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 ادؼدمة

ومن  ،إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ سماهلل من ذور أكػسـا

هادي ًمه، وأؿمفد أن ٓ  وماليضؾل  ومنؾمقئات أقمامًمـا، من هيده اهلل ومال مضل ًمه، 

 .إًمه إٓ اهلل وطمده ٓ ذيك ًمه وأؿمفد أن حمؿدًا قمبده ورؾموًمه

 ]آل( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)  
 [201عمران:
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )  

 [2]النساء:(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

﮲  ھےۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )  ے ۓ ۓ 

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽   [ 72-70]األحزاب:(   ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

 أما سمعد،،،

وذ إمور  ، حمؿداهلدي هدي  وأطمسنومنن أصدق احلديث يمتاب اهلل، 

  :ذم اًمـار، وسمعد َالًمةٍ حمدصماهتا، ويمل حمدصمٍة سمدقمٍة، ويمل سمدقمٍة َالًمٍة، ويمل 

يمثػم من اًمـاس، وأيمثر من يعاين من  مـفاإن هـاك مشؽؾة يعاين أهيا اعمسؾؿون، 

صالهتم ذم  إن اًمذين يصؾون وحياومظون قمغمكعم هذه اعمشؽؾة هم اعمصؾون، 

 شمتعؾقاعمساضمد وذم مجاقمة هم أيمثر اًمـاس معاكاة هلذه اعمشؽؾة: ٕن هذه اًمؼضقة 

 سمصالهتم، أٓ وهي ىمضقة اخلشوع ذم اًمصالة.

 ، وطمق هلم أن يتساءًموا:يتساءًمونيمثػم من اًمـاس 

 !ذم صالشمـا؟ كخشععماذا ٓ 

 !عماذا كتذيمر طموائجـا وأموركا إذا ذقمـا ذم صالشمـا؟
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 !كخشع كحن؟ وٓعماذا يمان اًمسؾف خيشعون ذم صالهتم 

 !اًمصالة؟ ًمذةعماذا ومؼدكا 

 !اًمصالة؟ روحعماذا ومؼدكا 

 !قمن اًمػحشاء واعمـؽر؟ صالشمـاعماذا ٓ شمـفاكا 

 !ومؼدكاه ومػؼدت صالشمـا أصمرها؟أي رء 

 أشمدرون ما روطمفا؟ !صالشمـا روطمفا تًمؼد ومؼد

 واًمتذًمل سملم يدي رب اًمعاعملم. واخلضوعإكه اخلشوع 

يمام ريمع وؾمجد  من رضمؾلم صغم أطمدمها إمم ضموار إظمر، ريمعصمم أٓ كعجب 

يمام ؾمجد، ومؾام اكٍموما من صالهتام، يمتب صالة أطمدمها ذم قمؾقلم، وردت صالة 

 ذم وضمفه!ر أظم

ًمقؽوكان ذم اًمصالة اًمواطمدة، وإن ما سمقـفام  اًمرضمؾلمإن »ىمال طمسان سمن قمطقة : 

ذم اًمػضل يمام سملم اًمسامء وإرض، وذًمك أن أطمدمها مؼبل سمؼؾبه قمغم اهلل قمز وضمل 

 . (2)شوأظمر ؾماٍه هماومل

رسمـا وظماًمؼـا كتؾو يمتاسمه كؽثر دقماءه  يديكؼف سملم  أكػسـاصمم أٓ كعجب من 

 طمت إذا ضماوزكا سماب اعمسجد رضمعـا إمم هلوكا وهمػؾتـا!

أريماكًا وواضمبات وؾمــًا،  ًمؾصالةواقمؾم أنَّ »: -رمحه اهلل– ىمال اعمؼدد

 .(1)شاًمؼؾب وطمضورقة واإلظمالص واخلشوع وروطمفا اًمـ

 ومقزان ضمودهتا.هلا، ومعقار طمسـفا، آية ىمبو هوإن اخلشوع ذم اًمصالة 

                                 
 (.11( اًمواسمل اًمصقب من اًمؽؾم اًمطقب، اسمن اًمؼقم اجلوزية، ص )1)

 (.19ص ) اسمن ىمدامة اعمؼدد، خمتٍم مـفاج اًمؼاصدين، (1)
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سمال ظمشوع، يماًمشجرة سمال صمؿر،  صالة، اجلسدذم  يماًمرأساخلشوع ذم اًمصالة 

 سمال روح. واجلسدواًمغصن سمال أوراق، واًمعود سمال رائحة، 

 سمال روح؟! يمانما ىمقؿة اجلسد إن 

 ضمسد مقت ٓ ىمقؿة ًمه، يمذًمك صالة سمال ظمشوع صالة مقتة ٓ أضمر هلا.

