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 اخلصوع يف الصالة

 : قمـاس اخلطبة

 .شمعريف اخلشوع -1

 .طمؽم اخلشوع ذم اًمصالة -2

 .وموائد اخلشوع ذم اًمصالة -3

 .إؾمباب اًمتي شمعلم قمكم اخلشوع -4

 .كامذج ًمؾخاؿمعلم -5

، اًمؾسان يؾويمفا أىموال جمرد اًمػضائل ًمقست قمغم شمشتؿل واًمتي اإلؾمالم يريدها اًمتي اًمصالة إن: مقدمة

، اًمديك كؼر صاطمبفا يـؼرها اًمتي شمؾك أو، ىمؾب ظمشوع من وٓ قمؼل من شمدسمر سمال اجلوارح شممدهيا وطمريمات

 ضمل اعمعبود قمظؿة واؾمتحضار واخلشقة اًمتلمل من طمؼفا شملظمذ اًمتي هي اإلؾمالم يريدها اًمتي اًمصالة وإكام يمال

 اًمتي وماًمصالة{ ًمِِذيْمِري اًمَصالةَ  َوَأىِممِ } وضمل قمز سمرسمه اإلكسان شمذيمػم هو اًمصالة من إول اًمؼصد ٕن ضمالًمه

 ومقام يتدسمر واًمعؼل اعمعبود قمظؿة يستحرض وماًمؼؾب معا واًمعؼل اًمؼؾب طمضور من ومقفا ٓسمد اإلؾمالم يريدها

 اعمصكم وحيظى، صمامرها اًمصالة وشمميت، اخلشوع ويتم اجلوارح شمسؽن واًمعؼل اًمؼؾب وسمحضور، اًمؼرآن من يتغم

 ذِم  ُمْؼَتِصَدشَمانِ  َريْمَعتَانِ : ^قَمَباٍس  اسْمن وأظمرة يؼول اًمدكقا ذم ومقسعد سمرسمه صؾته وشمؼوى وصمواهبا سمػضؾفا

 (1). ؾَماهٍ  َواًْمَؼؾُْب  ًَمقَْؾةٍ  ىِمَقامِ  ِمنْ  ظَمػْمٌ ، شَمػُؽر

 تعريف اخلصوع -

كِْخَػاُض  اًمُؾَغةِ  َأْصلِ  ذِم  اخْلُُشوعُ :لغة اخلصوع ِٓ َْصَواُت  َوظَمَشَعِت } شَمَعامَم  ىَماَل ، اًمُسُؽونُ وَ ، َواًمُذُل ، ا ْٕ  ا

َْرضِ  َوْصُف  َوِمـْهُ ، َوظَمَضَعْت ، َوَذًَمْت ، ؾَمَؽـَْت  َأيْ [ 108: ـمه{ ]ًمِؾَرْْحَنِ  ْٕ ، ُيبُْسَفا َوُهوَ ، سمِاخْلُُشوعِ  ا

                                                           
 (94اًمعبادات ذم اإلؾمالم وأصمرها ذم إصالح اعمجتؿع )ص:  (1)
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َْرَض  شَمَرى َأَكَك  آَياشمِهِ  ِمنْ وَ } شَمَعامَم  ىَماَل ، َواًمـََباِت  سمِاًمَرّي  اْرشمَِػاقِمَفا َوقَمَدمُ ، َواكِْخَػاُضَفا ْٕ  قَمَؾقَْفا َأكَْزًْمـَا وَمِنَذا ظَماؿِمَعةً  ا

(2). [39: ومصؾت{ ]َوَرسَمْت  اْهتََزْت  اًْماَمءَ 
 

 :اصطالحًا اخلصوع

 .َواًمُذّل  سمِاخْلُُضوعِ  اًمَرّب  َيَدِي  سَملْمَ  اًْمَؼؾِْب  ىِمَقامُ : اخْلُُشوعُ : ‘  اًمؼقم اسمن ىمال

 (3). اًْمُغقُوِب  ًمَِعالَمِ  اًْمُؼُؾوِب  شَمَذًُمُل  اخْلُُشوعُ : اجْلُـَقْدُ  َوىَماَل 

 قمغم مبـي وهو، اجلوارح ؾمؽون قمؾقه يؽمشمب اًمذي اًمؼؾب وظمضوقمه ؾمؽون: هو وماخلشوع

 .اًمصالة ومع شمعامم اهلل مع اًمؼؾب طمضور

 هلم طمؽم اًمذين اعمممـلم صػات أول شمعامم اهلل ضمعؾه وًمذًمك، وضموهرها اًمصالح روح هو واخلشوع

 اسمن ىمال [2 - 1: اعمممـون{ ]ظَماؿِمُعونَ  َصالَِِتِمْ  ذِم  ُهمْ  اًَمِذينَ  - اعْمُْمِمـُونَ  َأومَْؾَح  ىَمدْ } شمعامم ىموًمه ذم سماًمػالح

 .ؾمايمـون أي ظمائػون: ^قمباس

  ُمَتَذًّمُؾونُ  َصالَِِتِمْ  ذِم  ُهمْ  أي اًَمِذينَ : ‘  ىمال اًمطؼمي
ِ

َ
ِ

 شَمَذًَمَل  َوإَِذا، َوقِمَباَدشمِهِ  ِضهِ وَمرْ  ِمنْ  َأًْمَزمُفمْ  َما سمِِنَداَمةِ  لِل

 
ِ

َ
ِ

يمِهِ  ُأِمرَ  َما َوشَمْريمِهِ ، سمَِػْرِضهِ  َوؿُمْغؾِهِ ، َأـمَْراوِمهِ  ؾُمُؽونِ  ذِم  ظُمُضوقِمهِ  ِذًَمةُ  ُرِؤَيْت  اًْمَعبْدُ  وِمقَفا لِل  (4). وِمقَفا سمؽَِمْ

 :وصفته وحمله اخلصوع أصل

 وظمضوقمه وؾمؽوكه ورىمته اًمؼؾب لمًم: هو اخلشوع أصل: ‘  رضمب اسمن وملصل اخلشوع يمام ىمال

 .وطمرىمته واكؽساره

 

 

                                                           
 (516/ 1مدارج اًمساًمؽلم ) (2)

 (517/ 1مدارج اًمساًمؽلم ) (3)

 (10/ 17شمػسػم اًمطؼمي ) (4)
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 :وحمؾه اًمؼؾب ويظفر أصمر ذًمك قمغم اجلوارح

َٓ )) : ملسو هيلع هللا ىلص  ىمال يمام، ًمه شماسمعة ٕهنا: وإقمضاء اجلوارح مجقع ظمشوع شمبعه اًمؼؾب ظمشع وَمِنَذا   اجلََسدِ  ذِم  إِنَ  َأ

 ظمشع اًمؼؾب ظمشع وَمِنَذا. ((اًمَؼؾُْب  َوِهَي  َأَٓ ، يُمُؾهُ  اجلََسدُ  وَمَسدَ  ْت وَمَسدَ  َوإَِذا، يُمُؾهُ  اجلََسدُ  َصَؾَح  َصَؾَحْت  إَِذا ُمْضَغةً 

 ظَمَشعَ )) : اًمصالة ذم ريموقمه ذم يؼول × اًمـبي يمان هلذا. إقمضاء وؾمائر، واًموضمه واًمرأس واًمبرص اًمسؿع

ي ؾَمْؿِعي ًَمَك   .(( َوقَمظِْؿي َوخُمّي َوسَمرَصِ

 (5).ضموارطمه خلشعْت  هذا ىمؾُب  ظمشع ًمو: وَمَؼاَل  اًمصالة ذم سمقده يعبث رضمالً  اًمسؾف سمعض ورأى

ُي  اْْلََسنُ  َوىمَاَل  ـَاَح  َوظَمَػُضوا، أسَمَْصاَرُهمْ  سمَِذًمَِك  ومََغُضوا، ىمُؾُوهِبِمْ  ذِم  ظُمُشوقُمُفمْ  يَمانَ : ‘  اًمْبرَْصِ  (6).اجْلَ

 (7)شُمظِْفُرهُ  َوِهَي ، اجْلََواِرِح  قَمغَم  َوصَمَؿَرشُمهُ ، اًمَْؼؾُْب  حَمَُؾهُ  اخْلُُشوعَ  أَنَ  قَمغَم  اًمَْعاِروُمونَ  َوَأمْجَعَ : اًمؼقم اسمن ىمال

 .اًمـػاق ظمشوع ومفذا مـه رء اًمؼؾب ذم يؽن ومل اجلوارح قمغم اخلشوع آصمار فمفرت إذا أما

 جْلََسدَ ا شَمَرى َأنْ : ىَماَل ؟ اًمـَّػاِق  ظُمُشوعُ  َوَما: ًَمهُ  وَمِؼقَل ، اًمـَّػاِق  َوظُمُشوعَ  إَِيايُممْ : ^ اًمقامن سمن طُمَذْيَػةُ  ىمال

 .سمَِخاؿِمعٍ  ًَمقَْس  َواًْمَؼؾُْب  ظَماؿِمًعا

 ًَمقَْس ، َرىَمَبَتَك  اْروَمعْ ، اًمَرىَمَبةِ  َصاطِمَب  َيا: وَمَؼاَل ، اًمَصالَةِ  ذِم  َرىَمَبَتهُ  ـَملـَْملَ  َرضُمالً÷  اخْلََطاِب  سْمنُ  قُمَؿرُ  َوَرَأى 

