِّ

  .إيمان العبد اطا هه

فذذإذا )، المذذا ذبذذر اللذذه سذذبحا ه صذذالة الخذذول اذذاف ق  الهذذيا تخفذذف صذذالة الخذذول  ذذن صذذالة اضمذذن

فاإلاامة المذأمور بهذا حذاف البمأ ينذة  (اطمأ نهم فأايموا الصالة إن الصالة با ت  لى المؤمنين بهابا مواوتا

  .ال يؤمر بها حاف الخول

  امذذ  هذذيا ق فالنذذاس مهفذذااتون فذذي ذلذذد ، فذذإذا اذذو  إيمذذان العبذذد بذذان حاضذذر القلذذش فذذي الصذذالة ، مذذ

لهذم فذال ينكذر لمثلذه أن  ا الم  تدبرص ل مور بها ، ا مر اد ضرب اللذه الحذق  لذى لسذا ه االبذه ، اهذو المحذد 

يكون م  تدبيرص جيشه في الصالة من الحضور ما ليس لغيرص ، لكن ال ريش أن حضورص م   دم ذلد يكون 

الخذول فذي اضفعذاف الظذاهرة أاو  ، اال ريش أن صالة رسوف اللذه حذاف أمنذه با ذت أبمذو مذن صذالته حذاف 

فذذذذذإذا بذذذذذان اللذذذذذه اذذذذذد  فذذذذذا حذذذذذاف الخذذذذذول  ذذذذذن بعذذذذذ    .الواجبار الظاهرة فكيف بالباطنة
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ابالفملة فهفكر المصلي في الصالة ففي  أمر يفش  ليه ، اد يضيق ااهذه ، لذيس بهفكذرص فيمذا لذيس 

في تدبير جيشه إال في تلد ااد يكون  مر لم يمكن ف لعلها ق يمكنه   الهفكر  .بواجش أا فيما لم يضق ااهه

الحاف ، اهو إمام اضمة االواردار  ليه بثيرة ، امثو هيا يعر  لكو أحد بحسش مرتبهه ، ااإل سان دائما 

ييبر في الصالة ما ال ييبرص خارج الصالة ، امن ذلد ما يكون من الشيبان ، بما أن بع  السلف ذبر له 

ام فصو ، فقام فصلى فيبرص ، فقيو له ، من أين  لمت ذلد ل رجو أ ه دفن ماال ااد  سي موضعه ، فقاف ق 

ااف ق  لمت أن الشيبان ال يد ه في الصالة حهذى يذيبرص بمذا يشذغله اال أهذم  نذدص مذن ذبذر موضذ  الذدفن ، 

لكذذن العبذذد الكذذيِّس يفههذذد بمذذاف الحضذذور مذذ  بمذذاف فعذذو بقيذذة المذذأمور ، اال حذذوف اال اذذوة إال باللذذه العلذذي 

  .615/  22الفهاا   مفموع .العظيم

  الهأمو في حاف السلف في صالتهم (11)

اهذذيا يزيذذد الخشذذوع ايذذدف  إلذذى االاهذذداء فذذذ خ لذذو رأيذذت أحذذدهم ااذذد اذذام إلذذى صذذالته فلمذذا ااذذف فذذي 

محرابه ااسهفهح بالم سيدص خبر  لى البه أن ذلد المقام هو المقام الذي  يقذوم النذاس فيذه لذرب العذالمين 

  22ه خ الخشوع في الصالة ابن رجش ص ق فا خل  البه اذهو  قل

ااف مفاهد رحمه الله ق خ بان إذا اام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشد بصرص إلى شيء أا يلهفت 

خ تعظذذيم اذذدر .أا يقلذش الحصذذى أا يعبذذ  بشذذيء أا يحذذدا  فسذذه مذذن شذذأن الذذد يا إال  اسذذيا مذذا دام فذذي صذذالته
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  1/111الصالة 

الصالة بأ ه  ود من الخشوع ، ابان يسفد فأتى المنفنيق فأخي طائفة من  بان ابن الزبير إذا اام في

ثوبه اهو في الصالة ال يرف  رأسه ، ابان مسلمة بن بشار يصلي في المسفد فا هدم طائفة منه فقام الناس 

اهذو فذي الصذالة لذم يشذعر ، القذذد بلغنذا أن بعضذهم بذان بذالثوب الملقذذى ، ابعضذهم ينفهذو مذن صذالته مهغيذذر 

ابعضهم  .ابعضهم إذا بان في الصالة ال يعرل من  لى يمينه اشماله .للون لقيامه بين يد  الله  ز اجوا

يصفر اجهه إذا توضأ للصالة ، فقيو له إ ا  راك إذا توضأر للصالة تغيرر أحوالد ، ااف ق إ ي أ رل بين 

هزلزف ايهلذون اجهذه ، فقيذو يد  من سأاوم ، ابان  لي بن أبي طالش رضي الله  نه إذا حضرر الصالة ي

له ق ما لد ل فيقوف ق جاء االله اات أما ة  رضها الله  لى السموار ااضر  االفباف فأبين أن يحملنها 

ابلغنذا  ذن  .ابان سعيد الهنوخي إذا صلى لم تنقبذ  الذدموع مذن خديذه  لذى لحيهذه .اأشفقن منها احمله ها

 .ير لو ه ، ابذان يقذوف ق أتذدران بذين يذد  مذن أاذف امذن أ ذاجيبع  الهابعين أ ه بان إذا اام إلى الصالة تغ

  255فمن منكم لله في البه مثو هيص الهيبة ل سالح اليقظان لبرد الشيبان ق  بد العزيز السلمان صق 

ا  ا  فسد في الصالة فقاف ق أَا شيء أحشُّ إلي  من الصالة أحد  ااالوا لعامر بن  بد القيس ق أتحد 

ا أ فسنا في الصالة ، فقافق أبالفنة االحور ا حو ذلد ل االوا ال ، الكن بأهلينا به  فسي ! االوا  ق إ ا لنحد 

فقاف ق ضن تخهلف اضسن ة في  أحشُّ إلي  فأ  ضن يكثر طعن الرماح في جسذد  أحذش  إلذي مذن أن  .اأموالنا

ا  فسي في الصالة بأمور الد يا    أحد 
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بنت في سائر أحوالي أبون فيهن ، لكنت أ ا أ ا ق إذا بنت  اااف سعد بن معاذ ق في  ثالا خصاف لو

في الصالة ال أحدا  فسي بغير ما أ ا فيه ، اإذا سمعت من رسوف الله حديثا ال يق  في البي ريش أ ه الحق  