 وإكام أحتدث قمن إضمر واًمثواب. أكا ٓ أشمؽؾم قمن ؾمؼوط اًمػرض قمـه،

 إذًا ومام هو اخلشوع؟

 .قمن اخلشوع إقمؿشؾملًمت  :ىمال ؾمػقان اًمثوري

 !ا ًمؾـاس وٓ شمعرف اخلشوعإمامً  شمؽون أنيا صموري أكت شمريد  :ومؼال 

 .اخلشوع قمنؾملًمت إسمراهقم اًمـخعي  ًمؼد

وٓ شمعرف اخلشوع ًمقس اخلشوع  ًمؾـاسا إمامً  شمؽونشمريد أن  !أقمقؿش :ومؼال 

اًمرأس ًمؽن اخلشوع أن شمرى اًمنميف  ٓ أن شمطلـملسمليمل اخلشن وًمبس اخلشن و

 .(2)ختشع هلل ذم يمل ومرض اومؽمض قمؾقكأن واًمدينء ذم احلق ؾمواء و

 ٓ يؽون اًمعبد ظماؿمعا طمت ختشع

: أطمدمها معـقلم يتضؿن اخلشوع» :ومؼال شمقؿقةوقمرومه ؿمقخ اإلؾمالم اسمن 

  .(1)شواًمثاين : اًمسؽون واًمطؿلكقـة ،ع واًمذلاًمتواَ

–هو: ىمقام اًمؼؾب سملم يدي اًمرب  اخلشوعومما شمؼدم من أىموال اًمعؾامء يتبلم أن 

 سماخلضوع واًمذل. -ؾمبحاكه وشمعامم

                                 
 ( من ؾمورة اًمبؼرة. 44شمػسػم اًمؼرـمبي، أية ) ( 1)

 (.7/18جمؿوع ومتاوى ؿمقخ اإلؾمالم اسمن شمقؿقة، ) (1)
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 ىمقام ماذا؟

 ىمقام اًمؼؾب. 

ومؿؾك اخلشوع هو اًمؼؾب، وأصل اخلشوع يؽون ذم اًمؼؾب، أي أكه ظمشقة من 

 وارح.اهلل شمؽون ذم اًمؼؾب ومتظفر قمغم اجل

، ومنذا ظمشع اًمؼؾب أصمر ذًمك قمغم اجلوارح ظمشوع اجلسد شمبع خلشوع اًمؼؾب

َأٓ » قَمَؾْقِه َوؾَمؾََّم : َصغمَّ اهللُ َرؾُموُل اهللِ ىَماَل   ومؿؾك اخلشوع هو اًمؼؾب، ومخشعت،

ُه، َوإَِذا وَمَسَدْت وَمَسَد  ُه، َوإِنَّ ذِم اجْلََسِد ُمْضَغًة إَِذا َصَؾَحْت َصَؾَح اجْلََسُد يُمؾُّ اجْلََسُد يُمؾُّ

 .(2)شَأٓ َوِهَي اًْمَؼْؾُب 

مجقع اجلوارح: ٕهنا شماسمعة  ظمشوعومنذا ظمشع اًمؼؾب شمبعه »ىمال اسمن رضمب: 

 .(1)شًمه

ل: ًمو ظمشع ىمؾب هذا  يعبث ذم صالشمه، ومؼاوروي قمن طمذيػة أكه رأى رضماًل 

 ، ويروى مروموقًما وًمؽن سمنؾمـاد ٓ يصح.وروي قمن اسمن اعمسقب، خلشعت ضموارطمه

يؽن ذم اًمؼؾب رء مـه ومفذا  وملأما إذا فمفرت آصمار اخلشوع قمغم اجلوارح 

 ظمشوع اًمـػاق.

 ىمال طمذيػة: إيايمم وظمشوع اًمـػاق.

 ىمقل: وما ظمشوع اًمـػاق؟ 

 .(3)ىمال: أن شمرى اجلسد ظماؿمعًا واًمؼؾب ًمقس سمخاؿمع

                                 
(، ومسؾم، يمتاب اعمساىماة 51أظمرضمه اًمبخاري، يمتاب اإليامن، سماب ومضل من اؾمتؼمأ ًمديـه، سمرىمم ) (1)

 (.1599واعمزارقمة، سمرىمم) 

 (.17اخلشوع، اسمن رضمب، ص ) (1)

 (.511/ 1اسمن اًمؼقم، ) ( مدارج اًمساًمؽلم، 3)
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، ششمعوذوا سماهلل من ظمشوع اًمـػاق»ىمال:  -ريض اهلل قمـه -قمن أيب اًمدرداء و

أن شمرى اجلسد ظماؿمعا واًمؼؾب » يا أسما اًمدرداء وما ظمشوع اًمـػاق؟ ىمال:ومؼقل ًمه 

 .(2) شًمقس سمخاؿمع

رضماًل ـملـمل رىمبته ذم اًمصالة ومؼال:  -قمـهريض اهلل -أى قمؿر سمن اخلطاب ور

يا صاطمب اًمرىمبة، ارومع رىمبتك، ًمقس اخلشوع ذم اًمرىماب، إكام اخلشوع ذم »

 .(1)شاًمؼؾوب

هو اًمؼؾب، وإذا ظمشع اًمؼؾب أصمر قمغم اجلوارح ومخشعت،  اخلشوعومؿؾك 

ُة »، يمام ىمال صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم: وطمقـئذ شمؽون اًمصالة ىمرة قملم ًمه َوضُمِعَؾْت ىُمرَّ

الةِ   .(3)شقَمْقـِي ذِم اًمصَّ

يمان صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم يؼول ًمبالل:  يماموشمؽون راطمة كػسقة سمدكقة ًمإلكسان 

ا َيا سماَِلُل »   .(4)شَأِرطْمـَا ِِبَ

الةِ » :-اهلل قمؾقه وؾمؾم صغم–يمان رؾمول اهلل و    .(5)شإَِذا طَمَزسَمُه َأْمٌر وَمِزَع إمَِم اًمصَّ

                                 
 (.7/143( رواه اسمن أيب ؿمقبة ذم اعمصـف، ) 1)

 (.41/ 5(، وأورده صاطمب إطمقاء قمؾوم اًمدين، )511/ 1( مدارج اًمساًمؽلم، اسمن اًمؼقم، ) 1)

، 11193 )وأمحد، سمرىمم (،3943)( رواه اًمـسائي، يمتاب قمنمة اًمـساء، سماب طمب اًمـساء، سمرىمم 3)