 (8). اًْمُؼُؾوِب  ذِم  اخْلُُشوعُ  إَِكاَم ، اًمّرىَماِب  ذِم  اخْلُُشوعُ 

 الصالة يف اخلصوع كمح

 :أشمقة ًمألدًمة اًمصحقح قمغم واضمب اًمصالة ذم اخلشوع

َٓ  ًَمَؽبػَِمةٌ  َوإهَِنَا َواًمَصالَةِ  سمِاًمَصؼْمِ  َواؾْمتَِعقـُوا}: شمعامم اهلل ىمال - 1  [45: اًمبؼرة]{ اخْلَاؿِمِعلمَ  قَمغَم  إِ

                                                           
 (290/ 1جمؿوع رؾمائل اسمن رضمب ) (5)

 (461/ 5شمػسػم اسمن يمثػم) (6)

 (517/ 1مدارج اًمساًمؽلم ) (7)

 (517/ 1مدارج اًمساًمؽلم ) (8)
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َٓ  َيُؽونُ  َٓ  َواًمَذمُ . . . . اؿِمِعلمَ اخْلَ  هَمػْمِ  َذمَ  َيْؼَتِض  َوَهَذا: شمقؿقة اسمن اإلؾمالم ؿمقخ ىمال كِ  إ  وِمْعلِ  َأوْ  َواضِمٍب  ًمؽَِمْ

 (9). اخْلُُشوعِ  ُوضُموِب  قَمغَم  َذًمَِك  َدَل  َمْذُموِملمَ  اخْلَاؿِمِعلمَ  هَمػْمُ  يَمانَ  َوإَِذا حُمََرمٍ 

عُ  اًْمُعُؼوسَمةِ  إمَِم  وَمِفَي  اًْمَؼؾُْب  وِمقَفا حَيْرُضُ  َٓ  َصالَةٍ  يُمُل : ىمال الَِل  َرِْحَهُ  اْْلََسنِ  وقَمنِ   .َأْْسَ

َٓ  َصالَشمِهِ  ِمنْ  ًمِؾَْعبْدِ  ًَمقَْس  َأَكهُ  قَمغَم  اًْمُعَؾاَمءُ  َأمْجََعِت : َزيْدٍ  سمْنُ  اًْمَواطِمدِ  قَمبْدُ  َوىَماَل   (10). مـفا قَمَؼَل  َما إِ

 َوُمَؽّؿالَِِتَا وَمَضائِؾَِفا ِمنْ  َأوْ  ةِ اًمَصالَ وَمَرائِضِ  ِمنْ  ُهوَ  َهْل ، اخْلُُشوعِ  ذِم  اًمـَاُس  اظْمَتَؾَف : ‘  اًمؼرـمبي ىمال

ََوُل  َواًمَصِحقُح . ىَمْوًَملْمِ  قَمغَم  ْٕ  (11). ا

 اًمَؾْغوِ  قَمنِ  ُهمْ  َواًَمِذينَ ( 2) ظَماؿِمُعونَ  َصالَِِتِمْ  ذِم  ُهمْ  اًَمِذينَ ( 1) اعْمُْمِمـُونَ  َأومَْؾَح  ىَمدْ } شمعامم وىموًمه -2

َٓ ( 5) طَماومُِظونَ  ًمُِػُروضِمِفمْ  ُهمْ  َواًَمِذينَ ( 4) وَماقِمُؾونَ  َزيَماةِ ًمِؾ ُهمْ  َواًَمِذينَ ( 3) ُمْعِرُضونَ   َما َأوْ  َأْزَواضِمِفمْ  قَمغَم  إِ

ََماَكاِِتِ  ُهمْ  َواًَمِذينَ ( 7) اًمَْعاُدونَ  ُهمُ  وَمُلوًَمئَِك  َذًمَِك  َوَراءَ  اسمْتََغى وَمَؿنِ ( 6) َمُؾوِملمَ  هَمػْمُ  وَمِنهَنُمْ  َأْياَمهُنُمْ  َمَؾَؽْت   مْ ِٕ

 َيِرصُمونَ  اًَمِذينَ ( 10) اًْمَواِرصُمونَ  ُهمُ  ُأوًَمئَِك ( 9) حُيَاومُِظونَ  َصَؾَواِِتِمْ  قَمغَم  ُهمْ  َواًَمِذينَ ( 8) َراقُمونَ  َوقَمْفِدِهمْ 

 [11 - 1: اعمممـون{ ] ظَماًمُِدونَ  ومِقَفا ُهمْ  اًْمِػْرَدْوَس 

  َأنَ  َوشَمَعامَم  ؾُمبَْحاَكهُ  َأظْمؼَمَ : ‘  شمقؿقة اسمن اإلؾمالم ؿمقخ ىمال
ِ
ء َٓ  َوَذًمَِك . اجْلَـَةِ  وِمْرَدْوَس  َيِرصُمونَ  اًَمِذينَ  ُهمْ  َهُم

ُهمْ  َيِرصُمَفا َٓ  َأَكهُ  َيْؼتَِض  َصالِ  َهِذهِ  ُوضُموِب  قَمغَم  َهَذا َدَل  َوىَمدْ . هَمػْمُ  ضَمـَةُ  ًَمَؽاَكْت  ُمْسَتَحّب  ُهوَ  َما وِمقَفا يَمانَ  ًَموْ  إذْ . اخْلِ

َنَ  ُدوهِنَاسمِ  شُموَرُث  اًْمِػْرَدْوسِ  َصالِ  َهِذهِ  ذِم  َيْذيُمرْ  مَلْ  َوهِلََذا. اعْمُْسَتَحَباِت  ُدونَ  اًْمَواضِمَباِت  سمِِػْعلِ  شُمـَاُل  اجْلَـَةَ  َٕ َٓ  اخْلِ  َما إ

 (12). َواضِمٌب  ُهوَ 

 

 

                                                           
 (553/ 22جمؿوع اًمػتاوى ) (9)

 (260/ 23شمػسػم اًمرازي) (10)

 (104/ 12شمػسػم اًمؼرـمبي ) (11)

 (554/ 22جمؿوع اًمػتاوى ) (12)
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اطُ  سمقان سماب حتت: ‘  اًمغزازم ىمال  اًمَْؼؾِْب  َوطُمُضورِ  اخْلُُشوعِ  اؿْمؽِمَ

َْمرِ  َوفَماِهرُ ((  ًمذيمري اًمصالة أىمم))  شمعامم ىموًمه ذًمك ومؿن يمثػمة كذًم َأِدًَمةَ  َأنَ  اقْمَؾمْ  ْٕ  َواًْمَغْػَؾةُ  اًْمُوضُموُب  ا

َٓ ))  شَمَعامَم  َوىَمْوًُمهُ !. ًمِِذيْمِرهِ  ًمِؾَصالَةِ  ُمِؼقاًم  َيُؽونُ  يَمقَْف  َصالَشمِهِ  مَجِقعِ  ذِم  هَمَػَل  وَمَؿنْ  اًمّذيْمرَ  شُمَضادُ   ِمنَ  شَمُؽنْ  َو

 ًمقس اًمغػؾة َمعَ  َواًْمَؽالَمُ  َوضَمَل  قَمزَ  َرسَمهُ  ُمـَاٍج  اعْمَُصكّمَ  َأنَ  َواًمتَْحِؼقُق . . . . اًمتحريم وفماهره هنٌي (( اًمغاومؾلم

 (13). أًمبتة سمؿـاضماة

 الصالة يف اخلصوع فوائد

 َوإهَِنَا اًمَصالَةِ وَ  سمِاًمَصؼْمِ  َواؾْمتَِعقـُوا}: شمعامم اهلل ىمال، اعمصكم قمغم ويسػمة حمبوسمة اًمصالة جيعل اخلشوع: أوًٓ 

َٓ  ًَمَؽبػَِمةٌ   [45: اًمبؼرة{ ]اخْلَاؿِمِعلمَ  قَمغَم  إِ

 ؾمفؾة ومنهنا{ اخْلَاؿِمِعلمَ  قَمغَم  إِٓ} ؿماىمة: أي{ ًَمَؽبػَِمةٌ } اًمصالة: أي{ َوإهَِنَا}: ‘  اًمسعدي اًمشقخ ىمال

، ًمؾثواب ًمؽمىمبه رهصد مـنمطما، ومعؾفا ًمه يوضمب قمـده ما ورضماء، اهلل وظمشقة، اخلشوع ٕن: ظمػقػة قمؾقفم

 أصمؼل من صارت ومعؾفا وإذا، إًمقفا يدقموه ًمه داقمي ٓ ومنكه، يمذًمك يؽن مل من سمخالف، اًمعؼاب من وظمشقته

 (14). قمؾقه إؿمقاء

 سمل إّن اخلشوع جيعل اًمصالة مػزقمًا ًمؾعبد من مهومه وأطمزاكه -

 (15). َصغَم ، َأْمرٌ  هُ طَمَزسمَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمـَبُِي  يَمانَ : ىَماَل ، ÷  اًمقامن سمن طُمَذْيَػةَ  ومَعنْ 

 إمَِم  وَمِزقُموا، وَمِزقُموا إَِذا َويَماُكوا: وأصحاسمه إكبقاء من كبي طمال حيؽي وهو ÷ اًمرومي صفقب وىمال