ا  فسي بغير ما تقوف ايقاف لها الفهاا  البن تيمية    22/651، اإذا بنت في جناوة لم أحد 

ق أاوم باضمر ، اأمشي بالخشية ، اأدخو بالنية ، اأبب ر بالعظمة ، اأارأ بالهرتيو  ااف حاتم رحمه الله

االهفكيذذذذر ، اأربذذذذ  بالخشذذذذوع ، اأسذذذذفد بالهواضذذذذ  ، اأجلذذذذس للهشذذذذهد بالهمذذذذام ، اأسذذذذل م بالنيذذذذة، اأخهمهذذذذا 

ر باإلخالص لله  ز اجو ، اأرج   لى  فسي بالخول أخال أن ال يقبو مني اأحفظذه بالفهذد إلذى المذو

  21 - 26الخشوع في الصالة 

ذذماع منهمذذا ق أبذذو حذذاتم الذذراو  امحمذذد بذذن  صذذر  اذذاف أبذذو بكذذر الصذذبغي ق أدربذذت إمذذامين لذذم أ رول الس 

المراو  ، فأما ابن  صر فما رأيت أحسن صالة منه ، لقد بلغني أن و بورا اعد  لى جبههه فساف الدم  لى 

مذذذا رأيذذت أحسذذن صذذالة مذذذن محمذذد بذذن  صذذر ، بذذذان ااذذاف محمذذذد بذذن يعقذذوب اضخذذرم ق  .اجهذذه الذذم يهحذذرك

ذه  لذى  فسذه ، القذد بنذا  هعفذش مذن حسذن صذالته اخشذو ه اهيبهذه للصذالة .اليباب يق   لى أذ ه . فال ييب 

ابذذان شذذيم اإلسذذالم ابذذن تيميذذة  1/11تعظذذيم اذذدر الصذذالة  .بذذان يضذذ  ذانذذه  لذذى صذذدرص بأ ذذه خشذذبة منصذذوبة

ذة فذي منااذش  .تعذد أ ضذاؤص حهذى يميذو يمنذة ايسذرةرحمه اللذه تعذالى إذا دخذو فذي الصذالة تر الكوابذش الدري 

  .دار الغرب اإلسالمي 13المفههد ابن تيمية لمر ي الكرمي صق 

ينظذذذر فذذذي سذذذا هه اآخذذذر يصذذذلح هندامذذذه اثالذذذ  يعبذذذ   اارن بين هيا ابين ما يفعلذه بعضذنا اليذوم هذيا 
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ضهم يهاب  الزخارل في السفاد االسقول أا بأ فه امنهم من يبي  ايشهر  في الصالة اربما  د   قودص ابع

ل  لى من بفا بيه   .يحااف الهعر 

  .ت ر  لو ااف ااحد من هؤالء بين يد   ظيم من  ظماء الد يا هو يفرؤ  لى فعو شيء من ذلد

  معرفة مزايا الخشوع في الصالة (16)

 امنها 

هوبذذذة فيحسذذذن اضذذذوءها مذذذا مذذذن امذذذر ء مسذذذلم تحضذذذرص صذذذالة مك)اولذذذه صذذذلى اللذذذه  ليذذذه ا سذذذلم ق  -

رااص  .(اخشذذو ها اربو هذذا ، إال با ذذت بفذذارة لمذذا ابلهذذا مذذن الذذي وب مذذا لذذم تذذؤر ببيذذرة ، اذلذذد الذذدهر بلذذه

  2/4/6رام  1/256مسلم 

إن العبد ليصذلي الصذالة مذا )أن اضجر المكهوب بحسش الخشوع بما ااف صلى الله  ليه اسلم ق  -

رااص اإلمذام  (هذا ، سذبعها ، سدسذها ، خمسذها ، ربعهذا ، ثلثهذا ،  صذفهاي كهش له منها إال  شرها ، تسعها ، ثمن

  1626اهو في صحيح الفام   4/321أحمد 

لذذيس لذذد مذذن )أ ذذه لذذيس لذذه مذذن صذذالته إال مذذا  قذذو منهذذا بمذذا جذذاء  ذذن ابذذن  بذذاس رضذذي اللذذه  نذذه ق  -

  .(صالتد إال ما  قلت منها

إن العبذد )خشوع بما ااف النبذي صذلى  ليذه اسذلم ق أن اضاوار ااآلثام تنحط  نه إذا صل ى بهمام ا -
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تذذذي بي وبذذذه بلهذذذا فوضذذذعت  لذذذى رأسذذذه ا اتقيذذذه فكلمذذذا ربذذذ  أا سذذذفد تسذذذاابت  نذذذه رااص ) (إذا اذذذام يصذذذلي أ 

ااف المناا  ق خ المراد أ ه بلما أتم ربنًا سقط  .(اهو في صحيح الفام  3/15البيهقي في السنن الكبر  

تمهذا تكامذو السذقو  اهذيا فذي صذالة مهذوفرة الشذرا  ااضربذان االخشذوع  نه ربن مذن الذي وب حهذى إذا أ

رااص  .بما يؤذن به لف  خ العبد خ اخ القيام خ إذ هو إشارة إلى أ ه اام بين يد  ملد الملوك مقام  بد ذليو خ

  .اهو في صحيح الفام  3/15البيهقي في السنن الكبر  

ذذة مذذن  فسذذه ، اأحذذس بأثقذذاف اذذد اضذذعت  نذذه ،  أن الخاشذذ  فذذي صذذالته خ إذا ا صذذرل منهذذا اجذذد - خف 

ة  ينه ا عيم راحذه ، اجنذة البذه ،  فوجد  شاطا اراحة اراحا ، حهى يهمنى أ ه لم يكن خرج منها ، ض ها ار 

امسهراحه في الد يا ، فال يزاف بأ ه في سفن اضيق حهذى يذدخو فيهذا ، فيسذهريح بهذا ، ال منهذا ، فذالمحبون 

يا بالف أرحنا )ح بصالتنا ، بما ااف إمامهم ااداتهم ا بيهم صلى الله  ليه اسلم ق يقولون ق  صلي فنسهري

  .الم يقو أرحنا منها (بالصالة

ة  ينه في الصالة ، بيف تقر   (جعلت ارة  يني بالصالة)اااف صلى الله  ليه اسلم ق  علت ار  فمن ج 

  .36 ينه بدا ها ابيف يبيق الصبر  نها ل خ الوابو الصي ش 

  االجههاد بالد اء في مواضعه في الصالة اخصوصا في السفود (16)

