
28
فائدة عن

الخشوع � الصالة

28 فائدة عن الخشوع � الصالة



حقوق الطبع والنرش لكل مسلم



28 فائدة عن الخشوع يف الصالة

3

احلمد هلل، والصـالة والسـالم عىل رسول اهلل.

فـهـذه ُخالصـات مـجموعـة عن: الُخشـوع 
يف الصـالة، قام الفريُق العلمـيُّ بمجموعة زاد 
ة ُخَطب  باسـتخراِجها وإعادِة صياغتِها من عدَّ
د -حفظه  وحمارضات للشـيخ حممد صالـح املنجِّ
اهلل- يف هـذا املوضوع، باإلضافة إىل كتابِه النافِع 

املفيِد: »33 س�بًبا للُخشوع يف الصالة«، فنسأل 
اهلل أن ينفـع هبـذه املـادة وأخواهتـا، وأن جيزي 
ها. ِ خرًيا كلَّ َمن شارَك وأعاَن يف إعداِدها وَنشرْ
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�كون،  »الُخش�وع« يف اللُّغة: االنخفاض، والسُّ
والطُّمأنينة، والتذلُّل، واخُلُضوع، لكن اخلُُضوع 
يكون يف الَبَدن غالًبا، والُخشوع يكون يف الَقلرْب 
والَبـَدن والصـوت والَبـَ�، كـا قـال تعـاىل: 

)ٱ  ٻ( ]القلـم: 43[، وقـال: )ھ  

 ]108 ]طـه:  ۓ(  ے     ے   ھ   ھ    ھ  
أي: َسَكنَت)1).

معنى »الُخش�وع« رشًعا: قيـام القلب بني يَدي 
. وقيـل: تذلُّل القلوب  لِّ بِّ باخلضوع والذُّ الـرَّ

م الُغُيوب. لعالَّ

لِّ  َتِئُم ِمن التعظيـم، واملحبَّة، والذُّ فهو معنًـى َيلرْ

ينظر: لسان العرب )71/8(، ومدارج السالكين البن القيِّم )516/1).  (1(

1
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واالنِكسـار)1)، واحلامُل عليـه: اخلوُف من اهلل 
وُمراقَبُته))).

فه�و باختصار: »هيئـٌة يف النفس، يظهر منها يف 
اجلواِرِح سكوٌن وتواُضٌع«)3).

الُخش�وُع يك�ون يف الص�الة وخارَجه�ا، لكنَّ�ه 
نها الوقوَف بني يَدي اهلل  بالصالة أْلَصق؛ لتضمُّ

جود. كوع والسُّ كر وتالوة القرآن والرُّ والذِّ

ه القل�ب، وَثَمرته ع�ى اجلواِرح،  الُخش�وع حملُّ
وهي ُتْظِهُره، فإذا خشَع القلُب َتبَِعه ُخشوُع مجيِع 
ه َملُِكها وهي تابعٌة له. اجلواِرح واألعضاء؛ ألنَّ

ينظر: مدارج السالكين )516/1، 517، 518).  (1(
ينظر: تفسير ابن كثير )418/6).  (((

)3)  تفسير القرطبي )374/1).

3
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فهـذا هو الُخش�وع املحم�ود؛ ألنَّ اخلـوف إذا 
سكن القلَب أوجَب ُخشوَع الظاهر؛ فال يمِلُك 

صاحُبه دفَعه)1).

من الُخش�وع املذموم: تكلُّفه، وُمطأطأة الرأس 
أمام الناس، ليظهَر بمظهر اإلجالل دون حقيقٍة 

قلبيٍَّة.

اكـم وُخشـوَع  »إيَّ  : ُحذيفـة  قـال  ولـذا 
النِّفـاق«، فقيل له: وما ُخشـوع النِّفـاق؟ قال: 
»أن ترى اجلسَد خاِشًعا والقلب ليس بخاشع«، 
ورأى عمُر بن اخلطاب  رجاًل طأطأ رقبته 
يف الصـالة، فقـال: »يا صاحـب الرقبـة، ارفع 

ينظر: تفسـير القرطبي )375/1، )103/1(، ومدارج السـالكين )517/1(،   (1(
ّل واالنكسار للعزيز الجبَّار البن رجب )ص)3). وكتاب الذُّ
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قاب، إنَّا الُخشوع  رقبتك! ليس الُخشوع يف الرِّ
يف القلوب«)1).

الَفْرق بني »ُخشوع اإليامن« و»ُخشوع النِّفاق«: 
»أنَّ ُخشـوع اإليـان هـو ُخشـوع القلـب هلل، 
بالتعظيـم واإلجالل والَوقـار واملهابة واحلياء، 
ًة ُملتِئَمـًة مـن الَوَجل  فينَكـِ� القلـب هلل َكـ�رْ
واخلََجـل واحلُـّب واحليـاء، وُشـُهود نَِعـم اهلل 
وجناياتـه هو، فيخَشـع القلُب ال حمالـة، فَيترَْبُعه 

ُخشوع اجلوارح.

