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اعتِن بنظافة ثوبك وحسن رائحتك وترتيب 
مظهرك مع السواك والّطيب.

اعتِن بنظافة ثوبك وحسن رائحتك وترتيب 
مظهرك مع السواك والّطيب.

اعتِن بنظافة ثوبك وحسن رائحتك وترتيب  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «اْسَتِقيُموا، َوَلْن ُتْحُصوا،  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «اْسَتِقيُموا، َوَلْن ُتْحُصوا، َعن َثْوَباَن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ َعن َثْوَباَن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
َالَة، َوَال ُيَحاِفُظ َعَلى اْلُوُضوِء ِإالَّ ُمْؤِمٌن». َالَة، َوَال ُيَحاِفُظ َعَلى اْلُوُضوِء ِإالَّ ُمْؤِمٌن».َواْعَلُموا َأنَّ َخْيَر َأْعَماِلُكُم الصَّ َواْعَلُموا َأنَّ َخْيَر َأْعَماِلُكُم الصَّ

ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «اْسَتِقيُموا، َوَلْن ُتْحُصوا،  َعن َثْوَباَن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
َالَة، َوَال ُيَحاِفُظ َعَلى اْلُوُضوِء ِإالَّ ُمْؤِمٌن». َواْعَلُموا َأنَّ َخْيَر َأْعَماِلُكُم الصَّ

ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «اْسَتِقيُموا، َوَلْن ُتْحُصوا،  َعن َثْوَباَن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy





 

.

َحاِبيُّ َأَنُس بن النَّْضر  الصَّ
َرِضَي اهللا َعْنُه

َحاِبيُّ َأَنُس بن النَّْضر  الصَّ
َرِضَي اهللا َعْنُه

َحاِبيُّ َأَنُس بن النَّْضر  الصَّ

 ُ َأنــُس بن النَّْضر بــن َضْمَضم اَألْنَصــاِرّي اْلَخْزَرِجّي، عّم أنس بن مالك خــادم النبي َصلَّى اهللاَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم.

 ُ َأنــُس بن النَّْضر بــن َضْمَضم اَألْنَصــاِرّي اْلَخْزَرِجّي، عّم أنس بن مالك خــادم النبي َصلَّى اهللاَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم.

 ُ َأنــُس بن النَّْضر بــن َضْمَضم اَألْنَصــاِرّي اْلَخْزَرِجّي، عّم أنس بن مالك خــادم النبي َصلَّى اهللاَّ

 ِ ْت َثِنيََّة اْمَرَأٍة، َفَأَمَر َرُســوُل اهللاَّ َبيَِّع" َكَســرَ كان َرِضَي اهللا َعْنُه مســتجاب الدعاء، فهذه ُأْختُه "الرُّ
َعَلْيِه َوَسلََّم.

 ِ ْت َثِنيََّة اْمَرَأٍة، َفَأَمَر َرُســوُل اهللاَّ َبيَِّع" َكَســرَ كان َرِضَي اهللا َعْنُه مســتجاب الدعاء، فهذه ُأْختُه "الرُّ
َعَلْيِه َوَسلََّم.

ِ، َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َال ُتْكَسُر َثِنيَُّتَها،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلِقَصاِص، َفَقاَل َأَنٌس: َيا َرُسوَل اهللاَّ َصلَّى اهللاَّ
 ِ ْت َثِنيََّة اْمَرَأٍة، َفَأَمَر َرُســوُل اهللاَّ َبيَِّع" َكَســرَ كان َرِضَي اهللا َعْنُه مســتجاب الدعاء، فهذه ُأْختُه "الرُّ
ِ، َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َال ُتْكَسُر َثِنيَُّتَها،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلِقَصاِص، َفَقاَل َأَنٌس: َيا َرُسوَل اهللاَّ َصلَّى اهللاَّ
 ِ ْت َثِنيََّة اْمَرَأٍة، َفَأَمَر َرُســوُل اهللاَّ َبيَِّع" َكَســرَ كان َرِضَي اهللا َعْنُه مســتجاب الدعاء، فهذه ُأْختُه "الرُّ

ِ َمْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: (ِإنَّ ِمْن ِعَباِد اهللاَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َفَرُضوا ِباْألَْرِش َوَتَرُكوا اْلِقَصاَص، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ
ِ، َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َال ُتْكَسُر َثِنيَُّتَها،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلِقَصاِص، َفَقاَل َأَنٌس: َيا َرُسوَل اهللاَّ َصلَّى اهللاَّ
ِ َمْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: (ِإنَّ ِمْن ِعَباِد اهللاَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َفَرُضوا ِباْألَْرِش َوَتَرُكوا اْلِقَصاَص، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ
ِ، َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َال ُتْكَسُر َثِنيَُّتَها،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلِقَصاِص، َفَقاَل َأَنٌس: َيا َرُسوَل اهللاَّ َصلَّى اهللاَّ

ِ َألََبرَُّه) "رواه البخاري".  َلْو َأْقَسَم َعَلى اهللاَّ
ِ َمْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: (ِإنَّ ِمْن ِعَباِد اهللاَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َفَرُضوا ِباْألَْرِش َوَتَرُكوا اْلِقَصاَص، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ

ِ َألََبرَُّه) "رواه البخاري".  َلْو َأْقَسَم َعَلى اهللاَّ
ِ َمْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: (ِإنَّ ِمْن ِعَباِد اهللاَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َفَرُضوا ِباْألَْرِش َوَتَرُكوا اْلِقَصاَص، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ

ُ َعْنُه َقاَل: (َغاَب  غاب َرِضَي اهللا َعْنُه عن بدر وشــهد أحًدا، واستشــهد فيها، َعْن َأَنٍس َرِضَي اهللاَّ
ِ َألََبرَُّه) "رواه البخاري".  َلْو َأْقَسَم َعَلى اهللاَّ

ُ َعْنُه َقاَل: (َغاَب  غاب َرِضَي اهللا َعْنُه عن بدر وشــهد أحًدا، واستشــهد فيها، َعْن َأَنٍس َرِضَي اهللاَّ
ِ َألََبرَُّه) "رواه البخاري".  َلْو َأْقَسَم َعَلى اهللاَّ

ِكيَن،  ِل ِقَتاٍل َقاَتْلَت اْلُمْشــرِ ِ ِغْبُت َعْن َأوَّ ي َأَنُس ْبُن النَّْضِر َعْن ِقَتاِل َبْدٍر، َفَقاَل: َيا َرُســوَل اهللاَّ َعمِّ
ُ َعْنُه َقاَل: (َغاَب  غاب َرِضَي اهللا َعْنُه عن بدر وشــهد أحًدا، واستشــهد فيها، َعْن َأَنٍس َرِضَي اهللاَّ
ِكيَن،  ِل ِقَتاٍل َقاَتْلَت اْلُمْشــرِ ِ ِغْبُت َعْن َأوَّ ي َأَنُس ْبُن النَّْضِر َعْن ِقَتاِل َبْدٍر، َفَقاَل: َيا َرُســوَل اهللاَّ َعمِّ
ُ َعْنُه َقاَل: (َغاَب  غاب َرِضَي اهللا َعْنُه عن بدر وشــهد أحًدا، واستشــهد فيها، َعْن َأَنٍس َرِضَي اهللاَّ