الشد أن مناجاة الله تعالى االهيلو إليه االبلش منه ااإللحاح  ليه مما يزيد العبد صلة برب ه فيعظم 



 سبباً للخشوع في الصالة  33 

     www.islamqa.info 

   
35 

من لم يسذأف اللذه )ا (أد و ربكم تضر ا اخفية)خشو ه ، االد اء هو العبادة االعبد مأمور به ااف تعالى ق 

ااد ثبت الد اء  2616احسنه في صحيح الهرمي   1/426رااص الهرمي  بهاب الد وار  ( ليهيغضش 

فذذي الصذذالة  ذذن النبذذي صذذلى اللذذه  ليذذه اسذذلم فذذي مواضذذ  معينذذة هذذي السذذفود ابذذين السذذفدتين ابعذذد الهشذذهد 

 أاذذرب مذذا يكذذون العبذذد مذذن ربذذه اهذذو سذذاجد)اأ ظذذم هذذيص المواضذذ  السذذفود لقولذذه صذذلى اللذذه  ليذذه اسذذلم ق 

ااذذذاف ق )...أمذذذا  211رااص مسذذذلم بهذذذاب الصذذذالة بذذذاب مايقذذذاف فذذذي الربذذذوع االسذذذفود راذذذم  (فذذذأبثراا الذذذد اء

رااص مسلم بهاب الصالة باب  (أن ي سهفاب لكم -أ  حر   اجدير  -السفود فاجههداا في الد اء َفَقَمن 

  256النهي  ن اراءة القرآن في الربوع االسفود رام 

ذذه ، اأالذذه اآخذذرص ، )يذذه اسذذلم فذذي سذذفودص ق امذذن أد يهذذه صذذلى اللذذه  ل ل  ذذه اج  اللهذذم ا فذذر لذذي ذ بذذي د ا 

اللهذم )ابذيلد  216رااص مسلم ق بهاب الصالة ، باب ما ي قاف في الربذوع االسذفود راذم  (ا ال يهه اسرص

ااذد  1566اهذو فذي صذحيح النسذائي 2/165أخرجه النسائي ق المفهبى  (ا فر لي ما أسررر اما أ لنت

م ب   .11ع  مابان يد و به بين السفدتين أ ظر السبش رام تقد 

إذا فذرغ أحذدبم مذن الهشذهد )امما بان يد و به صلى الله  ليه اسلم بعد الهشهد ما لمنذاص بقولذه ق خ 

فليسهعي بالله من أرب  ا من  ياب جهنم ، امن  ياب القبر ، امن فهنة المحيا االممار ، امن شر المسيح 

اللهم حاسبني حسابا )( .اللهم إ ي أ وذ بد من شر ما  ملت امن شر ما لم أ مو)( ابان يقوف .الدجاف

ذذم أبذذا بكذذر الصذذديق رضذذي اللذذه  نذذه أن يقذذوف ق  (يسذذيرا اللهذذم إ ذذي ظلمذذت  فسذذي ظلمذذا بثيذذرا ، اال يغفذذر )ا ل 
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 اسذم  رجذال يقذوف فذي (الي وب إال أ ت ، فا فر لي مغفرة مذن  نذدك، اارحمنذي إ ذد أ ذت الغفذور الذرحيم

اللهم إ ي أسألد يا الله اضحد الصمد الي  لذم يلذد الذم يولذد الذم يكذن لذه بفذوا أحذد أن تغفذر لذي )تشهدص ق 

فر لذه فر له ، اد    اسذم  آخذر يقذوف فذي  (.ذ وبي إ د أ ت الغفور الرحيم فقاف صلى الله  ليه اسلم ق اد   

 شذريد لذد المنذان يذا بذدي  السذموار اللهم إ ي أسألد بأن لد الحمد ، ال إلذه إال أ ذت احذدك ال)تشهدص ق 

ااضر  يا ذا الفالف ااإلبرام يا حي يا ايوم إ ي أسذألد الفنذة اأ ذوذ بذد مذن النذار فقذاف النبذي صذلى اللذه 

 ليذذه اسذذلم ضصذذحابه ق تذذدران بمذذا د ذذا ل اذذالوا اللذذه ارسذذوله أ لذذم اذذاف ق االذذي   فسذذي بيذذدص لقذذد سذذأف اللذذه 

ابذان مذن آخذر مذا يقولذه صذلى اللذه  ليذه اسذلم  (.اب اإذا س  و به أ بذىباسمه اض ظم الي  إذا د  ي به أج

رر اما أسررر امذا أ لنذت امذا أسذرفت امذا أ ذت )بين الهشهد االهسليم ق  مت اما أخ  اللهم ا فر لي ما اد 

ر ، ال إله إال أ ت م اأ ت المؤخِّ ة خ هيص اضد ية ا يرها اتخريفها في صفة الصال (.أ لم به مني أ ت المقدِّ

احف  مثو هيص اضد ية يعالج مشكلة صمت بع  النذاس اراء اإلمذام  11 . 163للعالمة اضلبا ي صق 

 إذا فر وا من الهشهد ض هم ال يدران ماذا يقولون. 

  اضذبار الواردة بعد الصالة (11)

 فإ ه مما يعين  لى تثبيت أثر الخشوع في القلش اما حصو من بربة الصالة افائدتها 

أن مذن حفذ  البا ذة اضالذى اصذيا هها إتبا هذا ببا ذة ثا يذة ، ابذيلد فذإن المهأمذو ضذبذار مذا االشد 

المصلي يسهغفر ربه  ما حصو من الخلو في صالته  بعذذذد الصذذذالة يفذذذد أ هذذذا تبذذذدأ باالسذذذهغفار ثالثذذذا فكذذذأن 
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لذذنقص فذذي ا مذذا حصذذو مذذن الهقصذذير فذذي خشذذو ها فيهذذا ، امذذن المهذذم بذذيلد االههمذذام بالنوافذذو فإ هذذا تفبذذر ا

  .الفرائ  امنه اإلخالف بالخشوع

 ابعد الكالم  ن تحصيو اضسباب الفالبة للخشوع يأتي الحدي   ن 

  

ر صفوص   ثا يا ق دف  الموا   االشوا و الهي تصرل  ن الخشوع اتكدِّ

  إوالة ما يشغو المصلي من المكان (15)

نسهر فيه  قل اايو ث) ن أ س رضي الله  نه ااف ق بان ا رام  لعائشة سهرر به جا ش بيهها  (وب ملو 

