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 الخشوع
 ؟ىو أفضل حاًًل قبل دخولو فيهاو من منا خرج من صالة 

 ؟ىو أفضل حاًًل قبل دخولو فيهاو عبادة  من بل من منا خرج
ونفسو من اخلشوع  ،من البكاء تعتصر ة فوجد قلبو من اخلوؼ ينفطر، وعينومن منا مسع آي

 ؟ئو ينتصرودينو على أىوا ،تنكسر
 ؟ تعا ومن منا ذاؽ حالوة اخلشوع واخلضوع هلل

وكذلك من  ،من مثرات التواضع مع الناس التواضع مع اهللو  ،تكلمنا عباد اهلل عن التواضع
أثر فيو  ؛فمن تواضع مع شرع اهلل انقياًدا وإذعانًا ،مثرات التواضع مع اهلل التواضع مع الناس

 فوجد اخلشوع. ،الشرع
 َتَذلُّلُ  اْلُخُشوعُ ) اجلنيد:قياـ القلب بُت يدي الرب باخلضوع والذؿ، قاؿ  :فاخلشوع ىو

ـِ  اْلُقُلوبِ   .1(اْلغُُيوبِ  ِلَعَّلا
والتواضع هلل  ،ةوالرىب ،والسكوف ،كثَتة تدور حوؿ الذؿ  ويأيت اخلشوع يف القرآف مبعاف  

 چ ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ چ: قولو تعا كفيأيت اخلشوع مبعٌت الذؿ  ، تعا 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ قولو سبحانو: ، كما يف، ويأيت مبعٌت السكوف للجوارح[ٛٓٔطو: ]

 ې چ ، كما يف قولو جل شأنو:، ويأيت مبعٌت اخلوؼ[ٕ – ٔادلؤمنوف: ] چ پ پ پ پ

، [ٜٓاألنبياء: ] چۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ    ائ ى ى ې
  ﮸   ﮷  ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓچكما يف قولو تعا : ويأيت مبعٌت التواضع  

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چكقولو تعا : واجلمود   اليبس ويأيت مبعٌت ،[٘ٗالبقرة: ] چ

 .[ٜٖفصلت: ] چ ڀ ڀ ڀ پ پ
 عباداتالوالخشوع عباد اهلل يكوف كما استمعتم في كل عبادة من 
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 ، ًلبن القيم رمحو اهلل.(ٚٔ٘/ٔ) مدارج السالكُت 
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 شع فيها؟خكيف ت ،ةونتناوؿ اآلف عباد اهلل تعالى عبادة الصَّل
 :وقل ذلا ،وخاطب نفسك ،فاخلع الدنيا معها ؛خلعت نعليكف ،إنك إذا دخلت ادلسجد

 فدعيٍت أتفرغ لعبادة اهلل ساعة. ، فًتة من الممنانشغلت بالدنيا عن اهلل إين
فاعلم أنك صرفت وجهك عن اجلهات كلها إًل وجهة بيت  ؛فإذا وقفت واستقبلت القبلة

؛ أما قبلة قلبك إ  ملك ادللوؾ الذي ىو يف السماء، قاؿ وىذه قبلة بدنك ؛اهلل احلراـ

 .[٘طو: ]چ  ڑ ڑ ژ ژ   ڈ چ تعا :
ذلك ألف اهلل يعلم أنك إذا  ؟سبحاف اهلل أو ًل إلو إًل اهلل :دلاذا مل تقل ،اهلل أكرب :مث تقوؿ

وىذا  ،وىذا يذكرؾ باألطياف ،هذا يذكرؾ باألمواؿف ؛ؾؤ دخلت يف الصالة لن يًتكك أعدا
أي أنو سبحانو أكرب يف قليب  ،اهلل أكرب :ؿلكن حُت تقو  ،وىذا باألبناء ،يذكرؾ بالتجارات

 من كل ىذا.
كاف يف قلبك شيء أكرب من   فإف ،كك لسان  كذبن قلب  فال ي   ؛إذا كربت ،سلمادل أيها إذف
 ،يسكت بُت التكبَت والقراءة الرسوؿ كاف   ، فقدكذبت، مث تستفتح الصالة  ؛ فقداهلل

 بَػْينَ  بَاَعْدتَ  َكَما َخطَايَايَ  َوبَػْينَ  بَػْيِني بَاِعدْ  اللاُهما ) :قاؿ ؟ماذا تقوؿ: فسألو أبو ىريرة 
َنِس، ِمنَ  األَبْػَيضُ  الثػاْوبُ  يُػنَػقاى َكَما َخطَايَايَ  ِمنْ  نَػقِِّني اللاُهما  َواْلَمْغِرِب، َمْشِرؽِ الْ   الدا