ا ُخشوع النِّفاق، فيبدو عىل اجلوارح تصنًُّعا  وأمَّ
ًفا، والقلب غري خاشع«))). وتكلُّ

ينظر: تفسير القرطبي )375/1، )103/1(، ومدارج السالكين )517/1).  (1(
وح البن القيِّم )ص)3)). كتاب الرُّ  (((
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الُخش�وع يف الص�الة معن�اه: ُحُضـور القلب بني 
ـُكن لذلك  به، فَيسرْ ا لُقررْ ِضً ـَتحرْ يَدي اهلل تعاىل، ُمسرْ
ـُكن حركاته، وينكِ�  قلُبه، وتطمئنُّ نفسـه، وَتسرْ
بـني يَدي ربِّه ُذالاًّ وافتِقاًرا وإياًنا به وبلقائه، وَيِقلُّ 
ا مجيَع  ِضً ـَتحرْ ًبـا بني يـَدي ربِّـه، ُمسرْ التفاتـه، متأدِّ
مـا يقولـه ويفعلـه يف صالته، مـن أول صالته إىل 
ة. ديَّ آخرها، فتنتفي بذلك الوساوُس واألفكاُر الرَّ

وهذا ُروح الصالة، واملقصود منها، وهو الذي 
ُيكَتب للعبد، فالصالة التي ال ُخشـوَع فيها وال 
حضوَر قلب -وإن كانت جمزئـًة ُمثاًبا عليها-، 
ِقل القلب منها)1). فإنَّ الثواب عىل َحَسب ما َيعرْ

قـال ابـُن عبَّاس  يف قولـه تعاىل: )ٻ  

ينظر: تفسير السعدي )ص 51، 547).  (1(
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»ُمبِتـون   :]( ]املؤمنـون:  پ(  پ   پ   پ  
ء«، وقال احلسن وقتادة: »خائفون«، وقال  أِذالَّ
مقاتل: »متواِضعون«، وقال جماهد: »هو غض 

الب� وخفض الصوت«)1).

كون )الطُّمأنينة(  ن السُّ الُخشوع يف الصالة يتضمَّ
َر  ّل(: فَمـن نقـَر َنقرْ واخلض�وع )التواض�ُع وال�ذُّ
الُغـراب مل خيَشـع يف ُسـُجوِده، وكذلـك َمن مل 
كوع ويستقرَّ قبل أن ينَخِفض  يرفع رأَسه من الرُّ
ـكون هو الطُّمأنينـة بَعينها،  ـُكن، ألنَّ السُّ مل َيسرْ
ُكن مل خيَشع  ُكن، وَمن مل َيسرْ فَمن مل يطمئنَّ مل َيسرْ
يف رُكوِعـه وال يف ُسـُجوِده، وَمن مل خيشـع كان 

آثًِا عاصًيا))).

ينظر: تفسير البغوي )408/5).  (1(
ينظر: مجموع الفتاوى )))/554، 558(، وكتاب اإليمان )ص 6)).  (((
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الُخشوع من الِعْلم النافع، وهو أمٌر عظيٌم شأُنه 
رسيٌع فقُده، فهو أول ما ُيْرَفع من الِعْلم، كا قال 
اد بن أوس وُعبادة بن الصامت ، قال  شدَّ
اد: »حتى ال ترى خاِشًعا«)1)، وقال ُعبادة:  شـدَّ
َفُع ِمَن النَّاِس:  ٍم ُيررْ ِل ِعلرْ َثنََّك بَِأوَّ »إِنرْ ِشئرَْت أَلَُحدِّ
ِجَد مَجاَعٍة َفال  ُخَل َمسرْ الُخشـوُع، ُيوِشـُك َأنرْ َتدرْ

َتَرى فِيِه َرُجاًل خاِشًعا«))).

قال احلافُظ ابُن رجب : »فالِعلرْم النافع هو 
ما بارَش القلوب، فأوجَب هلا السـكينة واخلشية 
واإلخبات هلل، والتواُضع واالنِكسـار له، وإذا 
مل ُيبـارش القلب ذلك من الِعلرْـم، وإنَّا كان عىل 
ـة اهلل عىل ابـن آدم يقوُم عىل  اللِّسـان؛ فهو ُحجَّ

رواه النسائيُّ في »الكبرى« )5878).  (1(
رواه الترمذي )653)).  (((

9
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صاحبِه وغرِيه ... وهلذا املعنى وصَف اهلل تعاىل 
يف كتابه العلاَء باخلشـية، كـا قال تعاىل: )ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( ]فاطـر: 8)[، وقـال: 

ەئ    ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    )ې  
ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ    

ېئ   ىئ   ىئ( ]الزمر: 9[«)1).

