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(الخشوع في الصالة)
ممخص الخطبة

تفاضل العبادات بتفاضل ما في القموب من اإليمان ولوازمو – أولى صفات المؤمنين الخشوع في

الصالة – التحذير من التقصير في شأن الصالة واإلخالل بحقيا – تعريف الخشوع وبيان لوازمو ,

وتفاوت مراتبو – أثر الخشوع في الصالة في راحة النفس – الخشوع المذموم  -األمور المعينة عمى

الخشوع

-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

فاتقوا اهلل ـ عباد اهلل ـ واعبدوه حق عبادتو ,وأخمصوا لو ,تقربوا إليو خوفاً وطمعًا.

أييا المسممون ,العبادات والقربات تتفاضل عند اهلل بتفاضل ما في القموب من اإليمان واإلخالص

والمحبة والخشية والخشوع واإلنابة.

والعابد حقاً والمتقرب لربو صدقاً ,ىو الذي تحقق في قمبو صدق اإلمتثال لألوامر عمى وجييا,
وابتعد عن المخالفات بجميع وجوىيا ,يجمع بين اإلخالص والحب والخوف وحسن الطاعة.

ومن أجل تبين ىذا التفاضل وادراك ىذا التمايز ,ىذه وقفة مع أعظم فرائض اإلسالم بعد الشيادتين؛
مع الصالة عماد الدين.

صفات المؤمنين المفمحين مبدوءة بيا ,واستحقاقية ميراث الفردوس مختتمة بالمحافظة عميياَ :ق ْد أَ ْفَم َح
ِ ِ ِ
َِّ
َّ
َِّ
ِ
ِ
ِ
اْلمؤ ِم ُن َِّ
ون
ين ُى ْم َع ِن الم ْغ ِو ُّم ْع ِر ُ
ين ُى ْم لمزكاة َفاعمُ َ
ون َوالذ َ
ض َ
ون َوالذ َ
صالَت ِي ْم َخاش ُع َ
ون الذ َ
ُْ َ
ين ُى ْم فى َ
ِ
َِّ
ون إِالَّ َعمَى أ َْزو ِ
ين ُىم ِلفُر ِ
ين فَ َم ِن ْابتَ َغى
اج ِي ْم أ َْو َما َممَ َك ْ
ت أ َْي َمانُيُ ْم فَِإنَّيُ ْم َغ ْي ُر َممُو ِم َ
وج ِي ْم َحافظُ َ
َوالذ َ ْ ُ
ِ
ِ
َِّ
ِِ
ِ ِ
َِّ
وراء ِ
ون
ذال َك َفأ ُْولَئِ َك ُى ُم اْل َع ُ
ين ُى ْم ال َم َانات ِي ْم َو َع ْيدى ْم ر ُ
ين ُى ْم َعَمى صالت ِي ْم يُ َحافظُ َ
ون َوالذ َ
اع َ
ون َوالذ َ
اد َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ون [المؤمنون .]ٔٔ-ٔ:وفي استعراض آخر
ون اْلف ْرَد ْو َس ُى ْم فييَا َخال ُد َ
ين َي ِرثُ َ
ون الذ َ
أ ُْولَئ َك ُى ُم اْلو ِارثُ َ

من كتاب اهلل لممكرمين من أىل الجنة تأتي المداومة عمى الصالة في أول الصفات ,وتأتي
الش ُّر ج ُزوعاً وِا َذا مسَّو اْل َخير منوعاً ِإالَّ
المحافظة عمييا في خاتمتيا إِ َّن
ان ُخِم َ
َ َ ُ ُْ َ ُ
ق َىمُوعاً ِإ َذا َمسَّوُ َّ َ
اإلنس َ
َ
ِ
ِ
َِّ
ِ
ِ
اْلمصمّ َِّ
ون أ ُْولَئِ َك ِفى
صالَت ِي ْم يُ َحافظُ َ
ون إلى قولوَ :والذ َ
صالَت ِي ْم َدائ ُم َ
ين الذ َ
ُ َ َ
ين ُى ْم َعمَى َ
ين ُى ْم َعمَى َ
ٍ
ون [المعارج.]ٖ٘-ٜٔ:
َجَّنات ُّم ْك َرُم َ
أييا اإلخوة ,إنو ثناء عمى ىؤالء المصمين ما بعده ثناء ,واغراء ما بعده إغراء ,لكن ىذه الصالة التي
أقاموىا صالة خاصة ,ذات صفات خاصة ,صالة تامة كاممة ,صالة خاشعة في ىيئة دائمة,
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ومحافظة شاممة.