 .1(َواْلبَػَردِ  َواْلَماءِ  بِالثػاْلجِ  َخطَايَايَ  ِمنْ  اْغِسْلِني اللاُهما 
الساخن أليس ادلاء  :ألف الوسخ يظهر فيو، وإذا سألت ؛الثوب األبيض النيب وخص 

 فقاؿ لو:رمحو اهلل، ىذا السؤاؿ ًلبن تيمية رمحو اهلل بن القيم افقد سأؿ  ؟أفضل يف التنظيف
 نار فيو وتضطـر ،القلب يفيرتخ ا،وضعفً  ،ونجاسة ،حرارة للقلب توجب الخطايا)

 ،ويوقدىا النار يمد يالذ الحطب بمنزلة لو والذنوب الخطايا فإف وتنجسو، الشهوة
 ويطفئ الخبث يغسل والماء وضعفو، القلب نار اشتدت ؛الخطايا كثرت كلما ولهذا
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 . (ٜٛ٘(، وأخرجو مسلم رمحو اهلل يف صحيحو )ٗٗٚأخرجو البخاري رمحو اهلل يف صحيحو ) 
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 أقوى كاف ؛دوبرَ  ثلج معو كاف فإف وقوة، صَّلبة الجسم أورث ؛باردا كاف فإف النار،
 .ٔ(الخطايا ألثر أذىب فكاف وشدتو، ،الجسم وصَّلبة ،التبريدي ف

 َعَلْيوِ  يَػَتَكرارُ  الاِذي الثػاْوبَ  فَِإفا  ،اْلَمْحوِ  َغايَةِ  َعنْ  ِبَذِلكَ  َعبػارَ ) بن دقيق العيد:اويقوؿ 
 .2(النػاَقاءِ  َغايَةِ  ِفي َيُكوفُ  ُمنَػقَِّيةٌ  َأْشَياءَ  َثََّلثَةُ 

ألهنا  ؛سورة الفاحتة ،مث بعد اًلستفتاح تقرأ أعظم سورة يف القرآف كما وصفها النيب 
وألف معاين القرآف   ،ادلصاحفبدأ بكتابتها يف ألنو ي   ؛، ومسيت بأـ الكتابح هبا القراءةتفتت  

 فتقرأ يف كل ركعة. ،يف الصالة ، ومسيت بالسبع ادلثاين؛ ألهنا ت ثٌّت رجع إليهاتكلو 
 ِنْصَفْيِن، َعْبِدي َوبَػْينَ  بَػْيِني الصاََّلةَ  َقَسْمتُ ) :يقوؿ جل وعال يف احلديث القدسي

: تَػَعاَلى اللاوُ  قَاؿَ  ، چ ڀ پ پ پ پ چ: اْلَعْبدُ  قَاؿَ  فَِإَذا َسَأَؿ، َما َوِلَعْبِدي
 َعْبِدي، َعَليا  َأثْػَنى: تَػَعاَلى اللاوُ  قَاؿَ  ، چ ڀ ڀ ڀ چ: قَاؿَ  َوِإَذا َعْبِدي، َحِمَدِني

 َعْبِدي، ِإَليا  فَػواضَ  َمراةً : َوقَاؿَ  َعْبِدي، َمجاَدِني: قَاؿَ  ، چ ٺ ٺ  ٺ ٺ چ: قَاؿَ  َوِإَذا
 َما َوِلَعْبِدي َعْبِدي، َوبَػْينَ  بَػْيِني َىَذا: اؿَ قَ  ، چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ: قَاؿَ  فَِإَذا

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ :قَاؿَ  فَِإَذا َسَأَؿ،

 .3(َسَأؿَ  َما َوِلَعْبِدي ِلَعْبِدي َىَذا: قَاؿَ  ، چ ڄ
 پ پ پ چ :فإذا قلت ،ية حىت تسمع موًلؾ وىو يرد عليكآتدبر وقف عند كل 

وإحسانو  ،ا بقلبك وعقلك ما أنعم اهلل بو عليكتذكر ساعته؛ [ٕالفاحتة: ] چ ڀ پ

چ  ڀ ڀ چ :وادلسكن، فإذا قلت ،وادلنكح ،وادلشرب ،نعمة ادلطعمو  ،يف وجودؾ

 ،كل أحد  فَتحم ،وتأمل أنو الرمحن ،وحىت بعد مماتك ،تأمل رمحتو يف حياتك؛ ف[ٖالفاحتة: ]
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 ، ًلبن القيم رمحو اهلل.(ٚ٘/ٔ) إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف 
2

