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علم      " من بك أعوذ إني اللهم
يخشع     ل وقلب ينفع  "1ل

الترمذي     :      . 1 و مسلم المام رواه حديث من جزء
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ّلِه الّرْحَمِن الّرِحيم ِم ال ِِبْس
ِِ

المقدمة

نسمممتعينه ، ونسمممتهديه ، إن الحممممد للمممه ، نحممممده ، و

ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات

ومممن يضمملل فل ، أعمالنا ، من يهده اللممه فل مضممل لممه

هادي له ، وأشهد أن ل إله إل الله ، وأشممهد أن محمممدا

 .عبده ورسوله

 )102( آل عمران : 

وبعد  ..
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( الحأزاب) 

)1(النساء : 



الخشمموع فممي الصمملةاهممذا بحممث متواضممع بعنمموان : " 
 "  ولقد انتقيت هذا الموضوع لنه منحقيقته وأسبابه

أعمال القلوب ، والقلب إذا صلح صلح الجسد كله ، كما
قال النبي -  صلى الله عليه وعلممى آلممه وسمملم - : " أل
إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كلممه ، وإذا

فسدةا فسد الجسد كله أل وهي القلب " .

اخترته وأمام عيني ما نحن فيه – خاصة في هذه الديار
– مممن طغيممان المممادةا ، وانجممراف المسمملمين – إل مممن
رحم اللممه – فممي الملهيممات مممن الملممذات والشممهوات ،
حتى أصبحت الصمملةا حركممات رتيبممة ، حركممات ميتممة  ل
روح فيها ، حتى كاد يصدق فينا قول عبادةا بن الصامت

 :

ًا" . 2"يوشك أن تدخل المسجد فل ترى فيه رجلً خاشع

سائل الله – سبحانه وتعالى – أن يحممي ممموات قلوبنمما ،
إنه على كل شيء قدير.

 وقد حاولت في هذا البحممث الطلع علممى أكممبر00هذا 
سممير القممرآن العظيممم ، بواسممطةا من تفتيسر ليعدد 

  (الكمبيوتر) و الكتمب الخمرى المتعلقمة الليالحاسب
.بموضوع البحث 

. ، وبممابين ، وخمماتمهمقدمة في وقد جعلت هذا البحث 

 فيهمما البمماعثُتبينممهي الممتي بممي يممديك أما المقدمة ف

الفصممل الول مممنفممي وعلى اختيار هممذا الموضمموع .  

 ثممم خصصممت .بممدأت بفضممل الخشمموع: البمماب الول 

الفصممل الثمماني للمعمماني اللغمموي والشممرعية. وفممي

الفصل الثالث أثبت أقول علماء التفسير _ رحمهم الله

تين  الولممى و الثانيممة مممن سممورةا الكريمتين- حول الي

.عليها المؤمنون التي يقوم البحث

 للمسممائل المتعلقممة فصمملالباب الثمماني في وخصصت 

السممبابضمممنته   يفصل آخممروختمت الباب . بالخشوع 

وصححه     .  2 الحاكم رواه
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 فمميذكممرت موانممع الخشمموعثم المعينة على للخشوع ، 

 أودعت بحثي خاتمممة ، ثممم جعلممتتماما للفائدةاو. أخره

لممه فهارسمما علميممة : لليممات ، والحمماديث ، والثممار ،

ات .  الموضوعوالمصادر والمراجع ، و 

ولضيق الوقت – إذ وصلتني الكتب الدراسية في نهايممة

شهر ذي القعدةا – خممرج هممذا البحممث علممى عجالممة فلممم

استطع عرضه على أسممتاذي المشممرف للسممتفادةا مممن

توجيهاته . ولكن الله أسأل أن يكتب له النفع والقبممول

0

 ل علم لنا إل ما علمتنا إنك أنت العليمسبحنك{

 }3الحكيم

الخطيب    الله عبد أبو

32البقرةا     :   3

5



الباب الوأل

 :ويشمل

الول  :الفصل

الخشوع   .فضل

الثاني   :الفصل

ًا -         شرع و لغًة الخشوع معنى .ا

لغًة -      الصلةا معنى ًا  و ب .شرع

الثالث   :الفصل

قوله   --تأويل  :تعالى 
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( المؤمانون ) 



الفصل الوأل

فضل الخشوع

إن الله –  جل وعل  – قد امتممدح الخاشممعين فممي

مواضع كثيرةا في محكم التنزيل ، فقال:

ًا عممن نممبيه زكريمما وقممال –  جممل وعل  – مخممبر

وزوجه :

ًا عبمماده المممؤمنين جممل وعلوقممال –    – مادحمم

بالخشوع ضمن عشر صفات :

وامتدح –  جل وعل  –  أولو العلم الممذين إذا سمممعوا

ًا خاشعين فقال : القرآن خروا سجد
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( المؤمانون ) 

             
 )90( النبياء : 

 ( الحأزاب 
(

          
( السإراء) 



واسممتبطأ -  سممبحانه وتعممالى -  الخشمموع مممن

المؤمنين فعاتبهم قائلً :

 - :رضي الله عنه-  قال  ابن مسعود 

" ما كان بين إسلمنا وأن عوتبنمما بهممذه اليممة إل

 .4 أربع سنين "

أما القلوب التي ل تعرف الخشوع .. أما القلوب

-  جممل وعل- وزجرهمما ، ولمممالقاسية  فقممد حممذرها 

فقال :يسوي بينها وبين القلوب العامرةا بذكره 

وبيممن – صمملى اللممه عليممه وآلممه وسمملم – فضممل

الخشوع والبكاء من خشية الله ، فقال:

" عينان ل تمسممهما النممار ، عيممن بمماتت تحممرس فممي

 .5 "سبيل الله ، وعين بكت من خشية الله

 – :صلى الله عليه وآله وسلموقال – 

مسلم   . 4
غريب   :   .  5 حسن ت
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( الحديد )  

 ( الزمار )} 



 من خشية الله حتى يعممودى"ل يلج النار رجل بك

اللبن في الضممرع ، ول يجتمممع غبممار فممي سممبيل

0 6"  الله ودخان جهنم 

وقال – صلى الله عليه وآله وسلم –  : 

000ظله إل ظل ل يوم ظله في الله يظلهم " سبعة

7عينمماه" ففاضت خاليا الله ذكر "ورجل منهم ذكر ثم

  .

 الفصل الثاني      

معنى الخشوع
معنى الصلةا

الجهاد       6 كتاب في الترمذي
عليه     7 متفق
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معنى الخشوع
 لغة :الخشوعأ -  

العرب-       :1 لسان في منظور ابن قال

َتمَخّشَع رمى ببصره    َتَشَع و  ًا و اْخ َيْخَشُع ُخُشوع " َخَشَع 

َلرض وَغّضممه وَخَفممَض َصمموته. وقمموم  ُخّشممع: نمممحو ا

َتَشمع؛ ُره: انكسمر، ول يقمال اْخ َتمَخّشُعون. و َخَشع بص ُم

:قال ذو الرمة :

َأنه ّلمممى الّسممرى عممن كممّل ِخممْرٍق كمم َصِفممميحُة    ***    َتمَج

َطْرُفه غيُر خاِشع ْيٍف،  َس

ْدَره وتواضع، وقميل:  المُخشوع   ْأ َص ْأط ِإذا ط َتَشَع  و اْخ

َأّن المممُخضوع فمممي البممدن، وهممو ِإل  قريب من المُخضوع 

َدن والصممْوت َبمم ِتمْخذاء، و المممُخشوَع فمممي ال ِلْقرار بالس ا

َأبصمممارُهم}؛ {و والبصمممر كقممموله تعالممممى: { خاشمممعًة 

َلصواُت للرحمن}، .. "    8م َخَشَعِت ا

- وقال صاحب القاموس :2

َنممع، أوممم : ِتَشمماِع، والفْعممُل: كم الُخشوُع: الُخضمموُع، كالِْخ

َدِن، والُخُشمموُع فممي َبمم َقريٌب من الُخضوِع، أو هممو فممي ال

َكِب: َكممْو ّلُل، وم في ال َذ ّت َبَصِر، وم : الّسكوُن وال الصوِت وال

ْنِزَل به، َبّر ل َم ُنّوه من الُغروِب. والخاِشُع: المكاُن الُمْغ ُد

ِكُع  ِكيُن، والرا َت َدى له، والُمْس َت ُيْه .9والمكاُن ل 

- وقال في الصحاح :3

َتَشممَع ؛ وَخَشممَع المممُخُشوُع: المممُخضوُع، يقممال: َخَشممَع واْخ

ببصره، أي َغّضُه.

اللسان       8 لسان وانظر العرب 1/340لسان
المحيط      9 641القاموس
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ٌةا ل منِزل بها، ومكاٌن َخاِشٌع. َبّر ٌةا َخاِشَعٌة، أي ُمْغ وبلد

َكمممٌة متواِضممعٌة، وفمممي ْبَرةِا: أ والمممُخْشَعُة، مثممال الُصمم

المحديث: 

َيْت ». ُدِح « كانت الرض ُخْشَعًة علمى المماء ثم 

ّلُف المُخشوع .  َتمَخّشُع: تك )C D(وال

- المفردات في غريب القرآن :4

ُد ُيوَج ْلُخشوُع فيما  َتْعمُل ا ُيْس َثُر ما  ْك الُخشوُع الّضَراَعُة وأ

ُد ُيوَجمم َتْعَمُل فيممما  ُتْسمم َلى الَجَواِرِح. والّضَراَعُة أكثُر َممما  َع

ْلممُب ْلَق ْلممِب ولممذلك قيممَل ِفيممما ُرِوَي: إذا َضممَرَع ا فممي الَق

َخَشممَعِت الَجممَواِرُح، َقممال تعممالى: {ويزيممدهم..خشمموعا}

وقممال: {الممذين..خاشممعون} { وكممانوا..خاشممعين مممممم

وخشمممعت الصممموات ممممممم خاشمممعة..أبصمممارهم ممممممم

َتَزْعُزِعَهمما َلممى  ًا َع َيممٌة َعنهمما َوتنبيهمم ِكنا أبصارها..خاشعة} 

ًا ممممممم و ممممممم إذا..زلزالهممما ممممممم ِله:    {إذا..رجممم كقمممو

 )C D( يوم..سيرا}.

تفاسير :ال- 5

، المتواضممع وهممو خاشع جمع القرطبي: الخاشعون.1

الجمموارح في منها يظهر النفس في هيئة والخشوع

، القلب في :" الخشوع قتادةا وقال وتواضع سكون

الزجمماج: . قال الصلةا في البصر وغض الخوف وهو

كخشمموع عليممه والخشوع الذل أثر يرى الذي الخاشع

رماد : النابغة .  قال الصل هو هذا القواء بعد الدار

الحمموض كجممذم ***  ونممؤي  أبينممه ليمما العيممن ككحل

. خاشع أثلم
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دى خاشع: ل ومكان عت يهت ه. {وخش وات ل : } أي الص

لزجمما. بصمماقا ألقى إذا صدره خراشي .  وخشعت سكنت

الرض مممن قطعممة .  والخشممعة غضممه إذا ببصممره وخشع

دحيممت ثممم الممماء على خشعة (كانت الحديث وفي ، رخوةا

بها. منزل ل مغبرةا خاشعة بعد) وبلدةا

قال سفيان الثوري:" سألت العمممش عممن الخشمموع" .

فقال : "يا ثوري ، أنت تريد أن تكون إماممما للنمماس ول

تعرف الخشوع" ، سألت إبراهيم النخعي عن الخشمموع.

فقال : أعيمش ، تربد أن تكون إماما للناس ول تعممرف

الخشوع ، ليس الخشوع بأكممل الخشممن ولبممس الخشممن

 الرأس لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنيءوتطأطأ

رض أفمترض في الحمق سمواء وتخشمع للمه فمي كمل ف

 10عليك. " 

للممه متممذللون صمملتهم فممي هممم " الذين : الطبري القو

فيهمما للممه تذلل وإذا وعبادته فرضه من ألزمهم ما بإدامة

وشممغله أطرافممه سممكون فممي خضمموعه ذلممة رؤيممة العبممد

 .11"  فيها بتركه أمر ما وتركه بفرضه

والطمأنينمممة : السمممكون "الخشممموع: البيمممان أضمممواء

. والنخفاض

 فممي تفسمميره :  " الخمموفو فسممره أبممو السممعود

ل "والتذل

C(  :  " الخضمموع والتممذلل" . وفي البحر المحيممط بممم

D( 

الية        10 تفسير البقرةا  .44القرطبي
11      : ج   الطبري : 18تفسير  3ص 
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تيمية ابن السلم شيخ وعرفه  :

. أحدهما: معنيين يتضمن   الخشوع  :" و فقال

والطمأنينة. وذلك : السكون . والثاني والذل التواضع

القلب فخشوع ، للقسوةا المنافي القلب للين مستلزم

كان ولهذا أيضا، وطمأنينته لله عبوديته يتضمن

التواضع وهذا هذا يتضمن الصلةا في   الخشوع

والسكون.

في هم قوله- تعالى- : { الذين في عباس ابن وعن 

أذلء". وعن : "مخبتون خاشعون}.  قال صلتهم

: " مقاتل ".وعن : "خائفون وقتادةا الحسن

وان القلب في  :" الخشوع على متواضعون" .  وعن

شمال ول يمينا تلتفت ول كنفك المسلم للمرء تلين

12الجناح"  وخفض البصر مجاهد:"غض ً.وقال

القلب لخشوع تبع الجسد خشوع

يكن لم إذا القلب لخشوع تبع الجسد خشوع " و
تعوذوا روى كما قلبه في ليس ما يظهر مرائيا الرجل

خاشعا، الجسد يرى أن وهو ، النفاق خشوع   من بالله
المؤمنين استبطأ سبحانه لهيا. فهو خاليا والقلب

لذكر قلوبهم تخشع أن آمنوا للذين يأن  بقوله:{ ألم
القلب خشوع إلى } فدعاهم الحق من نزل وما الله

كالذين يكونوا أن . ونهاهم كتابه من نزل وما لذكره
الذين هم وهؤلء قلوبهم، فقست المد عليهم طال

آياته عليهم تليت وإذا ، قلوبهم وجلت الله ذكر إذا
{الله الخرى الية في قال إيمانا. وكذلك زادتهم

منه تقشعر مثاني متشابها كتابا الحديث أحسن نزل
وقلوبهم جلودهم تلين ثم ربهم يخشون الذين جلود
إذا الذين هم ، ربهم يخشون الله} والذين ذكر ألي
"13 قلوبهم وجلت تعالى الله ذكر

12    : ج   الفتاوى : 7مجموع 28ص 
13    : ج   الفتاوى : 7مجموع 29ص 
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ب -  تعريف الخشوع في الشرع :-

* خشية من الله تكون في القلب فتظهر على الجوارح
14. 