ا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد َواْنَكَشَف اْلُمْسِلُموَن،  ُ َما َأْصَنُع، َفَلمَّ ُ َأْشَهَدِني ِقَتاَل اْلُمْشِرِكيَن َلَيَرَينَّ اهللاَّ َلِئْن اهللاَّ
ِكيَن،  ِل ِقَتاٍل َقاَتْلَت اْلُمْشــرِ ِ ِغْبُت َعْن َأوَّ ي َأَنُس ْبُن النَّْضِر َعْن ِقَتاِل َبْدٍر، َفَقاَل: َيا َرُســوَل اهللاَّ َعمِّ
ا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد َواْنَكَشَف اْلُمْسِلُموَن،  ُ َما َأْصَنُع، َفَلمَّ ُ َأْشَهَدِني ِقَتاَل اْلُمْشِرِكيَن َلَيَرَينَّ اهللاَّ َلِئْن اهللاَّ
ِكيَن،  ِل ِقَتاٍل َقاَتْلَت اْلُمْشــرِ ِ ِغْبُت َعْن َأوَّ ي َأَنُس ْبُن النَّْضِر َعْن ِقَتاِل َبْدٍر، َفَقاَل: َيا َرُســوَل اهللاَّ َعمِّ

ا َصَنَع َهُؤَالِء َيْعِني  ا َصَنَع َهُؤَالِء َيْعِني َأْصَحاَبُه، َوَأْبَرُأ ِإَلْيــَك ِممَّ َقــاَل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْعَتِذُر ِإَلْيــَك ِممَّ
ا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد َواْنَكَشَف اْلُمْسِلُموَن،  ُ َما َأْصَنُع، َفَلمَّ ُ َأْشَهَدِني ِقَتاَل اْلُمْشِرِكيَن َلَيَرَينَّ اهللاَّ َلِئْن اهللاَّ
ا َصَنَع َهُؤَالِء َيْعِني  ا َصَنَع َهُؤَالِء َيْعِني َأْصَحاَبُه، َوَأْبَرُأ ِإَلْيــَك ِممَّ َقــاَل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْعَتِذُر ِإَلْيــَك ِممَّ
ا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد َواْنَكَشَف اْلُمْسِلُموَن،  ُ َما َأْصَنُع، َفَلمَّ ُ َأْشَهَدِني ِقَتاَل اْلُمْشِرِكيَن َلَيَرَينَّ اهللاَّ َلِئْن اهللاَّ

َم َفاْسَتْقَبَلُه َســْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َفَقاَل: َيا َسْعُد ْبَن ُمَعاٍذ اْلَجنََّة َوَربِّ النَّْضِر ِإنِّي  اْلُمْشــِرِكيَن، ُثمَّ َتَقدَّ
ا َصَنَع َهُؤَالِء َيْعِني  ا َصَنَع َهُؤَالِء َيْعِني َأْصَحاَبُه، َوَأْبَرُأ ِإَلْيــَك ِممَّ َقــاَل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْعَتِذُر ِإَلْيــَك ِممَّ
َم َفاْسَتْقَبَلُه َســْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َفَقاَل: َيا َسْعُد ْبَن ُمَعاٍذ اْلَجنََّة َوَربِّ النَّْضِر ِإنِّي  اْلُمْشــِرِكيَن، ُثمَّ َتَقدَّ
ا َصَنَع َهُؤَالِء َيْعِني  ا َصَنَع َهُؤَالِء َيْعِني َأْصَحاَبُه، َوَأْبَرُأ ِإَلْيــَك ِممَّ َقــاَل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْعَتِذُر ِإَلْيــَك ِممَّ

ِ َما َصَنَع، َقاَل َأَنٌس: َفَوَجْدَنا  َأِجُد ِريَحَها ِمْن ُدوِن ُأُحٍد، َقاَل َســْعٌد: َفَما اْســَتَطْعُت َيا َرُســوَل اهللاَّ
َم َفاْسَتْقَبَلُه َســْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َفَقاَل: َيا َسْعُد ْبَن ُمَعاٍذ اْلَجنََّة َوَربِّ النَّْضِر ِإنِّي  اْلُمْشــِرِكيَن، ُثمَّ َتَقدَّ
ِ َما َصَنَع، َقاَل َأَنٌس: َفَوَجْدَنا  َأِجُد ِريَحَها ِمْن ُدوِن ُأُحٍد، َقاَل َســْعٌد: َفَما اْســَتَطْعُت َيا َرُســوَل اهللاَّ
َم َفاْسَتْقَبَلُه َســْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َفَقاَل: َيا َسْعُد ْبَن ُمَعاٍذ اْلَجنََّة َوَربِّ النَّْضِر ِإنِّي  اْلُمْشــِرِكيَن، ُثمَّ َتَقدَّ

ــْيِف َأْو َطْعَنًة ِبُرْمٍح َأْو َرْمَيًة ِبَســْهٍم َوَوَجْدَناُه َقْد ُقِتَل َوَقْد َمثََّل ِبِه  ِبِه ِبْضًعا َوَثَماِنيَن َضْرَبًة ِبالسَّ
ِ َما َصَنَع، َقاَل َأَنٌس: َفَوَجْدَنا  َأِجُد ِريَحَها ِمْن ُدوِن ُأُحٍد، َقاَل َســْعٌد: َفَما اْســَتَطْعُت َيا َرُســوَل اهللاَّ
ــْيِف َأْو َطْعَنًة ِبُرْمٍح َأْو َرْمَيًة ِبَســْهٍم َوَوَجْدَناُه َقْد ُقِتَل َوَقْد َمثََّل ِبِه  ِبِه ِبْضًعا َوَثَماِنيَن َضْرَبًة ِبالسَّ
ِ َما َصَنَع، َقاَل َأَنٌس: َفَوَجْدَنا  َأِجُد ِريَحَها ِمْن ُدوِن ُأُحٍد، َقاَل َســْعٌد: َفَما اْســَتَطْعُت َيا َرُســوَل اهللاَّ

اْلُمْشــِرُكوَن َفَمــا َعَرَفُه َأَحٌد ِإالَّ ُأْخُتُه ِبَبَناِنِه. َقاَل َأَنٌس ُكنَّا ُنــَرى َأْو َنُظنُّ َأنَّ َهِذِه اْآلَيَة َنَزَلْت ِفيِه 
ــْيِف َأْو َطْعَنًة ِبُرْمٍح َأْو َرْمَيًة ِبَســْهٍم َوَوَجْدَناُه َقْد ُقِتَل َوَقْد َمثََّل ِبِه  ِبِه ِبْضًعا َوَثَماِنيَن َضْرَبًة ِبالسَّ
اْلُمْشــِرُكوَن َفَمــا َعَرَفُه َأَحٌد ِإالَّ ُأْخُتُه ِبَبَناِنِه. َقاَل َأَنٌس ُكنَّا ُنــَرى َأْو َنُظنُّ َأنَّ َهِذِه اْآلَيَة َنَزَلْت ِفيِه 
ــْيِف َأْو َطْعَنًة ِبُرْمٍح َأْو َرْمَيًة ِبَســْهٍم َوَوَجْدَناُه َقْد ُقِتَل َوَقْد َمثََّل ِبِه  ِبِه ِبْضًعا َوَثَماِنيَن َضْرَبًة ِبالسَّ