 ، ًلبن حجر رمحو اهلل.(ٖٕٓ/ٕ) فتح الباري 
 .(ٜٖ٘يف صحيحو ) رواه مسلم رمحو اهلل 3
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وتدبر أف  ،[ٖٗاألحماب: ] چ يث ىث مث جث چ ُت:دلؤمنباالرحيم تأمل كذلك أنو و 
 ادلائة.أجماء الرمحة باقي عنده وادخر  واحدا بو يًتاحم اخلالئق، اجمء من الرمحة اهلل أنمؿ

فهو ملك  ،لك يف عامل اآلخرةتذكر مآ؛ ف[ٗالفاحتة: ] چ ٺ ٺ  ٺ ٺچ :فإذا قلت
 وما حيدث فيو دلكافأة أىل اإلمياف. ،من األىواؿ يـو القيامة ما حيدث يف فتأمل ،ادللوؾ

 ڄ ڄ ڄ چ :تذكرت ادلهمة اليت خلقت ذلا ؛[ ٘الفاحتة: ]چ  ٿ ٿ چ :قلتفإذا 

ألف تقدمي ادلفعوؿ  ؛وتذكر أف العبادة لو فقط ،[ ٙ٘الذاريات: ]چ  ڃ ڃ ڃ ڃ
 مذلل. :أي ،معبد طريق :يقاؿ ،والعبادة ىي الذؿ هلل ،يفيد احلصر

 :تقدـتدبر اف وًل يعتمد إًل على اهلل، و ستعيفال  ،[ ٘الفاحتة: ]چ  ٹ ٿ ٿ چ

 ،ألف العبادة ىي ادلقصودة ، وذلكچ ٹ ٿ ٿ چ لى:ع چ ٿ ٿچ
  واًلستعانة وسيلة إليها.

وكأف  ،بكاؼ اخلطاب صار چ ٿچمث يف  ،كاف الكالـ أوًًل بضمَت الغائب  وتدبر، فقد
 فخاطبو. ،وكأنو واقف اآلف بُت يديو ،اقًتب منو ه؛ومحدعلى اهلل العبد دلا أثٌت 

، وىذا والداعي واحد ،والنوف ىنا للجمع ،چ  ٿ ٿ چ :يف قوؿ العبد ،عبد اهلل وتأمل
 ، فإفالعبادة يف أثناءوأنت  :قيل لو ،تعظيم، وكأف العبد دلا دخل يف عبادة اهللليس مقاـ 
 ،وحده يظن أنو يعبد اهللفال  ،أو ألنو ألطف للتواضع ،فتكوف النوف للتعظيم ،أمرؾ عظيم

 .يا اهلل بل كلنا نعبدؾ
صراط  ، وىو وىو دين اإلسالـ ،بصر طريق احلقنف، [ٙالفاحتة: ] چ ڤ ٹ ٹ ٹ چ

 ًل هناية ذلا. اذلدايةفإف  ،وًل متل طلبها ،اذلداية اهلل سبحانو واطلب من ،احلق الرسوؿ 
 ،والصديقُت ،النبيُت السعادة من أرباب، تذكر بذلك [ٚالفاحتة: ] چ ڦ ڤ ڤ ڤ چ

 والصاحلُت. ،والشهداء
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، تذكر اآلف أىل الفسق من أىل الكفر [ٚالفاحتة: ] چ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ چ
مل يهتدوا عن والذين  ،فعلموا احلق ومل يتبعوه كاليهود ،الذين فسدت إرادهتم ،والضالؿ

أما طريق أىل اإلمياف فمشتملة على العلم احلق  ،ف كالنصارىو فهم ىائم جهل منهم،
 والعمل بو.

ألف الشيطاف رمبا يكوف  ؛اهلل أكرب :مث تقوؿ امك،قراءة إمأو  قراءتكمث تدبر ما تيسر من 
، سبحاف ريب العظيم :فتذكر نفسك بأف اهلل أكرب من ىذه الوسوسة، مث تقوؿ ،قد شغلك
 وىو العظيم وأنا احلقَت. ،أنا الذليلو فهو العميم  ،أي أنمه اهلل العظيم من كل شيء ومعناىا:

 اؾ.ف اهلل معك يسمعك وير تعلم أ ،محدهاهلل مسع دلن  :مث دلا ترفع وتقوؿ
 تضعها هلل تعا  ،مع أهنا أعم شيء لديك ،مث عند سجودؾ تضع جبهتك على األرض