* السممكون والطمأنينممة والتممؤدةا والوقممار والتواضممع ،
  .15والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته 

هو قيام القلب بيممن يممدي الممرب بالخضمموع والممذل
16. 

                       

 .وأجمع هذه التعاريف وأمنعها القول الول

 ًلغة الصلةا تعريف

ًشرعا الصلةا تعريف

الية     (     14 تفسير البيان  )C Dأضواء
كثير        15 ابن CDتفسير
السالكين      16 1/250مدارج
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تعريف الصلةا لغًة
 :- قال ابن منظور في لسان العرب1

" الصممملةا : الركمموع والسممجود . والصممملةا : الممدعاء و

الستغفار  . والصلةا من الله تعالى : الرحمممة ، وصمملةا

اللممه علممى رسمموله : رحمتممه لممه  وحسممن الثنمماء عليممه .

والصلوات : معناها الترحم . والصل في الصلةا اللزوم

، والصلةا لزوم ما فرض الله تعالى ،والصلةا من أعظم

ُأمر بلزومه      . "17الَفرض الذي 

- وفي القاموس  :2
ّثنمماِء ِتْغفاُر، وُحْسممُن ال ُء، والّرْحَمُة، والْسمم ّدعا ُةا: ال والّصل

ِله، صلى الله عليه وسلم، ّلِه، َعّز وَجّل، على َرُسو من ال

َدِر. ُيوَضُع َمْوِضَع الَمْصمم ٌد، اسٌم  ٌةا فيها ُركوٌع وُسجو َد َبا وِع

ِبَق، وممم َتل السا َيًة: دعا، وم الَفَرُس:  ِل َتْص ًةا، ل  ّلى َصل وَص

َنُه ُت ُأ َلواُت:18 الِحماُر  ّطريممَق. والّصمم َدهمما، وَقّحَمهمما ال َطَر  :

العرب      17 لسان تهذيب اللسان 2/35لسان
الجمل   :       . 18 أنثى كالناقة ، الحمار أنثى التان
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َتا "  ُلو ّيِة: َص ِن ْبرا ُله بالِع َيُهوِد، وأْص ِئُس ال َنا َك
19.

- المفردات في غريب القرآن :3

ْبِريُك ّت ُء َوال ّدعا ّلَغِة: هي ال َكثيٌر ِمْن أْهِل ال ُةا؛ قال  و الّصل

ْيُت، وقال ّك َدَعْوُت لُه وَز ْيُت عليه أي  ّل ُد، يقاُل َص ّتْمِجي َوال

ُيِجممْب، َوإْن ْل ٍم َف َطَعا ُكْم إلى  ُد ُدِعَي أَح َذا  عليه السلم: «إ

ِلممِه: {وصممل عليهممم إن َلْه ْدُع  َي ِل ُيَصّل» أي  ْل ًا َف ِئم َكاَن َصا

صلتك سكن لهم مممم يصلون على النبي يمما أيهمما الممذين

ّلممِه ُةا ال َلَواِت الّرُسمموِل َوصمملَ آمنمموا صمملوا عليممه}، وَصمم

ّيمماُهْم. وقممال: ُتممُه إ َي ِك َتْز ّتْحِقيممِق  ِلِميَن هممو فممي ال ْلُمْسمم ِل

َكِة ِئ َ {أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة} وِمَن المل

ّنمماِس. قممال: {إن ِتْغَفاُر كما هي مَن ال ُء والْس ّدَعا هي ال

الله وملئكته يصلون على النممبي} والصمملةُا الممتي هممي

ُةا َد َبمما َيْت هممذه الِع ُء َوُسّم ّدَعا ُلَها ال ُةا الَمْخُصوَصُة أْص َد َبا الِع

ُةا ُنُه، َوالّصمملَ َتّضممَم َي َبْعممِض َممما  ِم  َيِة الشيِء باْسمم َتْسَم َك بها 

َلَفممْت َت ْنَفّك َشممِريَعٌة منهمما َوإْن اْخ َت َداِت التي لم  َبا ِمَن الِع

ُصَوُرَها بَحَسِب َشْرٍع َفَشْرٍع. ولممذلك قممال: {إن الصمملةا

َبْعُضُهْم: أْصُل ًا موقوتا} وقال  كانت على المؤمنين كتاب

ّلى الّرُجممُل أي أنممه َنممى َصمم الصلةِا ِمَن الّصمملِء، قممال وَمْع

ّلممِه َنمماُر ال َء الممذي هممو  َدةِا الّصل َبا َنْفِسِه بهذه الِع أزاَل َعْن 

َنمماِء َمممّرَض لَزالممِة الَمممَرِض، ِب َك ّلى  ُء َصمم َنمما ِب ُةا.، َو َد الُموَقمم

ِئُس َنمما َك َيِت ال َةا، ولذلك ُسممّم َدةِا الصل َبا ُيَسّمى َمْوضُع الِع َو

َلَواٍت كقْولِه:  َص

{لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد} وكممّل َمْوِضممٍع

َلْفمِظ ِب َر  ِك ُذ َأْو َحمّث عليمه  ِبِفْعِل الّصملةَِا  ّلُه تعالى  َدَح ال َم

المحيط     19  1173القاموس
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الَقاَمِة نحُو: {والمقيمين الصمملةا مممممم وأقيممموا الصمملةا

ّليَن إلّ فممي َيُقممِل الُمَصمم مممممم وأقمماموا الصمملةا} ولممم 

َناِفِقيَن نحُو قولِه: {فويل للمصمملين مممممم الممذين هممم الُم

عممن صمملتهم سمماهون مممممم ول يممأتون الصمملةا إل وهممم

َد ًا أّن الَمْقُصمو ِبيهم ْن َت َلْفمُظ الَقاَمممِة  كسالى} َوإنَما ُخّص 

ِتهمما َئ ْي َياُن بَه ْت ِئطَها، لَ ال َيُة ُحُقوِقها َوَشَرا َتْوِف ِلَها  ِمْن ِفْع

ِثيممٌر َوالُمِقيِميممَن لَهمما َك ّليَن  فَقممْط، ولهممذا ُرِوَي أّن الُمَصمم

َبمماِع ْت َأ ُلُه: {لممم نممك مممن المصمملين} أْي ِمممْن  ِليممٌل وقممو َق

ًا أنممُه لممم ُلُه: {فل صممدق و ل صمملى} تنبيهمم ّييَن، َوقو ِب ّن ال

ُيقيُمَهمما. ِتهمما فْضمملً َعّمممْن  َئ ْي ِبَه ِتي  ْأ َي ّلى أي  ُيَص ُكْن ِمّمْن  ي

ُلُه: {وما كان صلتهم عند البيت إل مكاء و تصدية} وقو

ْبطمماِل َلممى إ ْنممبيٌه َع َتْصممِديًة ت ًء َو َكمما ِتِهْم ُم َتْسممِميُة صممل ف

َد به بممْل ُهمم فمي ذلمك َدا ِت ُلُهْم ذلك ل اْع ِتهْم َوأّن ِفْع صل

َتْصِدي. ُكو َو َتْم ُيوٍر  ُط "  20ك

- ابن كثير :4

وأصل الصلةا في كلم العرب الدعاء. قال العشى: "  

 وإن ذبحت صلىلها حارس ل يبرح الدهر بيتها 

عليها وزمزما

وصلىوقابلها الريح في دنها  وقال أيضا:   

على دنها وارتسم

"....21أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذاك 

: - القرطبي5

الصلةا أصلها في اللغة الدعاء, مأخوذةا من صلى يصلي

إذا دعا; ومنه قوله عليه السلم: (إذا دعي أحممدكم إلممى

طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما

فليصممل) أي فليممدع. وقممال بعممض العلممماء: إن المممراد

القرآن       :  20 غريب في  )C D( المفردات
21    : كثير  الية      ( ابن  )C Dتفسير
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الصلةا المعروفممة, فيصمملي ركعممتين وينصممرف; والول

أشممهر وعليممه مممن العلممماء الكممثر. ولممما ولممدت أسممماء

عبدالله بن الزبير أرسلته إلممى النممبي صمملى اللممه عليممه

وسلم; قالت أسماء:" ثم مسحه وصلى عليممه", أي دعمما

] أي ادع103له. وقال تعالى: "وصل عليهممم" [التوبممة: 

لهم. 

وقال العشى: 

 يا رب جنب أبيتقول بنتي وقد قربت مرتحل 

الوصاب والوجعا

فإنعليك مثل الذي صليت فاغتمضي  نوما   

لجنب المرء مضطجعا

وقال العشى أيضا: 

دنهاوقابلها الريح في دنها    على  وصلى   

 "22وارتسم

ارتسممم الرجممل: كممبر ودعمما. وقيممل: هممي مممأخوذةا مممن

اللزوم; ومنه صلي بالنار إذا لزمها;

. وقال الحممارث4ومنه {تصلى نارا حامية} [الغاشية:  

بن عباد: 

اليوملم أكن من جناتها علم الله  بحرها  وإني   

صال

أي ملزم لحرها; وكأن المعنى على هذا ملزمة العبادةا

على الحد الذي أمر الله تعالى به. وقيل: هممي مممأخوذةا

مممن صممليت العممود بالنممار إذا قممومته ولينتممه بالصمملةا.

والصلء: صلء النار بكسممر الصمماد ممممدود; فممإن فتحممت

الصاد قصرت, فقلت صل النممار, فكممأن المصمملي يقمموم

والصلةا:نفسه بالمعاناةا فيها ويلين ويخشع

الدعاء والصلةا: الرحمة; ومنه: (اللهم صل على محمد)
22     : ودعا  كبر الرجل ارتسم
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الحديث. والصلةا: العبادةا; ومنه قوله تعالى: {وما كان

] اليممة; أي عبممادتهم.35صلتهم عند البيت} [النفال: 

تعممالى: {وأمممر أهلممك والصمملةا: النافلممة; ومنممه قمموله

]. والصملةا التسمبيح; ومنممه قمموله132بالصملةا} [طمه: 

تعمالى: {فلممول أنممه كممان مممن المسممبحين} [الصممافات:

] أي من المصلين. ومنه سبحة الضحى. وقممد قيممل143

.ينصممل ]مم 30فممي تأويممل {نسممبح بحمممدك} [البقممرةا: 

والصمملةا: القممراءةا; ومنممه قمموله تعممالى: {ول تجهممر

] فهي لفظ مشترك. والصلةا:110بصلتك} [السراء: 

بيت يصلي فيه; قال ابن فارس. وقد قيممل: إن الصمملةا

َلٌم وضع لهذه العبادةا; فإن الله تعممالى لممم يخممل اسم َع

زمانا من شرع; ولم يخل شرع من صلةا; حكاه أبو نصر

. يالقشير

قلت: فعلى هممذا القممول ل اشممتقاق لهمما; وعلممى قممول

الجمهور وهممي: - اختلممف الصمموليون هممل هممي مبقمماةا

على أصلها اللغوي الوضعي البتدائي, وكممذلك اليمممان

والزكاةا والصيام والحج, والشرع إنما تصرف بالشممروط

والحكممام, أو هممل تلممك الزيممادةا مممن الشممرع تصمميرها

موضمموعة كالوضممع البتممدائي مممن قبممل الشممرع. هنمما

اختلفهممم والول أصممح; لن الشممريعة ثبتممت بالعربيممة,

والقرآن نمزل بهمما بلسممان عربممي مممبين; ولكممن للعممرب

تحكم في السماء, كالدابممة وضممعت لكممل ممما يممدب; ثممم

خصصها العرف بالبهممائم فكممذلك لعممرف الشممرع تحكممم

 " . 23 في السماء, والله أعلم

ًاتعريف  الصلةا شرع

 أقوال وأفعممال مخصوصممة مفتتحممة»هي شرعا : 
الية      23  )C D   ( القرطبي: تفسير
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  . 24«بالتكبير مختتمة بالتسليم 
فهممي عممماد  الممدين و ركنممه الثمماني أفعالهمما  مفتتحممة

بتكبيرةا الحرام مختتمة بالتسليم .

:– صلى الله عليه وآله  وسلم – قال رسول الله 

التسممليم"   د. وتحليلها التكبير وتحريمها الطهور الصلةا "مفتاح

. ت

24    : ج      المعين : 1فتح 21ص 
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الفصل الثالث

تأويل قوله تعالى :
 

أولً :

فضائل اليات التي ذكرت فيهن هاتين اليتين

أسإباب النزوأل

علقة اليات بما قبلها

أوأجه القراءات

ًا : ثاني

تأويل قوله تعالى :
 

ًا :  ثالث

تأويل قوله تعالى :
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  أوألً :

فضائل اليات التي ذكرت فيهن هاتين اليتين:.1

، وعبممد بممن حميممد  ، وأحمممد، «  أخممرج عبممد الممرزاق 

، والعقيلممي ،وابممن المنممذر،  والنسممائي  ،والترمممذي

 والضياء في ، والبيهقي في الدلئل ،والحاكم وصححه

: " كممان إذا أنممزل عن عمر بن الخطاب قال: المختارةا 

علممى رسممول اللممه - صمملى اللممه عليممه وسمملم - المموحي

 فأنزل عليه يوما فمكثنا.يسمع عند وجهه كدوي النحل

ساعة، فسري عنه فاستقبل القبلة فرفع يديه فقال:"

اللهم زدنمما ول تنقصممنا، وأكرمنمما ول تهنمما، وأعطنمما ول

تحرمنا، وآثرنا ول تؤثر علينمما، وأرض عنمما وأرضممنا، ثممم

قال: لقد أنزلممت علممي عشممر آيممات مممن أقممامهن دخممل

ثممم قممرأ {قممد أفلممح المؤمنممون}" حممتى ختممم. الجنممة 

العشر.