َ َعَلْيِه� ِإَلى آِخِر اْآلَيِة. "رواه البخاري". َوِفي َأْشَباِهِه �ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللاَّ
اْلُمْشــِرُكوَن َفَمــا َعَرَفُه َأَحٌد ِإالَّ ُأْخُتُه ِبَبَناِنِه. َقاَل َأَنٌس ُكنَّا ُنــَرى َأْو َنُظنُّ َأنَّ َهِذِه اْآلَيَة َنَزَلْت ِفيِه 

َ َعَلْيِه� ِإَلى آِخِر اْآلَيِة. "رواه البخاري". َوِفي َأْشَباِهِه �ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللاَّ
اْلُمْشــِرُكوَن َفَمــا َعَرَفُه َأَحٌد ِإالَّ ُأْخُتُه ِبَبَناِنِه. َقاَل َأَنٌس ُكنَّا ُنــَرى َأْو َنُظنُّ َأنَّ َهِذِه اْآلَيَة َنَزَلْت ِفيِه 

َرِضَي اهللا َتَعاَلى عن أنس وعن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.
َ َعَلْيِه� ِإَلى آِخِر اْآلَيِة. "رواه البخاري". َوِفي َأْشَباِهِه �ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللاَّ

َرِضَي اهللا َتَعاَلى عن أنس وعن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.
َ َعَلْيِه� ِإَلى آِخِر اْآلَيِة. "رواه البخاري". َوِفي َأْشَباِهِه �ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللاَّ

 .
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كرامة اليتيم َّـ اإلسالم
يحظــى اليتيم بمكانة عظيمة في الشــرع, حيــث حّث على إكرامه, وحرم اإلســاءة إليه, بأي نوع 
من أنواع اإلســاءة, وهــو خلق عظيم في اإلســالم منطلق من أخالق كثيرة حث عليها اإلســالم 
العظيم, فحينما هاجر المســلمون إلى الحبشة وأرادت قريش إرجاعهم, وقف َجْعَفُر ْبُن َأِبي َطاِلٍب 
من أنواع اإلســاءة, وهــو خلق عظيم في اإلســالم منطلق من أخالق كثيرة حث عليها اإلســالم 
العظيم, فحينما هاجر المســلمون إلى الحبشة وأرادت قريش إرجاعهم, وقف َجْعَفُر ْبُن َأِبي َطاِلٍب 
من أنواع اإلســاءة, وهــو خلق عظيم في اإلســالم منطلق من أخالق كثيرة حث عليها اإلســالم 

ُ َعْنُه، أمام النجاشــي ملك الحبشة يشــرح له محاسن اإلسالم وأخالقياته السامية, َفَقاَل  َرِضَي اهللاَّ
العظيم, فحينما هاجر المســلمون إلى الحبشة وأرادت قريش إرجاعهم, وقف َجْعَفُر ْبُن َأِبي َطاِلٍب 
ُ َعْنُه، أمام النجاشــي ملك الحبشة يشــرح له محاسن اإلسالم وأخالقياته السامية, َفَقاَل  َرِضَي اهللاَّ
العظيم, فحينما هاجر المســلمون إلى الحبشة وأرادت قريش إرجاعهم, وقف َجْعَفُر ْبُن َأِبي َطاِلٍب 

َلــُه: َأيَُّها اْلَمِلُك، ُكنَّا َقْوًما َأْهَل َجاِهِليَّــٍة، َنْعُبُد اَألْصَناَم، َوَنْأُكُل اْلَمْيَتــَة، َوَنْأِتي اْلَفَواِحَش، َوَنْقَطُع 
ُ َعْنُه، أمام النجاشــي ملك الحبشة يشــرح له محاسن اإلسالم وأخالقياته السامية, َفَقاَل  َرِضَي اهللاَّ
َلــُه: َأيَُّها اْلَمِلُك، ُكنَّا َقْوًما َأْهَل َجاِهِليَّــٍة، َنْعُبُد اَألْصَناَم، َوَنْأُكُل اْلَمْيَتــَة، َوَنْأِتي اْلَفَواِحَش، َوَنْقَطُع 
ُ َعْنُه، أمام النجاشــي ملك الحبشة يشــرح له محاسن اإلسالم وأخالقياته السامية, َفَقاَل  َرِضَي اهللاَّ

ُ ِإَلْيَنا َرُســوًال ِمنَّا،  ِعيَف، َفُكنَّا َعَلى َذِلَك، َحتَّى َبَعَث اهللاَّ اَألْرَحاَم، َوُنِســيُء اْلِجَواَر، َيْأُكُل اْلَقِويُّ ِمنَّا الضَّ
َلــُه: َأيَُّها اْلَمِلُك، ُكنَّا َقْوًما َأْهَل َجاِهِليَّــٍة، َنْعُبُد اَألْصَناَم، َوَنْأُكُل اْلَمْيَتــَة، َوَنْأِتي اْلَفَواِحَش، َوَنْقَطُع 
ُ ِإَلْيَنا َرُســوًال ِمنَّا،  ِعيَف، َفُكنَّا َعَلى َذِلَك، َحتَّى َبَعَث اهللاَّ اَألْرَحاَم، َوُنِســيُء اْلِجَواَر، َيْأُكُل اْلَقِويُّ ِمنَّا الضَّ
َلــُه: َأيَُّها اْلَمِلُك، ُكنَّا َقْوًما َأْهَل َجاِهِليَّــٍة، َنْعُبُد اَألْصَناَم، َوَنْأُكُل اْلَمْيَتــَة، َوَنْأِتي اْلَفَواِحَش، َوَنْقَطُع 

َدُه َوَنْعُبــَدُه، َوَنْخَلَع َما ُكنَّا َنْحُن َنْعُبُد  َنْعِرُف َنَســَبُه َوِصْدَقــُه، َوَأَماَنَتُه َوَعَفاَفُه، َفَدَعاَنا ِإَلى اِهللا ِلُنَوحِّ
ُ ِإَلْيَنا َرُســوًال ِمنَّا،  ِعيَف، َفُكنَّا َعَلى َذِلَك، َحتَّى َبَعَث اهللاَّ اَألْرَحاَم، َوُنِســيُء اْلِجَواَر، َيْأُكُل اْلَقِويُّ ِمنَّا الضَّ
َدُه َوَنْعُبــَدُه، َوَنْخَلَع َما ُكنَّا َنْحُن َنْعُبُد  َنْعِرُف َنَســَبُه َوِصْدَقــُه، َوَأَماَنَتُه َوَعَفاَفُه، َفَدَعاَنا ِإَلى اِهللا ِلُنَوحِّ
ُ ِإَلْيَنا َرُســوًال ِمنَّا،  ِعيَف، َفُكنَّا َعَلى َذِلَك، َحتَّى َبَعَث اهللاَّ اَألْرَحاَم، َوُنِســيُء اْلِجَواَر، َيْأُكُل اْلَقِويُّ ِمنَّا الضَّ