 (16). اًمَصالَةِ 

                                                           
 (159/ 1إطمقاء قمؾوم اًمدين ) (13)

 (51شمػسػم اًمسعدي )ص:  (14)

 (858/ 2(، وطمسـه إًمباين ذم صحقح اجلامع)1319رواه أسمو داود ) (15)

 (. 16/ 6أْحد ) (16)
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ورِ  َدومْعِ  ذِم  قَمِجقٌب  شَملصْمػِمٌ  َوًمِؾَصالَةِ : ‘  ىمال اسمن اًمؼقم َٓ ، اًمُدكْقَا ُذُ  اًمتَْؽِؿقلِ  ِمنَ  اطَمَؼفَ  ُأقْمطِقَْت  إَِذا ؾِمقاََم  َو

ورُ  اؾْمتُْدومَِعْت  وَماَم ، َوسَماـمِـًا فَماِهًرا ظِمَرةِ  اًمُدكْقَا ُذُ ْٔ َٓ ، َوا  َأنَ  َذًمَِك  َوِْسُ ، اًمَصالَةِ  سمِِؿثْلِ  َمَصاِْلُُفاَم  اؾْمتُْجؾِبَْت  َو

  ِصَؾةٌ  اًمَصالَةَ 
ِ
اِت  ِمنَ  قَمَؾقْهِ  شُمْػَتُح  َوضَمَل  قَمزَ  سمَِرسّمهِ  اًْمَعبْدِ  ِصَؾةِ  ىَمْدرِ  َوقَمغَم ، َوضَمَل  قَمزَ  سمِالَِل  قَمـْهُ  َوشُمْؼَطعُ ، َأسمَْواهُبَا اخْلػَْمَ

ورِ  ِمنَ  ، َواًْمِغـَى َواًْمَغـِقَؿةُ ، َواًمّصَحةُ  َواًْمَعاوِمَقةُ ، َوضَمَل  قَمزَ  َرسّمهِ  ِمنْ  اًمتَْووِمقِق  َمَوادُ  قَمَؾقْهِ  َوشُمِػقُض ، َأؾْمَباهُبَا اًمنُمُ

وَْمَراُح ، ِعقمُ َواًمـَ  َواًمَراطَمةُ  ْٕ اُت  َوا ةٌ  يُمُؾَفا، َواعْمَرََسَ  (17). إًَِمقْهِ  َوُمَساِرقَمةٌ ، ًَمَدْيهِ  حُمْرَضَ

 واعمـؽر اًمػحشاء من واعمجتؿع اًمػرد طمػظ أؾمباب أقمظم هي: صماكقاً 

  قَمنِ  شَمـَْفى اًمَصالَةَ  إِنَ  اًمَصالَةَ  َوَأىمِمِ  اًمِْؽتَاِب  ِمنَ  إًَِمقَْك  ُأوطِمَي  َما اشمُْل }: شمعامم اهلل ىمال
ِ
 َوًَمِذيْمرُ  َواعْمُـَْؽرِ  اًمَْػْحَشاء

 
ِ
 [45: اًمعـؽبوت{ ]شَمْصـَُعونَ  َما َيْعَؾمُ  َوالَِلُ  َأيْمؼَمُ  الَِل

  قَمنِ  َصالشَُمهُ  شمَـَْفهُ  مَلْ  َمنْ : ىمال قَمبَاسٍ  اسمْنِ  قَمنِ 
ِ
  ِمنَ  سمَِصالشَمِهِ  َيْزَددْ  مَلْ  َواعْمُـَْؽرِ  اًمَْػْحَشاء

ِ
َٓ  الَِل  (18)."اسمُعْدً  إِ

ءٌ  وِمقَفا َيُؽونُ  َٓ  َصالَةٍ  وَمُؽُل ، ظِمَصالٍ  صَمالَُث  وِمقَفا اًمَصالَةَ  إِنَ : اًمَْعاًمِقَة َأسُمو َوىَماَل  الَلِ  َهِذهِ  ِمنْ  َرْ  وَمَؾقَْسْت  اخْلِ

ظْمالَُص : سمَِصالَةٍ    َوِذيْمرُ ، َواخْلَْشقَةُ ، اإْلِ
ِ
ظْمالَُص . الَِل  اًْمُؼْرآنِ  َوِذيْمرُ ، اعْمُـَْؽرِ  قَمنِ  شَمـَْفاهُ  ْشَقةُ َواخْلَ ، سمِاعْمَْعُروِف  َيلُْمُرهُ  وَماإْلِ

 (19).َوَيـَْفاهُ  َيلُْمُرهُ 

  قَمنْ  هَنَتْهُ  ُأِمرَ  يَماَم  هِبَا َأشَمى إَذا اًمَصالَةَ  وَمِننَ : ‘  شمقؿقة اسمن اإلؾمالم ؿمقخ ىمال
ِ
 شَمـَْفهُ  مَلْ  َوإَِذا، َواعْمُـَْؽرِ  اًْمَػْحَشاء

 (20). ُمطِقًعا يَمانَ  َوإِنْ ، ُؼوىِمَفاِْلُ  شَمْضقِقِعهِ  قَمغَم  َدَل 

 ُمَطؾِعٌ  َوَأَكهُ ، َيَدْيهِ  سَملْمَ  َواىِمٌف  َأَكهُ  واديمر ًمرسمه وأظمبت َوظَمَشعَ  حِمَْراسمِهِ  ذِم  اعْمَُصكّم  َدظَمَل  وَمِنَذا:‘  اًمؼرـمبي ىمال

َٓ  شَمـَْفى َصالَةٌ  وَمَفِذهِ ، َهقَْبُتَفا اِرطِمهِ ضَموَ  قَمغَم  َوفَمَفَرْت ، َوشَمَذًَمَؾْت  َكْػُسهُ  ًمَِذًمَِك  َصُؾَحْت ، َوَيَراهُ  قَمَؾقْهِ   قَمنِ  سُمدَ  َو

                                                           
 (. 250اًمطب اًمـبوي ٓسمن اًمؼقم )ص:  (17)

 (408/ 18شمػسػم اًمطؼمي ) (18)

 (282/ 6شمػسػم اسمن يمثػم ) (19)

 (5/ 2اًمػتاوى اًمؽؼمى ٓسمن شمقؿقة ) (20)
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ِ
  طَمْوَل  َداِئَرةً  َصالَشُمهُ  يَماَكْت  َوَمنْ ، َواعْمُـَْؽرِ  اًْمَػْحَشاء

ِ
ضْمَزاء َٓ  وِمقَفا ظُمُشوعَ  َٓ ، اإْلِ َٓ  شَمَذيُمرَ  َو  -يَمَصالَشمِـَا، وَمَضاِئَل  َو

كُ  وَمتِؾَْك  -دَمِْزي َوًَمقَْتَفا   َمـِْزًَمتِهِ  ِمنْ  طِمَبَفاَصا شَمؽْمُ

  ِمنَ  شُمبِْعُدهُ  َمَعاصٍ  ـَمِريَؼةِ  قَمغَم  يَمانَ  وَمِننْ ، يَمانَ  طَمقُْث 
ِ
 (21). سُمْعِدهِ  قَمغَم  َيَتاَمَدى اًمَصالَةُ  شَمَريَمتْهُ  شَمَعامَم  الَِل

َق  َأْصَبَح  وَمِنَذا، سمِاًمَؾقْلِ  ُيَصكّم  وُمالًَكا إِنَ : وَمَؼاَل ، ×  اًمـَبِّي  إمَِم  َرضُمٌل  ضَماءَ : ىَماَل ، ÷  ُهَرْيَرةَ  َأِب  وقَمنْ   ىَماَل  َْسَ

 (22). أي صالشمه (( شَمُؼوُل  َما ؾَمَقـَْفاهُ  إَِكهُ )) : ملسو هيلع هللا ىلص 

 :قمباده من ًمؾخاؿمعلم اهلل أقمَده اًمذي اجلزيل اًمثواب وحتصقل، اًمذكوب شمؽػػم -

  َرؾُموَل  ؾَمِؿْعُت : ىَماَل ، ÷  قمػان سمن قُمثاَْمنَ  قمن
ِ
هُ  ُمْسؾِمٍ  اْمِرئٍ  ِمنَ  َما )): يؼول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َمْؽتُوسَمةٌ  َصالَةٌ  حَترُْضُ

َٓ ، َوُريُموقَمَفا َوظُمُشوقَمَفا ُوُضوَءَها وَمقُْحِسنُ   اًمَدْهرَ  َوَذًمَِك  يَمبػَِمةً  ُيْمِت  مَلْ  َما اًمُذُكوِب  ِمنَ  ىَمبَْؾَفا ًماَِم  يَمَػاَرةً  يَماَكْت  إِ

 (23). ((يُمَؾهُ 

 :رء قمغم أموره اًمديـقة واًمدكقويةاًمصالة ذات اخلشوع هي أقمظم ما ُيعلم اعم - 

 اًمَصاسمِِريَن{ َمعَ  الَِلَ  إِنَ  َواًمَصالَةِ  سمِاًمَصؼْمِ  اؾْمتَِعقـُوا آَمـُوا اًَمِذينَ  َأهُيَا ىمال شمعامم }َيا

 اًمصؾة وهي، اعمممـلم وكور، اًمدين قمامد هي اًمصالة ٕن سماًمصالة سمآؾمتعاكة شمعامم أمر: ىمال اًمسعدي رْحه اهلل