وأخممرج البخمماري فممي الدب المفممرد والنسممائي وابممن

المنذر والحاكم وصححه وابممن مردويممه والممبيهقي فممي

الدلئل عن يزيد بن بابنوس قممال: قلنمما لعائشممة، كيممف

-؟  صمملى اللممه عليممه وسمملم كممان خلممق رسممول اللممه -

قالت : " كممان خلقممه القممرآن. ثممم قممالت: تقممرأ سممورةا

المؤمنون {قد أفلح المؤمنون} فقرأ حتى بلممغ العشممر

فقالت: هكذا كان خلق رسول الله" – صمملي اللممه عليممه

وسمملم . وأخممرج ابممن عممدي والحمماكم والممبيهقي فممي

السماء والصفات : عن أنس قال: قممال رسممول اللممه -

صلى الله عليه وسمملم -خلممق اللممه جنممة عممدن، وغممرس

أشمجارها بيمده وقمال لهما: تكلممي. فقمالت{قمد أفلمح

المؤمنون}.وأخرج الطبراني في السنة وابممن مردويممه

من حديث ابن عبمماس مثلممه.وأخممرج عبممد الممرزاق وابممن
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جرير عن قتادةا في قوله {قد أفلممح المؤمنممون} قممال:

قال كعب: "لم يخلق الله بيده إل ثلثة. خلق آدم بيممده،

والتوراةا بيده، وغرس جنة عدن بيده ، ثم قال: تكلمي.

فقالت: {قد أفلممح المؤمنممون}، لممما علمممت فيهمما مممن

الكرامة.وأخرج ابن جرير عن مجاهممد قممال: لممما غممرس

الله الجنة نظر إليها فقال: {قد أفلح المؤمنون}.

لما خلق اللممه الجنممة وأخرج ابن جرير عن أبي العالية:"

.25"رآناق المؤمنون}وأنزل الله به قد أفلح{:قال

« ...عن الزهري، عن عروةا، عن عبد الرحمممن بممن عيممد

القارئ، عن عمر مممم رضي الله عنه مممم عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزلت علي عشر آيممات

من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ:

، آيات عشر  .  إلى26المؤمنون} »  أفلح { قد

ب - أسإباب النزوأل:

َأبي هريرةا:» َأخرج الحاكم عن  َأّن رسول الله- صمملى     

ّلى رفع بصره إلى الّسماء، الله عليه وسلم - كان إذا ص

َأ ْأطمم ِتهْم َخاِشممُعوَن} فط ّلِذيَن ُهممْم ِفممي َصمملَ فنزلت: {ا

ْأسه. ر

َأخرجممه سممعيد بممن منصممور  عممن ابممن سمميرين مرسمملً،و

بلفظ: كان يقلب بصره، فنزلت.

َأخرج ابمن أبمي حماتم عممن ابمن سميرين مرسملً: كمان و

َأبصارهم إلى الّسماء في الّصلةا، الصحابة يرفعون 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال

كان رسول الله -صلى اللممه عليممه وسمملم - ربممما ينظممر

المنثور     25 الدر

السمرقندي        26 تفسير
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إلى الشيء في الصلةا فرفع بصره حتى نزلت آيممة، إن

لم تكن هذه فل أدري ما هي {الذين هممم فممي صمملتهم

" . 27خاشعون} فوضع رأسه

، وأبي العاليممة  ، ومجاهد،  وقد روي عن كعب الحبار»

لما خلق الله جنة عممدن وغرسممها بيممده نظممر" :وغيرهم

" . فقممالت { قممد أفلممح إليهمما وقممال لهمما: " تكلمممي

لممما أعممد لهممم مممن" قممال كعممب الحبممار: .المؤمنممون }

 فأنزل الله ذلك في : " وقال أبو العالية"الكرامة فيها

".كتابه

 .   "28 وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا 

 - علقة اليات بما قبلهاـج

 اختتم الله –  جل وعل  – سممورةا الحممج بخطممابه"

للمؤمنين :

 

خاطبهم على سبيل الترجي فناسب ذلك قمموله –  جممل

ُنمموَن }  ْلُمْؤِم َلممَح ا َأْف ْد  ًاوعل  – :- {َقمم ممما بحصممول إخبممار

." 29 الفلح من رجوه كانوا

أوأجه القراءات :

َلَح الجمهور  قراءةا   :َأْف

ِلح ( بضممم اللممف وكسممر اللم قممراءةا طلحممة بممن  :ُأْف

مصرف وعمرو بن عبيد ).

المنثور      27 الدر
المؤمنون     .      28 أول كثير ابن تفسير

المحيط     29 البحر انظر
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َلح (بفتح الهمزةا واللم وضم الحاء قراءةا طلحة :ُ  َأْف

ًا ). أيض

َلحمموا ( قممراءةا طلحممة بممن مصممرف ، وهممي قممراءةا :َأْف

مردودةا ).

(وبهمزةا  الوصل ورش عن نافع ). :  قد افلح

بيان ذلك  :

«  قرأ طلحة بن مصرف وعمرو بن عبيد {قممد أفلممح

ًا للمفعممول، المؤمنون} بضم الهمزةا وكسممر اللم مبنيمم

ومعناه ادخلوا في الفلح فاحتمممل أن يكممون مممن فلممح

ًا. وقممرأ طلحممة ًا ولزممم ًا أو يكون أفلح يممأتي متعممدي لزم

ًا بفتح الهمزةا واللم وضم الحاء. قممال عيسممى بممن أيض

عمر: " سمعت طلحمة بمن مصمرف يقمرأ: {قمد أفلحموا

المؤمنون}، فقلت لممه: أتلحممن؟ قممال: نعممم، كممما لحممن

أصحابي انتهى. يعني أن مرجوعه في القراءةا إلممى ممما

روي وليس بلحن ، لنممه علممى لغممة أكلمموني الممبراغيث.

وقال الزمخشممري: أو علممى البهممام والتفسممير. وقممال

ابن عطية: وهي قراءةا مردودةا، وفي كتاب ابن خالويه

ًا بواو بعد الحاء، وفي اللوامح وحذفت واو الجمع مكتوب

بعد الحاء للتقائهما في الممدرج، وكممانت الكتابممة عليهمما

محمولة على الوصل نحو {ويمح الله الباطممل}. وقممال

ُأفلممُح} بضمممة بغيممر الزمخشري: وعنه أي عممن طلحممة {

واو اجتزاء بها عنها كقوله:  فلو أن الطباء كان حولي

انتهممى. وليممس بجيممد لن الممواو فممي {أفلممح} حممذفت

للتقاء الساكنين وهنا حذفت للضرورةا فليسممت مثلهمما

 «30.

فلح} بإلقاء حركة الهمزةاا« وقرأ ورش عن نافع {قد 
المحيط    (    30  )C Dالبحر
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ًا للتقاء الساكنين ،على الدال  كما قال . وحذفها لفظ

 وهمما الهمممزةا السمماكنة بعممد نقممل حركتهمما.أبمو البقمماء

والدال السمماكنة بحسممب الصممل لنممه ل يعتممد بحركتهمما

 .31العارضة»

ًا :    ثاني

تأويل قوله تعالى :

قال المام الطبري:.1

سورةا المؤمنون مكية وآياتهمما ثممماني عشممرةا ومائممة" 

{بسم الله الرحمن الرحيم}  القول في تأويممل- قمموله

تعالى- {قد أفلح المؤمنون  *  الذين هم فممي صمملتهم

: - جمل ثنماؤه - خاشمعون .. }قمال أبمو جعفممر: "يعنمي

بقوله :{قد أفلح المؤمنممون }قممد أدرك الممذين صممدقوا

الله ورسوله محمدا- صلى الله عليه وسلم- وأقروا بما

جاءهم به من عند اللممه، وعملمموا بممما دعمماهم إليممه مممما

.." 32سمي في هذه اليات الخلود في جنات ربهم 

 ابن كثير :ىرو.2

" عن قتادةا عن أنس رضي الله عنه قال: قممال رسممول

الله صلى الله عليه وسلم " خلق اللممه جنممة عممدن بيممده

 )    C Dاللوسي   (  31
32    : ج    الطبري : 18تفسير   1ص 
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لبنة من درةا بيضاء ولبنة من ياقوتة حمممراء ولبنممة مممن

زبرجممدةا خضممراء ملطهمما المسممك وحصممباؤها اللؤلممؤ

وحشيشها الزعفران ثم قال لهمما انطقممي قممالت { قممد

أفلمممح المؤمنمممون } فقمممال اللمممه وعزتمممي وجللمممي ل

يجاورني فيك بخيل . " ثم تل رسول الله_- صمملى اللممه

عليه وسلم -_:

  " .  33{ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}

قال البيضاوي :  .3

«  قد فازوا بأمانيهم وقد تثبت المتوقع كممما أن لممما

تنفيه وتدل على ثباته إذا دخلت على الماضي، 

 ولما كان المؤمنون متمموقعين .ولذلك تقربه من الحال

CDم " ذلك من فضل الله صدرت بها بشارته

الثعالبي :.4

ّله سبحانه عن فلح المؤمنين، وأنهم نممالوا"  أخبر ال

َء  َيَة، وأحرزوا البقا ُبْغ  .34الدائم "ال

الكشاف :.5

{َقممْد} نقيضممه «لممما» هممي تثبممت المتوقممع" 

و«لممما» تنفيممه،ول شممّك أن المممؤمنين كممانوا متمموقعين

لمثل هذه 

البشممارةا وهممي الخبممار بثبممات الفلح لهممم،

: فخوطبمموا بممما دّل علممى ثبممات ممما توقعمموه. والفلح

الظفر 

 35ح " الفل    

الية   33    C Dتفسير
الية      34 CD     تفسير
الية      35 CD     تفسير
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الدر المنثور :.6

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جممبير فممي قمموله و"  

{قد أفلح المؤمنون} يعنمي: سمعد المصمدقون بتوحيممد

 )C D(  الله "   

زاد المسير :.7

روى أبو سعيد الخدري عممن رسممول اللممه صمملى اللممه" 

عليه وسلم أنه قال: إن الله تعممالى حمماط حممائط الجنممة

لبنة من ذهب ولبنممة مممن فضممة، وغممرس غرسممها بيممده

فقممال لهمما: تكلمممي، فقممالت: {قممد أفلممح المؤمنممون}،

ال الفمراء: قمد فقال لها: طوبى لك منمزل الملموك. ق

هاهنا يجوز أن تكون تأكيدا لفلح المؤمنين، ويجمموز أن

تكون تقريبا للماضي من الحال، لن قد تقرب الماضي

من الحال حتى تلحقه بحكمممه، أل تراهممم يقولممون: قممد

قامت الصلةا، قبل حال قيامها؛ فيكون معنى الية: إن

الفلح قد حصل لهممم وإنهممم عليممه فممي الحممال... قممال

الزجاج: ومعنى الية: قد نال المؤمنممون البقمماء الممدائم

في الخير. ومن قرأ قد أفلح بضم اللممف، كممان معنمماه:

.ح  " قد أصيروا إلى الفل

أضواء البيان :.8

اعلم أن معنى أفلح: نال الفلح، والفلح يطلق في" و

لغة العرب على معنيين:

 الفوز بالمطلوب الكبر، ومنه قول لبيد:: الول

كان    فاعقلي إن كنت لما تعقلي من  أفلح  ولقد 

عقل

أي فاز من رزق العقل بالمطلوب الكبر.

ي: والثاني  هو إطلق الفلح على البقماء السمرمدي ف

ًا في رجز له: النعيم، ومنه قول لبيد أيض
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ًا مدرك الفلح   لناله ملعب الرماح  لو أن حي

يعني مدرك البقاء، ومنه بهذا المعنممى قممول كعممب بممن

زهير، أو الضبط بن قريع:

       والمسي والصبح للكل هم من الهموم سعه

فلح معه

أي ل بقاء معه، ول شك أن من اتصممف بهممذه الصممفات

التي ذكرها الله فممي أول هممذه السممورةا الكريمممة دخممل

الجنة كما هو مصرح به في اليات المممذكورةا، وأن مممن

. "36ندخل الجنة نال الفلح بمعنييه المذكوري

النسفي :.9

{قممممد أفلممممح المؤمنممممون} «... والفلح الظفممممر

بالمطلوب والنجاةا من المرهوب أي فازوا بما طلبوا 

ي اللغمة التصمديق، ونجموا ممما هربموا، واليممان ف

والمممؤمن المصممدق لغممة. وفممي الشممرع كممل مممن نطممق

بالشهادتين 

ًا " . نمؤم فهو لسانه قلبه مواطئ

 : واليمان عنممد أهممل السممنة قممول وعمممل ،نبيهت[ 

يزيد وينقص م  يزيممد بالطاعممات ، وينقممص بالمعاصممي .

والطاعات المذكورةا في أول سممورةا المؤمنممون وعلممى

رأسممها الصمملةا - مممع اقترانهمما بالخشمموع والمحافظممة

عليها – من شعب اليمممان .  قممال ابممن القيممم – رحمممه

اللممه - :  « حقيقممة اليمممان مركبممة مممن قممول وعمممل .

والقول قسمان : قول القلممب وهممو العتقمماد ، وقممول

اللسان وهو التكلم بكلمة السلم . والعمممل قسمممان :

عمممل القلممب وهممو  نيتممه و إخلصممه ، وعمممل الجمموارح

البيان    : 36 الية       أضواء C Dتفسير
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37. [...  

تفسير السعدي :.10

« هذا تنويه من الله، يذكر عبمماده المممؤمنين، وذكممر

فلحهم وسعادتهم، وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفممي

ضمن ذلك، الحث على التصمماف بصممفاتهم، والممترغيب

َيِزِن العبممد نفسممه، وغيممره، علممى هممذه اليممات، ْل فيها. َف

يعرف بذلك، ما معه، وما مع غيره، من اليمممان، زيممادةا

ًا، كثرةا وقلة. فقوله: {قد أفلممح المؤمنممون} أي: ونقص

قممد فممازوا وسممعدوا ونجحمموا، وأدركمموا كممل ممما يممروم

المؤمنون الذين آمنوا بالله وصممدقوا المرسمملين الممذين

}.38من صفاتهم الكاملة أنهم {في صمملتهم خاشممعون

.«

ًا: ثالث
 :  تأويل قوله تعالى

الطبري :.1

ّلِذيَن ُهْم ِتِهْم َخاِشُعوَن } { ا ِفي َصَل

لذين هم في صلتهم متذللون لله بإدامة ما ألزمهم ا" 

 ذلممةرؤيممةمن فرضه وعبادته وإذا تذلل لله فيها العبممد 

خضوعه في سكون أطرافه ، وشممغله بفرضممه ، وتركممه

" . 39ما أمر بتركه فيها 

الصلةا    37 الول         24كتاب الباب السلمي الفكر في الرجاء ظاهرةا وانظر
الحوالي      .   . سفر د دكتوراه رسالة

الية          38 C Dتفسير
39      : ج   الطبري : 18تفسير 3ص 
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ختلف أهل التأويل في الذي عنممي بممه فممي هممذا" وا  

 عني بممه سممكون : فقال بعضهم .الموضع من الخشوع

 حممدثنا ابممن: ذكر مممن قممال ذلممك.الطراف في الصلةا 

 ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن منصممور:بشار قال

ّلِذيَن ُهْم:عن مجاهد ِتِهْم َخاِشممُعوَن } { ا  :قممال ِفي َصَل

 ثنمما ابممن : حدثنا ابن عبد العلممى قممال"السكون فيها" 

ثور عن معمر عممن الزهممري {الممذين هممم فممي صمملتهم

خاشممعون} قممال: "سممكون المممرء فممي صمملته" .  ....