َوآَباُؤَنا ِمْن ُدوِنِه ِمَن اْلِحَجاَرِة َواَألْوَثاِن، َوَأَمَرَنا ِبِصْدِق اْلَحِديِث، َوَأَداِء اَألَماَنِة، َوِصَلِة الرَِّحِم، َوُحْسِن 
َدُه َوَنْعُبــَدُه، َوَنْخَلَع َما ُكنَّا َنْحُن َنْعُبُد  َنْعِرُف َنَســَبُه َوِصْدَقــُه، َوَأَماَنَتُه َوَعَفاَفُه، َفَدَعاَنا ِإَلى اِهللا ِلُنَوحِّ
َوآَباُؤَنا ِمْن ُدوِنِه ِمَن اْلِحَجاَرِة َواَألْوَثاِن، َوَأَمَرَنا ِبِصْدِق اْلَحِديِث، َوَأَداِء اَألَماَنِة، َوِصَلِة الرَِّحِم، َوُحْسِن 
َدُه َوَنْعُبــَدُه، َوَنْخَلَع َما ُكنَّا َنْحُن َنْعُبُد  َنْعِرُف َنَســَبُه َوِصْدَقــُه، َوَأَماَنَتُه َوَعَفاَفُه، َفَدَعاَنا ِإَلى اِهللا ِلُنَوحِّ

َماِء، َوَنَهاَنا َعِن اْلَفَواِحــِش، َوَقْوِل الزُّوِر، َوَأْكِل َماَل اْلَيِتيِم، َوَقْذِف  اْلِجــَواِر، َواْلَكفِّ َعْن اْلَمَحاِرِم َوالدِّ
َوآَباُؤَنا ِمْن ُدوِنِه ِمَن اْلِحَجاَرِة َواَألْوَثاِن، َوَأَمَرَنا ِبِصْدِق اْلَحِديِث، َوَأَداِء اَألَماَنِة، َوِصَلِة الرَِّحِم، َوُحْسِن 
َماِء، َوَنَهاَنا َعِن اْلَفَواِحــِش، َوَقْوِل الزُّوِر، َوَأْكِل َماَل اْلَيِتيِم، َوَقْذِف  اْلِجــَواِر، َواْلَكفِّ َعْن اْلَمَحاِرِم َوالدِّ
َوآَباُؤَنا ِمْن ُدوِنِه ِمَن اْلِحَجاَرِة َواَألْوَثاِن، َوَأَمَرَنا ِبِصْدِق اْلَحِديِث، َوَأَداِء اَألَماَنِة، َوِصَلِة الرَِّحِم، َوُحْسِن 

َياِم. أخرجه  َالِة، َوالزََّكاِة، َوالصِّ اْلُمْحَصَنِة، َوَأَمَرَنا َأْن َنْعُبَد اَهللا َوْحَدُه، َال ُنْشِرُك ِبِه َشْيًئا، َوَأَمَرَنا ِبالصَّ
َماِء، َوَنَهاَنا َعِن اْلَفَواِحــِش، َوَقْوِل الزُّوِر، َوَأْكِل َماَل اْلَيِتيِم، َوَقْذِف  اْلِجــَواِر، َواْلَكفِّ َعْن اْلَمَحاِرِم َوالدِّ
َياِم. أخرجه  َالِة، َوالزََّكاِة، َوالصِّ اْلُمْحَصَنِة، َوَأَمَرَنا َأْن َنْعُبَد اَهللا َوْحَدُه، َال ُنْشِرُك ِبِه َشْيًئا، َوَأَمَرَنا ِبالصَّ
َماِء، َوَنَهاَنا َعِن اْلَفَواِحــِش، َوَقْوِل الزُّوِر، َوَأْكِل َماَل اْلَيِتيِم، َوَقْذِف  اْلِجــَواِر، َواْلَكفِّ َعْن اْلَمَحاِرِم َوالدِّ

أحمد وهو حديث حسن.
َياِم. أخرجه  َالِة، َوالزََّكاِة، َوالصِّ اْلُمْحَصَنِة، َوَأَمَرَنا َأْن َنْعُبَد اَهللا َوْحَدُه، َال ُنْشِرُك ِبِه َشْيًئا، َوَأَمَرَنا ِبالصَّ

أحمد وهو حديث حسن.
َياِم. أخرجه  َالِة، َوالزََّكاِة، َوالصِّ اْلُمْحَصَنِة، َوَأَمَرَنا َأْن َنْعُبَد اَهللا َوْحَدُه، َال ُنْشِرُك ِبِه َشْيًئا، َوَأَمَرَنا ِبالصَّ

وقد حرم اإلســالم االعتداء على مال اليتيم, حيث قال تعالى :"َوَال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي 
ُه, َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط َال ُنَكلُِّف َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ..". َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ

وقد حرم اإلســالم االعتداء على مال اليتيم, حيث قال تعالى :"َوَال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي 
ُه, َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط َال ُنَكلُِّف َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ..". َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ

وقد حرم اإلســالم االعتداء على مال اليتيم, حيث قال تعالى :"َوَال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي 

ُ َعَلْيِه  ُ َعْنُه َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ بــل واعتبــر أكل مال اليتيم من الكبائر, فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضــَي اهللاَّ
ُه, َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط َال ُنَكلُِّف َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ..". َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ

ُ َعَلْيِه  ُ َعْنُه َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ بــل واعتبــر أكل مال اليتيم من الكبائر, فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضــَي اهللاَّ
ُه, َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط َال ُنَكلُِّف َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ..". َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ

ْحُر،  ْرُك ِباِهللا، َوالسِّ ؟ َقاَل: الشِّ ــْبَع اْلُموِبَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا، َوَما ُهنَّ َوَســلََّم, َقاَل: "اْجَتِنُبوا السَّ
ُ َعَلْيِه  ُ َعْنُه َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ بــل واعتبــر أكل مال اليتيم من الكبائر, فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضــَي اهللاَّ
ْحُر،  ْرُك ِباِهللا، َوالسِّ ؟ َقاَل: الشِّ ــْبَع اْلُموِبَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا، َوَما ُهنَّ َوَســلََّم, َقاَل: "اْجَتِنُبوا السَّ
ُ َعَلْيِه  ُ َعْنُه َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ بــل واعتبــر أكل مال اليتيم من الكبائر, فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضــَي اهللاَّ

، َوَأْكُل الرَِّبــا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف  ُ ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَقْتــُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اهللاَّ
ْحُر،  ْرُك ِباِهللا، َوالسِّ ؟ َقاَل: الشِّ ــْبَع اْلُموِبَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا، َوَما ُهنَّ َوَســلََّم, َقاَل: "اْجَتِنُبوا السَّ
، َوَأْكُل الرَِّبــا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف  ُ ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَقْتــُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اهللاَّ
ْحُر،  ْرُك ِباِهللا، َوالسِّ ؟ َقاَل: الشِّ ــْبَع اْلُموِبَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا، َوَما ُهنَّ َوَســلََّم, َقاَل: "اْجَتِنُبوا السَّ

اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفَالِت". أخرجه البخاري ومسلم.
، َوَأْكُل الرَِّبــا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف  ُ ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَقْتــُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اهللاَّ

اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفَالِت". أخرجه البخاري ومسلم.
، َوَأْكُل الرَِّبــا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف  ُ ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَقْتــُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اهللاَّ

َم حق الضعيفين: اليتيم والمرأة, من أولى الحقوق بالرعاية  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ولقد جعل النبي َصلَّى اهللاَّ
اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفَالِت". أخرجه البخاري ومسلم.