 طمضور ومقفا وطمصل، يسن وما، ومقفا يؾزم ما ومقفا جمتؿعا، يمامؾة صالة اًمعبد صالة يماكت ومنذا، رسمه وسملم داًمعب سملم

 اخلادم اًمعبد موىمف، يديه سملم ووىموومه، رسمه قمغم دظموًمه اؾمتشعر، ومقفا دظمل إذا اًمعبد ومصار ًمبفا هو اًمذي، اًمؼؾب

 اعمعوكة أيمؼم من، اًمصالة هذه أن ضمرم ٓ ودقمائه هرسم سمؿـاضماة مستغرىما، يػعؾه وما يؼوًمه ما ًمؽل مستحرضا، اعمتلدب

 إمم يدقموه وداقمقا، وصػا، ىمؾبه ذم ًمؾعبد يوضمب، اًمصالة ذم يؽون اًمذي اْلضور هذا وٕن، إمور مجقع قمغم

 (24). رء يمل قمغم هبا كستعلم أن اهلل أمر اًمتي اًمصالة هي هذه، كواهقه واضمتـاب، رسمه أوامر امتثال

                                                           
 (348/ 13شمػسػم اًمؼرـمبي ) (21)

 (389/ 1( وصححه إًمباين ذم مشؽاة اعمصاسمقح )447/ 2رواه أْحد ) (22)

 (228رواه مسؾم ) (23)

 (75شمػسػم اًمسعدي )ص:  (24)
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 :عبد صالشمه من اًمضقاعاخلشوع حيػظ قمغم اًم -

  َرؾُموَل  ؾَمِؿْعُت : ىمال ÷ َياِْسٍ  سْمن قَماَمر قمن
ِ
 إَِٓ  ِمـَْفا ًَمهُ  ُيْؽتَُب  َما اًمَصالَةَ  ًَمقَُصكّم  اًْمَعبْدَ  إِنَ  )): َيُؼوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َها  (25). ((كِْصُػَفا، صُمُؾثَُفا، ُرسُمُعَفا، ُُخُُسَفا، ؾُمُدؾُمَفا، ؾُمبُُعَفا، صُمُؿـَُفا، شُمْسُعَفا، قُمنْمُ

 ُيتِمُ  ًَمَعَؾهُ ، َصالَةٌ  ًَمهُ  شُمْؼبَُل  َما ؾَمـَةً  ؾِمتلّمَ  ًَمقَُصكّم  اًمَرضُمَل  إنَ )): ىَماَل ، ×  قمن اًمـبي ،÷  ُهَرْيَرةَ  َأِب  وقَمنْ 

 (26). ((اًمُريُموعَ  ُيتِمُ  َوَٓ ، اًمُسُجودَ  َوُيتِمُ ، اًمُسُجودَ  ُيتِمُ  َوَٓ ، اًمُريُموعَ 

  َرؾُموُل  ىَماَل : ىَماَل ، ÷  اْْلَـَِػّي  كِمّ قمَ  سْمنِ  ـَمؾِْق  وقَمنْ 
ِ
 ُيِؼقمُ  َٓ  قَمبْدٍ  َصالَةِ  إمَِم  َوضَمَل  قَمزَ  الَِلُ  َيـُْظرُ  َٓ )): ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 (27). ((َوؾُمُجودَِها ُريُموقِمَفا سَملْمَ  ُصؾْبَهُ  ومِقَفا

 .ومل شُمؼبل ًمه صالة ومؾقحذر اًمـََؼارون ًمصالِتم واًمغاومؾون قمن اخلشوع ذم صالِتم ومؾرسمام صغم ـموال قمؿره

 قَمؾِْؿتُمْ  وَمَؼدْ  ـَمَػَف  َوَمنْ ، ًَمهُ  ُوذّمَ  َورَم  وَمَؿنْ ، ِمْؽقَاٌل  اًمَصالَةُ : ىَماَل  َأَكهُ ، قَمـْهُ  شَمَعامَم  الَِلُ  َرِضَ  اًْمَػاِرِدّ  ؾَمؾاَْمنَ  ومَعنْ 

 (28). اعْمَُطّػِػلمَ  ذِم  شَمَعامَم  الَِلُ  ىَماَل  َما

 (29). ومقه روح ٓ مقت يمبدن طمضور وٓ ظمشوع سمال ومصالة: اًمؼقم اسمن ىمال

 :اخلشوع ذم اًمصالة مؼقاس ومقزان ًمؽامل اإليامن أو ضعػه ذم ىمؾب اًمعبد -

 ُمَصّل  َوُرَب ، اًمَصالَةُ  ِديـُِؽمُ  ِمنْ  شَمْػِؼُدونَ  َما َوآظِمرُ ، اخْلُُشوعُ  ِديـُِؽمُ  ِمنْ  شَمْػِؼُدونَ  َما َأَوُل : ÷  طُمَذْيَػةُ  ىَماَل 

 (30). ظَماؿِمًعا وِمقِفمْ  شَمَرى وَمالَ اجْلاََمقَمةِ  َمْسِجدَ  شَمْدظُمَل  َأنْ  َوُيوؿِمُك ، وِمقهِ  ظَمػْمَ  َٓ 

                                                           
 (119( وصححه إًمباين ذم صالة اًمؽماويح )ص: 321/ 4رواه أْحد ) (25)

 (81/ 6( وطمسـه إًمباين ذم ؾمؾسؾة إطماديث اًمصحقحة )2/  236أظمرضمه إصبفاين ذم " اًمؽمهمقب " ) (26)

 (127/ 1( وصححه إًمباين ذم صحقح اًمؽمهمقب واًمؽمهقب )22/ 4رواه أْحد ) (27)

 (538شمـبقه اًمغاومؾلم )ص:  (28)

 (10اًمواسمل اًمصقب )ص:  (29)

 (517/ 1مدارج اًمساًمؽلم ) (30)
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يِنّ  إِدِْريَس  َأِب  وقَمنْ  َٓ َُمةِ  َهِذهِ  ِمنْ  ُيْروَمعُ : ىَماَل  َأَكهُ  ‘ اخْلَْو ْٕ  (31).ظَماؿِمًعا شَمَرى َٓ  طَمتَى اخْلُُشوعُ  ا

 اًمصالة من طمظفم ىمدر قمغم اإلؾمالم من طمظفم كامإ: ‘  أْحد اإلمام ىمال: ‘  اًمؼقم اسمن ىمال

 وٓ وضمل قمز اهلل شمؾؼى أن واطمذر اهلل قمبد يا كػسك وماقمرف اًمصالة ذم رهمبتفم ىمدر قمغم اإلؾمالم ذم ورهمبتفم

 .ىمؾبك ذم اًمصالة يمؼدر ىمؾبك ذم اإلؾمالم ىمدر ومنن. قمـدك ًمإلؾمالم ىمدر

 اًمؼؾب يمحظ اًمصالة من وشمعظقؿه ضمالًمهوإ ومقه واًمرهمبة وظمشقته اهلل سمؿحبة اًمعامر اًمؼؾب طمظ وًمقس

 مـه ىمريب، ًمه ظماؿمع خمبت سمؼؾب هذا وىمف اًمصالة ذم اهلل يدي سملم آصمـان وىمف ومنذا ذًمك من اخلراب اخلازم

 اًمـػس طمجاب قمـه ويمشف اإليامن كور ومقه وؾمطع سماهلقبة أرضماؤه امتألت ىمد اًمسوء معارضات من ؾمؾقم

 (32). رآناًمؼ معاين رياض ذم ومػمشمع اًمشفوات ودظمان

 :األسباب اليت تعني على اخلصوع يف الصالة

 :يبطؾفا وسمام وأريماهنا وذوـمفا وؾمــفا وواضمباِتا سماًمصالة اًمعؾم: أوًٓ  -

 .سماب اًمعؾم ىمبل اًمؼول واًمعؿل: وماًمعؾم هو أؾماس صحة إقمامل ويمامهلا ًمذًمك ىمال اًمبخاري ذم صحقحه

 ٕهنم اًمقوم يصؾون اًمـاس أيمثر ومنن، ة وصػتفاأطمؽام اًمصال سمتعؾم إٓ يؽون ٓ وماخلشوع ذم اًمصالة

 هذه هل: أكػسفم ؾملًموا هال ًمؽن، مثؾفم ومػعؾوا يصؾون اًمـاس وضمدوا أو، ومؼؾدوهم يصؾون آسماءهم وضمدوا

 يمام صؾوا)): ×  قمـفا اًمـبي ىمال اًمتي اًمصالة هي هل؟ اهلل هبا أمركا اًمتي اًمصالة هي كصؾقفا اًمتي اًمصالة

 . !((أصكم رأيتؿوين

 :آؾمتعداد ًمؾصالة ىمبل دظمول وىمتفا: كقاً صما -

 اًمصالة يلشمون ٓ اًمذين من اًمبعض يػعؾه يمام ٓ. مبؽرًا أمٌر مفم ذم حتؼقق اخلشوع ومقفا ًمؾصالة ومآؾمتعداد

 وٓ ظمشوع وٓ مرَسقملم مـفا ويـتفون، مرَسقملم ويمدوهنا مرَسقملم إًمقفا ومقلشمون اإلىمامة ؾمامع سمعد إٓ

                                                           
 (124/ 5طمؾقة إوًمقاء ) (31)