وقال آخرون عني به الخوف في هذا الموضع  ذكر من

قال ذلك حدثنا ابن عبد العلى قممال ثنمما ابممن ثممور عممن

معمر عن الحسن{ الذين هم فممي صمملتهم خاشممعون}

قال : "خائفون " حدثنا الحسن بن يحيى قممال: أخبرنمما

عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في قوله{ الذين هم فمي

صلتهم خاشممعون } قممال الحسممن: "خممائفون" . وقممال

قتادةا : " الخشوع في القلب ". حممدثني علممي قممال ثنمما

عبد الله قال ثني معاوية عن علي عن ابن عبمماس فممي

قمموله : {الممذين هممم فممي صمملتهم خاشممعون} يقممول :

   "40"خائفون ساكنون"

: الموردي تفسير.2

َكُت في  الموردي الحسن أبو قال ُن : والعيون ال

 فيممه {الذين هم في صلتهم خاشعون}: تعالى " قوله

خمسة أوجه :

. قتادةا و الحسن قول وهو ، : خائفون أحدها

. عيسى ابن قول وهو ، : خاضعون والثاني

. إبراهيم قول وهو ، : تائبون والثالث

. مجاهد قاله ، الجناح وخفض ، البصر غض : أنه والرابع

، الرض مممن سممجوده موضممع إلى ينظر أن : هو الخامس
40    : ج   الطبري : 18تفسير  3 , 2ص 
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..." مصله بصره يجوز ول

: قولن الوجه هذه على الخشوع محل في فصار

.  قتادةا و الحسن قول وهو ، خاصة القلب : في أحدهما

مجاهممد قول مقتضى وهو ، والبصر القلب : في والثاني

".  41 وإبراهيم

تفسير  السعدي :.3

ّلِذيَن ُهْم ِتِهْم َخاِشُعوَن } { ا ِفي َصَل

اللممه يدي بين القلب هو: حضور الصلةا في لخشوع" وا 

ًا تعالى، وتطمئممن قلبممه، لممذلك فيسكن لقربه، مستحضر

ًا التفمماته، ويقممل حركاته وتسكن نفسه، يممدي بيممن متأدبمم

ًا ربه، مممن صملته، فمي ويفعلمه يقوله ما جميع مستحضر

و ، الوسمماوس بممذلك، فتنتفممي آخرهمما، إلممى صمملته أول

منهمما. والمقصممود الصمملةا، روح الرديئممة. وهممذا الفكممار

ول فيهمما خشمموع ل التي للعبد.  فالصلةا يكتب الذي وهو

ًا مجزية كانت وإن قلب، حضور الثممواب فممإن عليهمما، مثاب

 )      C D  . ( "منها القلب يعقل ما حسب على

: النسفي.4

 خممائفون بممالقلب سمماكنون بممالجوارح."{ َخاِشممُعوَن } 

وقيل: الخشوع في الصلةا جمع الهمة لهمما و العممراض

عما سواها. وأن ل يجاوز بصره مصممله. وأن ل يلتفممت

ول يعبممث . ول يسممدل ول يفرقممع أصممابعه ول يقلممب

الحصممى ونحممو ذلممك. وعممن أبممي الممدرداء: "هممو إخلص

المقال وإعظام المقام واليقين التام وجمع الهتمممام.

وأضمميفت الصمملةا إلممى المصمملين ل إلممى المصمملى لممه

لنتفاع المصلي بها وحده وهممي عممدته وذخيرتممه، وأممما

 )C D(  . "   المصلى له فغني عنها

 البحر المحيط:.5
ج      :  :  41 الموردي تفسير والعيون  .46 , 45ص  : 4النكت
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 قال عمرو بن دينممار: هممو السممكون وحسممن الهيئممة.» 

وقال مجاهد: غض البصر وخفض الجناح. وقال مسمملم

: تنكيممس الممرأس. وقممال الحسممن: قتممادةا بممن يسممار و

الخوف. وقال الضممحاك: وضممع اليميممن علممى الشمممال.

  )C D ( . «وعن علّي: ترك اللتفات في الصلةا   

: الكشاف.6

همماب الصمملةا إلممى قممام إذا العلماء من الرجل .. وكان" 

ّد أن الرحمن بشممأن نفسه يحدث أو شيء، إلى بصره يش

والعممراض لهمما، الهمممة جمممع الدنيا. وقيل: هو شأن من

فيتوقى الداب، يستعمل الخشوع: أن سواها. ومن عما

يالتمطمم و واللتفات، وثيابه بجسده والعبث الثوب، كّف

و ، السممدل و ، الفممم وتغطيممة والتغميممض، والتثمماؤب، ،

الحصممى تقليممب و ، الختصممار و ، التشممبيك و ، الفرقعممة

وهممو ، بالحصمما يعبممث رجممل إلممى الحسممن ......    ونظممر

ّلهم الخمماطب فقال: بئس العين، الحور زّوجني يقول: ال

 ؟ تعبث وأنت أنت! تخطب

وفي ظلل القرآن :.7
ِتِهْم َخاِشممُعوَن}:  ّلِذيَن ُهممْم ِفممي َصممَل  تستشممعر" .. " {ا

قلمموبهم رهبممة فممي الصمملةا بيممن يممدي اللممه ، فتسممكن
وتخشع ، فيسري الخشوع منه إلممى الجمموارح والملمممح
والحركات . ويغشى أرواحهمما جلل اللممه فممي حضمرته ،
فتختفممي فممي أذهممانهم جميممع المشمماغل ، ول تشممتغل
بسممواه وهممم مسممتغرقون فممي الشممعور بممه مشممغلون
بنجممواه . ويتممواري عممن حسممهم فممي تلممك الحضممرةا
القدسية كل ما حولهم وكل ما بهممم ، فل يشممهدون إل
اللممه ، ول يحسممون إل إيمماه ، ول يتممذوقون إل معنمماه .
ويتطهر وجدانهم من كل دنس ، وينفضممون عنهممم كممل
شائبة ، فما يضمون جوانحهم على شممئ  ممن هممذا مممع
جلل الله .. عندئذ تتصل الذرةا التائهة بمصدرها ، وتجد
الروح الحائرةا طريقها ، ويعرف القلب الموحش مثواه
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. وعندئممذ تتضمماءل القيممم والشممياء والشممخاص إل ممما
.  42له " . يتصل منها بال

وبيمممن اللمممه – جمممل وعل -  أن عبممماده المؤمنمممون
الفائزون بالفلح ل يخشعون في الصلةا فحسممب ، بممل
موصممموفون أيضممما بالمحافظمممة علمممى همممذه  الصممملةا
ِتِهْم َلَوا َلممى َصمم ّلممِذيَن ُهممْم َع فيؤدونهمما فممي أوقاتهمما {َوا

ُظوَن} وذلك لبيان مكانة هذه الفريضة . ُيَحاِف

 ولقد بدأت"مه الله – : حيقول الستاذ سيد قطب – ر 
بالصلةا للدللممة علممىوختمت صفات المؤمنين بالصلةا 

 .  " 43عظيم مكانتها في بناء اليمان 

عراضممهمإ-  تبارك وتعالىوبين هاتين الصفتين ذكر  - 
عن اللغو ، وإيتمماؤهم  الزكمماةا ، وحفظهممم لفروجهممم ،
وأداؤهم  للمانة ، و وفاؤهم للعهد . فبتخلقهممم بهممذه
الصفات نالوا عظيم الدرجات في جنممات الخلممد ، نممالوا
الفردوس ، وما أدراك ما لفردوس ؟! إنها الجنممة الممتي

خلقها الله بيديه ، وجعلها تحت عرشه في عليين . 

وفي الصممحيح :: "  : قال المام الشوكاني فتح القدير
جنممات الفممردوس أربممع : اثنتممان مممن ذهممب حليتهممما
وآنيتهما وما فيهما، واثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما

{الفممردوس} أعلهمما وممما فيهممما. وفممي حممديث عبممادةا
يعني أعل الجنة. قممال قتممادةا: " وربوتهمما ومنهمما تفجممر

 " .44 "أنهار الجنة

فما أعظمه من أجر !  ..   فهل من مشمر ؟

القرآن       42 2454ظلل
القرآن      43 2457ظلل
الكهف         . 44 سورةا آخر القدير CDفتح
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الثاني الباب

: الول الفصل
بالخشوع تتعلق مسائل

: الثاني الفصل
الخشوع على المعينة السباب بعض
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: الوأل الفصل

:  بالخشوع تتعلق مسائل

الخشوع حكم .

الخشوع ُعِدم من صلةا حكم .

؟. العينين إغماض الخشوع من هل

الخشوع في يجب ما أقل .

الخشوع درجات .

النفاق خشوع .
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الخشوع حأكم

イفضائلها من أو الصلةا فرائض من هو هل

؟ ومكملته

. الصلةا في الخشوع بوجوب  قال من العلماء من هناك

ومكملتها. الصلةا فضائل من هو : بل قال من ومنهم

وتابعه الحياء في الغزالي : المام بوجوبه قال فممن

أصحاب من حامد ابن بوجوبه قال و ، العلماء من فريق

وقال ، روايتين أحمد المام عن أحمد،وروي المام

. تيمية ابن بوجوبه

الصلةا سنن من أنه حجر وابن النووي المام وقال 

القول . وفصل قبول شرط ل صحة شرط الرازي وجعله

. السالكين مدارج في القيم ابن  المام

والرأي  ، منهم كل لدلة  نتعرض سوف الفصل هذا وفي

. القوال هذه من الراجح

: الخشوع بوجوب القائلين أ-  أدلة

). والتدبر82القرآن} (النساء:  يتدبرون {أفل.1

المعنى. على الوقوف بدون يتصّور ل

). والغفلة14لذكري} (طه:  الصلةا {أقم.2

ّد الغافلين} من تكن قال: {ول ولهذا الذكر، تضا

).205(العراف: 

المقصود بل مقصودةا؛ غيُر اللسان حركة إّن.3

. معانيها

وسلم وآله عليه الله ( صلي النبي عن روي ما.4

له يكتب ل الصلةا ليصلي العبد :«إن ) مسندا
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ما صلته من للعبد يكتب وإنما عشرها، ول سدسها

منها». عقل

يمينه على من عرف جبل: من بن معاذ عن.5

ًا وشماله له". صلةا فل الصلةا في وهو متعمد

يحضر ل صلةا الله: " كل رحمه الحسن عن.6

". أسرع العقوبة إلى فهي القلب فيها

العلماء أجمعت" زيد:  بن الواحد عبد وقال.7

" . عقل ما إل صلته من للعبد ليس أنه على

) السابعة المسألة المؤمنون أول  الرازي تفسير ( انظر

أنقل: اليضاح من ولمزيد أدلتهم غالب هذه

- : الله رحمه – : قال الفتاوى في تيمية ابن قول 

والصمملةا بالصممبر تعممالى: { واسممتعينوا الله قال " فقد 

غيممر ذم يقتضممي } وهذا الخاشعين على إل لكبيرةا وإنها

الممتي القبلممة جعلنمما وممما{ -: تعممالى-. كقمموله الخاشعين

علممى ينقلممب ممن الرسول يتبع من لنعلم إل عليها كنت

وقوله} الله هدى الذين على إل لكبيرةا كانت وإن عقبيه

 فقممد. } إليه تدعوهم ما المشركين على كبر{ :-تعالى–

اللممه يحبه ما عليه كبر من  على_ وجل عز_ الله كتاب دل

أو والذم.  ذلك منه مسخوط ، الدين يف بذلك مذموم أنه

كممان وإذا.  محرم فعل أو واجب لترك إل يكون ل السخط

الخشمموع  وجوب على ذلك دل ، مذمومين الخاشعين غير

– قمموله فممي المممذكور   الخشمموع   أن المعلمموم    فمممن.

أن لبممد}  الخاشممعين علممى إل لكممبيرةا  وإنهمما{ – تعممالى

المممراد كممان لممو فممإنه.  الصمملةا فممي   الخشمموع   يتضمممن

إن:  قيممل لممو  إذ.المعنممى لفسممد الصمملةا خارج   الخشوع

يخشممع ولممم خارجهمما خشممع مممن علممى إل لكممبيرةا الصلةا
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، فيها يخشع لم من على تكبر ل:  أنها اقتضى فيها. كان

.اليممة مممدلول انتفممى وقممد، فيهمما خشممع مممن على وتكبر

علممى   ويممدل. الصمملةا فممي واجممب   الخشمموع   أن فثبممت

أفلممح قممد{ - : تعالى–  قوله أيضا فيها   الخشوع   وجوب

والممذين*  خاشممعون صمملتهم فممي هم  الذين* المؤمنون

* فمماعلون للزكمماةا هممم والممذين*  معرضون اللغو عن هم

ممما أو أزواجهم على  إل* حافظون لفروجهم هم والذين

وراء ابتغممى  فمممن* ملممومين غيممر فممإنهم أيمانهم ملكت

لمانمماتهم هممم والممذين*  العممادون هممم فأولئممك ذلممك

* يحافظون صلواتهم على هم والذين*  راعون وعهدهم

فيهمما هممم الفممردوس يرثممون الذين*  الوارثون هم أولئك

الممذين هممم هممؤلء  أن- :وتعالى  سبحانه-أخبر} خالدون

غيرهممم يرثها ل أنه يقتضي وذلك.  الجنة فردوس يرثون

فيهما كممان لو إذ.  الخصال هذه وجوب على هذا دل وقد. 