طُمبَِّب إزمَّ من » (:14337، 11194) وأمحد، سمرىمم (،3939)، وذم ًمػظ ًمؾـسائي، سمرىمم (13357

ُة قمقـي ذم اًمصالة ، واحلديث صححه إًمباين ذم صحقح شاًمدكقا: اًمـساء، واًمطقب، وضُمِعَل ىُمرَّ

 (.817/ 3 )اًمـسائي،

ح أيب داود، وصححه إًمباين ذم صحق(، 13388) سمرىمم (، وأمحد4985أسمو داود سمرىمم )( رواه 4)

 (.4985رىمم)

سـه إًمباين ذم صحقح أيب داود ( من طمديث طمذيػة ريض اهلل قمـه ، وطم1319أسمو داود ) رواه (5)
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عبد سملم يدي اهلل موىمػان: موىمف سملم يديه ذم ًمؾ»ىمال اسمن اًمؼقم رمحه اهلل : 

إول هّون قمؾقه  اعموىمفىمام سمحق  ومؿن، اًمصالة، وموىمف سملم يديه يوم ًمؼائه

اعموىمف أظمر، ومن اؾمتفان ِبذا اعموىمف ومل يووّمه طمّؼه، ؿمّدد قمؾقه ذًمك 

  .(2)شاعموىمف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ) ىمال شمعامم:

 .[16,17]اإلنسان:(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
سملم اًمسجود هلل ذم اًمدكقا وسملم  ىمرنمن شململ ذم هاشملم أيتلم شمبلم ًمه أن اهلل 

 يوم اًمؼقامة.اًمقوم اًمثؼقل وهو 

وًمؼد طمذركا اًمنمع احلـقف من إمهال اخلشوع ومذم اهلل من ٓ خيشع قمـد ؾمامع 

﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ )يمالمه ومؼال ؾمبحاكه:  ے ۓ ۓ ﮲

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁           

 .[26]احلديد:(   

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) سمل شموقمد اهلل أصحاب اًمؼؾوب اًمؼاؾمقة سمؼوًمه:

 .[11]الزَُّمر:(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
ويمان صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم يستعقذ سماهلل من ىمؾب ٓ خيشع يمام ذم احلديث اًمذي 

اًمؾَُّفمَّ إِكِّى »ىمال: -وؾمؾم قمؾقهصغم اهلل –رواه مسؾم ذم صحقحه أن رؾمول اهلل 

َوِمْن َدقْمَوٍة َٓ  َأقُموُذ سمَِك ِمْن قِمْؾٍم َٓ َيـَْػُع، َوِمْن ىَمْؾٍب َٓ خَيَْشُع، َوِمْن َكْػٍس َٓ شَمْشَبُع،

                                 
(1319 .) 

 ( .133( اًمػوائد، اسمن اًمؼقم، )ص 1)
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  .(2)شُيْسَتَجاُب هَلَا

من كؼر اًمصالة وقمدم  -وؾمؾم قمؾقهصغم اهلل –أهيا اعمسؾؿون، ًمؼد طمذر اًمـبي 

اخلشوع ومقفا: ومنن اعمصكم ًمقس ًمه من صالشمه إٓ ما قمؼل مـفا روى اإلمام أمحد 

ضُمَل ًمُِقَصكمِّ » ىمال:-صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم–أن رؾمول اهلل سمسـد صحقح  إِنَّ اًمرَّ

َها، شُمْسُعَفا، صُمُؿـَُفا، ؾُمُبُعَفا، ؾُمْدؾُمَفا،  َّٓ قُمنْمُ اَلَة َوَما ُيْؽَتُب ًَمُه ِمـَْفا إِ ، ُُخَُسَفااًمصَّ

  .(1)شُرسُمُعَفا، صُمُؾُثَفا، كِْصُػَفا

 قمؾقه اهلل صغم–روى اًمطؼماين سمنؾمـاد طمسن، وطمسـه إًمباين أن رؾمول اهلل 

َٓ ُيتِمُّ ُريُموقَمُه وَيـُْؼُر ذِم ؾُمُجوِدِه، َمَثُل اجْلَاِئِع َيْليُمُل اًمتَّْؿَرَة »: ىمال -وؾمؾم ِذي  َمَثُل اًمَّ

 .(3)شَٓ ُيْغـَِقاِن قَمـُْه ؿَمْقًئاَواًمتَّْؿَرشَماِن 

 صالشمه ٓ يتم ريموقمفا وٓ ؾمجودها.سمل أؿمـع اًمـاس ٍىمة اًمذي يٌق ذم 

روى اًمطؼماين ذم اًمؽبػم واسمن ظمزيؿة ذم صحقحه واحلايمم ذم مستدريمه 

–رؾمول اهلل  ؾمؿعتوصححه وأىمره قمؾقه اًمذهبي قمن أيب ىمتادة إكصاري ىمال: 

ُق َصالشَمهُ »يؼول:  -صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم ِ ٌْ ِذي َي ىَمًة اًمَّ ٍِ ىَماَل: َويَمْقَف  ،َأؾْمَوُأ اًمـَّاِس 

ُق َصالشَمُه؟ ىَماَل: ٓ يُ  ِ ٌْ  .(4)شتِمُّ ُريُموقَمَفا َوٓ ؾُمُجوَدَهاَي

                                 
 (1711( رواه مسؾم ذم صحقحه، رىمم )1)

واًمبقفؼي ذم اًمؽؼمى ، (615) ، واًمـسائي ذم اًمؽؼمى(796(، وأسمو داود )18894رواه أمحد ) (1)

(3517.) 