 (141اًمصالة وأطمؽام شماريمفا )ص:  (32)
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 اًمؼرآن من ؿمقئاً  وىمرأت ووقمي سمتدسمر اًمسـة ومصؾقت مبؽراً  اعمسجد إمم وضمئت مبؽراً  شموضلت ًمو ًمؽن، ظمضوع

 .صالشمك ذم وؾمتخشع اًمعبادة سمؾذة ؾمتشعر ومنكك ودقموت اهلل إمم يديك ورومعت

 .صالة اًمسـن اًمـاومؾة ىمبل اًمػريضة: صماًمثاً  -

تى إذا دظمل ذم صالة ومتعتؼم اًمسـن اًمؼبؾقة يمؿؼدمة ًمؾػريضة ًمقتفقل اعمسؾم من ظمالهلا وجُيؿع ىمؾبه وقمؼؾه طم

 .اًمػريضة يمان طمارض اًمؼؾب واًمذهن

 .إمم اًمصالة وماظمؾع اًمدكقا من ىمؾبك ظمارج اعمسجد يمام ختؾع كعؾقك أىمبؾت إذا: راسمعاً  -

 قَمغَم  َوآصَمَرَها، قَمَداَها قَماَم  هِبَا َواؿْمَتَغَل ، هَلَا ىَمؾَْبهُ  وَمَرغ سمَِؿنْ  حَيُْصُل  إَِكاَم  اًمَصالَةِ  ذِم  َواخْلُُشوعُ : ‘  ىمال اسمن يمثػم

َها  (33). قَملْمٍ  وىُمَرة ًَمهُ  َراطَمةً  شَمُؽونُ  َوطِمقـَِئذٍ ، هَمػْمِ

 اًمصالة ذم ًمقدظمل اًمصالة ذم دظموًمه ىمبل سمحاضمته يبدأ أن اًمرضمل ومؼه من: يؼول، ÷  اًمدرداء أسمو ويمان

 (34). ومارغ وىمؾبه

 :ياك وآًمتػات ذم اًمصالةإ* و

 اًمتػات( اًمثاين). شمعامم اهلل همػم إمم وضمل قمز اهلل قمن اًمؼؾب ًمتػاتا( أطمدمها): كوقمان اًمصالة ذم وآًمتػات

 سمؼؾبه اًمتػت ومنذا، صالشمه قمغم مؼبالً اًمعبد دام ما قمبده قمغم مؼبالً  اهلل شمعامم يزال وٓ .قمـه مـفي ويمالمها اًمبرص

 اظْمتاِلٌَس  ُهوَ )) ومؼال صالشمه ذم اًمرضمل اًمتػات قمن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمول ؾمئل وىمد .قمـه شمعامم اهلل أقمرض سمرصه أو

 (35) ((اًمَعبْدِ  َصالَةِ  ِمنْ  اًمَشقَْطانُ  ََيْتَؾُِسهُ 

  

                                                           
 (461/ 5شمػسػم اسمن يمثػم) (33)

 (172/ 1) إطمقاء قمؾوم اًمدين (34)

 (20اًمواسمل اًمصقب من اًمؽؾم اًمطقب )ص: ( )751رواه اًمبخاري) (35)
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 .))وإقمامل سماخلواشمقم ((، ًمعؾفا آظمر صالة: ىُمْل ًمـػسك .أن شمصكم صالة مودع: ظمامساً 

  َرؾُموَل  َيا: وَمَؼاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـَبِّي  إمَِم  َرضُمٌل  ضَماءَ : ىَماَل ، ÷  َأُيوَب إكصاري َأِب  قَمنْ 
ِ
: ىَماَل ، َوَأْوضِمزْ ، ـِيقَمّؾؿْ  الَِل

 (36). (( ُمَوّدعٍ  َصالَةَ  وَمَصّل  َصالشَمَِك  ذِم  ىُمْؿَت  إَِذا))

يمام ذم ، موّدع صالة يصكم أن وهي اًموصقة شمؾك امتثال قمغم اعمرء شمساقمد طمؼقؼتفا قمغم اًمدكقا معرومة إن

  قَمبْدِ  طمديث
ِ
  َرؾُموُل  َأظَمذَ : ىَماَل ، ^ قُمَؿرَ  سْمنِ  الَِل

ِ
 َأوْ  هَمِريٌب  يَمَلَكَك  اًمُدكَْقا ذِم  يُمنْ )): وَمَؼاَل ، يسمَِؿـِْؽبِ  ملسو هيلع هللا ىلص الَِل

 َوظُمذْ ، اعَمَساءَ  شَمـَْتظِرِ  وَمالَ  َأْصَبْحَت  َوإَِذا، اًمَصَباَح  شَمـْتَظِرِ  وَمالَ َأْمَسقَْت  إَِذا)): َيُؼوُل ، قُمَؿرَ  اسْمنُ  َويَمانَ  ((ؾَمبِقلٍ  قَماسمِرُ 

ََرِضَك  ِصَحتَِك  ِمنْ 
ِ

َ  طَمقَاشمَِك  َوِمنْ ، عم
ِ

 (37). ((ْوشمَِك عم

 اًمصالةُ  طماكِت  إذا: ومؼال؟ صالشمه يمقف َيشُع ذم ؾُمئل أكه: ‘  إصم طماشمم ومعن، كظر إمم هذا اعمثالوا

، صاليت إمم أىمومُ  صمم، ضموارطمي دمتؿعَ  طمتى ومقه وملىمعدُ  ومقه اًمصالةَ  ُأريدُ  اًمذي اعموضعَ  وأشمقُت  اًموضوءَ  أؾمبغُت 

، ورائي اعموِت  ومَؾَك ، ؿمامزم قمن واًمـارَ ، يؿقـي قمن واجلـةَ ، َي ىمدم حتَت  واًمرصاطَ ، طماضمبي سملم اًمؽعبةَ  وأضمعُل 

  سملم أىمومُ  صمم، صاليت آظمر وأفمـفا
ِ
 ريموقماً  وأريمعُ ، سمؽمشمقلٍ  ىمراءةً  وأىمرأُ ، سمتحؼقٍق  شمؽبػماً  وأيمؼّمُ ، واخلوِف  اًمرضماء

 (38). ٓ أم مـي َأىُمبؾْت  أدري ٓ صممَ ، اإلظمالص وأشمبعفا، سمتخُشعٍ  ؾمجوداً  وأؾمجدُ ، سمتواضعٍ 

 :اًمرب ضمّل وقمال قمظؿة طمضور اًمؼؾب واؾمتحضار: ؾمادؾماً 

 ىمؾبه ذم ما قمغم ويطؾع ويسؿعه يراه مـه ىمريب وأكه ؾمبحاكه، يدي رسمه سملم واىمف ومؾقستحرض اًمعبد أكه

- اهلل ضمالل معرومة: ؿمقئلم من يتوًمد وذًمك. وضمل أّن يطؾع قمؾقه وهو هماومل قمـه قمز رسمه من ومقستحي، وضؿػمه

 .واخلشوع آؾمتؽاكة: اعمعرومتلم من ومقتوًمد: مستعبدة وأهنا اًمـػس طمؼارة رومةومع، وقمظؿته -شمعامم

                                                           
 (190/ 1( وطمسـه إًمباين ذم صحقح اجلامع )4171رواه اسمن ماضمة ) (36)

 (6416رواه اًمبخاري ) (37)

 (151/ 1إطمقاء قمؾوم اًمدين ) (38)
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  َرؾُموُل  ىمال: ىَماَل ، ÷  ُهَرْيَرةَ  َأِب  ومَعنْ ، وشمدسمر هذا اْلديث سمعلم سمصػمشمك 
ِ
 ىَمامَ  إَِذا َأطَمَديُممْ  إِنَ )): ×  الَِل

 (39). (( ـَاضِمقهِ يُ  يَمقَْف  وَمؾْقَـُْظرْ  َرسَمهُ  ُيـَاضِمي َيُؼومُ  إَِكاَم  ُيَصكّم 

  ِمنَ  اخْلَْوُف  قَمغَم اخلشوع هو َواْْلَاِمُل : ‘  ىمال اسمن يمثػم
ِ
 (40). َواًمَتَواُضعُ  َواًْمَوىَمارُ  َوُمَراىَمَبُتُه َواًمتَُمَدةُ  الَِل

 اًمسؽون ومالزمة واًمعبث اْلريمة ىمطع: اًمصالة ذم اخلشوع أؾمباب من: ؾماسمعاً  -

 .ضموارطمه خلشعت هذا ىمؾب ظمشع ًمو: ىمال اًمصالة ذم دهسمق يعبث رضمال اًمسؾف سمعض رأى ًمام وهلذا 

 اًمَرضُمُل  ىَمامَ  إَِذا، َهِدَيةً  ًَمهُ  وَملَْهَدى طَماضَمةً  إَِمامٍ  ِمنْ  أََرادَ  َرضُملٍ  يَمَؿثَلِ  اًمَصالَةِ  َمثَُل  إِكاََم ، ىُمْرسَمانٌ  اًمَصالَةُ  :÷  ُهَريَْرةَ  ىمال أسَمو