أح�وال الناس يف الص�الة ُمتباين�ة: فمنهم َمن 
يبُلغ بُخش�وِعه عنان الس�امء، وِمنهم َمن خيُرج 

من الصالة مل يعِقل منها شيًئا.

وهم يف الصالة عى مراتب مخس:

ط: وهو الذي انتقَص  األول: مرتبة الظامل لنفسه امُلفرِّ
من ُوضوئها ومواقيتها وحدودها وأركاهنا.

ّل واالنكسار للعزيز الجبَّار )ص45). الذُّ  (1(

10
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الثاين: َمن ُيافِظ عى مواقيتها وحدودها وأركاهنا 
الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيَّع جماهدة نفسه 
َوسة، فذهب مع الوساِوس واألفكار. يف الَوسرْ

الثال�ث: َم�ن حاف�ظ ع�ى حدوده�ا وأركاهنا، 
وجاه�َد نفَس�ه يف دف�ع الوس�اوس واألف�كار، 
ق منه  ِ ه؛ لئـالَّ َي�رْ فهو مشـغوٌل بمجاَهَدة عدوِّ

صالته، فهو يف صالٍة وجهاٍد.

الراب�ع: َمن إذا ق�اَم إىل الصالة أكم�َل حقوقها 
وأركاهن�ا وحدوده�ا، واس�تغرق قلَب�ه مراعاُة 
حدوِده�ا وحقوِقها؛ لئالَّ يضيِّع منها شـيًئا، بل 
ه كلُّه م�وٌف إىل إقاَمتِها كا ينبغي، وإكاهِلا  مهُّ
ُة  وامتاِمها، قد استغرق قلَبه شأُن الصالة وعبوديَّ

ربِّه تبارك وتعاىل فيها.
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اخلام�س: َمن إذا قام إىل الصالة قاَم إليها كذلك، 
ولكن مع هذا قد أخَذ قلَبه ووضَعه بني يَدي ربِّه عزَّ 
، ناظًرا بقلبه إليه، مراِقًبا له، ممتلًئا من حمبَّته  وج�لَّ
وَعَظَمتِـه ، كأنه يراه ويشـاهده، وقد اضَمَحلَّت 
تلك الوسـاوس واخلََطـرات، وارتفعت ُحُجُبها 
بينـه وبني ربِّـه، فهذا بينـه وبني غـريه يف الصالة 
أفضل وأعظم مما بني السـاء واألرض، وهذا يف 

صالته مشغوٌل بربِّه عزَّ وجلَّ قريُر العني به.

فالقسـم األول معاَقـٌب، والثاين حماَسـٌب، والثالث 
ٌب من ربِّه؛  ٌر عنه، والرابع ُمثاٌب، واخلامس ُمَقرَّ مكفَّ
ة عينه يف الصالة، فَمن  ألنَّ لـه نصيًبا ممَّن ُجِعَلترْ قـرَّ
ت عينُه بُقربه من ربِّه  نيا قرَّ ت عينُه بصالتـه يف الدُّ قرَّ
نيا)1). ت عينُه أيضًا به يف الدُّ عزَّ وجلَّ يف اآلخرة، وقرَّ

ينظر: الوابل الصيِّب البن القيِّم )ص3)).  (1(
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للَعْب�ِد بني يَدي اهلل تعاىل موِقف�ان: موقٌف بني يَديه 
يف الص�الة، وموقٌف ب�ني يَديه يوَم لقائ�ه، فَمن قاَم 
َن عليه املوقف اآلَخر، وَمن  بحقِّ املوقف األول ُهوِّ
َد عليه ذلك  ه ُش�دِّ ه حقَّ اس�تهان هبذا املوقف ومل يوفِّ

املوقف، قال تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  
ٺ  ٺ  ٺ( ]اإلنسـان: 6)-7)[)1)؛ فالُخشـوع يف 

ن عىل العبِد موقَفه يف اآلخرة. الصالة هيوِّ

ين العمليَّة، والُخشوع  الصالُة أعَظُم أركان الدِّ
وح  ُروح الص�الة وُلبُّها، فهو للصالة بمنزلة الرُّ
من اجلسد، فصالٌة بال ُخشوٍع وال حضوٍر كَبَدٍن 

ميٍِّت ال ُروح فيه))).

الفوائد البن القيِّم )ص00)).  (1(
ينظر: مدارج السالكين )3/1)5(، والوابل الصيِّب )ص10).  (((
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الُخشوع يف الصالة من صفاِت املؤمننَي امُلْفلِحني 
َم هـذا الوصـُف  ني�ا واآلخ�رة، بـل ُقـدِّ يف الدُّ
عـىل بقيَّـة أوصافِهم، وُجِعـَل بعد اإليـاِن، يف 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعـاىل:  قولـه 
فالصـالة  1-)[؛  ]املؤمنـون:  پ(  پ   پ  
ُخشـوٌع وُخُضوٌع هلل، وأوىل أحواِل الُخشـوع: 
أن يكـوَن يف الصـالة؛ ألنَّ املصـ�ِّ ُيناجي ربَّه، 
ـِعُر نفَسه أنَّه بني يَدي ربِّه فيخَشع له، وهذا  فُيشرْ

من كال األَدب مع ربِّه تعاىل)1).