 نذذذي فإ ذذذه ال تذذذزاف تصذذذاايرص تعذذذر  لذذذي فذذذي  -أويلذذذي  -أميبذذذي )، فقذذذاف لهذذذا النبذذذي صذذذلى اللذذذه  ليذذذه اسذذذلم ق 

  .15/351رااص البخار  ق فهح البار   (صالتي

بيذت صذغير )ا ن القاسم  ن  ائشة رضي الله  نها أ ه بان لها ثوب فيه تصذااير ممذداد إلذى سذهوة 

فكذذان النبذذي صذذلى اللذذه  ليذذه اسذذلم يصذذلي إليذذه فقذذاف ق  (نحذذدر فذذي اضر  الذذيال شذذبيه بالمخذذدع أا الخزا ذذةم

ريه  ني فإ ه ال تزاف تصاايرص تعر  لي في صالتي) رااص مسلم رحمه الله في  .فأخرته ففعلهه اسائد (أخ 

  3/1661صحيحه 

ا دخذو الكعبذة ليصذلي فيهذا رأ  ار ذي ايدف  لى هيا المعنى أيضا أن النبي صلى الله  ليذه اسذلم لمذ
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إ ذي  سذيت أن آمذرك أن تخمذر القذر ين فإ ذه لذيس ينبغذي أن يكذون فذي )ببل فلما صلى ااف لعثمذان الحفبذي 

  2154اهو في صحيح الفام   2535( أخرجه أبو دااد .البيت شيء يشغو المصلي

ضوضذذذذاء ااضصذذذذوار ايذذذذدخو فذذذذي هذذذذيا ا االحهذذذذراو مذذذذن الصذذذذالة فذذذذي أمذذذذابن مذذذذرار النذذذذاس اأمذذذذابن ال

  .المز فة ابفا ش المهحدثين افي مفالس اللغو االلغط ابو ما يشغو البصر

ابيلد تفنش الصالة في أمابن الحر  الشديد االبرد الشديد إذا أمكن ذلد فإن النبي صلى الله  ليه 

خ إن الصذالة فذي اسلم أمر باإلبراد في صالة الظهر بالصيف ضجو هيا ، اذاف ابذن القذيم رحمذه اللذه تعذالى ق 

ر ، فمذذن حكمذذة الشذذارع أن  ص اتضذذف  شذدة الحذذر تمنذذ  صذذاحبها مذذن الخشذذوع االحضذذور ، ايفعذذو العبذذادة بهكذذر 

أمرهم بهأخيرها حهى ينكسر الحر  ، فيصلي العبد بقلذش حاضذر ، ايحصذو لذه مقصذود الصذالة مذن الخشذوع 

  22خ الوابو الصي ش  . دار البيان صق  .ااإلاباف  لى الله تعالى

  أن ال يصلي في ثوب فيه  قوش أا بهابار أا ألوان أا تصااير تشغو المصلي (25)

فعن  ائشة رضي الله  نها االت ق اام النبي الله صلى الله  ليه ا سلم يصلي في خميصة ذار أ الم 

هم اذهبوا بهيص الخميصة إلى أبي ج)فنظر إلى  لمها فلما اضى صالته ااف ق  -أ  ق بساء مخبط امرب    -

، فإ ها ألههني آ فا في صالتي خ -بساء ليس فيه تخبيط اال تبريز اال أ الم  -بن حييفة ا أتو ي بأ بفا ي ه 

افي رااية ق خ شغلهني أ الم هيص خ افي رااية ق خ با ت له خميصة لها  لم ، فكان يهشا و بها في الصالة خ 
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  .1/351جق  116الراايار في صحيح مسلم رام 

أن ال يصلي في ثياب فيها صور اخصوصا ذاار اضرااح بمذا شذاع اا هشذر فذي هذيا  امن باب أالى

  .الزمان
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  أن ال يصلي ابحضرته طعام يشههيه (21)

  165رااص مسلم رام  (ال صالة بحضرة طعام)اااف رسوف الله صلى الله  ليه اسلم ق 

م له ، بدأ بالبعام ض ه ض  البعام احضر بين يديه أا ا دِّ ال يخش  إذا تربذه ااذام يصذلي ا فسذه  فإذا ا 

ب الَعشذاء )بو إن  ليه أن ال يعفو حهى تنقضي حاجهذه منذه لقولذه صذلى اللذه  ليذه اسذلمق  .مهعلِّقة به إذا اذرِّ

إذا )افذذي راايذذة ق  (.اال تعفلذذوا  ذذن  شذذائكم .احضذذرر الصذذالة ، فابذذدؤا بذذه ابذذو أن تصذذلوا صذذالة المغذذرب

ض   شاء أحدبم اأايمت الصالة ف مهفق  ليه ، البخار  بهاب  (ابدؤا بالعشاء اال يعفلن  حهى يفرغ منها 

  .115-116اآلذن ، باب إذا حضر البعام اأايمت الصالة ، افي مسلم رام 

  أن ال يصلي اهو حاان أا حااش (22)

 هذى رسذوف )الشد  أن مما ينذافي الخشذوع أن يصذلي الشذخص ااذد حصذرص البذوف أا الغذائط الذيلد 

رااص إبن ماجه في سننه  .االحاان أ  الحابس البوف (له  ليه اسلم أن يصلي الرجو اهو حاانالله صلى ال

  .االحااش هو حابس الغائط .6132اهو في صحيح الفام  رام  616رام 

امن حصو له ذلد فعليه أن ييهش إلى الخالء لقضاء حاجهه الو فاته ما فاته من صالة الفما ة فإن 

رااص  .(إذا أراد أحدبم أن ييهش الخالء ااامذت الصذالة فليبذدأ بذالخالء)سلم ااف ق  النبي صلى الله  ليه ا

  255اهو في صحيح الفام  رام  11أبو دااد رام 
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بذذو إ ذذه إذا حصذذو لذذه ذلذذد أثنذذاء الصذذالة فإ ذذه يقبذذ  صذذالته لقضذذاء حاجهذذه ثذذم يهبهذذر ايصذذلي ضن النبذذي 

 165( صذحيح مسذلم راذم . اهذو يدافعذه اضخبثذانال صذالة بحضذرة طعذام اال)صلى الله  ليه اسذلم اذاف ق 

  .ايشمو هيا الحكم أيضا مدافعة الريح .اهيص المدافعة بال ريش تيهش بالخشوع

  أن ال يصلي ااد  لبه الن عاس (23)

إذا  عذس أحذدبم فذي الصذالة فليذنم ) ن أ س بن مالد ااف ، ااف رسوف الله صذلى اللذه  ليذه اسذلم ق 