  قَمغَم  ومِقهِ  َواىمٌِف ، قمٍ قَمظِ  َمَؼامٍ  ذِم  وَمنِكَهُ  اًمَصالَةِ  إمَِم 
ِ
، قَمَؿؾَهُ  َوَيَرى، ًمِِؼقؾِهِ  َيْسَؿعُ ، اًمَرْْحَنِ  َيَدِي  سَملْمَ  ىَمائاًِم ، َوَيْرَضاهُ  ُيـَاضِمقهِ  الَِل

  قَمغَم  وَمؾْقُْؼبِْل ، كَْػُسهُ  سمِهِ  ُيَوؾْمِوُس  َما َوَيعَْؾمُ 
ِ
. َوضَمَسِدهِ  سمَِؼؾْبِهِ  الَِل

(41) 

 ذِم  إََدِب  ىَمَدمِ  قَمغَم  وَمَوىَمُػوا اًمـََجاةِ  ـَمِريَق  ومنهنم قَمَروُموا، فم اهلل أمجعلماًمسؾف اًمصاًمح رْح هدي يمان وهؽذا

 (42). َوضَماهٍ  ىَمْدرٍ  َأقْمَظمُ  قِمـَْدهُ  وَمَؾُفمْ ، َرضَماهُ  َما ِمـُْفمْ  يُمّل  وَمـَاَل ، اعْمُـَاضَماةِ 

  قَمبْدُ  يَمانَ : ىَماَل ، إقَْمَؿشِ  قَمنِ 
ِ
 (43). ُمؾًْؼى صَمْوٌب  يَمَلَكهُ  ًمَصالَةا إمَم  ىَمامَ  إَذا ÷ سمن مسعود اهلل

 (44). اخْلُُشوعِ  ِمنَ  قُمودٌ  يَمَلَكهُ  اًمَصالَة ذِم  ىَمامَ  إَذا اًمُزسَمػْمِ  اسمْنُ  يَمانَ : ىَماَل ، جُمَاِهدٍ  وقَمنْ 

                                                           
 (361/ 1( رواه ْلايمم )474رواه اسمن ظمزيؿة ) (39)

 (418/ 6شمػسػم اسمن يمثػم ) (40)

 (185/ 1شمعظقم ىمدر اًمصالة ) (41)

 (385/ 1اًمتبرصة ٓسمن اجلوزي ) (42)

 (341/ 2مصـف اسمن أب ؿمقبة ) (43)

 (340/ 2مصـف اسمن أب ؿمقبة ) (44)
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 ًَمَقَؼعُ  اعْمَـَْجـِقَق  َوإِنَ ، اًمّريُح  ُؼَفاُيَصػّ  ؿَمَجَرةٍ  هُمْصنُ : ًَمُؼؾَْت  ُيَصكّم  َوُهوَ  اًمُزسَمػْمِ  اسمْنَ  َرَأْيَت  ًَموْ : اعْمُـَْؽِدرِ  اسْمنُ  ىَماَل 

 (45). ُيَبازِم }يعـي أيام طمصاره{ َما َوَهُفـَا َهُفـَا

 وَماَم  اًمُسوِق  َأْهُل  هَلَا وَمَػِزعَ  اعْمَْسِجدِ  ِمنَ  َكاطِمَقةٌ  اهْنََدَمْت  َوًَمَؼدِ  َصالشمِهِ  ذِم  َيؾْتَِػُت  ٓ: ‘  َيَسارٍ  سمْنُ  ُمْسؾِمُ  َويَمانَ 

 َمْشُغوٌل  ىَمؾَْبهُ  سمَِلنَ  ِمـُْفمْ  قِمؾاًْم  َضِحُؽوا َأوْ  شَمَؽَؾُؿوا ُيَصكّم  ىَمامَ  وَمِنَذا، سَمقْتِهِ  َأْهُل  ؾَمَؽَت  َمـِْزًَمهُ  َدظَمَل  إَِذا َويَمانَ . َت اًْمَتػَ 

 (46). قَمـُْفمْ 

 .اًمصالة أداء ذم شمتعجل سماًمطؿلكقـة وأٓ قمؾقك: صمامـاً  -

 ومؼال ًمه اًمـَبُِي ، ومل يتم ريموقمفا وٓ ؾمجودها، صالشمه يطؿئن ذمومؾم  × اهلل رؾمول أمام رضمٌل  صغّم  ومؾؼد

 . ((شُمَصّل  مَلْ  وَمِنَكَك  وَمَصّل  اْرضِمعْ )): ملسو هيلع هللا ىلص 

ومفذه صالة اعمـاومق اًمذي يمدي اًمصالة ختؾصًا ٓ ، أما اًمصالة اًمرَسيعة اًمتي ٓ ظمشوع ومقفا وٓ اـمؿئـان

  يمام وصػه َرؾُموُل ، إظمالصًا وشمؼرسماً 
ِ
 ىَمْريَنِ  سَملْمَ  يَماَكْت  إَِذا طَمتَى اًمَشْؿَس  َيْرىُمُب  جَيْؾُِس ، اعْمُـَاومِِق  َصالَةُ  َك شمِؾْ )): ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

َٓ  ومِقَفا اهللَ  َيْذيُمرُ  َٓ ، َأْرسَمًعا وَمـََؼَرَها ىَمامَ ، اًمَشقَْطانِ   (47)((ىَمؾِقالً إِ

  َرؾُموُل  ىَماَل : ىَماَل  ÷ اًمبدري َمْسُعودٍ  َأِب  ومثل هذه اًمصالة ٓ دمزئ قمن صاطمبفا يمام ذم طمديث
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص  الَِل

 (48). ((َواًمُسُجودِ  اًمُريُموعِ  ذِم  ُصؾْبَهُ  ومِقَفا اًمَرضُمُل  ُيِؼقمُ  َٓ  َصالَةٌ  دُمِْزُئ  َٓ )): 

 مَلْ  وَمَؿنْ . . . . ؾُمُجوِدِه وٓ ريموقمه ذِم  ََيَْشعْ  مَلْ  اًْمُغَراِب  َكْؼرَ  َكَؼرَ  وَمَؿنْ : ‘  ىمال ؿمقخ اإلؾمالم اسمن شمقؿقة

َٓ  ُريُموقِمهِ  ذِم  ََيَْشعْ  مَلْ  َيْسُؽنْ  مَلْ  َوَمنْ  َيْسُؽنْ  مَلْ  َيطَْؿئِنَ   اًَمِذي َوُهوَ  قَماِصًقا آصماًِم  يَمانَ  ََيَْشعْ  مَلْ  َوَمنْ . ؾُمُجوِدهِ  ذِم  َو

 (49). سَمَقـَاهُ 

                                                           
 (335/ 1طمؾقة إوًمقاء ) (45)

 (385/ 1اًمتبرصة ٓسمن اجلوزي ) (46)

 (622رواه مسؾم ) (47)

 (1211/ 2اجلامع )( وصححه إًمباين ذم صحقح 1027رواه اًمـسائي ) (48)

 (558/ 22جمؿوع اًمػتاوى ) (49)
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 :الصالة يف اخلصوع يف الناس أقسام

، صالشمه قمغم وإىمباًمه، تهوهمػؾ، إكسان يمل ىمؾب طمضور طمسب قمغم اًمصالة ذم اخلشوع ذم َيتؾػون اًمـاس

 :أيت اًمـحو قمغم ُخسة أىمسام قمغم اًمصالة ذم اخلشوع ذم واًمـاس، شمعامم سماهلل واًمعقاذ، رسمه قمن ىمؾبه واكرصاف

 .هِنَاَوأَْريَما َوطُمُدودَِها َومواىمِقتَُفا ُوِضوئَِفا ِمنْ  اكْتََؼَص  اًمّذي َوُهوَ  اعْمَُػّرطِ  ًمِـَْػِسهِ  اًمظَامِلِ  َمْرشَمبةُ : أطََمُدَها

اوِمظُ  َمنْ : اًمثاين  ذِم  َكْػِسهِ  جُماَهَدةَ  َضقعَ  ىَمدْ  ًَمِؽنْ  َوُوضوِئَفا اًمظاِهَرةِ  َوَأْريَماهِنَا َوطُمدوِدَها َمواىِمقتَُفا قَمغم حُيَ

 .وإوَْمَؽارِ  اًْموؾَماِوسِ  َمعَ  وَمَذَهَب  اًْمَوؾْمَوؾَمةِ 

 سمُِؿَجاَهَدةِ  َمْشغوٌل  وَمُفوَ  وإوَْمَؽار اًْمَوؾَماوسِ  َدوْمعٍ  ذِم  َكْػَسهُ  َوضَماَهدَ  وَأْريَماهِنَا طُمُدوِدَها قَمغم طَماوَمظَ  َمنْ : اًمثاًمُث 

َق  ًمِئال قَمُدّوهِ   .َوضِمَفادٍ  َصالةٍ  ذِم  وَمُفوَ  َصالشَمهَ  َيرَْسِ

 طُمُدوِدَها ُمَراقَماةَ  ىَمؾُْبه واؾْمتَغرَق  َوطُمُدوَدَها َوَأْريَماهَنَا طُمُؼوىَمَفا َأيْمَؿَل  اًمَصالةِ  إمم ىَمامَ  إَِذا َمنْ : واًمَراسمعُ 

هُ  سَمْل  ِمـَْفا َرءٌ  َيِضقعَ  ًمِئال َوطُمؼوىِمَفا وٌف  يمّؾه مَهُ  ىَمؾُْبه اؾْمَتْغرَق  ىَمدْ ، ِوإِْْتَاُمَفا إيِْماَمهِلَا َيـَْبِغي يَماَم  إىَِماَمتَِفا إمِم َمرْصُ