الُخش�وع يف الصالة من أسباب دخول اجلنَّة؛ كا 
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعـاىل:  قـال 
پ  پ( ]املؤمنـون: 1-)[، ثـم قال يف ختام 

ينظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )9/18).  (1(
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اآليات: )ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     
ک  ک  گ  گ( ]املؤمنون: 11-10[.

وذكـَر اهلل تعاىل: )اخلاشـعني واخلاشـعات( يف 
مُجَلة عباِده األخيار، الذيَن )ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ( ]األحزاب: 35[.
ُأ َفُيْحِس�ُن  ويف احلديـث: »ما ِم�ْن ُمْس�لٍِم َيَتَوضَّ
، ُمْقبٌِل َعليِهام  ُوُض�وَءُه، ُثمَّ َيُقوُم َفُيَصلِّ َرْكَعَتنْيِ

بَِقلبِِه َوَوْجِهِه؛ إاِلَّ َوَجَبْت َلُه الَجنَُّة«)1).

نوب؛  الُخشوع يف الصالة من أسباب مغفرة الذُّ
َأ َنْحَو ُوُضوئِي َهذا،  كا يف احلديث: »َم�ْن َتَوضَّ
ُث فِيِهام َنْفَسُه؛ ُغِفَر َلُه ما  ُثمَّ َصىَّ َرْكَعَتنْيِ الَ ُيَدِّ

َم ِمْن َذْنبِِه«))). َتَقدَّ

رواه مسلم )34)).  (1(
رواه البخاري )159(، ومسلم )6))).  (((
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ُه َصالٌة  ُ�ُ� ويف لفـٍظ: »م�ا ِمِن اْمِرٍئ ُمْس�لٍِم َتْ
َوُخش�وَعها  ُوُضوَءه�ا  َفُيْحِس�ُن  َمْكُتوَب�ٌة، 
ُنوِب،  اَرًة ملِا َقْبَلها ِمْن الذُّ َوُرُكوَعها؛ إاِلَّ كاَنْت َكفَّ

ُه«)1). ْهَر ُكلَّ ما مَلْ يْأِت َكبرَِيًة، َوَذلَِك الدَّ

ويف حديٍث آخر، قال  بعد أن ذكَر فضَل 
، َفَحِمَد اهللَ َوَأْثنَى  الُوضوء: »...َفإِْن ُهَو قاَم َفَصىَّ
َغ َقْلَبُه هللِ؛ إاِلَّ  َعَلْي�ِه َوَمََّدُه بِالَِّذي ُهَو َلُه َأْه�ٌل، َوَفرَّ

ُه«))). َف ِمْن َخطِيَئتِِه َكَهْيَئتِِه َيْوَم َوَلَدْتُه ُأمُّ اْنَصَ

ٌة عى كلِّ أحٍد إال اخلاِشعني؛ فهي  الصالة ش�اقَّ
ُة عنٍي هلم عى  س�هلٌة عليهم خفيفٌة، بل هي ُق�رَّ

)ۓ  ۓ   احلقيق�ة، كـا قـال تعـاىل: 

رواه مسلم )8))).  (1(

رواه مسلم ))83).  (((
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ۈ   ۆ   ۆ    ۇ      ۇ     ڭ   ڭ   ڭڭ  
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]البقـرة: 

.]46-45

»ألنَّ الُخشـوَع وَخشـيَة اهلل ورجـاَء مـا عنده، 
بِـه  لرتقُّ ُره؛  َصـدرْ ًحـا  ُمنَشِ َلهـا  فِعرْ لـه  ُيوِجـب 
للثواب، وخشـَيتِه من العقـاب. بخالف َمن مل 
يكـن كذلك؛ فإنَّه ال داعَي له يدعوه إليها، وإذا 

فعَلها صارت ِمن أثقل األشياء عليه«)1).

فالصـالة َكـُ�َت عـىل غـري اخلاِشـعني؛ »خلُُلوِّ 
قلوهبـم من حمبَّـة اهلل تعـاىل وتكبـريه وتعظيمه 
والُخشـوِع لـه، وقلَّة رغبتهم فيه؛ فـإنَّ ُحضوَر 
العبـد يف الصالة وُخشـوَعه فيهـا وتكميَله هلا، 

تفسير السعدي )ص51).  (1(
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ر  َعه يف إقامتها وإمتامها؛ عىل َقدرْ واسـتفراَغه ُوسرْ
َبتِه يف اهلل تعاىل«)1). َرغرْ

قلَب�ه  غ  ف�رَّ مَل�ن  الص�الة  الُخش�وع يف  يُص�ل 
للصالة، واش�تغَل هبا ع�امَّ عداه�ا، وآثَرها عى 
غرِيه�ا، وأقاَمه�ا ع�ى َوْجِهها، وحينئ�ٍذ تكوُن 
 : ُّة عنٍي))(، كا قال النبي راح�ًة له وُقرَّ

الِة«)3). ُة َعْينِي يِف الصَّ »َوُجِعَلْت ُقرَّ

الَة،  وكان  يقول: »يا بِ�الُل، َأِقِم الصَّ
َأِرْحنا هِبا«)4).