  215رااص البخار  رام  .فليراد حهى ييهش  نه النومأ   (حهى يعلم ما يقوف

ااد جاء ذبر السبش في ذلد ق فعن  ائشة رضي الله  نها أن رسوف الله صلى الله  ليه اسلم ااف ق 

إذا  عذذس أحذذدبم ا هذذو يصذذلي فليراذذد ، حهذذى يذذيهش  نذذه النذذوم فذذإن أحذذدبم إذا صذذلى اهذذو  ذذا س ال يذذدر  )

  255لبخار  رام رااص ا .(لعله يسهغفر فيسش  فسه

ااد يحصذو هذيا فذي ايذام الليذو ااذد يصذادل سذا ة إجابذة فيذد و  لذى  فسذه اهذو ال يذدر  ، ايشذمو 

ن بقاء الوات  فهح البار  ق شرح بهاب الوضوء ق باب الوضوء من النوم  .هيا الحدي  الفرائ  أيضا إذا أم 

  أن ال يصلي خلف المهحدا أا )النائم( ق (24)

رااص أبو  (ال تصلوا خلف النائم اال المهحدا)ه  ليه ا سلم  هى  ن ذلد فقاف ق ضن النبي صلى الل

  .ا ااف حدي  حسن 361ا هو في صحيح الفام  رام  654دااد رام 
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  .ضن المهحدا يلهي بحديثه االنائم اد يبدا منه ما يلهي

أحمذد بذن حنبذو اذلذد ااف الخبابي رحمه الله ق خ أما الصالة إلى المهحدثين فقد برههذا الشذافعي ا

  2/311خ  ون المعبود  .من أجو أن بالمهم ي شغو المصلي  ن صالته

فها  دد من أهو العلم منهم أبذو دااد فذي سذننه بهذاب  أما أدلة النهي  ن الصالة خلف النائم فقد ضع 

نذذائم ق الصذذالة ق تفريذذ  أبذذواب الذذوتر ق بذذاب الذذد اء ، اابذذن حفذذر فذذي فذذهح البذذار  شذذرح بذذاب الصذذالة خلذذف ال

 بهاب الصالة 

في صحيحه ق باب الصالة خلف النائم ، اسال حدي   ائشة ق  -رحمه الله تعالى  -اااف البخار  

 . صحيح البخار  ق بهاب الصالة .بان النبي صلى الله  ليه اسلم يصلي اأ ا راادة معهرضة  لى فراشه

.خ .ه ما يلهي المصلي  ن صالتهخ ابرص مفاهد اطااس امالد الصالة إلى النائم خشية أن يبدا من

  .فهح البار  الموض  السابق

  .فإذا أ من ذلد فال ت كرص الصالة خلف النائم االله أ لم

   دم اال شغاف بهسوية الحصى ق (21)

أن النبي صذلى اللذه  ليذه اسذلم اذاف فذي )را  البخار  رحمه الله تعالى  ن معيقيش رضي الله  نه 

  3/65فهح البار   (فد ااف ق إن بنت فا ال فواحدةالرجو يسو  الهراب حي  يس
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ال تمَسح اأ ت تصلي فإن بنَت ال بد  فذا  ال فواحذدة( يعنذي )ااف رسوف الله صلى الله  ليه ا سلم ق 

  6412ا هو في صحيح الفام  رام  546رااص أبو دااد رام  .تسوية الحصى

ااضَالذذذى إذا بذذذان  .ر العمذذذو فذذذي الصذذذالةاالعلذذذة فذذذي هذذذيا النهذذذي ا المحافظذذذة  لذذذى الخشذذذوع الذذذ ال يكثذذذ

  .موض  سفودص يحهاج إلى تسوية فليسوص ابو الدخوف في الصالة

ايدخو في الكراهية مسح الفبهة ااض ف ااد سفد النبي صلى الله  ليه اسلم في ماء اطين ابقي 

ي الصذذذالة أثذذذر ذلذذذد فذذذي جبههذذذه الذذذم يكذذذن ينشذذذغو فذذذي بذذذو رفذذذ  مذذذن السذذذفود بإوالذذذة مذذذا  لذذذق فاالسذذذهغرال فذذذ

رااص  (إن فذي الصذالة شذغال)االخشوع فيها ينسي ذلذد ايشذغو  نذه ااذد اذاف النبذي صذلى اللذه  ليذه اسذلم ق 

، ااد را  ابن أبي شيبة  ن أبي الدرداء ااف ق ما أحش أن لي حمر النعم اأ ي  62/ 3البخار  فهح البار  

 .فذذي الصذذالة ابذذو اال صذذرال ااذذاف  يذذا  ق بذذرص السذذلف مسذذح الفبهذذة .مسذذحت مكذذان جبينذذي مذذن الحصذذى

  .يعني اال صرال من الصالة .65/ 3الفهح 

ابما أن المصلي ينبغي أن يحهرو مما يشغله  ن صالته بمذا مذر  فذي النقذا  السذابقة فكذيلد  ليذه أن 

 يلهزم بعدم الهشويل  لى المصلين اآلخرين امن ذلد ق 

   دم الهشويل بالقراءة  لى اآلخرين ق (26)

أال إن بلكم مناج ربه ، فال يؤذين بعضكم بعضا ، اال يرف  )ه صلى الله  ليه ا سلم ق ااف رسوف الل
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ا هذو فذي صذحيح الفذام  راذم  13/ 2رااص أبذو دااد  (فذي الصذالة)أا اذاف  (بعضذكم  لذى بعذ  فذي القذراءة

اهو فذي صذحيح الفذام   2/36رااص اإلمام أحمد  (ال يفهر بعضكم  لى بع  بالقرآن)افي رااية  612

1511.  