َم حق الضعيفين: اليتيم والمرأة, من أولى الحقوق بالرعاية  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ولقد جعل النبي َصلَّى اهللاَّ
اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفَالِت". أخرجه البخاري ومسلم.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اللَُّهمَّ  ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاَّ والعناية, َعْن َأِبي ُشَرْيٍح اْلُخَزاِعيِّ َرِضَي اهللاَّ
َم حق الضعيفين: اليتيم والمرأة, من أولى الحقوق بالرعاية  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ولقد جعل النبي َصلَّى اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اللَُّهمَّ  ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاَّ والعناية, َعْن َأِبي ُشَرْيٍح اْلُخَزاِعيِّ َرِضَي اهللاَّ
َم حق الضعيفين: اليتيم والمرأة, من أولى الحقوق بالرعاية  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ولقد جعل النبي َصلَّى اهللاَّ

ِعيَفْيِن: َحقَّ اْلَيِتيِم، َوَحقَّ اْلَمْرَأِة. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح.  ِإنِّي ُأَحرُِّج َحقَّ الضَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اللَُّهمَّ  ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاَّ والعناية, َعْن َأِبي ُشَرْيٍح اْلُخَزاِعيِّ َرِضَي اهللاَّ

ِعيَفْيِن: َحقَّ اْلَيِتيِم، َوَحقَّ اْلَمْرَأِة. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح.  ِإنِّي ُأَحرُِّج َحقَّ الضَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اللَُّهمَّ  ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاَّ والعناية, َعْن َأِبي ُشَرْيٍح اْلُخَزاِعيِّ َرِضَي اهللاَّ

ِل ْبِن َسْعٍد  َم كافل اليتيم مرافًقا ومصاحًبا له في الجنة, فَعْن َســهْ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ كما جعل َصلَّى اهللاَّ
ِعيَفْيِن: َحقَّ اْلَيِتيِم، َوَحقَّ اْلَمْرَأِة. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح.  ِإنِّي ُأَحرُِّج َحقَّ الضَّ

ِل ْبِن َسْعٍد  َم كافل اليتيم مرافًقا ومصاحًبا له في الجنة, فَعْن َســهْ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ كما جعل َصلَّى اهللاَّ
ِعيَفْيِن: َحقَّ اْلَيِتيِم، َوَحقَّ اْلَمْرَأِة. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح.  ِإنِّي ُأَحرُِّج َحقَّ الضَّ

َم: َأَنا َوَكاِفــلُ اْلَيِتيِم َكَهاَتْيِن ِفي اْلَجنَِّة,  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ُ َعْنُه, َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللا َصلَّى اهللاَّ َرِضَي اهللاَّ
ِل ْبِن َسْعٍد  َم كافل اليتيم مرافًقا ومصاحًبا له في الجنة, فَعْن َســهْ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ كما جعل َصلَّى اهللاَّ
َم: َأَنا َوَكاِفــلُ اْلَيِتيِم َكَهاَتْيِن ِفي اْلَجنَِّة,  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ُ َعْنُه, َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللا َصلَّى اهللاَّ َرِضَي اهللاَّ
ِل ْبِن َسْعٍد  َم كافل اليتيم مرافًقا ومصاحًبا له في الجنة, فَعْن َســهْ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ كما جعل َصلَّى اهللاَّ

بَّاَبِة َواْلُوْسَطى, َوَفرََّق َبْيَنُهَما َقِليًال. أخرجه البخاري.  َوَأَشاَر ِبالسَّ
َم: َأَنا َوَكاِفــلُ اْلَيِتيِم َكَهاَتْيِن ِفي اْلَجنَِّة,  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ُ َعْنُه, َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللا َصلَّى اهللاَّ َرِضَي اهللاَّ

بَّاَبِة َواْلُوْسَطى, َوَفرََّق َبْيَنُهَما َقِليًال. أخرجه البخاري.  َوَأَشاَر ِبالسَّ
َم: َأَنا َوَكاِفــلُ اْلَيِتيِم َكَهاَتْيِن ِفي اْلَجنَِّة,  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ُ َعْنُه, َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللا َصلَّى اهللاَّ َرِضَي اهللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َكاِفُل اْلَيِتيِم َلُه َأْو ِلَغْيِرِه،  ُ َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللاَّ
بَّاَبِة َواْلُوْسَطى, َوَفرََّق َبْيَنُهَما َقِليًال. أخرجه البخاري.  َوَأَشاَر ِبالسَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َكاِفُل اْلَيِتيِم َلُه َأْو ِلَغْيِرِه،  ُ َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللاَّ
بَّاَبِة َواْلُوْسَطى, َوَفرََّق َبْيَنُهَما َقِليًال. أخرجه البخاري.  َوَأَشاَر ِبالسَّ

بَّاَبِة َواْلُوْسَطى. أخرجه مسلم.  َأَنا َوُهَو َكَهاَتْيِن ِفي اْلَجنَِّة، ِإَذا اتََّقى اَهللا. َوَأَشاَر َماِلٌك ِبالسَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َكاِفُل اْلَيِتيِم َلُه َأْو ِلَغْيِرِه،  ُ َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللاَّ

بَّاَبِة َواْلُوْسَطى. أخرجه مسلم.  َأَنا َوُهَو َكَهاَتْيِن ِفي اْلَجنَِّة، ِإَذا اتََّقى اَهللا. َوَأَشاَر َماِلٌك ِبالسَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َكاِفُل اْلَيِتيِم َلُه َأْو ِلَغْيِرِه،  ُ َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قساة القلوب إلى معالجة ذلك من خالل إكرام اليتيم, فَعْن  وقد أرشد النبي َصلَّى اهللاَّ
بَّاَبِة َواْلُوْسَطى. أخرجه مسلم.  َأَنا َوُهَو َكَهاَتْيِن ِفي اْلَجنَِّة، ِإَذا اتََّقى اَهللا. َوَأَشاَر َماِلٌك ِبالسَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قساة القلوب إلى معالجة ذلك من خالل إكرام اليتيم, فَعْن  وقد أرشد النبي َصلَّى اهللاَّ
بَّاَبِة َواْلُوْسَطى. أخرجه مسلم.  َأَنا َوُهَو َكَهاَتْيِن ِفي اْلَجنَِّة، ِإَذا اتََّقى اَهللا. َوَأَشاَر َماِلٌك ِبالسَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْسَوَة َقْلِبِه، َفَقاَل َلُه:  ُ َعْنُه َأنَّ َرُجًال َشَكا ِإَلى َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاَّ َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قساة القلوب إلى معالجة ذلك من خالل إكرام اليتيم, فَعْن  وقد أرشد النبي َصلَّى اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْسَوَة َقْلِبِه، َفَقاَل َلُه:  ُ َعْنُه َأنَّ َرُجًال َشَكا ِإَلى َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاَّ َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قساة القلوب إلى معالجة ذلك من خالل إكرام اليتيم, فَعْن  وقد أرشد النبي َصلَّى اهللاَّ