أذؿ ضوع، فكلما واخل ،واًلنكسار ،تضع جبهتك موضع الذلة ،ولعظمتو خاشًعا ،طائًعا

، مث يسجد [ٜٔالعلق: ] چ ېئ ېئ ۈئ ۈئ چازداد العبد رفعة وقربًا  ؛العبد نفسو دلوًله
ريب  :مث بُت السجدتُت تقوؿ ،سبحاف ريب األعلى :ويقوؿ وأنفو على األرض ،على سبع

 .وىكذا يف كل ركعة ،ومعاصيك كتذكر ذنوب ،يل اغفر
فقل  ،تكوف قد وصلت إ  عتبة جالؿ مدبر األرض والسماوات حينئذ   ،مث جتلس للتشهد

 ،وات باألركافوالصل ،فالتحيات باللساف ،والطيبات( هلل والصلوات )التحيات: عند ذلك
اهلل فيجعل  (ورحمة اهلل وبركاتو )السَّلـ عليك أيها النبي: مث تقوؿ ،نافوالطيبات باجل  

: مث تقوؿ ،)السَّلـ علينا وعلى عباد اهلل الصالحين(: فتقوؿ ،لروحك راحة ورحياف
 زلمد عبد اهلل ماداـ :وكأنو قيل لك ،)أشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمًدا عبده ورسولو(

)اللهم صل على : فكاف اجلواب ؟فأي شيء هتديو إليو ،وىو الذي أرشدؾ ،ورسولو
ىو الذي طلب من اهلل أف يرسل إليك ودلا كاف إبراىيم  ،(وعلى آؿ محمد محمد

 كما صليت على ): ، فقل[ٜٕٔالبقرة: ] چ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ چ :دلوًله الئقاىذا الرسوؿ 
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 .إنك حميد مجيد(، فتقوؿ: )احلميد اجمليدكل ذلك من و  ،(إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم
 ،الصاََّلة ِفي يََدْيوِ  بَين موقف ؛موقفاف اهلل يَدي بَين لْلَعبد) :يقوؿ ابن القيم رمحو اهلل

ـَ  َفمن ،ِلَقائِو يَػْوـ يََدْيوِ  بَين وموقف  ،اآلخر اْلموقف َعَلْيوِ  ىّوف ؛األوؿ اْلموقف ِبَحق قَا
 .1(اْلموقف َذِلك َعَلْيوِ  شّدد ؛حّقو يوفّو َولم ،اْلموقف ِبَهَذا استهاف َومن

، يقوؿ وتعالوا معي عباد اهلل إ  سادات اخلاشعُت وعلى رأسهم رسوؿ البشرية زلمد 
 ُوُضوَءَىا، فَػُيْحِسنُ  َمْكُتوبٌَة، َصََّلةٌ  َتْحُضُرهُ  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  ِمنِ  َما) :الرسوؿ 

َلَها ِلَما َكفاارَةً  اَنتْ كَ  ِإالا  َورُُكوَعَها، َوُخُشوَعَها،  َكِبيَرًة، يُػْؤتِ  َلمْ  َما الذُّنُوِب، ِمنَ  قَػبػْ
 .ٕ(ُكلاوُ  الداْىرَ  َوَذِلكَ 

 َكَأزِيزِ  َأزِيزٌ  َصْدرِهِ  َوِفي ُيَصلِّي  اللاوِ  َرُسوؿَ  رََأْيتُ ) :، قاؿ وعن مطرؼ، عن أبيو
 .3( اْلُبَكاءِ  ِمنَ  الراَحى
 .4(َشُكورًا َعْبًدا َأُكوفُ  َأَفََّل ) :ويقوؿ ،دماهيصلي حىت تتوـر ق وكاف 

 .5(اللاْيلِ  َكِبدِ  ِفي الصاَّلةَ  ُيِحبُّ  اْلَخطاابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َكافَ ) :اْلم س يِّبِ  ْبن   يػ ق وؿ  س ِعيد  
ـَ، فَػُيِطيلُ  ُيَصلِّي، َأَنسٌ  َكافَ ) :اللَّوِ  ع بد بن مثامة عن   .6(َدًما َقَدَماهُ  تَػْفطُرَ  َحتاى اْلِقَيا

 ،ُحْجَرتِوِ  ِفي َوَمْسِجدٌ  ،بَػْيِتوِ  ِفي َوَمْسِجدٌ  ،ُمْخَدِعوِ  ِفي َمْسِجدٌ  ُىَريْػَرةَ  ألَِبي َكافَ ) :وعن أيب أيوب
  .7(َجِميِعَها ِفيَها َصلاى ؛َدَخلَ  َوِإَذا ِفيَها َجِميِعَها، َصلاى ؛َخَرجَ  ِإَذا َدارِِه، بَابِ  َعَلى َوَمْسِجدٌ 