 (.518، وطمسـه إًمباين ذم صحقح اًمؽمهمقب واًمؽمهقب ) (3843رواه اًمطؼماين ذم معجؿه اًمؽبػم ) (3)

( ، وأسمو يعغم 1/353اًمدارمي )(، و 1/386 ) ، واًمبقفؼي ذم اًمسـن(1/119)  احلايمم ذم اعمستدرك (4)

(، وذم 3/141) "اعمعجم اًمؽبػم"اين ذم ( ، واًمطؼم1/331( ، واسمن ظمزيؿة )143)ص "اعمعجم"ذم 
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 فضائل اخلشوع

 اخلشوع سبب الػالح:-1

ومعؾقه سماخلشوع وقمد اهلل ٓ  وأظمرة اًمدكقا ذم اًمػاحللممن أراد أن يؽون من 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ )، ىمال اهلل شمعامم: خيؾف اهلل وقمده

 .[1,2]املؤمنون: (ڀ
 ما قمالىمة هذه أيات سمام ىمبؾفا؟

گ ڳ )ًمؾؿممـلم:  سمخطاسمهؾمورة احلج  -ضمال وقمال–ًمؼد ظمتم اهلل 

(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  

 .[77]احلج:

–ىموًمه  ومـاؾمب ذًمك(   ں ں )ظماـمبفم قمغم ؾمبقل اًمؽمضمي

إظمباًرا سمحصول ما يماكوا رضموه من اًمػالح ومنذا  (ٱ ٻ ٻ) -ضمال وقمال

ٱ ٻ ٻ ٻٻ ):  اعمػؾحلمأردشمم أن شمؽوكوا من اعمػؾحلم ومفذا ؾمبقل 

ٺ ٿ ٿ     ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ پ پ پ پ ڀڀ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڄ

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ 

 . [13-1]اعمممـون:   (ڑ ڑ

                                 
وصححه  ،(1/353( ، واحلايمم )8/15) "اًمعؾل"، واًمدارىمطـي ذم (8/133) "اعمعجم إوؾمط"

 (.986إًمباين ذم صحقح اجلامع )

 



لماذا ال نخشع في صالتنا ؟                        

 

12 

أن قمباده اعمممـلم اًمػائزين سماًمػالح ٓ خيشعون ذم اًمصالة  -ضمال وقمال–وسملم 

 أوىماهتاقمغم هذه اًمصالة ومقمدوهنا ذم  سماعمحاومظةومحسب، سمل موصوومون أيًضا 

 وذًمك ًمبقان مؽاكة اًمصالة.,  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

 مغػرة الذنوب:-2

من أراد أن شمغػر ذكوسمه ومعؾقه سماخلشوع ذم اًمصالة، وماخلشوع ؾمبب من أؾمباب 

قمثامن سمن قمػان ريض اهلل قمـه ىمال: مغرة اًمذكوب، روى مسؾم ي صحقحه قمن 

ُه »: يؼول -صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم-ؾمؿعت رؾمول اهلل  ُُضُ َما ِمِن اْمِرٍئ ُمْسؾٍِم حَتْ

اَرًة عمَِا ىَمْبَؾَفا ِمَن  وَءَها َوظُمُشوقَمَفا َوُريُموقَمَفا إِٓ يَماَكْت يَمػَّ َُ َصالٌة َمْؽُتوسَمٌة وَمُقْحِسُن ُو

ْهَر يُمؾَّهُ  ُكوِب َما مَلْ ُيْمِت يَمبػَِمًة َوَذًمَِك اًمدَّ  .(2)شاًمذُّ

صغم اهلل قمؾقه -رؾمول اهلل أن  -قمـه ريض اهلل– قَمَبَسةَ وذم مسؾم قمن قمؿرو سمن 

ِذي ُهَو ًَمُه َأْهٌل، َوَأصْمـَى قَمَؾْقِه َوجَمَّ  اهللَوَمنِْن ُهَو ىَماَم وَمَصغمَّ وَمَحِؿَد »  ىمال: -وؾمؾم َدُه سمِاًمَّ

َغ ىَمْؾَبُه هللِِ هُ  َووَمرَّ َف ِمْن ظَمطِقَئتِِه يَمَفْقَئتِِه َيْوَم َوًَمَدشْمُه ُأمُّ َّٓ اْكٍَمَ  .(1)شإِ

ىمال : ؾمؿعت رؾمول اهلل قمؾقه وؾمؾم  -ريض اهلل قمـه-قمن قمبادة سمن اًمصامت و

ُفنَّ اهللُ»يؼول :  ََ ُهنَّ  َُخُْس َصَؾَواٍت اوْمؽَمَ وَؤُهنَّ َوَصالَّ َُ شَمَعامَم َمْن َأطْمَسَن ُو

ْ َيْػَعْل  ًمَِوىْمتِِفنَّ َوَأشَممَّ ُريُموقَمُفنَّ َوظُمُشوقَمُفنَّ يَماَن ًَمُه قَمغَم اهللِ قَمْفٌد َأْن َيْغِػَر ًَمُه َوَمْن مَل

سَمهُ  وَمَؾْقَس ًَمُه قَمغَم اهللِ  .(3)شقَمْفٌد إِْن ؿَماَء هَمَػَر ًَمُه َوإِْن ؿَماَء قَمذَّ

                                 
 (.118رواه مسؾم رىمم )( 1)

 (.1374رواه مسؾم رىمم ) (1)

وحمؿد سمن كٍم ذم شمعظقم ىمدر اًمصالة ( 11196وأمحد رىمم )( ، 415، رىمم  1/115أسمو داود ) رواه (3)