ِإْن َأَرْدَت َأْن َيِليَن َقْلُبَك َفَأْطِعِم اْلِمْسِكيَن، َواْمَسْح َرْأَس اْلَيِتيِم. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْسَوَة َقْلِبِه، َفَقاَل َلُه:  ُ َعْنُه َأنَّ َرُجًال َشَكا ِإَلى َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاَّ َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللاَّ
ِإْن َأَرْدَت َأْن َيِليَن َقْلُبَك َفَأْطِعِم اْلِمْسِكيَن، َواْمَسْح َرْأَس اْلَيِتيِم. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْسَوَة َقْلِبِه، َفَقاَل َلُه:  ُ َعْنُه َأنَّ َرُجًال َشَكا ِإَلى َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاَّ َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللاَّ

واهللا تعالى أعلى وأعلم.
ِإْن َأَرْدَت َأْن َيِليَن َقْلُبَك َفَأْطِعِم اْلِمْسِكيَن، َواْمَسْح َرْأَس اْلَيِتيِم. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. 

واهللا تعالى أعلى وأعلم.
ِإْن َأَرْدَت َأْن َيِليَن َقْلُبَك َفَأْطِعِم اْلِمْسِكيَن، َواْمَسْح َرْأَس اْلَيِتيِم. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. 

"الخشوع" .. روح الصالة 
ومطلوٌب لكمالها

عداها, وآثرها علــى غيرها، وحينئٍذ تكون راحة 
له وقّرة عين, ومــن هنا جاءت كراهية الزخرفة 
للمســاجد والكتابة بها، الشتغال المصلين في 

النظر إليها.
وتابع خلــة:" الوســاوس من الشــيطان، وهو 
يجتهــد في إغواء المســلم دائًما، وحرمانه من 
الخيــر، ولما اشــتكى أحد الصحابة إلى رســول 
اهللا صلى اهللا عليه وســلم من الوســواس في 
ْيَطاَن َقْد َحاَل َبْيِني َوَبْيَن  الصالة، فقال: إنَّ الشَّ
اهللا صلى اهللا عليه وســلم من الوســواس في 
ْيَطاَن َقْد َحاَل َبْيِني َوَبْيَن  الصالة، فقال: إنَّ الشَّ
اهللا صلى اهللا عليه وســلم من الوســواس في 

 ِ , َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ َصَالِتي َوِقَراَءِتي َيْلِبُســَها َعَليَّ
ْيَطاَن َقْد َحاَل َبْيِني َوَبْيَن  الصالة، فقال: إنَّ الشَّ
 ِ , َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ َصَالِتي َوِقَراَءِتي َيْلِبُســَها َعَليَّ
ْيَطاَن َقْد َحاَل َبْيِني َوَبْيَن  الصالة، فقال: إنَّ الشَّ

َم: َذاَك َشــْيَطاٌن ُيَقاُل َلُه  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّــى اهللاَّ
 ِ , َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ َصَالِتي َوِقَراَءِتي َيْلِبُســَها َعَليَّ
َم: َذاَك َشــْيَطاٌن ُيَقاُل َلُه  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّــى اهللاَّ
 ِ , َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ َصَالِتي َوِقَراَءِتي َيْلِبُســَها َعَليَّ

ِ ِمْنُه َواْتِفْل  ْذ ِبــاهللاَّ َخْنَزٌب, َفِإَذا َأْحَسْســَتُه َفَتَعوَّ
َم: َذاَك َشــْيَطاٌن ُيَقاُل َلُه  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّــى اهللاَّ
ِ ِمْنُه َواْتِفْل  ْذ ِبــاهللاَّ َخْنَزٌب, َفِإَذا َأْحَسْســَتُه َفَتَعوَّ
َم: َذاَك َشــْيَطاٌن ُيَقاُل َلُه  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّــى اهللاَّ

َعَلى َيَســاِرَك َثالًثــا. َقاَل: َفَفَعْلُت َذِلــَك َفَأْذَهَبُه 
ِ ِمْنُه َواْتِفْل  ْذ ِبــاهللاَّ َخْنَزٌب, َفِإَذا َأْحَسْســَتُه َفَتَعوَّ
َعَلى َيَســاِرَك َثالًثــا. َقاَل: َفَفَعْلُت َذِلــَك َفَأْذَهَبُه 
ِ ِمْنُه َواْتِفْل  ْذ ِبــاهللاَّ َخْنَزٌب, َفِإَذا َأْحَسْســَتُه َفَتَعوَّ

ُ َعنِّي". اهللاَّ
َعَلى َيَســاِرَك َثالًثــا. َقاَل: َفَفَعْلُت َذِلــَك َفَأْذَهَبُه 

ُ َعنِّي". اهللاَّ
َعَلى َيَســاِرَك َثالًثــا. َقاَل: َفَفَعْلُت َذِلــَك َفَأْذَهَبُه 

وأكد أن الخشوع في الصالة مطلوب من العبد 
المؤمن، فالخشوع في الصالة كالروح للجسد، 
وقال: "ومما يعين على الخشوع -كما يقول ابن 
تيمية-: مجاهدة العبد نفسه في الصالة، وتدبر 
القراءة والذكر، واســتحضار القلب، واستشــعار 
المناجــاة هللا تعالى، أن يستشــعر العبد أن اهللا 
يراه، وكثرة الوســاوس بحسب كثرة الشبهات 
والشــهوات، وتعلــق القلــب بالمحبوبات التي 
ينصــرف القلب إلى طلبهــا، والمكروهات التي 

ينصرف القلب إلى دفعها".
وأردف: "إن الشــيطان بمنزلة قاطــع الطريق، 
كلما أراد العبد الســير إلى اهللا تعالى، أراد قطع 
الطريق عليــه، ولهذا قيل لبعض الســلف: إن 
اليهــود والنصارى يقولون ال نوســوس، فقال: 
صدقوا، وما يصنــع الشــيطان بالبيت الخراب 

"الفتاوى: ابن تيمية".