  َصََّلةَ  َفَصلِّ  ؛َصََّلةً  َصلاْيتَ  ِإَذا بُػَنيا  يَا) بنو فيقوؿ لو:ينصح ا جبل وكاف معاذ بن 

                                                           
1

 .(ٕٓٓ) الفوائد ًلبن القيم رمحو اهلل 
2

 .(ٕٕٛيف صحيحو ) مسلم رمحو اهلل أخرجو 
3

 .(ٜٗٓ(، وصححو األلباين رمحو اهلل يف صحيح أيب داود )ٜٗٓأخرجو أبو داود رمحو اهلل يف سننو ) 
4

 .(ٜٕٔٛ(، وأخرجو مسلم رمحو اهلل يف صحيحو )ٖٓٔٔأخرجو البخاري رمحو اهلل يف صحيحو ) 
5

 ، ًلبن سعد رمحو اهلل.(ٕٚٔ/ٖ) ات الكربىالطبق 
6

 ، للحافظ ادلمي رمحو اهلل.(ٜٖٙ/ٖ) هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ 
7

 .، ًلبن كثَت رمحو اهلل(ٓٔٔ/ٛ) البداية والنهاية 
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َها تَػُعودُ  َأناكَ  َتُظنا  اَل  ُمَوداٍع، : َحَسَنتَػْينِ  بَػْينَ  َيُموتُ  اْلُمْؤِمنَ  َأفا  بُػَنيا  يَا َواْعَلمْ  َأبًَدا، ِإلَيػْ
َمَها، َحَسَنةٍ   .1(َأخاَرَىا َوَحَسَنةٌ  َقدا

ـَ  ِإَذا الزُّبَػْيرِ  اْبنُ  َكافَ ) :ق اؿ   رل  اِىد   نْ ع    قَاؿَ و  ،اْلُخُشوعِ  ِمنَ  ُعودٌ  َكأَناوُ  الصاََّلةِ  ِفي قَا
 .2(َكَذِلكَ  َكافَ  َبْكرٍ  َأبَا َأفا  َوُحدِّْثتُ : ُمَجاِىدٌ 
 َحاِئطًا َتظُنُّوُ  َظْهرِِه، َعَلى ِفيرُ اْلَعَصا َوقَػَعتِ  َسَجدَ  ِإَذا الزُّبَػْيرِ  اْبنُ  َكافَ ) :و ثَّاب   ْبن   حي ِْت   ق اؿ  

ُرهُ  َوقَاؿَ  ،ُسُجوِدهِ  َوطُوؿِ  ِلُسُكونِوِ  ْىرَ  اللاوِ  َعْبدُ  َقسامَ : َغيػْ َلةٌ : َحااَلتٍ  َثََّلثَ  الدا  قَائِمٌ  فَػَليػْ
َلةٌ  الصاَباِح، َحتاى َلةٌ  الصاَباِح، َحتاى رَاِكعٌ  َولَيػْ  يوًما كافو ) ،3(الصاَباحِ  َحتاى َساِجدٌ  َولَيػْ

 ،النِّْسَوةُ  َفَصَرخَ  ،َىاِشمٍ  ابِْنوِ  َبْطنِ  َعَلى فطوقت ،السقط من حية فسقطت ،يصلي
 فَػَعُلوا اْلَوَلُد، َوَسِلمَ  فَػَقتَػُلوَىا، ،اْلَحياةَ  تِْلكَ  قَػْتلِ  َعَلى َواْجَتَمُعوا ،اْلَمْنِزؿِ  َأْىلُ  َوانْػَزَعجَ 

 .4(َسلامَ  َحتاى جرى بما ىدر  َواَل  ،يَػْلَتِفتْ  َلمْ  الصاََّلةِ  ِفي الزُّبَػْيرِ  َواْبنُ  ُكلاوُ  َىَذا
ألننا مل نشعر بعشر ما  ؛أو مبالغة ،أو افًتاء ،ىذا كذب :ذلك عباد اهلل لقلناإذا تدبرنا 
 .فال يشعروف مبا حوذلم ،أخرى ةفهم وكأهنم انتقلوا إ  حيا ،يشعروف

 ليجتمع دمشق إلى متوجها المدينة من رجخ لما الزبير بن عروة)وىا ىو عروة بن المبَت 
 ال أنها فظن ىناؾ، مبدؤىا وكاف ،المدينة قرب واد في رجلو في األكلة وقعت بالوليد،