( . 385، رىمم  8/313( ، واًمضقاء )1985، رىمم  1/115( ، واًمبقفؼي  )1334، رىمم  1/955)
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 اخلشوع طريق إىل الػوز باجلنة والنجاة من النار:-3

ًمؼد ؿماء اهلل أن يصل اخلاؿمعون اًمذين ؾمؾؽوا ـمريق اًمػالح إمم ىمؿة اًمػالح إمم 

وس إقمغم ذم دار اخلؾود اجلـة، وأن يبعدهم قمن اًمـار دار اخلزي واهلوان، اًمػرد

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ):  -قمز وضمل–ىمال اهلل 

 .[13]هود:(   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 -اهلل قمؾقه وؾمؾم صغم–اًمبخاري ومسؾم ي صحقحقفام أن رؾمول اهلل  روى

وَءُه، »ىمال:  َُ ُل وَمُقْحِسُن ُو ََّ ، ُمْؼبٌِل قَمَؾْقِفاَم َما ِمْن ُمْسؾٍِم َيَتَو صُممَّ َيُؼوُم وَمُقَصكمِّ َريْمَعَتلْمِ

َّٓ َوضَمَبْت ًَمُه اجْلَـَّةُ  وِئي » ، وذم رواية أظمرىشسمَِؼْؾبِِه َوَوضْمِفِه، إِ َُ َل ِمْثَل ُو ََّ َمْن شَمَو

ُث ومِقِفاَم َكْػَسُه، هَمَػَر اهللُ َٓ حُيَدِّ  ، َم ِمْن َذْكبِهِ  َهَذا، صُممَّ َصغمَّ َريْمَعَتلْمِ  .(2)شًَمُه َما شَمَؼدَّ

 اخلشوع يبعد اًمؼسوة قمن اًمؼؾب: -4

سملم اًمؼؾوب اخلاؿمعة اًمعامرة سمذيمره، وسملم اًمؼؾوب  -شمبارك وشمعامم–مل يسو اهلل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )اًمؼاؾمقة، ومؼال: 

 .[11]الزَُّمر:(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ے ۓ ) من اعمممـلم ومعاشمبفم ىمائاًل:اخلشوع  -ؾمبحاكه وشمعامم–واؾمتبطل اهلل 

﯀  ﮽  ﮾ ﮿  ﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ۓ ﮲

 .[16]احلديد:(   ﯁          

، وسملم أن قموشمبـا ِبذه  ما يمان سملم إؾمالمـا»:  -ريض اهلل قمـه–مسعود  ىمال اسمن

                                 
( وصححه إًمباين )صحقح اجلامع رىمم 4658، رىمم  5/56وأظمرضمه أيًضا : اًمطؼماين ذم إوؾمط )

3141. ) 

 (.134( ومسؾم )159رواه اًمبخاري ) (1)
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 .(2)ش أية إٓ أرسمع ؾمـلم

  

                                 
 (.3317 ) مسؾم رواه (1)
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 داذا فؼدنا لذة الصالة؟!

 -وؾمؾم قمؾقه اهلل صغم–رؾمول اهلل ىمال:  ،مذاقـمعم واًمعبادة هلا طمالوة و

« ًٓ ٍد َرؾُمو ؾْماَلِم ِديـًا، َوسمُِؿَحؿَّ ا، َوسمِاإْلِ ياَمِن َمْن َريِضَ سمِاهللِ َرسمًّ  ، وىمال(2)شَذاَق ـَمْعَم اإْلِ

ياَمِن: َمْن يَماَن اهللُ  : »صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم صَماَلٌث َمْن يُمنَّ ومِقِه َوضَمَد ِِبِنَّ طَماَلَوَة اإْلِ

َّٓ هللَِِّ، َوَأْن َيْؽَرَه َأْن يَ  َٓ حُيِبُُّه إِ ا، َوَأْن حُيِبَّ اعْمَْرَء  ُعوَد ذِم َوَرؾُموًُمُه َأطَمبَّ إًَِمْقِه مِمَّا ؾِمَوامُهَ

 .(1)شِمـُْه، يَماَم َيْؽَرُه َأْن ُيْؼَذَف ذِم اًمـَّارِ اًْمُؽْػِر سَمْعَد َأْن َأْكَؼَذُه اهللُ 

عماذا حتوًمت صالشمـا إمم قمادات وطمريمات شممدي سمدون طمضور ىمؾب وٓ 

 ظمشوع؟!

عماذا مل شمعد اًمصالة ىمرة  !عماذا ومؼدكا روح اًمصالة؟! عماذا ٓ كخشع ذم صالشمـا؟

 قملم ًمـا؟!

 عماذا ومؼدكا ًمذة اًمصالة؟!

 السبب األول: ضعف اإلخالص

من أطمب اًمرياء واًمسؿعة واًمعجب وطمب اعمدح واًمثـاء ومؼد ًمذة اًمعبادة 

ىت يت جث )واًمصالة، سمل إن اًمعؿل اًمذي ًمقس هلل مردود قمغم صاطمبه، ىمال اهلل شمعامم: 

 .[220]الكهف:(   مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس

صغم اهلل قمؾقه -ىمال: ىمال رؾمول اهلل  -ريض اهلل قمـه-قمن ضمـدب سمن قمبداهلل و 

َع اهللُ سمِِه،  َمنْ : »-وؾمؾم َع ؾَمؿَّ  .(3)شَوَمْن َراَءى َراَءى اهللُ سمِهِ ؾَمؿَّ

                                 
 (.34( رواه مسؾم )1)

 (.43(، ومسؾم )16( رواه اًمبخاري )1)

(، ومسؾم ذم يمتاب اًمزهد 6499) 336/ 11رواه اًمبخاري ذم يمتاب اًمرىماق، سماب اًمرياء واًمسؿعة ( 3)
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 السبب الثاين: كثرة الذنوب وادعايص

ادعايص تصد عن طاعة اهلل وعن االتصال برب ادشارق وادغارب قال اهلل 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )تعاىل عن ادرشكني: 

أهاًل ًمالشمصال : ٕكه ٓ يدظمل اعمسجد إٓ من يمان [18]التوبة:(   ٹ ٹ

 اعمباذ سمرب إرض واًمساموات.