لن ، بدونها تورث الفردوس جنة لكانت ، مستحب هو ما

لممم ولهممذا ، المسممتحبات دون الواجبات بفعل تنال الجنة

كممان وإذا.  واجممب هممو ممما إل الخصممال هممذه فممي يممذكر

السممكينة يتضمن  فالخشوع. ًواجبا الصلةا في   الخشوع

- عنممه اللممه رضممى-  عمممر حديث   ومنه. جميعا والتواضع

قلب خشع : " لو فقال.  صلته في يعبث رجل رأى حيث

". وخضعت  لسكنت:  أي"جوارحه لخشعت هذا

: الخاشعين نصيب مفصل – الله رحمه – وقال

الحق من نزل وما الله لذكر القلب فخشوع قيل فان" 

مقتصد قسمين على فيه الناس لكن نعم قيل واجب

والمقتصدون بالمستحبات يختصون فالسابقون وسابق

لم ومن للجنة المستحقين المؤمنين عموم هم البرار

الحديث وفى لنفسه ظالم فهو هؤلء ول هؤلء من يكن
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ينفع ل علم من بك أعوذ إني اللهم النبي عن الصحيح

. "  م 45يسمع ل ودعاء تشبع ل ونفس يخشع ل وقلب

: بواجب وليس سنة الخشوع أن القائلين أدلة-2

بسجود صلته في سها من ص الله رسول أمر.1

: قوله مع بالعادةا يأمره ولم السهو

نصفها إل له يكتب ولم الصلةا من لينصرف العبد " إن

." عشرها بلغ حتى ، ربعها ، ثلثها ،

. بشرط ليس أنه على الفقهاء إجماع.2

: " قال أنه الصحيح في ص النبي عن ثبت ما.3

وله الشيطان أدبر بالصلةا المؤذن أذن إذا

التأذين قضي فإذا ، التأذين  يسمع ل حتى ، ضراط

التثويب قضي فإذا ، أدبر بالصلةا ثوب فإذا ، أقبل

: " يقول ، ونفسه المرء بين يخطر حتى ، أقبل

يظل حتى ، يذكر يكن لم ما كذا" ، .. أذكر كذا أذكر

فليسجد ذلك أحدكم وجد فإذا ، صلى كم يدري ل

" . جالس وهو سجدتين

أغفله قد التي الصلةا هذه في النبي  فأمرهقالوا:

يسجد بأن صلى كم  َيدر  لم حتى ، فيها الشيطان

- باطلة كانت ولو ، بإعادتها يأمره ولم ، السهو سجدتين

. " 46 بإعادتها لمره – زعمتم كما

الخشوع أن على الجماع النووي حكى " وقد.4

" 47بواجب ليس

المنهاج في جاء كما سنة الخشوع بأن قالوا ولذلك

45  : ج     الفتاوى : 7مجموع 29ص 
السالكين      46 مدارج  530-528, 112/ 1انظر

47  : ج     الباري : 2فتح 226ص 
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صلته كل في الخشوع ويسن: "  حجر لبن وشرحه

أن .... والظاهر  فيه هو ما غير فيه يحضر ل بأن بقلبه

بقوله: الول سيذكر لنه الخشوع من النووي مراد هذا

ذلك يجعل أن إل قلب وفراغ بنشاط الصلةا دخول ويسن

ًا ."48الدخول بحالة خصه ولذا له سبب

:  الشافعي الفقه أصول شرح وفي

وتدبرها القراءةا وترتيل  الخشوع   الصلةا سنن "ومن

"49القلب وفراغ بنشاط فيها والدخول الذكر وتدبر

. : يستحب الثالثة المسألة المجموع : في وقال

قراءتها، وتدبر والخضوع، ، الصلةا في  الخشوع

ل فيما الفكر عن والعراض بها، يتعلق وما وأذكارها،

لم الفكر، من وأكثر ، غيرها في فكر فإن بها، يتعلق

أو ، مباح في فكره كان سواء يكره، لكن صلته تبطل

 النفس حديث في الفكر ... أن الخمر كشرب حرام

الجماع نقل وقد مردود، شاذ وهو الصلةا بطلت كثر إذا

". 50عليها فمتفق الكراهة . وأما تبطل ل أنها على

الفقهاء من القول بهذا القائلين أن الواضح ومن

كما والقبول الثواب حكم ل الجزاء حكم عن يبحثون

: الرازي . قال قولهم تفنيد في الرازي أشار

ًا ليس عندنا الحضور أن" ...  شرط بل للجزاء، شرط

والمراد القضاء، يجب ل أن الجزاء من والمراد للقبول،

حكم عن يبحثون إنما الثواب. والفقهاء حكم القبول من

هذا المقام هذا في وغرضنا الثواب، حكم عن ل الجزاء

). الثواب حكم "( أي

المؤمنون             48 سورةا أول اللوسي تفسير انظر
49  : ج        الحضرمية : 1المقدمة 74ص 

50  : ج    : 4المجموع 114ص 
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الشاهد: من في : " ومثاله فقال بمثال ذلك وضح ثم

ًا منك استعار خرج فقد الحسن، الوجه على رده ثم ثوب

وجه على إليك رماه . ومن المدح واستحق ، العهدةا عن

. كذا الذم استحق ولكنه العهدةا، عن خرج ، الستخفاف

ًا صار ، العبادةا أدائه - حال الله- تعالى عظم من مقيم

ًا ، للفرض ًا صار بها، استهان ومن للثواب، مستحق مقيم

ًا للفرض ". 51الذم استحق لكنه ، ظاهر

ذكره الصواب إلى أقرب هو رأي هناك أن غير

: اللوسي

ًا لنا"   البعض في لكن للصحة شرط أنه جمع اختاره وجه

"

جزء في ولو والحضور الخشوع يجب القول هذا فعلى

وأن خاصة حق وهذا ، الصلةا بطلت إل و الصلةا من

، فيها روح ل ميتة كانت وإل ، الصلةا روح الخشوع

. صاحبها مذموم  مردودةا

. أعلم والله ، القوال أرجح هو وهذا

المؤمنون         51 سورةا أول الرازي تفسير انظر
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ِدمِ مان صلةا حأكم الخشوع ُع

القلب وحضور الخشوع أوجب من قول على يترتب و

– الحنابلة من حامد ابن قرر - كما  الصلةا إعادةا وجوب

. ذلك خلف على الفقهاء وجمهور

:  السالكين مدارج في القيم ابن قال

، الخشوع عدم من صلةا في تقولون : ما قيل " فإن

 ؟ ل أم يعتدبها هل

إل ، بها يعتد : فل الثواب في بها العتداد : أما قيل

. لربه فيه وخشع ، منها فيه عقل بما

عقلت ما إل صلتك من لك ليس" :  عباس ابن قال

. " منها

ًا المسند وفي ، الصلةا  ليصلي العبد إن" :  مرفوع

بلغ حتى  ربعها أو ، ثلثها  ،أو نصفها إل له يكتب ولم

في بالخشوع المصلين فلح الله علق  فقد". عشرها

أهل من فليس يخشع لم من أن على فدل ، صلتهم

ّد ولو ، الفلح وأما ، المفلحين من لكان ثوابا بها له أعت

فإن القضاء وسقوط ، الدنيا أحكام في بها العتداد

ًا بها اعتد وتعقلها الخشوع عليها غلب وكانت ، إجماع

. لنقصها ومكملت جوابر ُعقيبها  والذكار السنن من

فقد ، تعقلها وعدم فيها الخشوع عدم عليها غلب وإن

. " إعادتها وحوب في الفقهاء اختلف

: فقال   إعادتها عدم – الله رحمه – رجح ثم

الثمرات هذه لتحصل العادةا وجوب أردتم " فإن

أن شاء وإن يحصلها أن شاء إن إليه كله فذك والفوائد

بها نلزمه أنا بوجوبها أردتم وإن ، نفسه على يفوتها

الصلةا تارك أحكام عليه ونرتب تركها على ونعاقبه
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وجوب عدم (أي القولين أرجح  الثاني القول فل. وهذا

." 52أعلم ) والله العادةا

الساكين     (  52 مدارج  )530-528/ 1انظر
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؟ العينين إغماض الخشوع مان هل

يغمض – سلم و  وآله عليه الله صلى  -  الله رسول يكن لم

  :-  الله رحمه - القيم ابن .قال الصلةا في عينيه

الكسوف صلةا في يده مد ، ذلك على يدل قد " و 

النار، رؤيته وكذلك ، الجنة رأى لما العنقود ليتناول

حديث .  وكذلك المحجن وصاحب ، فيها الهرةا وصاحبة

ورده ، يديه بين تمر أن أرادت التي للبهيمة مدافعته

أحاديث . وكذلك الجاريتين بين وحجزه ، والجارية الغلم

، الصلةا في وهو عليه سلم من على بالشارةا السلم رد

تعرض حديث .وكذلك يراه من إلى يشير كان إنما فإنه

. فهذه عين رؤية ذلك وكان فخنقه، فأخذه له الشيطان

لم بأنه العلم مجموعها من يستفاد وغيرها الحاديث

.    الصلةا في عينيه يغمض يكن

أحمد المام  فكرهه. كراهته في الفقهاء اختلف وقد

ولم جماعة  وأباحه" .اليهود فعل هو: " وقالوا وغيره

الخشوع تحصيل إلى أقرب يكون قد: "  وقالوا.  يكرهوه

  "  ومقصودها وسرها الصلةا روح هو الذي

يخل ل  العين تفتيح    كان إن: يقال أن والصواب  

وبين بينه يحول كان  وإن. أفضل فهو ، بالخشوع

غيره أو التزويق و الزخرفة من قبلته في  لما_ الخشوع

، قطعا التغميض يكره ل فهنالك_  قلبه عليه يشوش مما

أصول إلى أقرب الحال هذا في باستحبابه والقول

"  .53أعلم والله بالكراهة القول من ومقاصده الشرع

الخشوع فيه يجب ماا أقل

:  حوى سعيد الستاذ قال
ج      53 المعاد 294ص  1زاد
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، الصلةا روح هو القلب حضور : أن الكلم " .. وحاصل

. التكبير عند الحضور الروح رمق به يبقى ما أقل وأن

تنبسط عليه الزيادةا وبقدر ، هلك منه فالنقصان

به حرك ل حي من . وكم الصلةا أجزاء في الروح

عند إل جميعها في الغافل . فصلةا ميت من قريب

حسن الله . نسأل به حراك ل حي كمثل التكبير

. " آمين 54العون

الخشوع درجات

: السالكين مدارج في القيم ابن قال

وهمود النفس : خمود : الخشوع المنازل صاحب " قال

النفس : انقباض يعنى مفزع أو لمتعاظم الطباع

له لمن النبساط عن النفس قوى خمود وهو والطبع

القلب. منه يفزع لما أو ومهابة عظمة القلوب في

والمحبة التعظيم من يلتئم معنى الخشوع : أن والحق 

درجات: ثلث على : وهو قال والنكسار والذل

: الولى الدرجة 

الحق لنظر والتضاع  للحكم والستسلم للمر التذلل" 

."

،و والمتثال والنقياد القبول بذلة : تلقيه للمر التذلل 

إلى والفتقار الضعف إظهار ،مع الباطن الظاهر موطأةا

النفس       54 تزكية في   37المستخلص
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الفعل حال عليه والعانة الفعل قبل للمر الهداية

. الفعل بعد وقبوله

: الحكم به يريد أن : فيجوز للحكم الستسلم وأما 

أو برأي معارضته : عدم معناه فيكون الشرعي الديني

وهو القدري للحكم :الستسلم به يريد أن ويجوز شهوةا

والعتراض. الكراهة و بالتسخط تلقيه عدم

. وهو للحكمين الستسلم هو الخشوع : أن والحق

وقضائه. وأما الله لمر والذل ، بالمسكنة النقياد

، والجوارح القلب اتضاع : فهو الحق لنظر التضاع

ما تفاصيل على واطلعه إليها الرب لنظر وانكسارها

قوله في التأويلين أحد وهذا ، والجوارح القلب في

: } ( الرحمن  جنتان ربه مقام خاف : {ولمن تعالى

النفس ونهى ربه مقام خاف من :{ وأما  )    وقوله46

... } الهوى عن

: الثانية الدرجة

فضل ذي كل فضل ورؤية والعمل، النفس آفات  ترقب"

" .الفناء نسيم وتنسم عليك

وعيوبهما وعملك نفسك نقائص ظهور : انتظار يريد

عيوب لمطالعة محالة ل خاشعا القلب [ ذلك] يجعل فإن

.. الكبر.. والعجب من ، ونقائصهما وأعماله نفسه

النية .. وتشتت اليقين الصدق.. وقلة ..  وضعف والرياء

إيقاع .. وعدم نفساني هوى من الباعث تجرد .. وعدم

من ذلك .. وغير لربك ترضاه الذي الوجه على العمل

.... " العمال ومفسدات النفس عيوب

:  الثالثة الدرجة

من الوقت وتصفية ، المكاشفة عند الحرمة حفظ" 

". الفضل رؤية وتجريد ، الخلق مراءاةا
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النفس ضبط : فهو المكاشفة عند الحرمة حفظ أما

تقتضيه الذي والدلل البسط عن والنكسار بالذل

منه ويخاف بسطا توجب المكاشفة . فإن المكاشفة

. الحرمة يحفظ خشوع يصحبه لم إن شطحا

أنه به يريد : فل الخلق مراءاةا من الوقت تصفية وأما

أجل الدرجة هذه أصحاب فإن الرياء عن وقته يصفي

عن أحواله يخفي : أنه المراد وإنما ذلك من وأعلى قدرا

الناس يراها لئل ، وانكساره وذله كخشوعه جهده، الخلق

عليه فيفسد لها، ورؤيتهم عليها، اطلعهم فيعجبه ،

. الله مع وحاله وقلبه وقته

. والمعصوم سالك من المفازةا هذه في انقطع قد وكم 

التحقق من للصادق أنفع شيء . فل الله عصمه من

لم ممن وأنه ، شيء ل وأنه ، والذل والفاقة بالمسكنة

فيه. ولقد الشرف يدعي حتى السلم بعد له يصح

- روحه الله - قدس  تيمية ابن السلم شيخ من شاهدت

ًا ذلك من : " كثيرا يقول وكان ، غيره من أشاهده لم أمر

شيء" . في ول شيء مني ول شيء لي ما

: البيت بهذا يتمثل ما كثيرا وكان 

 وجدي أبي كان وهكذا          المكدي وابن المكدي أنا 

إلى إني : "والله يقول وجهه في عليه ُأثنى إذا وكان

إسلما بعد أسلمت وما ، وقت كل إسلمي أجدد الن

التفسير في قاعدةا عمره آخر في إلي " . وبعث جيدا

: نظمه من بخطه أبيات ظهرها وعلى بخطه
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رب  إلى   الفقير     أنا   