م  ُبه والتنعُّ وح بـاهلل، وُقررْ ففيهـا »اتِّصاُل القلب والرُّ

كتاب الصالة البن القيِّم )ص140).  (1(
ينظر: تفسير ابن كثير )461/5).  (((

حه األلباني. رواه النسائي )3939(، وصحَّ  (3(
حه األلباني. رواه أبو داود )4985(، وصحَّ  (4(

17
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ـِره، واالبتِهـاُج بُمناجاتِه، والوقـوُف بني يَديه،  بِذكرْ
ته«)1). واستعاُل مجيع الَبَدن وُقواه وآالتِه يف عبوديَّ

  َِّم�ن ِعَظ�م أم�ِر الُخش�وع: أنَّ النب�ي
كان يس�تعيُذ باهلل تعاىل من َقْس�َوة القلب وعدِم 
ُهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن  ُخش�وِعه؛ فكان يقول: »اللَّ
ِعْلٍم الَ َينَْفُع، َوِمْن َقْلٍب الَ خَيَْشُع، َوِمْن َنْفٍس الَ 

َتْشَبُع، َوِمْن َدْعَوٍة الَ ُيْسَتجاُب هَلا«))).

اختل�ف العل�امُء يف ُحكم الُخش�وع يف الصالة، 
ه�ل هو من واجب�اِت الصالة، أو م�ن فضائلِها 

الِتا، عى قوَلني: وُمَكمِّ

فذهـَب مجهـوُر الفقهـاء إىل أنَّه ُسـنٌَّة من ُسـنَن 

زاد المعاد )185/4).  (1(
رواه مسلم )))7)).  (((
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ـر بأمٍر  ـِة صالِة َمـن ُيفكِّ الصـالة، بدليـل ِصحَّ
؛ إذرْ مل يقولـوا بُبطالهِنـا إذا كان ضابًطـا  ُدنيـويٍّ

أفعاهَلا.

واختاَر بعُض العل�امِء القوَل بالوجوب، منهم: 
، وشيُخ اإلسالم ابُن تيميَّة،  ، والقرطبيُّ الغزايلُّ

وابُن القيِّم، وغرُيهم)1).

بدليـِل قولِـه تعـاىل: )ۓ  ۓ  ڭڭ  
]البقـرة: 45[؛ »وهـذا  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ( 
مُّ ال يكون إال  يقتيض ذمَّ غرِي اخلاشـعني ... والـذَّ
م، وإذا كان غرُي اخلاشعني  ِك واجٍب أو فعِل حمرَّ لرَترْ

مذمومنَي دلَّ ذلك عىل وجوب الُخشوع«))).

ين )159/1(، وتفسـير القرطبي ))104/1(، ومجموع  ينظـر: إحياء علوم الدِّ  (1(
الفتاوى )))/553(، ومدارج السالكين )1/)13، 1)5 - 6)5(، والموسوعة 

الفقهيَّة )117/19).
مجموع الفتاوى )))/553).  (((
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ُف َوما ُكتَِب  ُج�َل َلَينْ�َصِ ويف احلديـث: »إِنَّ الرَّ
َل�ُه إاِلَّ ُع�رْشُ َصالتِ�ِه، ُتْس�ُعها، ُثْمنُها، ُس�ْبُعها، 

ُسْدُسها، مُخُْسها، ُرْبُعها، ُثُلُثها، نِْصُفها«)1).

وقال ابُن عبَّاس : »ليس لك من صالتك 
َتدُّ  إال ما َعَقلرَْت منها«)))؛ فدلَّ هذا عىل أنَّه ال ُيعرْ

له فيها إال با عقَل منها وخشَع فيها لربِّه.

َمن مل خيَشع يف صالته:

ف�ال ُيْعَت�دُّ له فيه�ا يف الث�واب إال بام َعَق�َل منها 
وخش�َع، وقد علَّق اهلل فالح املصلِّني بالُخشوع 

يف صالهتـم، كـا قـال: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ( ]املؤمنون: 1-)[؛ فدلَّ 

نه األلباني. حه ابُن حبَّان )1889(، وحسَّ رواه أبو داود )796( ، وصحَّ  (1(
ـنَّة النبويَّة  ينظـر: مجموع الفتاوى )))/603، )61، )3/ 17)(، ومنهاج السُّ  (((

)195/5، 17/6)(، ومدارج السالكين )1/)13، 1)5).