: إين ٓ أىمدر قمغم ىمقام اًمؾقل ومصف زم -رمحه اهلل-ىمال رضمل إلسمراهقم سمن أدهم 

دواء؟!! ومؼال: ٓ شمعصه سماًمـفار وهو يؼقؿك سملم يديه ذم اًمؾقل، ومنن وىموومك سملم 

 يديه ذم اًمؾقل من أقمظم اًمنمف، واًمعايص ٓ يستحق ذًمك اًمنمف.

: يا أسما ؾمعقد: إين أسمقت معارم وأطمب -رمحه اهلل-ىمال رضمل ًمؾحسن اًمبٍمي و

 ىمقام اًمؾقل، وأقمد ـمفوري ومام سمازم ٓ أىموم؟!! ومؼال احلسن: ذكوسمك ىمقدشمك!!

اًمؾقل ُخسة أؿمفر سمسبب ذكب : طمرمت ىمقام -رمحه اهلل-وىمال ؾمػقان اًمثوري 

 .: هذا ُمراءرأيت رضماًل يبؽي، ومؼؾت ذم كػزهو؟ ىمال:  ىمقل: وما ،أذكبته

ٓ إًمه إٓ اهلل هذا ذكب واطمد طمرمه ًمذة اًمصالة وىمقام اًمؾقل ومؽقف سمؿن طمقاشمه 

 يمؾفا معاص، سمل ويمبائر ومؿن أين يشعر سمؾذة وطمالوة اًمصالة واًمطاقمات!

                                 
ًٓ 1987) 1189/ 4واًمرىمائق، سماب من أذك ذم قمؿؾه همػم اهلل  ع(( يعـي: ىمال ىمو (، وىموًمه: ))ؾمؿَّ

رياًء، وىموًمه: ))يرائي(( يعـي: يعؿل اًمعؿل ًمػماه اًمـاس ومقحؿدوه قمؾقه، وىموًمه: يسؿعه اًمـاس 

ع اهلل سمه، ويرائي اهلل سمه(( معـاه: ومضحه يوم اًمؼقامة قمغم رؤوس اخلالئق، ومػميه صمواب أقمامًمه،  ))ؾمؿَّ

 صمم حيرمه مـفا واًمـاس يرون.

 
 

 



 17  لماذا ال نخشع في صالتنا ؟

 قمؾقه اهلل صغم–رؾمول اهلل اًمعصاة حمرومون من ًمذة اًمعبادة اًمتي ىمال قمـفا 

ياَمنِ  ـَمْعمَ  َذاَق » -وؾمؾم ش، ياَمنِ اإْلِ  طَماَلَوةَ  ِِبِنَّ  َوضَمدَ  ومِقهِ  يُمنَّ  َمنْ  صَماَلٌث »: وىمالش، اإْلِ

 ومصاطمب اعمعايص حمروم من هذا اًمطعم وهذه احلالوة.

 السبب الثالث: التوسع يف ادباحات

وومضول اًمـظر  اعمريمبواعمؾبس واًمنماب واًمتوؾمع ذم اعمباطمات: من اًمطعام 

ٕن هذا  :إمم همػم ذًمك من اعمباطمات وومضول آؾمتامع وومضول اًمؽالم واعمخاًمطة

 اًمتوؾمع يورث اًمؽسل واًمتػريط ذم اًمعبادة .

ٕن هذا مهه، ومام مطعم  :سمعض اًمشباب دمد أكه يعرف مطاقمم مديـته يمؾفا

قمؾن قمـفا إٓ وىمد ذاق مـفا، سمل ذيمرت أو أ ةوضمد ذم مديـته إٓ ودظمؾه، وما وضمب

وأطمقاكًا أي حمل أضمود يتذايمرون ذم جماًمسفم أي حمل أضمود ًمؾطعام، سمل و

ىمال يا  قًئا،وؾمع ذم اعمباطمات، وإذا ىمؾت ًمه ؿمًمًيسؽريم وهمػم ذًمك، ومفذا هو اًمت

 .؟!هل هو طمرام :أظمي

، [32]األعراف:(   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)ىمال اهلل شمعامم: 

ىئ ىئ ىئ ):   ىمال اهلل شمعاممو، (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)شمدسمر ىموًمه شمعامم: 

 .[17]اإلسراء:(   ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ
َما َمََلَ »ىمال:  -صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم–روى اًمؽممذي وطمسـه أن رؾمول اهلل 

َدِميَّ  ْٔ َدِميِّ ًُمَؼْقاَمٌت ُيِؼْؿَن ُصْؾَبُه، وَمنِْن هَمَؾَبْت ا ْٔ ا ِمْن سَمْطٍن، طَمْسُب ا آَدِميٌّ ِوقَماًء َذًّ

اِب، َوصُمُؾٌث ًمِؾـََّػسِ  َ َعاِم، َوصُمُؾٌث ًمِؾنمَّ  . (2)شَكْػُسُه، وَمُثُؾٌث ًمِؾطَّ

                                 
ضماسمر، ( من ـمرق قمن حيقى سمن 6739( و )6738) "اًمؽؼمى"(، واًمـسائي ذم 1537اًمؽممذي ) رواه (1)