  ترك االلهفار في الصالة ق (26)

ال يذزاف اللذه  ذز اجذو )لحدي  أبي ذر رضي الله  نه اذاف ق اذاف رسذوف اللذه صذلى اللذه  ليذه اسذلم ق 

اهذو فذي  555رااص أبذو دااد راذم  (مقبال  لى العبد اهو في صذالته مذا لذم يلهفذت ، فذإذا الهفذت ا صذرل  نذه

  .صحيح أبي دااد

 اسمان ق اااللهفار في الصالة 

  .اضاف ق الهفار القلش إلى  ير الله  ز اجو

الثا ي ق الهفار البصر ، ابالهما منهي  نه اينقص من أجر الصالة ، ااد س و رسوف الله صلى الله 

رااص البخذذار  ق  (اخذهالس يخهلسذه الشذيبان مذذن صذالة العبذد) ليذه اسذلم  ذن االلهفذذار فذي الصذالة فقذذاف ق 

  .هفار في الصالةبهاب اضذان باب ق االل

خ امثو من يلهفت في صالته ببصرص أا البه مثو رجو اسهد اص السلبان فأاافه بين يديه اأابو يناديه 

ايخاطبه اهو في خالف ذلد يلهفت  ن السلبان يمينا اشماال ، ااد ا صرل البه  ن السلبان فال يفهم ما 
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  .يفعو به السلبان ل يخاطبه به ضن البه ليس حاضرا معه فما ظن  هيا الرجو أن

أفليس أاو المراتش في حقه أن ينصرل من بين يديه ممقوتا مبعدا اد سقط من  ينيه ، فهيا المصلي 

ال يسهو  االحاضر القلش المقبو  لى الله تعالى في صالته الي  اد أشذعر البذه  ظمذة مذن هذو اااذف بذين 

ه أن يقبو  لى  يرص أا يلهفت  نه ابين صالتيهما يديه فامه  البه من هيبهه اذلت  نقه له ، ااسهحيى من رب

بمذذا اذذاف حسذذان بذذن  بيذذة ق إن الذذرجلين ليكو ذذان فذذي الصذذالة الواحذذدة ، اإن مذذا بينهمذذا فذذي الفضذذو بمذذا بذذين 

خ الوابو الصيش البن .السماء ااضر  ، اذلد أن أحدهما مقبو بقلبه  لى الله  ز اجو ااآلخر ساص  افو

  .36دار البيان ص ق  .القيم

 -ثذوب بالصذالة )ا أما االلهفار خ لحاجذة فذال بذأس بذه ، را  أبذو دااد  ذن سذهو بذن الحنظليذة اذاف ق 

اذاف أبذو دااد ق  .(ففعذو رسذوف اللذه صذلى اللذه  ليذه اسذلم يصذلي اهذو يلهفذت إلذى الشذعش -صالة الصذبح 

. افهحذه البذاب .،اهذيا بحملذه أمامذة بنذت أبذي العذاص  .(ابان أرسو فارسا من الليو إلى الشعش يحذرس)

لعائشة ا زاله من المنبر لما صلى بهم يعلمهم ، اتأخرص في صالة الكسول ، اإمسابه الشيبان اخنقه لما 

أراد أن يقب  صالته ، اأمرص بقهو الحية االعقرب في الصالة ، اأمرص برد  المار بين يد  المصلي امقاتلهه ، 

ذلد من اضفعاف الهي ت فعو لحاجة ، الو با ت لغير حاجة  اأمرص النساء بالهصفيق اإشارته في الصالة ا ير

  .22/115مفموع الفهاا   .المنهي  نه في الصالة خ -المنافي للخشوع  -با ت من العب  
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 ق  (  دم رف  البصر إلى السماء21)

إذا بذذان أحذذدبم فذذي )ااذذد ارد النهذذي  ذذن ذلذذد االو يذذد  لذذى فعلذذه فذذي اولذذه صذذلى اللذذه  ليذذه اسذذلم ق 

اهذذو فذذي صذذحيح الفذذام  راذذم  254/ 1رااص أحمذذد  (ة فذذال يرفذذ  بصذذرص إلذذى السذذماء ، أن يلهمذذ  بصذذرصالصذذال

مذذذا بذذذاف أاذذذوام يرفعذذذون أبصذذذارهم إلذذذى السذذذماء فذذذي صذذذالتهم ف افذذذي راايذذذة ق  ذذذن رفعهذذذم )افذذذي راايذذذة ق  662

 ن ذلد أا  فاشهد اوله في ذلد حهى ااف ق لينههن   .425أبصارهم  ند الد اء في الصالة رااص مسلم رام 

  .1164اهو في صحيح الفام   211/ 1رااص اإلمام أحمد  (لهخبفن أبصارهم
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 ق  أن ال يبصق أمامه في الصالة (25)

إذا بذان أحذدبم )ض ه مما ينافي الخشوع في الصذالة ااضدب مذ  اللذه لقولذه صذلى اللذه  ليذه ا سذلم ق 

  356رااص البخار  في صحيحه رام  .(يصلي فال يبصق ا َبو اجهه فإن الله ا َبو اجهه إذا صلى

مذا دام فذي  -تبذارك ا تعذالى  -إذا اام أحدبم إلى الصالة فال يبصق أمامه ، فإ ما يناجي الله )ا ااف ق 

رااص البخذار  ق  (مصالص ، اال  ن يمينه فذإن  ذن يمينذه ملكذا ، ا ليبصذق  ذن يسذارص ، أا تحذت ادمذه فيذدفنها

  1/112 416الفهح رام 

ن أحدبم إذا اام في صالته فإ مذا ينذاجي ربذه ، اإن ربذه بينذه ا بذين ابلهذه ، فذال يبذزان أحذدبم إ)اااف ق 

  1/113 416رااص البخار  الفهح البار  رام  (في ابلهه ، الكن  ن يسارص أا تحت ادمه

اإذا بان المسفد مفراشا بالسفاد ا حوص بما هو الغالش في هيا الزمان فيمكنه إذا احهاج أن ي خرج 

ص   .منديال ا حوص فيبصق فيه ايرد 

  مفاهدة الهثاؤب في الصالة ق (35)

بم فذذذي الصذذذالة فلذذذيكظ م مذذذا اسذذذهباع فذذذإن )اذذذاف رسذذذوف اللذذذه صذذذلى اللذذذه  ليذذذه ا سذذذلم ق  إذا تثذذذاَءب أحذذذد 

اإذا دخذذذذو الشذذذذيبان يكذذذذون أاذذذذدر  لذذذذى الهشذذذذويل  لذذذذى خشذذذذوع  .4/2253رااص مسذذذذلم  .(الشذذذذيبان يذذذذدخو

  .يضحد من المصلي إذا تثاءب المصلي باإلضافة إلى أ ه
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   دم االخهصار في الصالة ق  (31)

رااص أبو دااد  ( هى رسوف الله صلى الله  ليه اسلم  ن االخهصار في الصالة) ن أبي هريرة ااف ق 

ااالخهصار هو أن  .اهو في صحيح البخار  بهاب العمو في الصالة ، باب الخصر في الصالة 546رام 

  .يض  يديه  لى خصرص

فعن وياد بن صبيح الحنفي ااف ق صذليت إلذى جنذش ابذن  مذر فوضذعت يذد   لذى خاصذرتي فضذرب 