 .وِمقَفا َوشَمَعامَم  شَمَباَركَ  رسمِهِ  قُمبُوِدَيةُ  اًمصالةِ  ؿَملْنَ 

 َوضَمَل  قَمزَ  َرسّمهِ  َيَدْي  سَملْمَ  َوَوَضَعهُ  ىَمؾْبَه َأظَمذَ  ىَمدْ  َهَذا َمعَ  َوًَمِؽنْ  يَمَذًمَِك  إًَِمقَْفا ىَمامَ  اًمَصالةِ  إمِم ىَمامَ  إَِذا َمنْ : اخلاِمُس 

 واخْلََطَراُت  اًْمَوؾَماِوُس  شمِؾَْك  ْضَؿَحَؾْت ا َوىَمدْ ، َوُيَشاِهدهُ  َيَراهُ  يَمَلَكهُ  َوقَمَظَؿتِهِ  حَمَبَتِهِ  ِمنْ  ُُمْتَؾِئًا ًَمهُ  ُمَراىِمبًا إًَِمقْهِ  سمَِؼؾْبِهِ  َكافمًِرا

هِ  َوسَملْمَ  سَمقْـَهُ  وَمَفَذا َرسّمهِ  َوسَملْمَ  سَمقْـَهُ  طُمُجبَُفا واْرشَمَػَعْت    سَملْمَ  ُِمَا َوَأقْمَظمُ  َأومَْضُل  اًمَصالةِ  ذِم  هَمػْمِ
ِ
 ذِم  َوَهَذا وإَْرضِ  اًمَساَمء

 .اًمَْعلْمِ  ىَمِريرُ  َوضَمَل  قَمزَ  سمَِرسّمهِ  مشغوٌل  َصالشمِه

 .ُمثَاٌب : واًمَراسمعُ . قَمـْهُ  ُمَؽَػرٌ : واًمثَاًمُث . حُمَاؾَمٌب : واًمثاين. ُمَعاىَمٌب : إَوُل  وماًمِؼْسمُ 

 كَْقااًمدُ  ذِم  سمَِصالشمِهِ  قَمقْـُه ىَمَرْت  وَمَؿنْ  اًمَصالةِ  ذم قمقـه ىُمّرةُ  ضُمعَؾْت  ُِمَنْ  َكِصقبًا ًَمهُ  َٕنَ  َرسّمهِ  ِمنْ  ُمَؼَرٌب : واخْلَاِمُس  

  قَمقْـُه ىَمَرْت  َوَمنْ  اًمُدكَْقا ذِم  سمِهِ  قَمقْـِهِ  َوىَمَرْت  أظِمَرةِ  ذِم  َوضَمَل  قَمزَ  َرسّمهِ  ِمنْ  سمُِؼْرسمِهِ  قَمقْـُهُ  ىَمَرْت 
ِ
 قَملْمٍ  يُمُل  سمِهِ  ىَمَرْت  سماهلل

  قَمقـُه شَمَؼرَ  مَلْ  َوَمنْ 
ِ
 (50). اتطَمرََسَ  اًمُدكَْقا قَمغَم  َكْػُسهُ  شَمَؼَطَعْت  شَمعامم سماهلل

  

                                                           
 (23اًمواسمل اًمصقب من اًمؽؾم اًمطقب )ص:  (50)
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 :للخاشعني مناذج

 .×  اهلل رؾموُل ، اًمعاعملم رّب  من اخلائػلم اعمخبتلم وإمام اخلاؿمعلم ؾمقد هو ها* 

  قَمبْدِ  سْمنِ  ُمَطّرِف  ومَعنْ 
ِ
 َأِزيزٌ  َوجِلَْووِمهِ  ُيَصكّم  َوُهوَ ، ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـَبَِي  َأشَمقُْت )): ىَماَل  َأسمِقهِ  قَمنْ ، ÷  اًمشخػم سمن اهلل

ْرضَملِ  يَمَلِزيزِ 
ِ
 (51). َيبِْؽي: َيْعـِي ((اعْم

  َرؾُموَل  َرَأْيُت )): رواية وذم
ِ
  ِمنَ  اًمَرطَمى يَمَلِزيزِ  َأِزيزٌ  َصْدِرهِ  َوذِم  ُيَصكّم  ملسو هيلع هللا ىلص الَِل

ِ
 (52).((ملسو هيلع هللا ىلص اًْمُبَؽاء

 اًمَؾقَْؾةَ  دُ َأشَمَعبَ  َذِريـِي قَمائَِشةُ  َيا)): ×  ىَماَل زم رؾمول اهلل، اًمَؾَقازِم  ِمنَ  ًَمقَْؾةٌ  يَمانَ  ًَماَم : ىَماًَمْت ’ وقمن قمائشة 

 : ىُمؾُْت  ((ًمَِرّب 
ِ
طُِمُب  إيِّن  َوالَِل كَ  َما َوُأطِمُب ، ىُمْرسَمَك  َٕ  َيَزْل  وَمَؾمْ : ىَماًَمْت ، ُيَصكّم  ىَمامَ  صُممَ ، وَمَتَطَفرَ  وَمَؼامَ : ىَماًَمْت ، َْسَ

 سَمَل  طَمَتى َيبِْؽي َيَزْل  وَمَؾمْ  سَمَؽى صُممَ : ىَماًَمْت ، ِْلَْقتَهُ  سَمَل  طَمتَى َيبِْؽي َيَزْل  وَمَؾمْ  سَمَؽى صُممَ : ىَماًَمْت ، طِمْجَرهُ  سَمَل  طَمتَى َيبِْؽي

َْرَض  ْٕ   َرؾُموَل  َيا: ىَماَل ، َيبِْؽي َرآهُ  وَمَؾاَم ، سمِاًمَصالَةِ  ُيْمِذُكهُ  سماِلٌَل  وَمَجاءَ ، ا
ِ
 َوَما شَمَؼَدمَ  َما ًَمَك  الَِلُ  هَمَػرَ  َوىَمدْ  شَمبِْؽي مِلَ ، الَِل

َنْ  َوْيٌل ، آَيةٌ  اًمَؾقَْؾةَ  قَمكَمَ  َكَزًَمْت  ًَمَؼدْ ، ؿَمُؽوًرا قَمبًْدا َأيُمونُ  وَمالَأَ )): ىَماَل ؟ ، شَمَلظَمرَ 
ِ

 ظَمؾِْق  ذِم  إِنَ } وِمقَفا َيَتَػَؽرْ  َومَلْ  ىَمَرَأَها عم

َْرضِ  اًمَسَؿَواِت  ْٕ َيةَ  (({. . . َوا ْٔ  (53). [190: قمؿران آل] يُمَؾَفا ا

 .÷  سمؽائه من عفمُيسؿ ٓ سماًمـاس صغم إذا÷  اًمصّديق ويمان* 

  َرؾُموَل  َأنَ : رض اهلل قمـفااعمُْمِمـلَِم  ُأمّ ، قَماِئَشةَ  ومَعنْ 
ِ
، ((سمِاًمـَاسِ  ُيَصكّم  سَمْؽرٍ  َأسَما ُمُروا)): َمَرِضهِ  ذِم  ىَماَل  ملسو هيلع هللا ىلص الَِل

  ِمنَ  اًمـَاَس  ُيْسِؿعِ  مَلْ  َمَؼاِمَك  ذِم  ىَمامَ  إَِذا سَمْؽرٍ  َأسَما إِنَ : ىُمؾُْت : قَماِئَشةُ  ىَماًَمْت 
ِ
. . . ًمِؾـَاسِ  وَمؾُْقَصّل  قُمَؿرَ  وَمُؿرْ ، اًمُبَؽاء

 (54). اْلديث

 

                                                           
 (316/ 1( وصححه إًمباين ذم مشؽاة اعمصاسمقح )1214رواه اًمـسائي ) (51)

. 904رواه أسمو داود ) (52)
ِ
ْرضَمِل: َصْوشُمُه، ُيِريُد هَمَؾَقاَن ضَمْوومِِه سمِاًْمُبَؽاء

ِ
 ( َأِزيُز اعْم

 (88/ 2( وطمسـه إًمباين ذم صحقح اًمؽمهمقب واًمؽمهقب )620اسمن طمبان ) رواه (53)

 متػق قمؾقه (54)
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 .ظمطان أؾمودان حتت قمقـقه من اًمبؽاء ÷ * ويمان ذم وضمه قمؿر

ظِمرةَ  اًمِعَشاءَ ÷  اخْلََطاِب  سمْنِ  قُمَؿرَ  ظَمؾَْف  َصَؾقُْت " : ىَماَل ، ‘  َوىَماصٍ  سمْنِ  قَمؾَْؼَؿةَ  قَمنْ  ْٔ  ُيوؾُمَف  ؾُموَرةَ  وَمَؼَرأَ ، ا

 (55).اًمَصّف  آظِمرِ  ًَمِػي َوإيِّن ، َكِشقَجهُ  ؾَمِؿْعُت  طَمتَى وَمبََؽى ُيوؾُمَف  ذيِْمرِ  قَمغَم  َأشَمى وَمَؾاَم 