نقص بقدر ذلك
نقص؛ فقد حصل في صالة العبد ٌ
إنيا صفات وعناصر إذا حصل خم ٌل فييا أو ٌ
القصور ,بل قد يتحول الوعد إلى وعيد ,وينقمب رجاء الثواب إلى عرضة لمعقاب ,اقرءوا إن شئتم:
فَوْي ٌل لّْممصمّ َِّ
ون [الماعون .]٘ ,ٗ:واقرءوا في صفات المنافقينَ :وِا َذا
ص َالتِ ِي ْم َس ُ
اى َ
ين الذ َ
ُ َ َ
ين ُى ْم َعن َ
َ
ِ
َق ِ
اءون َّ
ون
ال [النساءَ ... .]ٕٔٗ:و َ
ون المَّ َو ِإالَّ َقِمي ً
اس َو َ
ال َيأْتُ َ
ال َي ْذ ُك ُر َ
اموْا ُك َسالَى ُي َر َ
الن َ
اموْا إَلى الصالة َق ُ
ُ
َّ
الصالةَ ِإال َو ُى ْم ُك َسالَى[ ..التوبة.]٘ٗ:
أييا اإلخوة :إن روح الصالة ولبيا ىو الخشوع وحضور القمب ,حتى قال بعض أىل العمم :صالة
بال خشوع وال حضور جثة ىامدة بال روح.

إن الخشوع ـ أييا األحبة ـ حالة في القمب تنبع من أعماقو ميابةً هلل وتوقي ًار ,وتواضعاً في النفس

لين في القمب ,ورقة تورث انكسا ًار وحرقة.
وتذل ً
الٌ .
واذا خشع القمب خشع السمع والبصر ,والوجو والجبين ,وسائر األعضاء والحواس .إذا سكن القمب
ال تَسمع ِإالَّ
ات ِل َّمر ْح َم ِ
وخشع ,خشعت الجوارح والحركات ,حتى الصوت والكالمَ :و َخ َش َع ِت
االص َو ُ
ْ
ان فَ َ ْ َ ُ
َى ْمساً [طو.]ٔٓٛ:

وقد كان من ذكر النبي في ركوعو(( :خشع لك سمعي وبصري ,ومخي وعظمي وعصبي)) (ٔ)[ٔ],
وفي رواية ألحمد(( :وما استقمَّت بو قدمي هلل رب العالمين))(ٕ)[ٕ].
وحينما رأى بعض السمف رجالً يعبث بيده في الصالة قال :لو خشع قمب ىذا لخشعت جوارحو.

ويبين عمي رضي اهلل عنو خشوع الصالة فيقول :ىو خشوع القمب ,وال تمتفت في صالتك ,وتمين

يعموك الخشوع.
كنفك لممرء المسمم .يعني :حتى وأنت تسوي الصفوف مع إخوانك ,ينبغي أن َ
ويصف الحسن رحمو اهلل حال السمف بقولو :كان الخشوع في قموبيم ,فغضوا لو البصر في الصالة.
عباد اهلل ,إن القمب إذا خشع ,سكنت خواطره ,وترفعت عن اإلرادات الدنيئة ىمتو ,وتجرد عن اتباع

اليوى مسمكو ,ينكسر ويخضع هلل ,ويزول ما فيو من التعاظم والترفع والتعالي والتكبر.

الخشوع سكون واستكانة ,وعزوف عن التوجو إلى العصيان والمخالفة .والخاشعون والخاشعات ىم

َّ
تطمئن إلى أمر اهلل وذكره ,وتطمب حسن العاقبة,
الذين ذلموا أنفسيم ,وكسروا حدتيا ,وعودوىا أن
ووعد اآلخرة ,وال تغتر بما تزينو الشيوات الحاضرة ,والممذات العابرة.