 "مسـد أمحد"قمن اعمؼدام سمن معدي يمرب. وىمال اًمؽممذي: هذا طمديث طمسن صحقح، واحلديث ذم 
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ايُمْم َواًْمبِْطـَةَ : » -رمحه اهلل–وىمال قمؿرو سمن ىمقس  َا شُمَؼزِّ اًْمَؼْؾَب إِيَّ  .(2)ش، وَمنهِنَّ

 :-رمحه اهلل–أسمو إؾمحاق إًمبػمي 

سمتا     **     وَمؼوُت اًمروِح َأرواُح اعَمعاين  َوًَمقَس سمَِلن ـَمِعؿَت َوأِن َذِ

َك اإِلىمت  اـد قَمَرومتـا َأكَت َرسمََّك ىمَ ــإِذا م    **      اُر ؿَمقئًا ـَوًَمقَس َيُُضُّ

 السبب الرابع: الزهد يف األجر والثواب

ًٓ من أن يزهد همٓء ذم اًمدكقا وزظمارومفا زهدوا ومقام قمـد اهلل وأظمرة،  سمد

وقمـدما يزهد اعمسؾم ذم أظمرة وأضمرها وصمواِبا اًمعظقم قمغم اًمطاقمات ومنكه ِبذا 

ًمطاقمات ومال حيزن ًمػوات شمؽبػمة اإلطمرام، سمل ىمد اًمزهد يػؼد شمدرجيًقا ًمذة اًمصالة وا

شمػوشمه اًمريمعة إومم وٓ حيزن قمغم ذًمك سمل وىمد شمػوشمه اًمصالة وٓ حيزن قمغم ذًمك، 

 وإذا ىمؾت ًمه اًمصالة. 

ىمال ًمك: ؾمـصكم مجاقمة، أي مجاقمٍة ؾمتصؾقفا، إن اجلامقمة اًمتي ومقفا إضمر 

 اًمعظقم هي اجلامقمة إومم اًمتي أذن وأىمقم إلمامفا. 

 أما اًمصالة اًمتي شمليت سمعد ذًمك ومؾقست يمصالة اجلامقمة إومم وًمقس هلا إضمر.

ًمو ىمقل من ؿمفد صالة اًمػجر مع اًمػجر مع اإلمام ومؾه ُخسامئة ضمـقه ٓزدمحت 

 اعمساضمد سماعمصؾلم. 

 وهل ؾمقؽمك واطمًدا من أوٓده ظمؾف فمفره كائاًم ٓ يشفد اًمصالة؟!!

 يمال، عماذا؟

                                 
، وصححه إًمباين ذم صحقح اجلامع (5136( و )674) "صحقح اسمن طمبان"(، و 17186)

(5674.) 

 (.169اًمزهد واًمرىمائق، اسمن اعمبارك، رىمم )( 1)
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )ٕكه صدق ومقـا ىمول اهلل: 

 [151]آل قمؿران:   (ڳ ڱ

-قمؾقه وؾمؾم اهللصغم –رؾمول اهلل  ىمال :ىماًمت -قمـفا اهللريض –قمائشة قمن 

ْكَقا َوَما ومِقَفا »:  .(2)شَريْمَعَتا اًْمَػْجِر ظَمػْمٌ ِمَن اًمدُّ

اًمراضمح من أىموال أهل اًمعؾم، وإذا  ؾمـة اًمػجر قمغممها ريمعتا  تانعاًمريمهاشمان 

يػوت أطمدكا هاشمان اًمريمتان ومال يعـقه، يمان هذا أضمر اًمسـة ومام سماًمؽم سملضمر اًمػريضة، 

ٕكه طمتى خيرج وىمتفا ٓ يعـقه:  ، سمل شمػوشمه اًمصالةريمعتا اًمػريضة ومال هيتمسمل شمػوشمه 

 زهد ذم إضمر واًمثواب.

ة ذم ؾمبقل عما وماشمته ريمعتا اًمػجر أقمتق رىمب -اهللرمحه –اًمرمحن سمن أيب مؾقؽة قمبد 

 اهلل، عماذا؟

 مل يزهد ذم إضمر واًمثواب.ٕكه 

عما وماشمته صالة اًمعٍم ذم مجاقمة شمصدق  -اهلل قمـهريض –سمن اخلطاب قمؿر 

 !سملرض ىمقؿتفا مائتي أًمف درهم

يمان إذا وماشمته صالة ذم مجاقمة أطمقا شمؾك  -اهلل قمـفامريض –قمبد اهلل سمن قمؿر اسمـه 

صالة اعمغرب طمتى ـمؾع يمويمبان وملقمتق رىمبتلم مع أن وىمت  يوًمااًمؾقؾة يمؾفا، وأظمر 

 .اًمصالة مل خيرج

صالها ؾمبًعا  مجاقمةوماشمته صالة  -اهللرمحه –سمن إؾمامقمقل اًمبخاري حمؿد 

 وقمنمين مرة.