 ًَمْوُكهُ  َوشَمَغػَمَ ، وَمَراِئُصهُ  اْرشَمَعَدْت ، اًمَصالَةِ  َوىْمُت  طَمرَضَ  إَِذا يَمانَ : ÷  ـَماًمٍِب  َأِب  سمْن وهذا قَمكِمّ 

ََماَكةِ  ىمُْت وَ  ضَماءَ : وَمَؼاَل  َذًمَِك  قَمنْ  وَمُسِئَل  ْٕ َْرضِ  اًمَسَؿَواِت  قَمغَم  الَِلُ  قَمَرَضَفا اًَمتِي ا ْٕ َبالِ  َوا  ،َواجْلِ

ِؿؾْـََفا َأنْ  وَمَلسَملْمَ  كَْسانُ  َوَْحََؾَفا، ِمـَْفا َوَأؿْمَػْؼنَ ، حَيْ  (56). َٓ  َأمْ  َْحَؾُْت  َما َأَداءَ  َأُأطْمِسنُ  َأْدِري وَمالَ، اإْلِ

 سَملْمَ  اًْمِؼَقامَ  ُأِريدُ  إيِّن : وَمَؼاَل  َذًمَِك  قَمنْ  وَمُسئَِل ، ًَمْوُكهُ  شَمَغػَمَ  َيتََوَضلَ  َأنْ  َأَرادَ  إَِذا يَمانَ ، ^ قَمكِمّ  سمْن اْْلََسن اسمـه وهذا

 .اعْمُِزءُ  َأشَماكَ  ىَمدْ  ِسنُ حُمْ  َيا، سمَِباسمَِك  قَمبُْدكَ  إهَِلِي: َوَيُؼوُل ، َرأؾَْمهُ  َروَمعَ  اعْمَْسِجدِ  سَماَب  َأشَمى إَِذا َويَمانَ ، اجْلََبارِ  اعْمَؾِِك  َيَدِي 

  قَمنِ  َيتََجاَوزَ  َأنْ  ِمـَا اعْمُْحِسنَ  َأَمْرَت  َوىَمدْ 
ِ
 قِمـِْدي َما ىَمبِقِح  قَمنْ  وَمَتَجاَوزْ ، اعْمُِزءُ  َوَأَكا، اعْمُْحِسنُ  وَمَلكَْت ، اعْمُِزء

 (57). اعْمَْسِجدَ  َدظَمَل  صُممَ  يَمِريمُ  َيا، قِمـِْدكَ  َما سمَِجِؿقلِ 

 :هذا اعمثال اًمرائعواكظر إمم 

  قَمبْدِ  سْمنِ  ضَماسمِرِ  ومَعنْ 
ِ
  َرؾُمولِ  َمعَ  ظَمَرضْمـَا: ىَماَل ، اهلل

ِ
 ِمنَ  اْمَرَأةٌ  وَمُلِصقَبْت ، اًمّرىَماعِ  َذاِت  هَمْزَوةِ  ذِم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

يمِلمَ  َف  وَمَؾاَم ، اعْمنُْمِ   َرؾُموُل  اكْرَصَ
ِ
 ذِم  َدًما هُيِْريَق  طَمَتى َيـَْتِفَي  َٓ  نْ أَ  وَمَحَؾَف ، هَماِئًبا َويَمانَ  َزْوضُمَفا َوضَماءَ ، ىَماوِمالً ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمـَبُِي  وَمـََزَل ، ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـَبِّي  َأصَمرَ  َيتْبَعُ  وَمَخَرَج ، ملسو هيلع هللا ىلص  حُمََؿدٍ  َأْصَحاِب  ؟ َهِذهِ  ًَمقَْؾَتـَا َيْؽَؾُمَكا َرضُمٌل  )) َمنْ : وَمَؼاَل ، َمـِْز

َٓ ، إَكَْصارِ  ِمنَ  َوَرضُمٌل ، اعْمَُفاضِمِرينَ  ِمنَ  َرضُمٌل  وَماكَْتَدَب  ((   َرؾُموَل  َيا َكْحنُ : وَمَؼا
ِ
 سمَِػمِ  )) وَمُؽوُكوا: ىَماَل ، اهلل

؟ َأيْمِػَقَؽهُ  َأنْ  إًَِمقَْك  َأطَمُب  اًمَؾقْلِ  َأُي : ًمِؾُْؿَفاضِمِرّي  إَكَْصاِرُي  ىَماَل ، اًمّشْعِب  وَممِ  إمَِم  اًمَرضُمالَنِ  ظَمَرَج  وَمَؾاَم ، اًمّشْعِب((

 َرَأى وَمَؾاَم ، اًمَرضُمُل  َوَأشَمى، ُيَصكّم  إَكَْصاِرُي  َوىَمامَ ، وَمـَامَ  اعْمَُفاضِمِرُي  وَماْضَطَجعَ ، َأَوًَمهُ  ايْمِػـِي: اَل ىمَ ؟ آظِمَرهُ  َأوْ  َأَوًَمهُ 

 سمَِسْفمٍ  َرَماهُ  صُممَ ، ِئاًم ىَما َوصَمَبَت ، وَمَوَضَعهُ  وَمـََزقَمهُ ، وِمقهِ  وَمَوَضَعهُ ، سمَِسْفمٍ  وَمَرَماهُ ، اًْمَؼْومِ  َرسمِقئَةُ  َأَكهُ  قَمَرَف  اًمَرضُملِ  ؿَمْخَص 

                                                           
 (415/ 3ؿمعب اإليامن ) (55)

 (539شمـبقه اًمغاومؾلم ًمؾسؿرىمـدي )ص:  (56)

 (539شمـبقه اًمغاومؾلم ًمؾسؿرىمـدي )ص:  (57)
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، َوؾَمَجدَ  َريَمعَ  صُممَ ، وَمَوَضَعهُ  وَمـََزقَمهُ ، وِمقهِ  وَمَوَضَعهُ ، سمَِثاًمٍِث  ًَمهُ  قَمادَ  صُممَ ، ىَماِئاًم  َوصَمَبَت ، وَمَوَضَعهُ  وَمـََزقَمهُ ، وِمقهِ  وَمَوَضَعهُ ، آظَمرَ 

ا وَمَؾاَم ، وَمَوصَمَب ، ُأوشمِقَت  وَمَؼدْ  اضْمؾِْس : وَمَؼاَل ، َصاطِمبَهُ  َأَهَب  صُممَ   َرَأى وَمَؾاَم ، وَمَفَرَب  سمِهِ  َكَذُروا ىَمدْ  َأنْ  قَمَرَف  اًمَرضُمُل  َرآمُهَ

  ِمنَ  سمِإَكَْصاِرّي  َما اعْمَُفاضِمِرُي 
ِ
  ؾُمبَْحانَ : ىَماَل ، اًمّدَماء

ِ
 َأنْ  ُأطِمَب  وَمَؾمْ ، َأىْمَرُؤَها ؾُموَرةٍ  ذِم  يُمـُْت : ىَماَل  َأْهَببَْتـِي َأَٓ ، اهلل

  َواْيمُ ، وَمُلِريتَُك  َريَمْعُت  اًمَرْمَي  شَماسَمعَ  وَمَؾاَم ، ُأكِْػَذَها َتىطَم  َأىْمَطَعَفا
ِ
  َرؾُموُل  َأَمَريِن  صَمْغًرا ُأَضقّعَ  َأنْ  ًَمْوَٓ ، اهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 (58). ُأكِْػَذَها َأوْ ، َأىمَْطَعَفا َأنْ  ىَمبَْل  َكْػِز  ًَمَؼَطعَ ، سمِِحْػظِهِ 

 : ‘ اًمزسمػم سمن قمروة وهذا

 ويمان اعمديـة ىمرب واد ذم رضمؾه ذم إيمؾة وىمعت، سماًموًمقد ًمقجتؿع دمشق إمم متوضمفاً  يـةاعمد من ظمرج ًمام 

 أيمؾت ىمد وهي إٓ دمشق إمم وصل ومام، ذًمك وضمفه ذم ومذهب، يمان ما مـفا يؽون ٓ أهنا ومظن، هـاك مبدؤها

 أيمؾت وإٓ طعفايؼ مل إن أكه قمغم وملمجعوا، سمذًمك اًمعاروملم إـمباء ًمه ومجؿع اًموًمقد قمغم ومدظمل، ؾماىمه كصف

 .وريمه إمم يمؾفا رضمؾه

 مـه قمؼؾك يذهب طمتى مرىمداً  كسؼقك أٓ: ًمه وىماًموا سمـنمها كػسه ومطاسمت، ومليمؾته اجلسد إمم شمرىمت ورسمام

 إن وًمؽن، قمؼؾه يذهب ؿمقئاً  ويليمل ذاسما ينمب أطمداً  أن أفمن يمـت ما واهلل! ٓ: ومؼال؟ اًمـنم سململ حتس ومال

 .سمه أؿمعر وٓ، سمذًمك أطمسن ٓ ومنين اًمصالة ذم أكاو ذًمك وماومعؾوا وماقمؾلم ٓسمد يمـتم

 ومام، يصكم كائم وهو، ؿمئ مـفا يبؼى ٓ أكه اطمتقاـماً ، اْلي اعمؽان من، إيمؾة وموق من رضمؾه ومـنموا: ىمال

 (59). اظمتؾج وٓ شمضور

 واحلمد هلل رب العاملني

                                                           
 (344/ 3رواه أْحد ) (58)

 (120/ 9اًمبداية واًمـفاية ) (59)