 أكلت قد وىي إال دمشق إلى وصل فما ذلك، وجهو في فذىب كاف، ما منها يكوف
 إف وأن على جمعواأف بذلك، العارفين األطباء لو فجمع الوليد على فدخل ساقو، نصف

 فطابت فأكلتو، الجسد إلى ترّقت وربما ،وركو إلى كلها رجلو أكلت وإال يقطعهما لم
 بألم تحس فَّل منو عقلك يذىب حتى مرّقدا نسقيك أال: لو وقالوا بنشرىا نفسو

                                                           
 .، ألمحد بن حنبل رمحو اهلل(ٚٓٓٔ) المىد 1
 .(ٕ٘ٗٚ) مصنف ابن أيب شيبة رمحو اهلل 2
3

 ، ًلبن األثَت رمحو اهلل.(ٚٓٗ/ٖ) الكامل يف التاريخ 
4

 ، ًلبن كثَت رمحو اهلل رمحو اهلل.(ٖٖٗ/ٛ) البداية والنهاية 
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 يذىب شيئا يأكل أو شرابا يشرب أحدا أف أظن كنت ما واهلل! ال: فقاؿ النشر؟
 أحس ال نىإف الصَّلة، في وأنا ذلك فافعلوا ؛فاعلين البد كنتم إف ولكن عقلو،

 احتياطا الحي، المكاف من األكلة، فوؽ من رجلو فنشروا: قاؿ ،بو أشعر وال بذلك،
 من انصرؼ فلما اختلج، وال تصّور فما ،ييصل قائم وىو شيء، منها يبقى ال أنو

 ،بعةأر  أطراؼ لي كاف الحمد، لك اللاهمّ : فقاؿ رجلو، في الوليد عزاه ؛الصَّلة
 فلطالما ؛أبليت قد كنت وإف أبقيت، فقد ؛أخذت قد كنت فلئن ،واحدا فأخذت
 .1(عافيت ما وعلى أخذت ما على الحمد فلك عافيت،
 يَػْعَتاُدَؾ؟ الاِذي َىَذا َما: َأْىُلوُ  َلوُ  فَػيَػُقوؿُ  ،اْصَفرا  ؛تَػَوضاأَ  ِإَذا): ح س ُْت   ْبن   ع ِلي   ك اف  

 .2(؟َأُقوـَ  َأفْ  ُأرِيدُ  َمنْ  يََديْ  ْينَ بػَ  َأَتْدُروفَ : فَػيَػُقوؿُ 
  يقوؿ عبد اهلل بن ادلبارؾ:

ُهمْ  فَػُيْسِفرُ ...  َكاَبُدوهُ  َأْظَلمَ  اللاْيلُ  َما ِإَذا  رُُكوعُ  َوُىمْ  َعنػْ
نْػَيا ِفي اأَلْمنِ  َوَأْىلُ ...  فَػَقاُموا نَػْوَمُهمُ  اْلَخْوؼُ  َأطَارَ   ُىُجوعُ  الدُّ

 اْلُخُشوعُ  ُىوَ ) :[ٜٕالفتح: ] چ ڤڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ :يقوؿ رلاىد يف قولو تعا 
 .ٖ(َوالتػاَواُضعُ 

 اْلبَػَقَرةِ  ُسورَةِ  ِمنْ  آيَةٍ  ِمائَػَتيْ  فَػيَػْقَرأُ  الصاََّلةِ  ِإَلى يَػُقوـُ ): وضعفوكاف عطاء بعد ما كرب 
 .ٗ(يَػَتَحراؾُ  َواَل  َشْيءٌ  ِمْنوُ  يَػُزوؿُ  اَل  قَائٌِم، َوُىوَ 

 ِفي ِمماا َأْكثَػرَ  اْلُخُشوعِ  ِمنَ  الراُجلُ  يُِريَ  َأفْ  يُْكَرهُ  َكافَ ) :يقوؿ وكاف الفضيل بن عياض
 .5(قَػْلِبوِ 

                                                           
1

 ًلبن كثَت رمحو اهلل.، (ٕٓٔ/ٜ) البداية والنهاية 
2

 .، ألمحد بن حنبل رمحو اهلل(ٖٕٛٔ) المىد 
3

 ، للنحاس رمحو اهلل.(ٗٔ٘/ٙ) معاين القرآف 
 .رمحو اهلل نعيم ،أليب(ٖٓٔ/ٖ) األصفياء وطبقات األولياء حلية 4
5