البريات

لنفسي الظلوم   أنا   

ظالمتي وهي

لنفسي أستطيع ل

منفعة جلب

: يقول أن إلى

شيئا أملك   ولست

أبدا دونه

وصف  لي والفقر

أبدا لزم  ذات

حال    الحال وهذه

أجمعهم الخلق

من  مطلبا بغى فمن

خالقه غير

ملء   لله والحمد

أجمعه    الكون

في   المسيكين أنا

حالتى  مجموع

من    يأتنا إن   والخير

ياتى عنده

لى النفس عن ول

المضرات دفع

في   أنا شريك ول

ذرات بعض

وصف    أبدا الغنى كما

ذاتي له

عبد      عنده   وكلهم

آتى   له

الظلوم  الجهول فهو

العاتي  المشرك

من  وما منه كان   ما

55ياتي"  قد بعد

ج        55 السالكين مدارج ص     525- 522ص   1انظر السالكين مدارج 277وتهذيب
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النفاق خشوع

اليمان شعب في والبيهقي الترمذي الحكيم أخرج" 

الله - صلى الله رسول قال: قال الصديق بكر أبي عن

يا النفاق. قالوا خشوع من بالله : " تعوذوا - وسلم عليه

البدن، قال: خشوع النفاق؟ خشوع وما الله رسول

" . القلب ونفاق
الزهد في وأحمد شيبة أبي وابن المبارك ابن وأخرج

خشوع من بالله قال: " استعيذوا الدرداء أبي عن
ترى أنقال:  النفاق؟ خشوع له: وما النفاق. قيل

 ". 56بخاشع ليس والقلب خاشعا الجسد

ًا للناس أظهر فمن أظهر فإنما قلبه في ما فوق خشوع

ًا : القيم ابن . قال نفاق على نفاق

يقول حذيفة وهو عنهم الله رضى الصحابة بعض "وكان 

النفاق خشوع : وما له فقيل النفاق وخشوع إياكم" : 

" . بخاشع ليس والقلب خاشعا الجسد ترى : أن قال

طأطأ - رجل عنه الله الخطاب- رضي بن عمر ورأى

رقبتك ارفع الرقبة صاحب فقال: " يا الصلةا في رقبته

في    الخشوع    إنما الرقاب في    الخشوع    ليس

عنها- شبابا الله - رضى عائشة القلوب" . ورأت

":  لصحابها فقالت.  مشيتهم في ويتماوتون يمشون

عمر كان" :   . فقالت" نِّساك" :  فقالوا" .  هؤلء من

: أسمع. وإذا قال أسرع. وإذا مشى إذا الخطاب بن

الناسك هو . وكان : أشبع أطعم : أوجع. وإذا ضرب

يرى أن ُيكره : " كان عياض بن الفضيل حقا" . وقال

حذيفة ". وقال قلبه في مما أكثر    الخشوع    من الرجل

الخشوع    دينكم من تفقدون ما " أول – عنه الله - رضي

خير ل مصل ورب ، الصلةا دينكم من تفقدون ما وآخر  ،
المنثور    56 الدر

52



فيهم ترى فل الجماعة مسجد تدخل أن فيه. ويوشك

ًا منه يقرب لم قلبه خشع من" :  سهل " . وقال خاشع

"."  57الشيطان

من وتباكى ، التمسكن  النفاق خشوع من .. وليس هذا

أن بغية واستتر، توارى إذا ، نفسه على  الخشوع فقد

أن يوشك وألح الباب طرق من . فإن الخشوع يحصل

يلج. 

" أول  – عنه الله رضي – الصامت بن عبادةا لقول وإن

الله صلى – النبي  " وقول الخشوع الناس من يرفع علم

ومن ، الله يعفه يستعفف " .. ومن-  :  وسلم وآله عليه

الول .." في الله يصبره يتصبر ومن ، الله يغنه يستغن

أن على دليل الثاني . وفي علم الخشوع أن على دليل

أن -   يمكن هنا كالخشوع – وأمثالها الصفات هذه

من ليس  أنه عليها. كما وبالمثابرةا بالتدريب تكتسب

كما – العبد على الخشوع أثر  يرى أن  النفاق خشوع

إخفائه في يجتهد أن وعليه  مرائيا يكن لم - ما سيأتي

. الرياء من خوفا

ج       57 السالكين  522،  521ص  1مدارج
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المحمود الخشوع

: القرطبي قال 

الله: عبد بن سهل " قال

جسده على شعرةا كل تخشع حتى خاشعا يكون ل"  

الذين جلود منه وتعالى- : {تقشعر - تبارك الله لقول

]23. [الزمر:  "} ربهم يخشون

. لن المحمود الخشوع هو  : هذا) (القرطبي قلت

يملك فما الظاهر خشوع أوجب القلب سكن إذا الخوف

كان وقد ، متذلل متأدبا مطرقا فتراه  ، دفعه صاحبه

وأما ، ذلك من يظهر ما ستر في يجتهدون السلف

كما الرأس ومطأطئة ، والتباكي : فتكلفه المذموم

من خدع وذلك والجلل البر بعين ليروا الجهال يفعله

أن الحسن . روى النسان نفس من وتسويل ، الشيطان

فلكزه يتحازن كأنه الخطاب بن عمر عند تنفس رجل

تكلم إذا عنه الله رضي عمر - وكان لكمه قال - أو عمر

ناسكا وكان ، أوجع ضرب .وإذا أسرع مشى . وإذا أسمع

" . 58حقا وخاشعا صدقا

المؤمنون       58 سورةا أول القرطبي تفسير
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الثاني الفصل

:الخشوع على المعينة السباب بعض

. ويقويه الخشوع يجلب : ما أول
. الخشوع : موانع ثانيا
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ويقويه الخشوع يجلب ما

العلماء. ذكرها كثيرةا أشياء الصلةا في الخشوع يجلب

: الختصار سبيل على منها أذكر

بنشاط عليها والقبال القلب حضور.1

:

قاموا {وإذا فقال المنافقين - ذم تعالى – الله لن 

}.  كسالى قاموا الصلةا إلى

قلوب على أم القرآن يتدبرون : { أفل وقال

} . أقفالها

:  لها  والتهيؤ للصلةا الستعداد.2

المأثورةا بالدعية والدعاء ، الذان بترديد وذلك

بسكينة المسجد إلى والمشي ، الوضوء وإسباغ ، بعده

و ، الصلةا وانتظار ، المسجد تحية وصلةا ، ووقار

الصفوف وتعديل ، والقامة الذان بين بالدعاء النشغال

. الملوك ملك يدي بين الموقف هيبة واستحضار ،

فوق الشمال على اليمين وضع.3

: الصدر

من ذلك في لما الشمال على اليمين وضع أما

.  – وعل عز  – الله مع الدب
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هدي الهدي وخير ، السنة فهو الصدر فوق أما  و

رجب ابن قال  و- وسلم عليه الله صلى  - محمد

بذلك المراد عن أحمد المام ُسئل" :  الحنبلي

: " ذل الشمال] فقال على اليمين وضع [ أي

." 59عزيز يدي بين

: وتدبرها القراءةا ترتيل.4

أي  – سليمة القراءةا تكون بأن الخشوع ويحصل

في بالجتهاد و ، اللحن من - خالية الترتيل بقواعد

إذ الصلةا تلوةا بتفهم و ، التلوةا في الصوت تحسين

. الخشوع حصول في أساسيا ذلك

: النووي قال

على العلماء  أجمع: "]  [ عياض القاضي قال "  

" 60وترتيلها بالقراءةا الصوت تحسين استحباب

الجبار       59 للعزيز والنكسار 56الذل  .  
ج      :   60 مسلم صحيح على النووي 80ص  : 6شرح  

57



: والسجود الركوع إتمام.5

.الصلةا يبطل به للخشوع. والخلل أدعى فذلك
الخشوع. موانع في بعد تفصيل مزيد وسيأتي

- رضي البدري مسعود أبي : عن المنذري المام  روى
_  قال: عنه الله

تجزئ - : " ل وسلم عليه الله - صلى الله : رسول قال 
" . والسجود الركوع في ظهره يقيم حتى الرجل صلةا
والنسائي والترمذي له واللفظ داود وأبو أحمد رواه
ورواه صحيحيهما في حبان وابن خزيمة وابن ماجه وابن

" وقال ثابت صحيح وقال:" إسناده والبيهقي الطبراني
61صحيح"  حسن : "حديث الترمذي

وتدبر والسجود الركوع إطالة.6
: فيهما التسبيح

ّد كان فقد في تسبيحة عشر إحدى ص الله لرسول ُيع

: يقول وكان سجوده في ومثلها ركوعه

من فيه فأكثروا ساجد وهو لربه العبد يكون ما " أقرب

" . 62الدعاء

بيت   .7 في النفل صلةا

في منها أفضل النسان بيت في النفل صلةا أن

البيت في فعلها لن المسجد شرف مع المسجد

الخشوع   لتمام سبب فإنه بها؛ تتعلق فضيلة

63 والعجاب الرياء من وأبعد والخلص

في والرغبة الدنيا عن العراض.8
: الخرةا

61   : ج   والترهيب : 1الترغيب 197ص   . 
مسلم   62  . رواه

63   : ج  :3المجموع 197ص   . 
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وجعلها ، عليه هانت ، وزينتها الدنيا عن أعرض من فإن

إدبارها على يحزنه ول ، بإقبالها يفرح . فل ظهره خلف

واحتمل ، سعيها لها سعى الخرةا في رغب . ومن

فأورثه العبودية بلذةا شعر . بل أجلها من الدين تكاليف

. محالة ل قلبه في خشوعا ذلك

:  الحلية في نعيم أبو قال

لعلمهم المستعملون قال ؟ العلماء من ، حمدون " ُسئل

، السلف بسير والمقتدون ، آراءهم والمتهمون ،

عليه الله - صلى محمد نبيه وسنة الله لكتاب والمتبعون

وحليتهم ، الورع وزينتهم ، الخشوع - لباسهم وسلم

عن نهي أو بمعروف أمر أو الله ذكر وكلمهم ، الخشية

ونعمه.  نصيحتهم الله آلء في تفكر وصمتهم منكر،

. يزهدون مستورةا عندهم وعيوبهم ، مبذولة للخلق

الخرةا في ويرغبونهم عنها، بالعراض الدنيا في الخلق

" . 64 طلبها على بالحرص

: 65الخشوع تجلب أسباب -  جملة9

.. الصلةا الصلةا في الموت : " تذكر الخشوع يزيد ومما

.. السجود موضع إلى ..النظر منها والدنو سترةا إلى

والذكار والبات السور في .. التنويع السبابة تحريك

بعد الواردةا .. الذكار بموضعه مر إذا التلوةا ..سجود

يشغله ل حتى المتحدثين خلف  ُيصلى .. أل الصلةا

. حديثهم

  

64   : ج   الولياء : 10حلية 232و   231ص  . 
الصلةا       .33  65 في للخشوع ًا سباب

59



:  الصالح السلف أحوال في  -  التأمل10

اصطفاهم من . خاصة بهم ُيقتدى الذين الرجال فهم

فأدبهم – أجمعين عليهم الله رضوان – نبيه لصحبة الله

كما فكانوا عينيه على الرسول ورباهم ، بالقرآن الله

: الله رحمه البصري الحسن  وصفهم
ّدقوا  ، الله من الدعوةا هذه جاءتهم لما المؤمنين " إن  بها ص

قلوبُهم  لذلك66] *خشعت قلوبهم إلى يقينها [وأفضى
ُنهم َتهم إذا والله . كنَت وأبصاُرهم وأبدا قوما  رأيَت  رأي

، ] باطل و[ ل  جدل بأهل كانوا ما الله فو ، عين رأُي كأنهم
] قلوبهم في ليس ما أظهروا ول ، الله إلى إل اطمأنّوا [ ول

الله . فنعتهم به فصدقوا ، أمر الله من جاءهم ولكن ،
:  فقال نعت أحسن القرآن ] في [ تعالى
هونا}  الرض على يمشون الذين الرحمن { وعباد

والسكينة اللين العرب كلم في : والهون الحسن قال 
.  والوقار

 ]63:  } [ الفرقان سلما قالوا الجاهلون خاطبهم { وإذا
، َحلموا عليهم ُجهل وإن ، يجهلون ل :  حلماء قال 

َد ُيصاحبون . تسمعون بما نهاَرهم الله عبا
سجدا لربهم يبيتون : { والذين فقال ليٍل خيَر ليلهم ذكر ثم 

]64:  } [ الفرقان وقياما
سجدا وجوههم ويفترشون ، أقدامهم على لله ينتصبون

ربهم. قال من خوفا ، خدودهم على دموعهم ،تجري لربهم
له خشعوا ما ولمر ، ليلهم له [ أسهروا  ما  :  لمٍر الحسن
: قال ] ثم نهارهم

كان عذابها إن جهنم عذاب عنا اصرف ربنا يقولون { والذين
 ]   65:   } [ الفرقان غراما

 فليس**] يزول [ ثم آدم ابن يصيب شيء  :" وكل قال 
والرض" السموات دامت ما له اللزم الغرام إنما بغرام،

ولم فعملوا هو، إل إله ل الذي والله ، القوُم : "صدق قال
لم الله - فإن الله -يرحمكم  الماني وهذه فإياكم ، يتمنوا
ًا ُيعط ًا بالمنية عبد وكان  ، قّط والخرةا الدنيا في خير

:  – الحديث بهذا حدث إذا أي – يقول

خشعت         . * من بدل خضعت المنثور الدر وفي
أخرى   [ ]          66 طبعة وللكتاب الجبار للعزيز النكسار و الذل كتاب من بين ما

رجب:   :   . لبن الصلةا في الخشوع    بعنوان
عليه    :    ** يدم لم الدر في
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67"   حياةا القلوب من وافقت لو موعظة من لها " يا 

.. فعملوا علموا  ..لقد قلوبنا موات احي اللهم

قرةا .. كانت فيها وزهدوا فاحتقروها الدنيا لهم فدانت

.. وفيها بها يستريحون . فكانوا الصلةا في عينهم

مقالنا لسان .. أما  بلل يا بها أرحنا يقول حالهم لسان

نحن مما لنا خلص . فل الصلةا من  استرحنا : لقد  نحن

، واحد هم في همومنا . ونجمع لسيرتهم نعود أن إل فيه

. الله مرضات وهو أل

أن ، سيرتهم إلى العودةا طريق في لنا معين وخير 

الله صلى – رسولنا لنا وصفهم الذين الخيار نصاحب

 : فقال وسلم وآله عليه

إذا الذين"  :  قال.  بلى: قالوا؟. بخياركم أنبئكم أل الناس  أيها"