قد َر األمر
إذا خشع قمب المصمي استشعر الوقوف بين يدي خالقو ,وعظمت عنده مناجاتو ,فمن َ
استقر في جنانو عظمة اهلل وجاللو ,وامتأل بالخوف قمبو ,خشع في صالتو ,وأقبل عمييا,
حق قدره ,و َّ
ولم يشتغل بسواىا ,وسكنت جوارحو فييا ,واستحق المديح القرآني َق ْد أَ ْفَمح اْلمؤ ِم ُن َِّ
ين ُى ْم ِفى
ون الذ َ
َ ُْ َ
ِ
ِ
ون [المؤمنون.]ٔ,ٕ:
صالَت ِي ْم َخاش ُع َ
َ
َِّ ِ ِ ِ
ين [البقرة .]ٕٖٛ:قال :القنوت:
وموْا لمو قَانت َ
ُروي عن مجاىد – رحمو اهلل – في قولو تعالىَ :وقُ ُ
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الركون والخشوع ,وغض البصر ,وخفض الجناح .قال :وكان العمماء إذا قام أحدىم في الصالة ىاب
عز َّ
الرحمن َّ
وجل عن أن يشد نظره ,أو يمتفت أو يقمب الحصى ,أو يعبث بشيء ,أو يحدث نفسو
بشيء من أمر الدنيا ما دام في الصالة.

بالخشوع الحق ,يكون المصمون مخبتين لربيم ,منكسرين لعظمتو خاضعين لكبريائو ,خاشعين
ِِ
لجاللوِ :إَّنيم َك ُانوْا يس ِارعون ِفى اْل َخ ْير ِ
ين [األنبياء.]ٜٓ:
ات َوَي ْد ُع َ
ون َنا َرَغباً َوَرَىبًا َو َك ُانوْا َل َنا خاشع َ
َُ ُ َ
ُْ
ولتعمموا ـ رحمكم اهلل ـ أن الخشوع يتفاوت في القموب بحسب تفاوت معرفتيا لمن خشعت لو ,وبحسب
مشاىدة القموب لمصفات المقتضية لمخشوع .وبمقدار ىذا التفاوت يكون تفاضل الناس ,في القبول

والثواب ,وفي رفع الدرجات ,وحط السيئات .عن عبد اهلل الصنابحي – رضي اهلل عنو – قال :أشيد

أني سمعت رسول اهلل يقول(( :خمس صموات افترضين اهلل تعالى ,من أحسن وضوءىن ,وصالىن

عيد أن يغفر لو ,ومن لم يفعل فميس لو عمى اهلل
لوقتين ,وأتم ركوعين وخشوعين؛ كان لو عمى اهلل ٌ
عيد؛ إن شاء غفر لو ,وان شاء عذبو))(ٖ)[ٖ].
وفي خبر آخر عنو أخرجو مسمم وغيره قال(( :ما من امر ٍ
ئ مسمم تحضره صالة مكتوبة فأحسن
وضوءىا وخشوعيا وركوعيا إال كانت كفارة لما قبميا من الذنوب ,ما لم يؤت كبيرة وذلك الدىر

كمو))(ٗ)[ٗ].

وعن عثمان رضي اهلل عنو عن النبي أنو قال ...(( :من توضأ نحو وضوئي ىذا ثم صمى ركعتين

ال ِّ
يحدث فييما نفسو بشيء؛ غفر لو ما تقدم من ذنبو))(٘)[٘].

الصالة الخاشعة ىي الراحة الدائمة لمنفوس المطمئنة الواثقة بوعد ربيا المؤمنة بمقائو.

أين ىذا من نفوس استحوذ عمييا اليوى والشيطان؟! فال ترى من صالتيا إال أجساداً تيوي إلى

األرض خفضاً ورفعاً .أما قموبيا فخاوية ,وأرواحيا فبالدنيا متعمقة ,ونفوسيا باألموال واألىمين
مشغولة.

ون
لما سمع بعض السمف قولو تعالى :الَ تَ ْق َرُبوْا الصالةَ َوأَنتُ ْم ُس َك َارى َحتَّى تَ ْعمَ ُموْا َما تَقُولُ َ
[النساء .]ٖٗ:قال :كم من مصل لم يشرب خم ًار ..ىو في صالتو ال يعمم ما يقول ,وقد أسكرتو
الدنيا بيموميا.

أييا اإلخوة ,وىناك نوع من الخشوع حذر منو السمف ,وأنذروا وسموه :خشوع النفاق .فقالوا :استعيذوا
باهلل من خشوع النفاق .قالوا :وما خشوع النفاق؟ قالوا :أن ترى الجسد خاشعًا ,والقمب ليس بخاشع.

ولقد نظر عمر رضي اهلل عنو إلى شاب قد نكس رأسو فقال لو :يا ىذا ,ارفع رأسك ,فإن الخشوع ال

يزيد عمى ما في القمب ,فمن أظير خشوعًا عمى ما في قمبو فإنما ىو نفاق عمى نفاق.