حضور القلب
يقول خلة:" إن الخشوع في الصالة؛ هو حضور 
القلــب وســكون البــدن والجــوارح, فــإذا فقد 
المصلي الخشــوع فَقَد بعض ثــواب الصالة"، 
َثِني َأُبــو اْلَوِليِد  وعــْن َأِبي اْلَوِليِد َقــاَل َعْبٌد َحدَّ
المصلي الخشــوع فَقَد بعض ثــواب الصالة"، 
َثِني َأُبــو اْلَوِليِد  وعــْن َأِبي اْلَوِليِد َقــاَل َعْبٌد َحدَّ
المصلي الخشــوع فَقَد بعض ثــواب الصالة"، 

َثَنا ِإْســَحُق ْبُن َســِعيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َســِعيِد  َحدَّ
َثِني َأُبــو اْلَوِليِد  وعــْن َأِبي اْلَوِليِد َقــاَل َعْبٌد َحدَّ
َثَنا ِإْســَحُق ْبُن َســِعيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َســِعيِد  َحدَّ
َثِني َأُبــو اْلَوِليِد  وعــْن َأِبي اْلَوِليِد َقــاَل َعْبٌد َحدَّ

َثِني َأِبــي َعْن َأِبيِه َقــاَل: ُكْنُت  ْبــِن اْلَعــاِص َحدَّ
َثَنا ِإْســَحُق ْبُن َســِعيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َســِعيِد  َحدَّ
َثِني َأِبــي َعْن َأِبيِه َقــاَل: ُكْنُت  ْبــِن اْلَعــاِص َحدَّ
َثَنا ِإْســَحُق ْبُن َســِعيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َســِعيِد  َحدَّ

ِعْنَد ُعْثَماَن َفَدَعا ِبَطُهوٍر, َفَقاَل: َســِمْعُت َرُسوَل 
َثِني َأِبــي َعْن َأِبيِه َقــاَل: ُكْنُت  ْبــِن اْلَعــاِص َحدَّ
ِعْنَد ُعْثَماَن َفَدَعا ِبَطُهوٍر, َفَقاَل: َســِمْعُت َرُسوَل 
َثِني َأِبــي َعْن َأِبيِه َقــاَل: ُكْنُت  ْبــِن اْلَعــاِص َحدَّ

َم َيُقوُل:" َما ِمْن اْمِرٍئ  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ اهللاَّ
ِعْنَد ُعْثَماَن َفَدَعا ِبَطُهوٍر, َفَقاَل: َســِمْعُت َرُسوَل 
َم َيُقوُل:" َما ِمْن اْمِرٍئ  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ اهللاَّ
ِعْنَد ُعْثَماَن َفَدَعا ِبَطُهوٍر, َفَقاَل: َســِمْعُت َرُسوَل 

ُمْسِلٍم َتْحُضُرُه َصَالٌة َمْكُتوَبٌة َفُيْحِسُن ُوُضوَءَها 
َم َيُقوُل:" َما ِمْن اْمِرٍئ  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ اهللاَّ
ُمْسِلٍم َتْحُضُرُه َصَالٌة َمْكُتوَبٌة َفُيْحِسُن ُوُضوَءَها 
َم َيُقوُل:" َما ِمْن اْمِرٍئ  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ اهللاَّ

اَرًة ِلَما َقْبَلَها  َوُخُشــوَعَها َوُرُكوَعَها ِإالَّ َكاَنْت َكفَّ
ُمْسِلٍم َتْحُضُرُه َصَالٌة َمْكُتوَبٌة َفُيْحِسُن ُوُضوَءَها 
اَرًة ِلَما َقْبَلَها  َوُخُشــوَعَها َوُرُكوَعَها ِإالَّ َكاَنْت َكفَّ
ُمْسِلٍم َتْحُضُرُه َصَالٌة َمْكُتوَبٌة َفُيْحِسُن ُوُضوَءَها 

ْهَر  ُنــوِب َما َلْم ُيــْؤِت َكِبيَرًة َوَذِلــَك الدَّ ِمْن الذُّ
اَرًة ِلَما َقْبَلَها  َوُخُشــوَعَها َوُرُكوَعَها ِإالَّ َكاَنْت َكفَّ
ْهَر  ُنــوِب َما َلْم ُيــْؤِت َكِبيَرًة َوَذِلــَك الدَّ ِمْن الذُّ
اَرًة ِلَما َقْبَلَها  َوُخُشــوَعَها َوُرُكوَعَها ِإالَّ َكاَنْت َكفَّ

ُكلَُّه".
ْهَر  ُنــوِب َما َلْم ُيــْؤِت َكِبيَرًة َوَذِلــَك الدَّ ِمْن الذُّ

ُكلَُّه".
ْهَر  ُنــوِب َما َلْم ُيــْؤِت َكِبيَرًة َوَذِلــَك الدَّ ِمْن الذُّ

َم,  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ , َصلَّى اهللاَّ وَعْن َعاِئَشــَة َأنَّ النَِّبيَّ
َصلَّــى ِفي َخِميَصٍة َلَها َأْعَالٌم َفَنَظَر ِإَلى َأْعَالِمَها 
َم,  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ , َصلَّى اهللاَّ وَعْن َعاِئَشــَة َأنَّ النَِّبيَّ
َصلَّــى ِفي َخِميَصٍة َلَها َأْعَالٌم َفَنَظَر ِإَلى َأْعَالِمَها 
َم,  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ , َصلَّى اهللاَّ وَعْن َعاِئَشــَة َأنَّ النَِّبيَّ

ا اْنَصَرَف َقاَل: اْذَهُبوا ِبَخِميَصِتي َهِذِه  َنْظَرًة َفَلمَّ
َصلَّــى ِفي َخِميَصٍة َلَها َأْعَالٌم َفَنَظَر ِإَلى َأْعَالِمَها 
ا اْنَصَرَف َقاَل: اْذَهُبوا ِبَخِميَصِتي َهِذِه  َنْظَرًة َفَلمَّ
َصلَّــى ِفي َخِميَصٍة َلَها َأْعَالٌم َفَنَظَر ِإَلى َأْعَالِمَها 

ِإَلى َأِبي َجْهٍم َوْأُتوِني ِبَأْنِبَجاِنيَِّة َأِبي َجْهٍم َفِإنََّها 
ا اْنَصَرَف َقاَل: اْذَهُبوا ِبَخِميَصِتي َهِذِه  َنْظَرًة َفَلمَّ
ِإَلى َأِبي َجْهٍم َوْأُتوِني ِبَأْنِبَجاِنيَِّة َأِبي َجْهٍم َفِإنََّها 
ا اْنَصَرَف َقاَل: اْذَهُبوا ِبَخِميَصِتي َهِذِه  َنْظَرًة َفَلمَّ

َأْلَهْتِني آِنًفا َعْن َصَالِتي. َوَقاَل ِهَشــاُم ْبُن ُعْرَوَة 
ِإَلى َأِبي َجْهٍم َوْأُتوِني ِبَأْنِبَجاِنيَِّة َأِبي َجْهٍم َفِإنََّها 
َأْلَهْتِني آِنًفا َعْن َصَالِتي. َوَقاَل ِهَشــاُم ْبُن ُعْرَوَة 
ِإَلى َأِبي َجْهٍم َوْأُتوِني ِبَأْنِبَجاِنيَِّة َأِبي َجْهٍم َفِإنََّها 

ُ َعَلْيِه  َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشــَة, َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
َأْلَهْتِني آِنًفا َعْن َصَالِتي. َوَقاَل ِهَشــاُم ْبُن ُعْرَوَة 
ُ َعَلْيِه  َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشــَة, َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
َأْلَهْتِني آِنًفا َعْن َصَالِتي. َوَقاَل ِهَشــاُم ْبُن ُعْرَوَة 

َالِة  َوَســلََّم:" ُكْنُت َأْنُظُر ِإَلى َعَلِمَها َوَأَنا ِفي الصَّ
ُ َعَلْيِه  َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشــَة, َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
َالِة  َوَســلََّم:" ُكْنُت َأْنُظُر ِإَلى َعَلِمَها َوَأَنا ِفي الصَّ
ُ َعَلْيِه  َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشــَة, َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ

َفَأَخاُف َأْن َتْفِتَنِني".
َالِة  َوَســلََّم:" ُكْنُت َأْنُظُر ِإَلى َعَلِمَها َوَأَنا ِفي الصَّ

َفَأَخاُف َأْن َتْفِتَنِني".
َالِة  َوَســلََّم:" ُكْنُت َأْنُظُر ِإَلى َعَلِمَها َوَأَنا ِفي الصَّ

وَأضــاف:" الخميصــة: كســاء مربع لــه أعالم, 
َفَأَخاُف َأْن َتْفِتَنِني".