زهد ذم إضمر مل يزهدوا ذم إضمر واًمثواب، أما كحن ومؽثػم مـا همٓء 

                                 
 .(715)رواه مسؾم رىمم  (1)
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 .واًمثواب

 جماهدة النػس تركاخلامس: لسبب ا

ڻ ڻ )، ىمال اهلل شمعامم: قمغم اًمطاقمة واًمعبادة سمد من جماهدة اًمـػسٓ 

 .[69]اًمعـؽبوت:   (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ٹ ٹ ڤ )جماهدة وحماؾمبة سمطبقعتفا يمسوًمة ُخوًمة حتتاج إمم  اًمـػس

(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڦ ڦڤ

 .[13-7]اًمشؿس:

 السادس: االلتػات يف الصالةالسبب 

 آًمتػات اعمـفي قمـه ذم اًمصالة ىمسامن:

 هـا. ىمصدهوهذا ما أ إمم همػم اهلل شمعامم وضملاهلل قمز اًمتػات اًمؼؾب قمن  أحدمها:

اًمتػات اًمبٍم، ويمالمها مـفي قمـه، وٓ يزال اهلل مؼباًل قمغم قمبده ما دام  الثاين:

 .به أو سمٍمه، أقمرض اهلل شمعامم قمـهاًمعبد مؼباًل قمغم صالشمه، ومنذا اًمتػت سمؼؾ

 -اهلل قمؾقه وؾمؾمصغم –أيب ذر ريض اهلل قمـه ىمال: ؾمؿعت رؾمول اهلل قمن 

َف »يؼول:  َف َوضْمَفُه اْكٍَمَ  ،(1)شقَمـْهُ َٓ َيَزاُل اهللَُّ ُمْؼباًِل قَمغَم اًْمَعْبِد َما مَلْ َيْؾَتِػْت، وَمنَِذا َسَ

: صالشمه ومؼال ل ذمقمن اًمتػات اًمرضم -وؾمؾمصغم اهلل قمؾقه -وىمد ؾمئل رؾمول اهلل 

ْقَطاُن ِمْن َصاَلِة اًْمَعْبدِ » َتؾُِسُه اًمشَّ  .(1)شُهَو اظْمتاَِلٌس خَيْ

                                 
هد من وهلذا احلديث ؿما ،(1418) ذح مشؽل أصمارذم و (، 1161)واًمطقاًمز (، 11538) أمحدرواه  (1)

طمسن صحقح : طمديث وىمال اًمؽممذي سمنصمره (3383( و )3379طمديث احلارث إؿمعري قمـد اًمؽممذي )

 (.933)وصححه اسمن ظمزيؿة  ،(6133) اسمن طمبانصحقح و، همريب

 (.751رىمم )اًمبخاري رواه  (1)
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 م تعلق الؼلب بالصالةالسابع: عد السبب

اهلل رَوان –يمام يمان ؾمؾػـا اًمصاًمح  سماًمصالةأصبحت ىمؾوسمـا معؾؼة ما 

 ، ومؿن دٓئل وصػات اخلاؿمعلم أن ىمؾوِبم معؾؼة سماًمصالة. -قمؾقفم

ؾَمْبَعٌة  »: ال، ىممؾؾمو هقؾقم  اهللغمص يباًمـ نقم -قمـهريض اهلل -ةرير هيبأ نقم

َماُم اًْمَعاِدُل، َوؿَمابٌّ َكَشَل سمِِعَبادَ  ُه: اإْلِ َّٓ فمِؾُّ َٓ فمِلَّ إِ ِه َيْوَم  ُفُم اهللُ ذِم فِمؾِّ ِة اهللِ، ُيظِؾُّ

ىَما قَمَؾْقِه،  ا ذِم اهللِ اضْمَتَؿَعا قَمَؾْقِه َوشَمَػرَّ اسمَّ َوَرضُمٌل ىَمْؾُبُه ُمَعؾٌَّق ذِم اعْمََساضِمِد، َوَرضُماَلِن حَتَ

َق  َوَرضُمٌل َدقَمْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمـِْصٍب َومَجَاٍل، وَمَؼاَل: إيِنِّ َأظَماُف اهللَ، َوَرضُمٌل شَمَصدَّ

َٓ شَمْعَؾَم َيِؿقـُُه َما شُمـِْػُق ؿِماَمًُمُه، َوَرضُمٌل َذيَمَر اهلَلسمَِصَدىَمٍة وَمَلظْمَػا ْت  َها طَمتَّى  ََ ظَماًمًِقا، وَمَػا

 .شَوَرضُمٌل ىَمْؾُبُه ُمَعؾٌَّق ذِم اعْمََساضِمدِ  »، ومـفم: (2)شقَمْقـَاُه 

وفماهره أكه من اًمتعؾقق يملكه ؿمبفه »ذم اًمػتح:  -اهللرمحه – اسمن طمجرىمال 

إؿمارة إمم ـمول اعمالزمة سمؼؾبه وإن يمان  مثالسماًمٌمء اعمعؾق ذم اعمسجد يماًمؼـديل 

 .(1)شضمسده ظمارضما قمـه

اًمٌ اًمـبوي هـا: أكه أؾمـد اًمتعؾق ًمؼؾبه ٓ جلسده وٓ ًمـظره: ٕن طمالوة ومن 

ه صغم اهلل قمؾقه اإليامن حمؾفا اًمؼؾب، وأىموى ممصمر ذم ذًمك هي اًمصالة يمام ضماء قمـ

الةِ » وؾمؾم: ُة قَمْقـِي ذِم اًمصَّ َأِرطْمـَا ِِبَا »: صغم اهلل قمؾقه وؾمؾموىمال  ،(3)شَوضُمِعَؾْت ىُمرَّ

  .(4)شَيا سماَِلُل 

 .وسمارك قمغم كبقـا حمؿد وقمغم آًمه وصحبه وؾمؾم شمسؾقاًم يمثػًمااهلل وؾمؾم وصغم 

                                 
 .(1331)، ومسؾم رىمم (663رواه اًمبخاري رىمم ) (1)

 (.1/145، )ومتح اًمباري، اسمن طمجر (1)

 ؾمبق خترجيه.( 3)

 ؾمبق خترجيه.( 4)

 