لش في الصذالة ابذان رسذوف اللذه صذلى اللذه  ليذه اسذلم ينهذى  نذه رااص اإلمذام  يد  فلما صلى ااف هيا الص 

  2/54ا يرص اصححه الحاف  العرااي في تخريج اإلحياء ق أ ظر اإلرااء  156/ 2أحمد 

ذذر راحذذة أهذذو النذذار االعيذذاذ باللذذه رااص البيهقذذي  ذذن أبذذي هريذذرة  ااذذد جذذاء فذذي حذذدي  مرفذذوع أن الهخص 

 ااف العرااي ق ظاهر إسنادص الصحة  .مرفو ا

  ترك السدف في الصالة ق (32)

. ( هذى  ذن السذدف فذي الصذالة اأن يغبذي الرجذو فذاص)لما ارد أن رسذوف اللذه صذلى اللذه  ليذه ا سذلم 

ا اذذذذاف حذذذذدي  حسذذذذن فذذذذي  ذذذذون المعبذذذذود  6113ا هذذذذو فذذذذي صذذذذحيح الفذذذذام  راذذذذم  643رااص أبذذذو دااد راذذذذم 

ذابي ق السذدف ا إرسذاف الثذوب حهذى يصذيش اضر  2/346 ق 2/236ا قذو فذي مراذاة المفذذاتيح  .اذاف الخب 

ااذاف صذاحش النهايذة ق أ  يلهحذف  .السدف منهي  نه مبلقا ض ه مذن الخذيالء اهذو فذي الصذالة أشذن  اأاذبح



 سبباً للخشوع في الصالة  33 

     www.islamqa.info 

   
49 

اايذو السذدف ق أن يضذ  الثذوب  .اايذو إن با ذت اليهذود تفعلذه .ه من داخذو فيربذ  ايسذفدبثوبيه ايدخو يدي

 لى رأسه أا بهفه ايرسو أطرافه أمامه أا  لى  ضديه فيبقى منشغال بمعالفهه فيخو  بالخشوع بخالل ما 

د فذذي ايوجذذ .لذذو بذذان مربوطذذا أا مذذزررا ال ي خشذذى مذذن ااو ذذه فذذال ي شذذغو المصذذلي حين ذذي اال ينذذافي الخشذذوع

بعذذ  ألبسذذة النذذاس اليذذوم مذذن بعذذ  اضفاراذذة ا يذذرهم افذذي طريقذذة لذذبس بعذذ  المشذذالح ااضرديذذة مذذا يبقذذي 

  .المصلي مشغوال في أحيان من صالته برف  ما اا  أا ضم ما ا فلت اهكيا فينبغي الهنبه ليلد

ن إتمذام القذراءة أما النهي  ن تغبية الفم فمن العلذو الهذي ذبرهذا العلمذاء فذي النهذي  نذه أ ذه يمنذ  حسذ

  2/236ابماف السفود مرااة المفاتيح 

  ترك الهشبه بالبهائم ق (33)

م ابن آدم اخلقه في أحسن تقويم ، بان من المعيش أن يهشبه اآلدمي بالبهائم ااد  هينا  ا أن الله بر  لم 

ابح الهي ة الهي   ن مشابهة  دد من هي ار البهائم احرباتها في الصالة لما في ذلد من منافاة الخشوع أا

 هى رسوف الله صلى الله  ليه اسلم في الصالة  ن ثالا ق  ن  قر )ال تليق بالمصلي فمما ارد في ذلد ق 

ايذو معنذاص أن  3/421رااص أحمذد  (الغراب اافهراش السب  اأن يوطن الرجو المقام الواحد بإيبان البعير

يه بالبعير ال ي غير مناخه فيوطنه الفهح الربا ي يألف الرجو مكا ا معلوما من المسفد مخصوصا به يصلي ف

رااص  (. ها ي  ن  قرة بنقرة الديد ، اإاعاء بإاعاء الكلش ، االهفار بالهفار الثعلش)افي رااية ق  4/51
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  116اهو في صحيح الهر يش رام  2/311اإلمام أحمد 

 شغلة  نه لهالفيها هيا ما تيسر ذبرص من اضسباب الفالبة للخشوع لهحصيلها ااضسباب الم

 اإن من   ظم مسالة الخشوع ا لو  ادرها  ند العلماء أ هم  ااشوا القضية الهالية 

  مسألة ق فيمن بثرر الوسااس في صالته ، هو تصح أم  ليه اإل ادة

 ااف ابن القيم رحمه الله تعالى ق 

م الخشوع ، هو يعهد بها أم ال ل   فإن ايو ما تقولون في صالة من  د 

  .و ق أما اال هداد بها في الثواب ق فال يعهد بها ، إال بما  قو فيه منها ، ا خش  فيه لربهاي

  .ااف ابن  باس ق ليس لد من صالتد إال ما  قلت منها

ا في المسند مرفو ا ق إن العبد ليصلي الصالة ، ا لم يكهش له إال  صفها ، أا ثلثها أا ربعها حهى بلغ 

  . شرها

الح المصذذلين بالخشذذوع فذذي صذذالتهم ، فذذدف  لذذى أن مذذن لذذم يخشذذ  فلذذيس مذذن أهذذو فقذذد  لذذق اللذذه فذذ

ه د  له بها ثوابا لكان من المفلحين ا أما اال هداد بها في أحكام الد يا اسقو  القضاء فذإن  .الفالح ، ا لو ا  

جذذوابر ا  (بعذذدها) لذذش  ليهذذا الخشذذوع ا تعقلهذذا ا هذذد بهذذا إجما ذذا ، ا با ذذت مذذن السذذنن ا اضذبذذار  قيبهذذا 

  .مكمالر لنقصها
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اإن  لش  ليها  دم الخشوع فيها ا دم تعقلهذا فقذد اخهلذف الفقهذاء فذي اجذوب إ ادتهذا ، فأاجبهذا 

امن هيا أيضا اخهالفهم في الخشوع في الصالة افيه اوالن للفقهاء ، اهما  .ابن حامد من أصحاب أحمد

  .في ميهش أحمد ا يرص

اإل ذادة  لذى مذن  لذش  ليذه الوسذواس فذي صذالته ، فأاجبهذا ا لى القولين ق اخذهالفهم فذي اجذوب 

  .ابن حامد من أصحاب أحمد الم يوجبها أبثر الفقهاء

ااحهفوا بأن النبي صلى الله  ليه اسلم أمر من سها في صالته بسفدتي السهو الم يأمرص باإل ذادة 