 رمحو اهلل. ، ًلبن القيم(ٚٔ٘/ٔ) السالكُت مدارج 
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 ُأْطِفَئتِ  َحتاى ِبوِ  َشَعرَ  َفَما َجْنِبِو، ِإَلى َحرِيقٌ  فَػَوَقعَ  ُيَصلِّي قَائًِما َكافَ ) :مسلم بن يسار
 َواَل  َخِفيَفةً  َقطُّ  َصََّلتِوِ  ِفي ُمْلَتِفًتا َيَسارٍ  ْبنَ  ُمْسِلمَ  رََأْيتُ  َما) :وعن ميموف قاؿ، 1(الناارُ 

 اْلَمْسِجدِ  َلِفي َوِإناوُ  ِلَهْدِمِو، السُّوؽِ  َأْىلُ  فَػَفزِعَ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  نَاِحَيةٌ  انْػَهَدَمتْ  َوَلَقدِ  َطِويَلًة،
 .2اْلتَػَفَت( َفَما الصاََّلةِ  ِفي

ـٌ  قَاؿَ  ؛َماتَ  فَػَلماا، َسْطِحو ِفي ُيَصلِّي َمْنُصْورٌ  َكافَ ) ر:موىا ىو منصور بن ادلعت  ُغََّل
 َذاؾَ  لَْيسَ  بُػَنيا  يَا: قَاَلتْ ! َأرَاهُ  لَْيسَ  ُفََّلفٍ  آؿِ  َسطحِ  ِفي الاِذي الِجذعُ ! ُأماو يَا: ألُمِّوِ 

 .3(اهللُ  َرِحَموُ  َماتَ  َوَقدْ ، َمْنُصْورٌ  َذاؾَ  ،ِبِجذعٍ 
 َىَذا ،ِإلَْيوِ  تَػْنُظرُ  َوَأْنتَ  ُسِرؽَ : ُغََّلُموُ  َلوُ  فَػَقاؿَ ، فَػَرُسوُ  ِرؽَ َفسُ  ُيَصلِّي َكافَ ) :وىا ىو الربيع

 .ٗ(اللاو َعنِ  َوْجِهي أِلَْصِرؼَ  َأُكنْ  فَػَلمْ  ،اللاوِ  يََديِ  بَػْينَ  ُكْنتُ : قَاؿَ  ،النااسِ  َعَملُ 
 ذيلَ  رفعَ  تِِو،َصَّلَ  ِمنْ  فَػَرغَ  فَػَلماا) :طاؿ القياـأبعد أف صلى و رمحو اهلل البخاري كذلك 
 َأبَػَرهُ  َقدْ  زنبورٌ  فَِإَذا َشْيئًا؟ قِميِصي َتْحتَ  تَػَرى َىلْ  انظُرْ : َمَعوُ  َمنْ  لبَػْعضِ  فَػَقاؿَ  قِميِصِو،

َعةَ  َأوْ  عشرَ  ستِّةِ  ِفي  في الزنبور آثار وكاف، َجَسُدهُ  َذِلكَ  ِمنْ  تورـَ  َوَقدْ  ،َمْوِضًعا َعَشرَ  َسبػْ
 َأبَػَرَؾ؟ َما َأواؿَ في  الصاََّلةِ  ِمنَ  تخرجْ  َلمْ  َكْيفَ : الَقْوـِ  بَػْعضُ  َلوُ  فَػَقاؿَ  ظاىرة، جسده

 .5(أُتِماَها َأفْ  فََأْحَبْبتُ  ُسْورٍَة، ِفي ُكْنتُ : َقاؿَ فػَ 
  فأطاؿ ،يصلي فوجدتُو -رحمو اهلل تعالى – الجنيد قصدتُ ) :أبو زلمد اجلريريقاؿ 
 لوف ،قوتكَ  وضعفتْ  ،جلدؾَ  ورؽا  ،َعْظُمكَ  َوَوَىنَ  ،كبرتَ  قد: لو قلتُ  فرغ فلما جًدا،

 أف لنا ينبغي ال ربنا بو عرفنا طريق اسكت،: فقاؿ ؛صَّلتك بعض على اقتصرتَ 
 ،قربة والسجود ،صلة والصَّلة تتحمل، حملتها ما والنفس بعضو، على منو نقتصر

                                                           
 .، ًلبن حنبل رمحو اهلل(ٔٓٗٔ) المىد 1
 .رمحو اهلل نعيم ، أليب(ٜٕٓ/ٕ) األصفياء وطبقات األولياء حلية 2
3