وقال الحسن :إن أقوامًا جعموا التواضع في لباسيم ,والكبر في قموبيم ,ولبسوا مداعج الصوف ـ أي:
الصوف األسود ـ و ِ
َحدىم ُّ
أشد كب اًر بمدرعتو من صاحب السرير بسريره ,وصاحب الديباج في
اهلل أل ُ
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ديباجو.

فاتقوا اهلل – رحمكم اهلل -واحفظوا صالتكم ,وحافظوا عمييا ,واستعيذوا باهلل من قمب ال يخشع ,فقد

كان من دعاء نبيكم محمد (( :الميم إني أعوذ بك من عمم ال ينفع ,ومن قمب ال يخشع ,ومن نفس

ال تشبع ,ومن دعوة ال يستجاب ليا))(.]ٙ[)ٙ
َّ
ِِ
ِ
ين
استَ ِع ُينوْا بِ َّ
الص ْب ِر َوالصالة َوِاَّنيَا لَ َكبِ َيرةٌ ِإال َعَمى اْل َخاشع َ
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيمَ :و ْ
[البقرة.]ٗٙ ,ٗ٘:
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل المتفرد بالعظمة والجالل ,المتفضل عمى خمقو بجزيل النوال .أحمده سبحانو وأشكره ,وأتوب

إليو وأستغفره ,وىو الكبير المتعال ,وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ,وأشيد أن محمداً عبده
ورسولو ,الداعي إلى الحق ,والمنقذ بإذن ربو من الضالل ,صمى اهلل وسمم وبارك عميو وعمى آلو
صحب و ٍ
ٍ
آل ,والتابعين ومن تبعيم بإحسان إلى يوم المآل.
وصحبو خير

أما بعد:

أييا المسممون ,يذكر أىل العمم وجوىًا عدة ,يتبين فييا حضور القمب ,ويتحقق فييا حال الخشوع,
وحقيقة التعبد.

من ىذه الوجوه :اإلجتياد في تفريغ القمب لمعبادة ,واإلنصراف عما سواىا ,ويقوى ذلك ويضعف

بحسب قوة اإليمان باهلل واليوم اآلخر ,والوعد والوعيد .ومنيا :التفيم والتدبر لما تشتمل عميو الصالة

من قراءة وذكر ومناجاة؛ ألن حضور القمب والتخشع والسكون من غير فيم لممعاني ال يحقق

المقصود.

ومنيا :اإلجتياد بدفع الخواطر النفسية ,والبعد عن الصوارف الشاغمة .وىذه الصوارف والشواغل عند

أىل العمم نوعان :صوارف ظاىرة وىي ما يشغل السمع والبصر ,وىذه تعاَلج باقتراب المصمي من

سترتو وقبمتو ونظره إلى موضع سجوده ,واالبتعاد عن المواقع المزخرفة والمنقوشة ,والنبي لما صمى

في خميصة( ]ٔ[)ٚليا أعالم وخطوط نزعيا وقال(( :إنيا أليتني آنفاً عن صالتي)) متفق عميو من
حديث عائشة(.]ٕ[)ٛ

والنوع الثاني :صوراف باطنة من تشعب الفكر في ىموم الدنيا وانشغال الذىن بأودية الحياة,

ويذكر ويُناجي .ومما يعين عمى حضور القمب ,وصدق
ومعالجة ذلك بشدة والتفكر والتدبر لما َيق أر َ
التخشع؛ تعظيم المولى جل وعال في القمب ,وىيبتو في النفس ,وال يكون ذلك إال بالمعرفة الحقة باهلل
ٍ
َّ
وحينئذ تتولد االستكانة والخشوع والذل واإلنابة.
عز شأنو ,ومعرفة حقارة النفس وقمة حيمتيا,
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أمر آخر – أييا اإلخوة – يحسن التنبيو إليو ,وىو دال عمى نوع من اإلنصراف والتشاغل ,مع ما
ٌ
جاء من عظم الوعيد عميو ,وخطر التياون فيو ,ذلكم ىو مسابقة اإلمام في الصالة ,فما جعل اإلمام
إال ليؤتم بو ,فال تتقدموا عميو ,وقد قال عميو الصالة والسالم(( :أما يخشى الذي يرفع رأسو قبل

اإلمام أن يحول اهلل رأسو رأس حمار)) متفق عميو من حديث أبي ىريرة( .]ٖ[)ٜوفي رواية(( :أو

صورة كمب))(ٓٔ)[ٗ] .وانظروا إلى حال الصحابة رضوان اهلل عمييم مع نبييم واماميم محمد ,

يقول البراء بن عازب :كان خمف النبي فكان إذا انحط من قيامو لمسجود ,ال يحني أحد منا ظيره

حتى يضع رسول اهلل جبيتو عمى األرض ويكبر ,وكان يستوي قائماً وىم ال يزالون سجوداً بعد .ورأى

ابن مسعود – رضي اهلل عنو – رجالً يسابق إمامو فقال لو :ال وحدك صميت ,وال أنت بإمامك

اقتديت.