يا ، لما لم يكن ييبر ، حهى ي ضو إن الشيبان يأتي أحدبم في صالته فيقوف ق أذبر بيا ، أذبر ب)م  اوله ق 

  .(الرجو أن يدر  بم صلى

الكذذن ال  ذذزاع أن هذذيص الصذذالة ال ثذذواب  لذذى شذذيء منهذذا إال بقذذدر حضذذور البذذه اخضذذو ه ، بمذذا اذذاف 

إن العبذد لينصذرل مذن الصذالة الذم يكهذش لذه إال  صذفها ، ثلثهذا ، ربعهذا ، حهذى بلذغ )صلى الله  ليذه اسذلم ق 

  ( شرها

فليسذذت صذذحيحة با هبذذار تراذذش بمذذاف  (لذذيس لذذد مذذن صذذالتد إال مذذا  قلذذت منهذذا)س ق ااذذاف ابذذن  بذذا

  1/112مدارج السالكين  .مقصودها  ليها اإن سميت صحيحة با هبار أ ا ال  أمرص باإل ادة

إذا أذن المذذذؤذن بالصذذذالة أدبذذذر )ااذذذد ثبذذذت  ذذذن النبذذذي صذذذلى اللذذذه  ليذذذه اسذذذلم فذذذي الصذذذحيح أ ذذذه اذذذاف ق 
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هى ال يسم  الهأذين ، فإذا اضى الهأذين أابذو ، فذإذا ثذوب بالصذالة أدبذر ، فذإذا اضذى الشيبان اله ضرا  ، ح

الهثويش أابو ، حهى يخبر بذين المذرء ا فسذه ، يقذوف ق اذبذر بذيا اذبذر بذيا ، مذا لذم يكذن يذيبر ، حهذى يظذو ال 

هيص الصالة االوا ق فأمرص النبي في  .(يدر  بم صلى ، فإذا اجد أحدبم ذلد فليسفد سفدتين اهو جالس

الهي اد أ فله الشيبان فيها ، حهى لم يذدر بذم صذلى بذأن يسذفد سذفدتي السذهو ، الذم يذأمرص بإ ادتهذا ، الذو 

  .ضمرص بإ ادتها -بما و مهم  -با ت باطلة 

االوا ق اهيا هو السر في سفدتي السهو ، تر يما للشيبان في اسوسهه للعبد ، ابو ه حاف بينه ابين 

  135-1/121مدارج السالكين  .، الهيا سماها النبي المر مهينالحضور في الصالة 

فذإن أردتذم اجذوب اإل ذادة ق لهحصذو هذيص الثمذرار االفوائذد فذياك بلذه إليذه إن شذاء أن يحصذلها اإن 

  .شاء أن يفوتها  لى  فسه

 اإن أردتم بوجوبها أ ا  لزمه بها ا عاابه  لى تربها ا رتش  ليه أحكام تارك الصالة فال. 

 .االله أ لم .يا هو أرجح القوليناه
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  خاتمة

أمر الخشوع ببير ، اشأ ه خبير ، اال يهأتى إال لمن افقه الله ليلد ، احرمان الخشوع مصيبة ببيرة 

اللهذم إ ذي أ ذوذ بذد مذن الذذش ال )اخبذش جلذو الذيلد بذان النبذي صذلى اللذه  ليذه اسذذلم يقذوف فذي د ائذه ق 

  2665اهو في صحيح سنن الهرمي   3412رام  411/ 1رااص الهرمي   (..يخش 

االخاشعون درجار ، االخشوع من  مو القلش يزيد اينقص فمنهم من يبلغ خشو ه  نان السماء 

 امن يخرج من صالته لم يعقو شي ا ، خ االناس في الصالة  لى مراتش خمسة ق 

حدادها اأربا ها. أحدها ق مرتبة الظالم لنفسه المفر  ، اهو الي  ا هقص من اضوئها امواايهها ا

الثا ي ق من يحاف   لى مواايهها احذدادها اأربا هذا الظذاهرة ااضذوئها ، لكنذه اذد ضذي   مفاهذدة  فسذه فذي 

  .الوسوسة ، فيهش م  الوسااس ااضفكار

الثال  ق من حاف   لى حدادها اأربا ها اجاهد  فسذه فذي دفذ  الوسذااس ااضفكذار ، فهذو مشذغوف 

  .الته ، فهو في صالة اجهادبمفهادة  داص ل ال يسرل ص

الرابذذ  ق مذذن إذا اذذام إلذذى الصذذالة أبمذذو حقواهذذا اأربا هذذا احذذدادها ، ااسذذهغرل البذذه مرا ذذاة حذذدادها 

احقواها ل ال يضي  شي ا منها ، بو همه بله مصرال إلى إاامهها بما ينبغي اإبمالها اإتمامها ، اد اسهغرل 

  .فيهاالبه شأن الصالة ا بودية ربه تبارك اتعالى 
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الخامس ق من إذا اام إلى الصالة اام إليها بيلد ، الكن م  هيا اد أخي البذه ااضذعه بذين يذد  ربذه 

 ز اجو ،  اظرا بقلبه إليه ، مراابا له ، ممهل ا من محبهه ا ظمهه ، بأ ه يراص ايشاهدص ، ااد اضمحلت تلد 

ابذذين  يذذرص فذذي الصذذالة أ ظذذم ممذذا بذذين الوسذذااس االخبذذرار ، اارتفعذذت حفبهذذا بينذذه ابذذين ربذذه ، فهذذيا بينذذه 

  .السماء ااضر  ، اهيا في صالته مشغوف بربه  ز اجو ارير العين به

ب من  ر  نه ، االراب  مثاب ، االخامس مقر  فالقسم اضاف معااش ، االثا ي محاسش ، االثال  مكف 

ر  ينه بصال ة  ينه في الصالة ، فمن ار  علت ار  ر  ينه بقربه من رب ه ، ضن له  صيبا ممن ج  ته في الد يا ، ار 

ر به بو  ين ، امن لم تقر   ر  ينه أيضا به في الد يا ، امن ارر  ينه بالله ار  رب ه  ز اجو في اآلخرة ، اار 

  45 ينه بالله تعالى تقبع ت  فسه  لى الد يا حسرار خ الوابو الصيش ص ق 

يهوب  لينا أجمعين اأن يفز  بالخير من اخهاما أسأف الله  ز اجو أن يفعلنا من الخاشعين اأن 

  .ساهم في هيص الرسالة اأن ينف  من ارأ فيها آمين ، االحمد لله رب العالمين

 