20
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عىل أنَّ َمن مل خيشع فليس من أهل الفالح، ولو 
اعُتدَّ له هبا ثواًبا لكان من امُلفِلحني.

ني�ا وس�قوِط  �ا االعتِ�داد هب�ا يف أح�كاِم الدُّ وأمَّ
ُلها  القض�اء: فإن غلـَب عليهـا الُخشـوُع وتعقُّ
نَُن واألذكاُر عقيبها  اعُتدَّ هبا إمجاًعا، وكانت السُّ

ِصها. جوابَر وُمَكّمالت لنَقرْ

لِها:  وإْن غلَب عليِه عدُم الُخشوع فيها وعدُم تعقُّ
فقد اختلـَف الفقهاُء يف وجوِب إعاَدهِتا، وأكثر 
الفقهـاء عىل عدِم وجوب اإلعادة وأنَّ الفرَض 

حه اإلمام ابُن القيِّم)1). يسُقط بذلك، ورجَّ

الَوساِوس يف الصالة كلَّام كانت أقلَّ فهذا أكمل؛ 
َأ َنْحَو ُوُضوئِي َهذا،  كا يف احلديث: »َم�ْن َتَوضَّ

ينظر: مدارج السالكين )1/1)5 - 6)5).  (1(
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ُث فِيِهام َنْفَسُه؛ ُغِفَر َلُه ما  ُثمَّ َصىَّ َرْكَعَتنْيِ الَ ُيَدِّ
َم ِمْن َذْنبِِه«)1). َتَقدَّ

والَوْس�واس إذا كان قلي�اًل؛ ف�ال ُيْبطِل الصالة 
باتِّفاق أه�ل العلم، لكن ينُق�ص األجر، وجُيَ� 
ُجَل  النقـص بالنوافل، كا يف احلديـث: »إِنَّ الرَّ
ُعها،  ُ َصالتِِه، ُتسرْ ُف َوما ُكتَِب َلُه إاِلَّ ُعشرْ َلَينرَْ�ِ
ُعها، ُثُلُثها،  ُسـها، ُخرُْسها، ُربرْ نُها، ُسبرُْعها، ُسدرْ ُثمرْ

ُفها«))). نِصرْ

أما إذا كان غالًبا عى أكثر الصالة: فذهَب بعُض 
العلـاء إىل ُبطـالِن الصـالة وأوجبـوا إعاَدهتـا، 
وأكثرهم عىل عدِم وجوب اإلعادة وأنَّ الفرَض 
يسـُقط بذلـك، والنبـيُّ  مل يأُمر بإعادة 

رواه البخاري )159(، ومسلم )6))).  (1(
نه األلباني. حه ابُن حبَّان )1889(، وحسَّ رواه أبو داود )796( ، وصحَّ  (((
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و، ومل  ـهرْ صالة السـاهي، وإنَّا أمَره بسـجوِد السَّ
هو وكثرِيه، وهو اختياُر شيخ  ق بني قليل السَّ يفرِّ

اإلسالم ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيِّم.

لكـن ال نزاع أنَّه ال ُيثـاب عىل يشٍء من الصالة 
ر ُحضوِر قلبه وخضوعه)1). إال بَقدرْ

األسباُب التي ُتعني عى الُخشوع يف الصالة قسامن:

ة  يه )قوَّ األول: َجْل�ب ما ُيوِجد الُخش�وَع ويقوِّ
ِقل ما يقوُله  املقَت�ِ�(: باجتهاِد العبـد يف أن َيعرْ
عـاء،  والدُّ ـر  كرْ والذِّ القـراءة  ويتدبَّـر  ويفعلـه، 
ِض أنَّه ُمناٍج هلل تعاىل كأنَّه يراه، ويستعنُي  َتحرْ وَيسرْ

باهلل تعاىل عىل ذلك.

ينظر: مجمـوع الفتـاوى )))/603، 611(، واالختيـارات الفقهيَّة )ص59(،   (1(
نَّة النبويَّة )195/5(، ومدارج السالكين )1/)13). ومنهاج السُّ
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والثاين: دفع ما ُيْضِعُفه ويزيُله )َضْعف الشاِغل 
ـَغل  وزوال العاِرض(: باالجتهاد يف َدفرْع ما َيشرْ
كالوسـاِوس  الصـالة،  مقصـود  عـن  القلـب 

واألفكار واخلََطرات)1).

فعىل املص�ِّ معرفُة األسـباب اجلالبة للُخشـوع 
لتحصيلها، واألسباب الُمشِغَلة عنه لتالفيها.