ونجاةا، السلم لعز كلمهم كان تكلموا إذا و. الله ُذكر رءوا

. الخلق وقبول الدنيا وطلب النفوس لعز ل ، وصلحها النفوس

الله وبكتاب ، متبعين أسلفهم ولسبيل ، متهمين لعلمهم وكانوا

، زينتهم والورع ، لباسهم الخشوع.  متمسكين نبيهم وسنة

 نصيحتهم.الفكر وصمتهم ، الذكر  كلمهم.حليتهم والخشية

عندهم الناس وعيوب ،مخزونة عنهم وشرورهم ،مبذولة للناس

وإدبارهم لعراضهم الدنيا في الزهد جّلسهم ورثوا.  مدفونة

" . 68عليها وحرصهم لقبالهم الخرةا في ورغبوهم.  عنها

الخشوع  ماوانع

67  : ج    : (  ) :  السيوطي تفسير المنثور :  6الدر .274, 273ص 

قوله             68 إلى يزيد بنت أسماء عن ماجه ابن وذكره   . –ص –أخرجه الله ُذكر
ج       بتمامه الحلية في نعيم  .389ص  10أبو
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منها . أذكر كثيرةا العلماء ذكرها التي الخشوع موانع

: الختصار سبيل على

 
موضع عن الصلةا في البصر رفع.1

: السجود

صلى  - الله رسول : " كان سيرين بن محمد "  ... وقال

هذه نزلت فلما الصلةا في بصره  يرفع- وسلم عليه الله

صلتهم في هم * الذين المؤمنون {أفلح قد الية

سجوده" . رواه موضع بصره يجاوز يكن } لم خاشعون

والمنسوخ الناسخ كتاب في أحمد المام

الخشوع   ينافى السماء إلى البصر رفع كان فلما 

عليه وتوعد - وسلم عليه الله صلى  - النبي حرمه

:  قال أنه ن*الصحيحي في ثبت وقد

ل أو الصلةا في أبصارهم رفع عن أقوام " لينتهين

." مأبصاره إليهم ترجع

السماء إلى بصره المصلى رفع أن على  العلماء واتفق 

أن »:  سيرين بن محمد عن أحمد ى ورو. عنه منهي

أنزل حتى السماء إلى الصلةا في بصره يرفع كان النبي

في هم * الذين المؤمنون -  : {أفلح تعالى-  الله

سجوده موضع يجاوز ل بصره فكان}.  خاشعون صلتهم

لن للفطرةا تكميل الشريعة به جاءت مما  فهذا «

الذل - وهو بالخشوع يؤمر الذي السائل الداعي

يدعوه من ناحية إلى ينظر أن حاله يناسب ل-  والسكون

". 69أمامه بصره وغض الطراق حاله يناسب ويسأله. بل

: النقصان أو بالزيادةا باللحن القراءةا.2

مسلم        . * صحيح في إل أجده لم
69  : ج     الفتاوى : 22مجموع 559ص 
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" باللحان القراءةا  أكره: " موضع في الشافعي قال "

 ليس: "أصحابنا  قال"أكرهها ل"  :موضع في وقال

كرهها فحيث ، حالين اختلف هو وإنما.  خلف فيها له

أو بزيادةا موضعه عن الكلم وأخرج مطط إذا:  أراد

، إدغامه يجوز ل ما وإدغام ممدود غير مد أو ، نقص

تغير فيها يكن لم  إذا: أراد أباحها  وحيث. ذلك ونحو

. ". أعلم  والله.الكلم لموضوع

  والسجود بالركوع الخلل.3

وهو واجبا، الصلةا في   الخشوع   كان " ...  وإذا

لم الغراب نقر نقر . فمن  والخشوع للسكون متضمن

من رأسه يرفع لم من وكذلك ، سجوده في يخشع

لن  يسكن لم ينخفض أن قبل ويستقر الركوع

لم يطمئن لم فمن بعينها، الطمأنينة هو السكون

في ول ركوعه في يخشع لم يسكن لم ومن ، يسكن

.   «  70عاصيا آثما كان يخشع لم ومن ، سجوده

الخشوع يذهب الدعاء تكلف.4

 .« الخشوع   ذهب العراب جاء إذا  :» السلف بعض قال

بغير وقع فإذا الدعاء، في السجع تكلف يكره كما هذا

القلب من الدعاء أصل . فإن به بأس فل تكلف

الدعاء في همته جعل .   ومن للقلب تابع واللسان

المضطر يدعو ولهذا ، قلبه توجه أضعف لسانه تقويم

أمر . وهذا ذلك قبل يحضره ل عليه يفتح دعاء بقلبه

بالعربية يجوز  .  والدعاء قلبه في مؤمن كل يجده
70  : ج     الفتاوى : 22مجموع  558ص 
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الداعي قصد يعلم سبحانه والله ، العربية وبغير

ضجيج يعلم فإنه ، لسانه يقوم لم وإن  ، ومراده

".  71الحاجات تنوع على اللغات باختلف الصوات

: الطريق قارعة في الصلةا .5

طريق في الصلةا الخشوع وينافي المصلي يشعل ومما

 ٍ   : الشافعية فقهاء قال ولذلك ، المارةا

لحديث.  "  الطريق قارعة في يصلى . ول   فصل»

ل مواطن سبعة" - :  ماعنه الله رضي-   عمر] *[ ابن

ولنه ، الطريق قارعة  وذكر.. " الصلةا فيها تجوز

.الناس بممر خشوعه وينقطع ،الممر من الناس يمنع

لترك  المنع: لن صلته صحت فيه صلى فإن

يوجب ل وذلك . الطريق من الناس لمنع أو  ، الخشوع

الخشوع يفقد لن مكروه إنه  فقالوا.72 الصلةا بطلن

.

ًا مصله أو ثوبه في يكون أن.6 صور

ًا أو : نقوش

- وهو والتلوةا الذكر عن فيلهيه بصره يشغل ذلك لن

وقد الخشوع - فيفقد يديه وبين الله مع الدب ينافي

من لرجل الله جعل { وما   – وعل جل  – الله قال

}. جوفه في قلبين

: المهذب صاحب وقال

71   : ج     الفتاوى : 22مجموع 489ص 
اعثر               * ولم ماجه وابن الترمذي في عمر ابن حديث من وجدته

: 1ج:   المهذب   72  64ص 
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رضي - عائشة روت لما يلهيه ما إلى ينظر أن ويكره »

عليه الله  صلى-  الله رسول : "  كان قالت  - اعنه الله

فرغ فلما . أعلم ذات خميصة وعليه  يصلي-وسلم

الجهم أبي إلى بها اذهبوا هذه أعلم  ألهتني: " قال

. . .م  خ"  73 بأنبجانيته وأتوني

ًا الصلةا.7 ًا أو حاقن ًا أو حاقب  : حازق

ًا: بالنون والصلةا ًا . أو بالبول أي حاقن : بالموحدةا حاقب

. بالريح حازقا: أي . أو بالغائط أي

في ذلك  عن -  وسلم عليه الله صلى  - النبي لنهي وذلك

. الحديث

وتحصيل الجر لغتنام الوضوء تجديد يستحب بل

. الخشوع

: طعام بحضرةا الصلةا.8

: ل ومتى يكره متى تفصيل ذلك في وللفقهاء

: أي الحضور القريب أو الحاضر الطعام توقان" .. 

. و عليه الصلةا قدم لو الخشوع يختل بحيث اشتهائه

على العشاء - : بتقديم وسلم عليه الله - صلى لمره

يتوفر لم . فإن خشوعه معه يتوفر ما .  ويأكل العشاء

وإل أيضا الوقت وسع إن ذلك .  ومحل شبع بالشبع إل

ًا فورا صلى ".  74 وجوب

غيره أو ثوبه أو ببدنه العبث تجنب.9

:

: المهذب  73 : 1ج  88ص 
74  : ج     القويم : 1المنهج 253 , 252ص 
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ثوبا أصلح أو ، فاسدا فكرا بقلبه فكر أو ، بلحيته .. عبث"

سجود ول ، صلته على فهو  ثقل أو  صبيا حمل أو

" .  75 أخشع كان كله ذلك تجنب عليه.  ولو للسهو

: مشروعة غير هيئة على القيام.10

-  بل الوسط في الدين وضع أي – الختصار فيحرم

: قالوا لذلك للخشوع أدعى السنة التزام

على وتقديمها واحدةا رجل على ... والقيام ويكره" 

ينافي تكلف لنه عذر ل حيث بالخرى ولصقها الخرى

لطول إحداهما على بالستراحة بأس ول  الخشوع

" .  76نحوه أو القيام

: الكلم بعلم والشتغال الورع ترك.11

يقول: الله عبد بن سهل كان

ُنزع أشياء، الناس في  غفل"  بتركهم الخشوع منهم ف

ويضيعون ، الكلم بإظهار العلم منهم ويذهب ، الورع

نقض ويصير ، النوافل في باجتهادهم الفرائض

علما، بينهم من وارتفاعها المانة وتضييع العهود

الزمان آخر في الصلح إلى المنسوبين بين من ويرفع

بدل فيكون المراقبة، وعلم الورع وعلم الخشية علم

الورع علم الدنيا. وبدل وساوس الخشية علم

النفس حديث المراقبة علم العدو. وبدل وساوس

قال: يغفل ؟ محمد أبا يا ذلك : ولم ووساوسها. قيل

ترى ، والمقامات والحب التوكل دعوى القراء في

الربا، يأكل وهو ، سنة عشرين ويصلي يصوم أحدهم

75  : ج     للماوردي : 1القناع 46، 45ص 
76  : ج     القويم : 1المنهج 252ص 
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مما وجوارحه عينه ول الغيبة من لسانه يحفظ ول

"  77 عنه الله نهى

الجدل.12

من يحرمه كذلك ، كلمه كثر من الخشوع ُيحَرم وكما  

) والعافية العفو الله . ( نسمأل جدله كثر

إلى كتب أنه الوزاعي عن الحلية في نعيم أبو روى

: القيسي غيلن بن الحكم

، الضغينة , وينبت القلب يفتن ما الجدال من " ودع

والفعل المنطق في الورع ويرق ، القلب ويجفي

ِنك أعظمهم قد فإنه قبلك الصالحين َعنى ما ...وليع

الخشوع من خدودهم على فجرت ، الساعة ثقل

... ، مناهلهم ظمأ على خوف من وطووا ، دموعهم

وخشوعا ، نافعا علما وإياك يرزقنا أن الله نسأل

.. الراحمين أرحم الكبر.. إنه الفزع من به يؤمننا

 ."  78عليك والسلم

انتهى.

الخاتمة

 أنني لم أقدمأسجلفي خاتمة هذا البحث أود  أن 

ًا ي جّمعُت لم أسبق إليه – ولكنشيء أو -جديد

أقوال العلماء المتفرقة في أمهات الكتب ، فكان

عملي تجميعا للمتفرق في موضوع الخشوع  .

77    : ج    الولياء : 10حلية  206ص 
78  : ج     الولياء : 6حلية  141ص 
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ًا  لهم ما  وقفتوتماما للفائدةا أسجل هنا ملخص

عليه :

 في فضل الخشوع

فضل الخشوع ومكانته عظيمة لنه :

.مترتب عليه فلح المؤمنين.1

.به يستجيب الله الدعاء.2

.ن ينالون ثناء الله ومدحهيولن الخاشع.3

ن ل تمس أعينهمين الباكيولن الخاشع.4

.النار

ن ل يلجون النار .ين الباكيولن الخاشع.5

.( إل تحلة القسم ) 

ن فيمن يظلهم الرحمن يوميولن الخاشع.6

 .القيامة

وقد وقفت على  أن الخشوع يراد به :

، الخضوع ، والضراعة ،  والتواضع ، والذل

والقرار بالستخذاء ، والسكون والطمأنينة  .

بأكل الخشن ولبسل يكون كما أن الخشوع 

 وإنما بمعرفة الله.، الخشن وتطأطأ الرأس 

والخوف منه وحبه وتعظيمه .

  الخشوعوانتهيت إلى أن بعض العلماء عرف

بمعناه في اللغة وعرفه البعض الخر بإحدى

 .ثمراته ولذلك تنوعت تعريفاتهم
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وأن الخشوع في الشرع أجمع ما جاء فيه

أنه :

"خشية من الله تكون في القلب فتظهر على    

 .79الجوارح " 

أما في بحث الصلةا :

فمعنى الصلةا في اللغة :

الصلةا هي الدعاء لشتمالها عليه وهذا قول.1

 جمهور أهل اللغة والتفسير.

وقيل هي صلةا لنها ثانية لشهادةا التوحيد.2

كقولهم أبي بكر صلى الرسول أي تله.

، والرحمة ، : الدعاء تعني اللغة في الصلةا أن  كما.3

.. وغيره والنافلة ، المعروفة والعبادةا  والستغفار،

. لها معنى على سبق ما دل وإن مشترك لفظ فهي

ًا الله : سمها هنا وأضيُف   – تعالى –قوله في إيمان

: صلتكم } أي إيمانكم ليضيع الله كان { وما               

..  .  وغيره

الصلةا اسم علم وضع لهذه العبادةا; فإن الله –.4

تعالى -  لم يخل زمانا من شرع.

 من صلةا .اولم يخل شرع     

} أن :قد أفلح المؤمنون وخلصة تفسير { 

الية     (     79 تفسير البيان  )C Dأضواء
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الية  إخبارا من الله -  تعالى -  عن فلح.1

المؤمنين ، وأنهم نالوا ما توقعوه .

الفلح تأكد للمؤمنين وثبت لهم ، وأنهم قد فازوا.2

بما طلبوا ونجوا مما هربوا.

الفلح قد حصل للمؤمنين وهم عليه في الحال ..3

المؤمنين لهم البقاء الدائم في الجنة ( وهو في.4

معنى الفلح لغة ) .

 :اليةوخلصة الخشوع في تفسير 

والخشوع في الصلةا هو: حضور القلب بين يدي الله

ًا لقربه، فيسكن لذلك قلبه، تعالى، مستحضر

ًا وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدب

ًا جميع ما يقوله ويفعله في بين يدي ربه، مستحضر

صلته، من أول صلته إلى آخرها، فتنتفي بذلك،

الوساوس ، و الفكار الرديئة. وهذا روح الصلةا،

والمقصود منها.  وهو الذي يكتب للعبد.