 للذىيب رمحو اهلل.، (ٙٓٗ/٘) سَت أعالـ النبالء  
 رمحو اهلل. الدنيا يبأ بنًل ،(ٛ) األشراؼ منازؿ يف اإلشراؼ 4
5

 ، للخطيب البغدادي رمحو اهلل.(ٕٕٖ/ٕ) تاريخ بغداد 
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 يوشك القرب طريق ترؾ ومن ، [ٜٔالعلق: ] چ ېئ ېئ ۈئ ۈئ چ :تعالى قاؿ ولهذا
 ثم أنشد: ،البعد طريق بو َلكُيس أف

 فَاْسَتَمراتِ  َرَىاَىجْ  نَػْفِسي َوَأْلَزْمتُ ...  تَػَولاتِ  َحتاى اللاذااتِ  َعنِ  ْرتُ َصبػُ 
ـِ  َعَلى وََكاَنتْ   َذلاتِ  الذُّؿِّ  َعَلى َصْبِري رََأتْ  فَػَلماا...  َعزِيَزةً  نَػْفِسي األَياا

 .1(َتَسلاتِ  َوِإال تَاَقتْ  تُػوَِّقت فَِإفْ ...  اْلَفَتى َيْجَعُلَها َحْيثُ  ِإال النػاْفسُ  َوَما
 َمْرَحَلًة، َمْرَحَلةً  النااسُ  يَػْنزُِلُهَما َمَراِحُل، َوالنػاَهارُ  اللاْيلُ  ِإناَما َأِخي يَا) :يقوؿ داود الطائي

ـَ  َأفْ  اْسَتَطْعتَ  فَِإفِ  َسَفرِِىْم، آِخرِ  ِإَلى َذِلكَ  ِبِهمْ  يَػْنَتِهيَ  َحتاى  َمْرَحَلةٍ  يَػْوـِ  ُكلِّ  ِفي تُػَقدِّ
 ِمنْ  َأْعَجلُ  َواأْلَْمرُ  ُىوَ  َما ،َقرِيبٍ  َعنْ  الساَفرِ  اْنِقطَاعَ  فَِإفا  فَافْػَعْل، ؛يََديْػَها بَػْينَ  ِلَما زَاًدا

 ِإنِّي بَػَغَتَك، دْ قَ  بِاأْلَْمرِ  َفَكأَناكَ  َأْمِرَؾ، ِمنْ  قَاضٍ  َأْنتَ  َما َواْقضِ  ِلَسَفِرَؾ، فَػتَػَزوادْ  َذِلَك،
 .2(ِلَذِلكَ  ِمنِّي َتْضِييًعا َأَشدا  َأَحًدا َأْعَلمُ  َوَما َىَذا َلكَ  أَلَُقوؿُ 

فأين وصفك من ىذه  ،رحل أولئك السادة وبقى قرناء ادلهاد والوسادة ،عباد اهلل
  وأين شجر الميتوف من شجر الصفصاؼ؟ ؟األوصاؼ

 يُػتَػَوقاعُ  َما ِلُكلِّ  اْلُمَعدُّ  َأْنتَ ...  ْسَمعُ َويَ  الضاِميرِ  ِفي َما يَػَرى َمنْ  يَا
 َواْلَمْفَزعُ  اْلُمْشَتَكى ِإلَْيوِ  َمنْ  يَا...  ُكلَِّها ِللشاَدائِدِ  يُػَرجاى َمنْ  يَا

رَ  فَِإفا  اْمُننْ ...  ُكنْ  قَػْوؿِ  ِفي ِرْزِقوِ  َخَزاِئنُ  َمنْ  يَا  َأْجَمعُ  ِعْنَدؾَ  اْلَخيػْ
 َأْدَفعُ  فَػْقِريَ  ِإلَْيكَ  فَِبااِلْفِتَقارِ ...  َوِسيَلةٌ  ِإلَْيكَ  فَػْقِري ِسَوى ِلي َما
 َأقْػَرُع؟ بَابٍ  فََأيا  رُِدْدتُ  فَػَلِئنْ ...  ِحيَلةٌ  لَِباِبكَ  قَػْرِعي ِسَوى ِلي َما
 يمنع؟ َفِقيِرؾَ  َعنْ  َفْضُلكَ  َكافَ  ِإفْ ...  بِاْسِموِ  َوَأْىِتفُ  أرجو اّلذي َوَمنِ 

                                                           
1

 الصالة والتهجد، ًلبن اخلراط رمحو اهلل. 
 .، ًلبن أيب الدنيا رمحو اهلل(ٖٛ) كالـ الليايل واألياـ 2