م�ن األس�باب التي ُتع�ني عى َجْلب الُخش�وع 
هل�ا،  والتهيُّ�ؤ  للص�الِة  االس�تعداُد  وتقوَيتِ�ه: 
بإحسـاِن الوضوِء، والرتديِد مـع املؤذِّن، وأخذ 
ينـة للصالة، واالبتعـاِد عن أكِل ما له رائحة  الزِّ
كرهية، والتبكرِي إىل الصالة، وامليش إليها بسكينٍة 
ووقاٍر، وانتظاِرها يف الصفِّ األول، واالنِشغال 

ينظر: مجموع الفتاوى )))/605).  (1(
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عـاء وِذكـر اهلل وقـراءة القرآن بـني األذان  بالدُّ
فوف والـرتاصِّ فيها؛  واإلقامـة، وتسـويِة الصُّ

فوف. ألنَّ الشياطني تتخلَّل الُفَرج بني الصُّ

من األسباب التي ُتعني عى َجْلب الُخشوع وتقوَيتِه: 
جود. كوع والسُّ الطُّمأنينة يف الصالة، وإمتاُم الرُّ

والطُّمأنينة مـن أركان الصالة، وقـد أمَر النبيُّ 
 هبا الُمسيَء صالَته)1)، ويف احلديث: 
ُق َصالَتُه«،  َق�ًة: الَّ�ِذي َي�ْ�ِ »َأْس�َوُأ النَّ�اِس رَسِ
ُق صالَتـه؟ قـاَل: »ال ُيتِمُّ  ِ قاُلـوا: َوَكيرْـَف َيـ�رْ

ُرُكوَعها َوال ُسُجوَدها«))).

والذي ال َيطرَْمِئنُّ يف صالته ال ُيمِكن أن خيَشع؛ 

رواه البخاري )757(، ومسلم )397).  (1(
نه األلباني. رواه ابُن حبَّان )1888(، وحسَّ  (((
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ـَر الُغراب  َهُب بالُخشـوع، وَنقرْ عـة َتذرْ ألنَّ ال�ُّ
ِهُب الثواب! ُيذرْ

من األس�باب الت�ي ُتعني عى َجْلب الُخش�وع: 
�ر املوت يف الصالة، فيص�لِّ صالَة ُمَودِّع ال  تذكُّ
يُظنُّ أنَّه ُيصلِّ غرَيه�ا، وُروَي يف احلديث: »إِذا 

ٍع«)1). ُقْمَت يِف َصالتَِك َفَصلِّ َصالَة ُمَودِّ

من األس�باب الت�ي ُتعني عى َجْلب الُخش�وع: 
اس�تحضاُر َعَظم�ة َمن يِقُف ب�ني يَديه وكربيائِه 
ُف  وجاللِ�ه، واحلياُء من�ه، وأنَّه س�بحانه املتصِّ
يف أحوالِ�ه كلِّها، وأنَّه س�بحانه ُييبه يف الفاتة، 
ُر اآلياِت املقروءِة أو املس�موعة يف الصالة،  وتدبُّ

نه األلباني. فه البوصيري، وحسَّ رواه ابن ماجه )4171(، وضعَّ  (1(
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وترتيُلها وتس�نُي الصوِت هبا، والتفاُعُل معها، 
�َور  �ُر أذكاِر الص�الة، والتنوي�ع ب�ني السُّ وتدبُّ
الت�ي يقرؤه�ا، واألذكار واألدعي�ة املختلف�ة يف 
جود وغريها، فيخُرج  كوع والسُّ االستفتاح والرُّ

من صالته وقد ازداَد إياُنه وقوَي يقينُه بربِّه.

م�ن األس�باب التي ُتع�ني عى َجْلب الُخش�وع 
أيًضا:

ُنوُّ منها، حتى ال يقطَع 	• الصالُة إىل ُس�ْ�ة والدُّ
الشـيطاُن عليه صالَته، وهي تكفُّ بَ�ه عاَّ 
وراَءها، فُتعينه عىل الُخشوع وعدم االلتِفات.

ى حاَل القيام؛ فهي 	• وض�ع الُيمنى عى الُي�ْ�َ
لِّ واخلضوع هلل تعاىل، وهي  مـن عالمات الذُّ

أقَرب إىل الُخشوع وأمنَع من الَعَبث.

27
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االس�تعاذُة ب�اهلل تعاىل م�ن الش�يطان الرجيم 	•
قبل الق�راءة يف أول الص�الة، وُماهَدته أثناَء 
 : ُن َأِب العاِص الصالة، وملَّا قال ُعثرْاُن برْ
 َ يرْطاَن َقدرْ حاَل َبيرْنِي َوَبنيرْ يا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ الشَّ
 : ؛ قاَل َصالِت َوِقراَءِت َيلرْبُِسها َعَ�َّ
»ذاَك َش�ْيطاٌن ُيقاُل َلُه َخنَْزٌب، َفإِذا َأْحَسْس�َتُه 
ْذ بِ�اهللِ ِمنْ�ُه، واْتِفْل َعَى َيس�اِرَك َثالًثا«،  َفَتَع�وَّ

َهَبُه اهللُ َعنِّي)1). قاَل: َفَفَعلرُْت َذلَِك، َفَأذرْ

د ينظر 	• �جود، ويف التشهُّ النظر إىل موضع السُّ
إىل أصُبِعه التي ُيش�ري هبا، واإلشـارُة هبا أشدُّ 

عىل الشيطان من احلديد.