وَأضــاف:" الخميصــة: كســاء مربع لــه أعالم, 
َفَأَخاُف َأْن َتْفِتَنِني".

واألنبجانيــة: كســاء غليــظ ال علــم لــه، وعن 
صالتي: أي عن كمال الحضــور فيها، لكن جاء 
فــي رواية تدل علــى أنه لم يقع له شــيء من 
ذلــك، وإنما خشــي أن يقــع، لقولــه: (فأخاف) 

(فكاد)، كما قال ابن حجر".
لمن فّرغ قلبه

وقــال ابن كثيــر: "الخشــوع في الصــالة إنما 
يحصــل لمن فــّرغ قلبه لها، واشــتغل بها عما 

كمال وليس ركنًا
ورأى خلة أن من أســباب الخشــوع في الصالة، 
اعتبار أن الخشــوع روح الصــالة، ومن لم يذق 
الخشــوع فيها فــال يعرف عظمتهــا، وعلى قدر 
الخشــوع يكــون األجــر، وقــد أحاط اإلســالم 
الصالة بأحــكام للحفاظ عليهــا, ومنها: اتخاذ 
الســترة للمصلي، وهي من أســباب الخشوع، 
وترك االختصــار في الصالة, فعن َأِبــي ُهَرْيَرَة 
الســترة للمصلي، وهي من أســباب الخشوع، 
وترك االختصــار في الصالة, فعن َأِبــي ُهَرْيَرَة 
الســترة للمصلي، وهي من أســباب الخشوع، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن  ِ َصلَّى اهللاَّ َقاَل: َنَهى َرُســوُل اهللاَّ
وترك االختصــار في الصالة, فعن َأِبــي ُهَرْيَرَة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن  ِ َصلَّى اهللاَّ َقاَل: َنَهى َرُســوُل اهللاَّ
وترك االختصــار في الصالة, فعن َأِبــي ُهَرْيَرَة 

ُيَصلَِّي الرَُّجُل ُمْخَتِصًرا".
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن  ِ َصلَّى اهللاَّ َقاَل: َنَهى َرُســوُل اهللاَّ

ُيَصلَِّي الرَُّجُل ُمْخَتِصًرا".
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن  ِ َصلَّى اهللاَّ َقاَل: َنَهى َرُســوُل اهللاَّ

وقــال: "ومنهــا النهــي عــن الصــالة بحضرة 
الطعــام, فعن أنس بــن مالك أن رســول اهللا 
{صلى اهللا عليه وســلم} قال: "إذا ُقدم العشاء 
فابــدؤوا به قبل أن تصلوا صــالة المغرب, وال 
تعجلــوا عن عشــائكم"، وتــرك االلتفــات في 
 ِ الصالة, فعن َعاِئَشــَة َقاَلْت: َســَأْلُت َرُسوَل اهللاَّ
تعجلــوا عن عشــائكم"، وتــرك االلتفــات في 
 ِ الصالة, فعن َعاِئَشــَة َقاَلْت: َســَأْلُت َرُسوَل اهللاَّ
تعجلــوا عن عشــائكم"، وتــرك االلتفــات في 

َالِة,  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن اِالْلِتَفاِت ِفي الصَّ َصلَّى اهللاَّ
 ِ الصالة, فعن َعاِئَشــَة َقاَلْت: َســَأْلُت َرُسوَل اهللاَّ
َالِة,  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن اِالْلِتَفاِت ِفي الصَّ َصلَّى اهللاَّ
 ِ الصالة, فعن َعاِئَشــَة َقاَلْت: َســَأْلُت َرُسوَل اهللاَّ

ــْيَطاُن ِمْن  َفَقــاَل: "ُهــَو اْخِتَالٌس َيْخَتِلُســُه الشَّ
َالِة,  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن اِالْلِتَفاِت ِفي الصَّ َصلَّى اهللاَّ
ــْيَطاُن ِمْن  َفَقــاَل: "ُهــَو اْخِتَالٌس َيْخَتِلُســُه الشَّ
َالِة,  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن اِالْلِتَفاِت ِفي الصَّ َصلَّى اهللاَّ

َصَالِة اْلَعْبد".
وتابــع: "ومنها عدم رفــع البصر إلى الســماء, 
ِ َصلَّى  فعن َجاِبِر ْبِن َســُمَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
وتابــع: "ومنها عدم رفــع البصر إلى الســماء, 
ِ َصلَّى  فعن َجاِبِر ْبِن َســُمَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
وتابــع: "ومنها عدم رفــع البصر إلى الســماء, 

ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم: "َلَيْنَتِهَيــنَّ َأْقــَواٌم َيْرَفُعوَن  اهللاَّ
ِ َصلَّى  فعن َجاِبِر ْبِن َســُمَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم: "َلَيْنَتِهَيــنَّ َأْقــَواٌم َيْرَفُعوَن  اهللاَّ
ِ َصلَّى  فعن َجاِبِر ْبِن َســُمَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ

ــَالِة َأْو َال َتْرِجُع  ــَماِء ِفي الصَّ َأْبَصاَرُهــْم ِإَلى السَّ
ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم: "َلَيْنَتِهَيــنَّ َأْقــَواٌم َيْرَفُعوَن  اهللاَّ
ــَالِة َأْو َال َتْرِجُع  ــَماِء ِفي الصَّ َأْبَصاَرُهــْم ِإَلى السَّ
ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم: "َلَيْنَتِهَيــنَّ َأْقــَواٌم َيْرَفُعوَن  اهللاَّ

ِإَلْيِهــْم"، مضيفــًا: "والخالصة أن الخشــوع في 
ــَالِة َأْو َال َتْرِجُع  ــَماِء ِفي الصَّ َأْبَصاَرُهــْم ِإَلى السَّ
ِإَلْيِهــْم"، مضيفــًا: "والخالصة أن الخشــوع في 
ــَالِة َأْو َال َتْرِجُع  ــَماِء ِفي الصَّ َأْبَصاَرُهــْم ِإَلى السَّ

الصالة مطلوب شــرعًا لكن النــاس يتفاوتون 
ِإَلْيِهــْم"، مضيفــًا: "والخالصة أن الخشــوع في 
الصالة مطلوب شــرعًا لكن النــاس يتفاوتون 
ِإَلْيِهــْم"، مضيفــًا: "والخالصة أن الخشــوع في 

فيه"، وفي معرض رده على سؤال هل الخشوع 
في الصالة ركن من أركانهــا، أو من كمالها؟، 
أجاب: "الصحيح أنــه من الكمال ال من األركان 
وأن انشــغال الفكر اليسير في الصالة غير قادح 

فيها، وأنها صحيحة، واهللا أعلى وأعلم".