فاتقوا اهلل – رحمكم اهلل  -وأحسنوا صالتكم ,وأتموا ركوعيا وسجودىا ,وحافظوا عمى أذكارىا ,وحسن
المناجاة فييا ,رزقنا اهلل واياكم الفقو في الدين وحسن العمل.
__________

(ٔ) صحيح ,أخرجو مسمم :كتاب صالة المسافرين وقصرىا ,باب الدعاء في صالة الميل ...حديث
(ٔ.)ٚٚ

(ٕ) إسناده صحيح عمى شرط الشيخين ,مسند أحمد (ٔ ,)ٜٔٔ/وأخرجو أيضاً ابن خزيمة كتاب

الصالة – باب الدليل عمى ضد قول من زعم أن المصمي إذا دعى ...حديث ( ,)ٙٓٚوابن حبان:
كتاب الصالة – باب صفة الصالة – ذكر اإلباحة لممرء أن يفوض األشياء كميا.)ٜٔٓٔ( ...

(ٖ) صحيح ,أخرجو أحمد (٘ ,)ٖٔٚ/وأبو داود :كتاب الصالة – باب في المحافظة عمى وقت

الصموات ,حديث (ٕ٘ٗ) ,وابن ماجو :كتاب إقامة الصالة والسنة فييا – باب ما جاء في فرض

الصموات الخمس ...حديث (ٔٓٗٔ) .وصححو ابن حبان :كتاب الصالة – باب فضل الصموات

الخمس – ذكر البيان بأن الحق ...حديث (ٕٖ ,)ٔٚوحسن إسناده الضياء المقدسي في األحاديث
المختارة ( ,)ٖٕ/ٛوصححو األلباني في تعميقو عمى السنة البن أبي عاصم رقم (.)ٜٙٚ

(ٗ) صحيح ,صحيح مسمم :كتاب الطيارة  -باب فضل الوضوء والصالة عقبو ,حديث (.)ٕٕٛ

(٘) صحيح ,أخرجو البخاري :كتاب الوضوء – باب الوضوء ثالثًا ثالثًا ,حديث (ٓ .)ٔٙومسمم:
كتاب الطيارة – باب صفة الوضوء وكمالو ,حديث (.)ٕٕٙ

التعوذ من شر ما عمل ...حديث
( )ٙصحيح ,أخرجو مسمم :كتاب الذكر والدعاء ...باب ّ
(ٕٕ.)ٕٚ
( )ٚالخميصة :كساء مربع لو عممان ,انظر فتح الباري (ٔ.)٘ٚٙ/
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( )ٛصحيح ,صحيح البخاري :كتاب الصالة – باب إذا صمى في ثوب لو أعالم ...حديث (ٖ,)ٖٚ
صحيح مسمم :كتاب المساجد ومواضع الصالة – باب كراىة الصالة في ثوب لو أعالم ,حديث

(.)٘٘ٙ

( )ٜصحيح ,صحيح البخاري :كتاب األذان – باب إثم من رفع رأسو قبل اإلمام ,حديث (ٔ,)ٜٙ
صحيح مسمم :كتاب الصالة – تحريم سبق اإلمام بركوع ...حديث (.)ٕٗٚ

(ٓٔ) إسناده حسن ,أخرجو ابن أبي شيبة :كتاب صالة التطوع واإلمامة – باب من قال :ائتم
باإلمام (ٕ ,)ٕٕ٘/والطبراني في الكبير (ٖ ,)ٜٔٚوابن حبان :كتاب الصالة – باب ما ُيكره

لممصمي وما ال ُيكره – ذكر الزجر عن استعمال ىذا الفعل الذي ذكرناه حذر أن يحول رأسو رأس
كمب ,حديث (ٖ .)ٕٕٛقال الييثمي :رواه الطبراني فيالكبير بأسانيد منيا إسناد رجالو ثقات .مجمع

الزوائد (ٕ.)ٜٚ/

