
 سنن الصالة

 الخشوع في الصالةنصیحة تعین على 

 

أر�د نصیحة تعینني على الخشوع في  :تقولو سنة  ن عمرها عشرون فتاة تقول: إ: السؤال
 دعائي، فما نصیحتكم لي؟ وما �ستجیب  ذاتإن هللا ال �غفر لي أنا �ال ل:أحیاًنا أقو وأنا  ،الصالة

وشفقتها على نفسها وصلت إلى هذا الحد �حیث تر�د هذه الفتاة من حرصها على دینها  :الجواب
أن تكون خاشعة في صالتها ومع ذلك یبدو أنها حاولت ولم تستطع وما ُوفِّقت فوصلت إلى هذا 

الشك  ،إن هللا ال �غفر لها وما �ستجیب دعاءها :الحد الذي �شبه الیأس والقنوط حتى أنها قالت
-و�سأل هللا  ،إلنسان أن یبذل ما �ستطیعه من عملفعلى ا ،أن هذا قنوط من رحمة هللا ومحرم

وعلیه أ�ًضا أن یبذل األسباب الجالبة للخشوع  ،أن �حقق له ما یر�د وال ییأس وال �قنط -جل وعال
-وأن �متثل أنه بین یدي هللا  ،قبل على صالته مفرًغا نفسه من أعمال دنیاه�أن �ُ  ؛في الصالة
مر فإنه �إذن هللا �خشع السیما إذا ألقى سمعه لكالم هللا فإذا استحضر مثل هذا األ ،-جل وعال

فإذا ألقى سمعه وفرغ نفسه من شواغل  ،سواء �ان �قراءته أو �قراءة غیره �اإلمام -جل وعال-
 -جل وعال-الدنیا وأقبل على هللا �كلیته و�ذل األسباب ولجأ إلى هللا وصدق اللجأ إلیه فإن هللا 

من انشغال القلب  ،م مانع من الموانع التي تمنع من ذلكن ثَ لم �ك �عینه على تحقیق الخشوع ما
 ،فإن الصالة أعظم ما یتجه إلیه اإلنسان من صلة بینه و�ین ر�ه ،�أمور الدنیا أو �مشاكل الحیاة

أن �عینها على  -جل وعال-وأن تسأل هللا  ،علیها أن تقبل على صالتها وتفرِّغ نفسها لذلكف
علًما �أن الخشوع �ختلف أهل العلم في حكمه فاألكثر على أّنه  ،تیأس تحقیق هذا الخشوع وال
 أول ما �فقد منف ،الصالة منفقد والشك أّنه مطلوب وهو أول ما �ُ  ،سنة وال یبطل الصالة

لكن لیس  ،مسقطة للطلبمجزئة الصالة صحیحة فحصل الخشوع � لملكن لو  ،الصالة الخشوع
المقصود و  ،والصلوات الخمس �فارة لما بینهما ما لم تغش �بیرة ،للمرء من صالته إال ما عقل

وأما الصالة التي ال �عقل منها صاحبها  ،بذلك الصالة التي تؤدى على الوجه الشرعي المطلوب
رت أو نسب متفاوتة قلَّت أو �ثُ  ،أو الُسُبع ،أو الُسُدس ،العشر أو ما قار�ه ،إال الشيء الیسیر
لیس للمرء من صالته إال ما  هألن ؛الذنوب �قدر ما حضر القلب فیهاكفر من الشك أن هذه تُ 

هذه إن �فرت  :�قول ،المرء الذي ال �خرج  من صالته إال �عشرها :وشیخ اإلسالم �قول ،عقل
فعلى اإلنسان أن �حرص على إحضار قلبه لیْخُرج من صالته و�رجع من  ،نفسها فبها ونعمت

ومع ذلك إذا لم �حصل له خشوع وحصل له سهو وغفلة فإنه ال  ،صالته �أوفر حظ من األجر
الفر�ضة �ما  ألنه إذا حصل تقصیر في ؛و�حرص على تكمیل ذلك �النوافل ،ییأس من رحمة هللا



ثم ُ�َكمَّل الفرض بهذا  ]٨٦٤ [أبوداود: »انظروا هل لعبدي من تطوع« :جاء في الحدیث الصحیح
 التطوع.

حصر الذهن فیما هو �صدده وقطع جمیع یامه بین یدي ر�ه و قسجوده ور�وعه و شعار فاست
لكن إذا لم �حصل ذلك وحصل الخلل فیما  ،العالئق التي تعوقه عن اإلقبال على صالته مطلوب

ومع  ،�عقله من صالته �كمل ذلك �النوافل التي تسد الخلل الحاصل في هذه الصالة الناقصة
 ة مسقطة للطلب.ئواجباتها فهي صحیحة مجز دیت الصالة �أر�انها وشروطها و ذلك إذا أُ 
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