احِلرص عى األذكار الواردة بعد الس�الم من 	•

رواه مسلم )03))).  (1(
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ا ُتعني عىل تثبيت أثِر الُخشـوع  الص�الة؛ فإهنَّ
يف القلب.

ع إليه، 	• س�ؤاُل اهلل تع�اىل الُخش�وَع، والت��ُّ
واالستعانُة به عى ذلك.

َلف يف صالِتم، فقد كانوا 	• ل يف حال السَّ التأمُّ
أكثَر الناس ُخشـوًعا وتعظيـًا ألمِر الصالة، 
فــ »لـو رأيـَت أحَدهم وقـد قـام إىل صالتِه 
وقراَءتِه، فلاَّ وقَف يف حمرابه واسـتفتَح كالم 
سيِّده؛ خطَر عىل قلبه أنَّ ذلك املقام هو املقام 
الـذي يقوم فيه الناُس لربِّ العاملني، فانخلَع 

قلُبه وذهَل عقُله«)1).

َأَحُدُهـمرْ  قـاَم  إِذا  »كاَن   : جماهـٌد  قـال 

حلية األولياء ألبي ُنَعيم )340/9).  (1(



28 فائدة عن الخشوع يف الصالة

32

ٍء،  ُه إىَِل يَشرْ ََن َأنرْ َيُشـدَّ َبَ�َ حرْ ؛ هَياُب الرَّ ُيَص�ِّ
ٍء،  َبَث بيَِشرْ َتِفَت، َأورْ ُيَقلَِّب احلََص، َأورْ َيعرْ َأورْ َيلرْ
يا إاِلَّ ناِسًيا، ما  نرْ َسـُه ِمنرْ َشـأرِْن الدُّ َث َنفرْ َأورْ ُيَدِّ

داَم يِف َصالتِِه«)1).

من األس�باب التي ُتعني عى الُخشوع، بدفِع ما 
يمنَُعه ويِصُفه وُيْشِغل عنه:

إزالة ما َيْشَغل املصلِّ وُيلهيه يف مكان صالته، 	•
ب  مـن نقـوش وتصاويـر وزخـارف، وجتنُـّ
ثـني وجمالـس اللَّغو،  الصـالة بجـوار املتحدِّ
والتلفـاز، ونحـو ذلـك. ويدخـل يف ذلـك: 
عه عىل  ال أو َوضرْ ص عىل إغـالق اجلـوَّ احِلـررْ

الصامت.

تعظيم قدر الصالة البن نصر المروزي )188/1(، وتفسير الطبري )381/4).  (1(
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ر يف غري 	• تفري�ُغ القلب م�ن الش�واِغِل والتفكُّ
الصالة.

أالَّ يص�لِّ وق�د غلب�ه النُّع�اس، أو بح�ته 	•
طعاٌم يش�َتهيه، وال وهو حمص�وٌر يريد قضاء 
ِة  احلاج�ة؛ ويف احلديـث: »ال َص�الَة بَِح�ْ�َ
الطَّع�اِم، وال ُهَو ُيدافُِع�ُه األَْخَبثاِن«)1)، وقال 
: »إِذا َنَع�َس َأَحُدُك�ْم َوُه�َو ُيَص�لِّ 
ُقْد، َحتَّ�ى َيْذَهَب َعنُْه النَّْوُم؛ َفإِنَّ َأَحَدُكْم  َفْلرَيْ
ُه َيْس�َتْغِفُر  إِذا َصىَّ َوُهَو ناِعٌس، الَ َيْدِري َلَعلَّ

َفَيُسبُّ َنْفَسُه«))).

ك 	• ه من الن�وم والراحة، وَتررْ إعط�اُء البدن حقَّ
َهر إال حلاجة؛ حتى يقوَم للصالة نشيًطا. السَّ

رواه مسلم )560).  (1(
رواه البخاري ))1)(، ومسلم )786).  (((
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َت�ْرك التثاؤب، وااللتف�ات يف الصالة، ورفع 	•
البص إىل السامء.

ترك التشبُّه بالبهائم يف الصالة، فال ينُقر كنقر 	•
ـبع، وال يلتِفت  الغـراب، وال يفـرِتش كالسَّ

َلب)1). كالثعرْ

نسأل اهلل أن جيعَلنا من اخلاشعني امُلخبِتني،

ِن عباَدتِه، ِره وُحسرْ ِره وُشكرْ وأن ُيعينَنا عىل ِذكرْ

واحلمد هلل ربِّ العاملني.

تها: كتاب »33  وينظر لمعرفة المزيد من األسـباب المعينة على الخشـوع مع أدلَّ  (1(
سبًبا للخشوع في الصالة«.