: أهمها أشياء على وقفت الثاني الباب وفي

أنه الصواب إلى القربف الخشوع وجوب  حكم في

. يسير ولو الصلةا من جزء في واجب

من جزء في -  ولو والحضور الخشوع يجبف يهعلو

. الصلةا بطلت إل -  و الصلةا
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له يستحب ولكن  بالعادةا يأمر فل الخشوع عدم من أما

. ذلك

قدر على كل ، الناس فيه يتفاوت درجات الخشوع وأن

، بالخيرات السابق ومنهم ، المقتصد . فمنهم خشوعه

. العافية الله . نسأل لنفسه الظالم ومنهم

إلى تنقسم الخشوع أسباب أن إلى انتهيت كما

. الخشوع يجلب به العمل الول .القسم قسمين

. وسجلت للخشوع على  يعين اجتنابه الثاني والقسم

. السباب هذه من عليه وقفت ما أهم

فمن أخطأت , وإن الله فمن أصبت إن الختام وفي

أعانني من كل أشكر أن يفوتني ل . و والشيطان نفسي

في علمية مادةا العون كان . سواء البحث هذا إخراج على

إرشاد و كنصح معنويا . أو كمبيوتر قرص على أو ، كتاب

 .

. الصالحات بنعمته تتم الذي لله والحمد
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الجمعة ليلة في الله بحمد منه انتهيت

 يونيه2 الموافق    هم1421  صفر29
2000

الخطيب الله عبد أبو
العلمية الفهارس

 اليات فهرس .
 الحأاديث فهرس  .
 الثار فهرس .
 وأالمصادر المراجع فهرس

.
اتالموضوع فهرس .
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المصحف ترتيب حأسب القرآنية اليات -  فهرس أ

اليــــة
   
السورةا  

رقم   
الية  

 رقم    

الصفحة  

{ سم الله الرحأمن الرحأيمب  }1-
الفاتح
ة

14 , 33

وأإنها وأالصلةا بالصبر {وأاسإتعينوا
لكبيرةا..}

 }نسبح بحمدك{
 ل علم لنا إل ماا علمتنا  }سإبحك{
} وأأقيموا الصلةا ــــ{

إل عليها كنت التى القبلة جعلنا {وأماا
لنعلم}

{أوألئك عليهم صلوات مان ربهم
} ..وأرحأمة

 وأأقاماوا الصلةا}{

- البقرةا2
      

45

30
32

110
143
157
277

33
18

5
17
32
16
17

َيا َها {  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آمَا ّت ّلَه ا ّق ال 1024عمران - آل3. } ثقاته حَأ

َيا َها {  ّي أ
ّناُس َ ُقوا ال ّت ُكْم ا ّب ِذيِ َر ّل ُكْم ا َق َل .} َخ

..} الصلةا واميقأ{وأ
القرآن يتدبروأن {أفل

ًا ماوقوتا} {إن الصلةا كانت على المؤمانين كتاب
..} كسالى قاماوا الصلةا إلى قاماوا {..وأإذا

..}{وأالمقيمين الصلةا 

4-
1النساء

77
82

103
142
162

4
17
32
16

7 , 44
17

 وأأقاماوا الصلةا}{
الغافلين} مان تكن {وأل

- العراف7
170
205

17
32

18 , 3517- النفال8}.{وأماا كان صلتهم عند البيت إل ماكاء وأ

}  وأأقاماوا الصلةا{
} ..ل يأتون الصلةا إل وأهم كسالى{وأ 

- التوبة9
5 , 11

54
17
17

73



10316..}وأصل عليهم إن صلتك سإكن لهم..{

8717- يونس10} الصلةا { وأأقيموا

2217- الرعد13}  وأأقاماوا الصلةا{

ُقْل ُنوا {  ِه آمِا ْوأ ِب ُنوا َل َأ ْؤمِا ...} ُت
خشوعا} {وأيزيدهم

 ..}وأل تجهر بصلتك{

107:109- السإراء17
109
110

8
13
18

10728- الكهف18{الفردوأس}

لذكريِ} الصلةا {أقم
َلصواُت للرحأمن َعِت ا } {وأ َخَش

}وأأمار أهلك بالصلةا{

- طه20
14

108 
132

32
12
18

َنا ْب َتَج َفاسْإ َنا َلُه {  ْب َه َوأ َيى َلُه َوأ َنا..} َيْح َلْح َأْص َوأ
}خاشعين  لنا وأكانوا.. { 

- النبياء21
90
90

8
13

لهدمات صواماع وأبيع وأصلوات وأماساجد}.{
.. } وأاسإجدوأا اركعوا آمانوا الذين أيها يا{

- الحج22
40
77

17
21

ْد َق َلَح {  ْف ُنوَن َأ ْؤمِا ْلُم } ا

ِذيَن ّل ِهْم ِفي ُهْم { ا ِت ُعوَن َصَل } َخاِش

ِذيَن ّل َوأا َلى ُهْم { ِهْم َع ِت َوا َل ُظوَن} َص ِف ُيَحا
..خالدوأن} .. وأالذين المؤمانون أفلح {قد

- المؤمانون23
1

2

9
1/11

7 ,8 , 19
20 ,21 ,
23 ,24 ,
49. 

7 ,8 ,13
19 ,20 ,

 23 ,26, 

28
33 

1128 - المؤمانون23}              { الفردوأس

5617- النور24} الصلةا { وأأقيموا

3117- الروأم30ِ} الصلةا { وأأقيموا
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ِإّن ِلِميَن {  ْلُمْس ِلَماِت ا ْلُمْس ِنيَن َوأا ْؤمِا ْلُم  وأ َوأا
 .. } إن الله وأمالئكته يصلون على النبي{

جوفه في قلبين مان لرجل الله جعل { وأماا
َيا َها {  ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آمَا ّت ّلَه ا ُلوا ال ُقو ْوًل َوأ  َق

- الحأزاب33
35
56

4
70/73

8
16
50

4

2917, 18- فاطر35}  وأأقاماوا الصلةا{

14318- الصافات37}فلول أنه كان مان المسبحين{

َفَمْن ّلُه َشَرَح َأ ُه ال ْدَر ِمِ َص ِْلسْإَل .. } ِل
الله نزل أحأسن الحديث كتابا .. }{ 

- الزمار39
22
23

9
41

}  وأأقاماوا الصلةا{
} ..وأيمح الله الباطل..{

} إليه تدعوهم ماا المشركين على {كبر

- الشورى42
38
24
13

17
22
32

1013 : 9- الطور52.. سإيرا} { يومِ

4638- الرحأمن55} جنتان ربه ماقامِ خاف {وألمن
رجا الرض رجت إذا } 413 - الواقعة56{

ألم يأن للذين آمانوا أن تخشع قلوبهم لذكر{ 
}الله .. 

169- الحديد57

وأمان يوق شح نفسه فأوألئك هم المفلحون{ 
{

923- الحشر59

وأمان يوق شح نفسه فأوألئك هم المفلحون{ 
{

1623- التغابن64

ُهم َأبصار 4323- القلم6 8} { خاشعًة 

2017- المزمال73} الصلةا { وأأقيموا

3117-  القياماة75 ل صلى} وأ{فل صدق

4317- المدثر74لم نك مان المصلين}..  {

خاشعة}  أبصارها{
... } النفس وأنهى ربه ماقامِ خاف مان وأأماا

- النازعات79
9

40
13
38

418- الغاشية88}تصلى نارا حأاماية{

113- الزلزلة99{ إذا زلزلت الرض زلزالها }

{فويل للمصلين ــــ الذين هم عن صلتهم
سإاهون }

517 , 4 الماعون107
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ًا البحث أحأاديث  - فهرس ب  بائي ألف ماخرج

الصفــحة راوأيِ
الحديث

تخـريج
* الحديث 

الحديث طرف

34
16 , 17
40
45

5
20

8
3  , 33

31
34
24
48

هريرةا أبو
هريرةا أبو
الدرداء  وأب

هريرةا أبو
بن النعمان

بشير
عمر بن
الخطاب

سعيد أبو
الخدري

أرقم بن زيد
عمار
عمار

أبو سعيد
الخدري

بنت   أسماء"
يزيد

خ, م,  غيرهما
م, ت, أ

أ و شي
, أ , ن, د م
 , جه , م خ

مي
, ن أ, ت

وغيرهم
, أ خ, ن, د

, ت, ن, جه, م
أ

أ, ن, د
أ, ن, د

عليه أقف لم
جه

: أ حأرف
أدبر بالصلةا المؤذن أذن " إذا

.."حتى ضراط وله الشيطان
ٍم"  َطَعا ُكْم إلى  ُد ُدِعَي أَح َذا  إ

ُيِجْب ْل  .. "َف
النفاق. خشوع من بالله " استعيذوا

.. " له قيل
ساجد وهو لربه العبد يكون ما " أقرب
.." فيه فأكثروا

" أل إن في الجسد مضغه إذا
 ... "صلحت

" اللهم زدنا ول تنقصنا .. "
" اللهم صلي على محمد .. " 

" اللهم إني أعوذ بك من علم ل ينفع
" ..

له يكتب ل الصلةا ليصلي العبد إن" 
"… ول سدسها

لم الصلةا من لينصرف العبد إن" 
"… نصفها له يكتب

إن الله تعالى حاط حائط الجنة لبنة" 
 ..من ذهب 

بخياركم أنبئكم أل الناس أيها" 
** :     :    : ن    :     :     داود أبو د الترمذي ت مسلم م البخاري خ التخريج اختصارات

 :   : البيهاقي   :     :    :    قي الحاكم حا الدارمي مي مالك ك أحمد المام أ النسائي
شيبة :     أبي ابن شي
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.. " إذا الذين: قال بلى:قالوا

40 بكر أبي
الصديق

لحكيما
 الترمذي

, قي

: ت حأرف
النفاق. خشوع من بالله " تعوذوا

  الله رسول : يا قالوا

20 , 23 أنس , حاابن عدي  
قي,  

 خـ: حأرف
خلق الله جنة عدن، وغرس

..أشجارها

9
50

 

  هريرةا أبو 

بن الله عبد
 عمر

 م, خ
 , جه ت

 سإـ: حأرف
" سبعة يظلهم الله في ظله يوم ل

 "000ظل إل ظله 
" سبعة مواطن ل تجوز فيها

الصلةا .. "  

9 عباس ابن :حسن ت
غريب

: عـ  حأرف
 .. "" عينان ل تمسهما النار

13
21
49
51

ابن سيرين
بن محمد

سيرين
عائشة

عليه أقف لم
 , شي أ 

أحمد المام
إل التسعة

الترمذي

 ك: حأرف
" كانت الرض خشعة على الماء .. "

كان رسول الله  ربما ينظر إلى" 
  80الشيء 

في بصره يرفع  الله رسول " كان
.."نزلت فلما الصلةا
خميصة وعليه يصلي الله رسول " كان

" ..

مرسل   80 الحديث
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45
9

21
33
49

مسعود وأب
البدري

هريرةا أبو
 عمر
عمر
سمرةا بن جابر

أ,  د, ت,
 غيرهم

ت, ن, أ
أحمد المام

*** المرقاةا

 , أ م 

 ل: حرف
يقيم حتى الرجل صلةا تجزئ " ل

"  والسجود الركوع في ظهره
الله خشية من بكي رجل النار يلج ل "

... " حتى
لقد أنزلت علي عشر آيات من" 

.."أقامهن 
جوارحه" لخشعت هذا قلب خشع " لو

أبصارهم رفع عن أقوام " لينتهين
" ..

18

40

علي

سعيد أبو
 الخدري

د, ت, جه, أ
. , مي

,  , د , ت خ
, ك , أ , د

. , مي

: مِ حأرف
"مفتاح الصلةا الطهور وتحريمها

".. التكبير 

ومن ، الله يعفه يستعفف " .. ومن
.." الله يغنه يستغن

الفتح       . *** في حجر ابن وذكره
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ًا الثار فهرس   جـ  بائي ألف مارتب

الصفحة قـائله
الثر

45
32
49
26
50
40
40
40

عياض  القاضي
بن الواحد عبد

زيد
الشافعي

قتادةا
السلف بعض
بن عبادةا

الصامت
حذيفة
حذيفة

:  أ حرف
تحسين استحباب على العلماء أجمع "

"..و بالقراءةا الصوت
من للعبد ليس أنه على العلماء أجمعت" 

" عقل ما إل صلته
" باللحان القراءةا  أكره"
 ..." القلب ، وهو الخوف وفي الخشوع "

" الخشوع   ذهب العراب جاء " إذا
" الخشوع الناس من يرفع علم " أول
وآخر ، الخشوع دينكم من تفقدون ما " أول

.. " تفقدون ما
.." النفاق وخشوع إياكم" 

17 الحسن
: ب حأرف

 بئس الخاطب أنت! تخطب وأنت تعبث"
"

41
27
27

الحسن
علٌي

يسار, بن مسلم
قتادةا

: ت حأرف
يتحازن كأنه الخطاب بن عمر عند  تنفس"

".. أو – عمر فلكزه
" الصلةا في اللتفات " ترك

" الرأس " تنكيس

17 أسماء
: ث حأرف

" ثم مسحه وصلى عليه"

25 ابن القيم
:  حأـ حأرف

حقيقة اليمان مركبة من قول وعمل" 
"

52 الوزاعي
: د حأرف

وينبت القلب يفتن ما الجدال من دع "
" القلب ُيجفي و الضغينة،
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44 أحمد المام
: ذ حرف

" عزيز يدي بين "  ذل

13
46
26
22

سفيان
الثوري

نعيم أبو
الزهري

عيسى بن
عمر

: سإـ حأرف
 .....  " سألت العمش عن الخشوع"

قال ؟ العلماء : من حمدون " ُسئل
.. " و لعلمهم المستعملون

"المرء في صلته سكون "
سمعت طلحة بن مصرف يقرأ: {قد" 

 .."أفلحوا المؤمنون}

51
27

بن سهل
الله عبد

مجاهد

: غـ حأرف
ُنزع أشياء، الناس في  غفل" منهم ف

.."الورع بتركهم الخشوع
" الجناح وخفض البصر " غض

20
20
40
40
32

بن عمر
الخطاب

عائشة
عائشة

الفضيل
عياض بن

الحسن
البصري

: ك حأرف
 كان إذا أنزل على رسول الله -"

 .. "صلى الله عليه وسلم- الوحي
.... "كان خلقه القرآن." 
مشى إذا الخطاب بن عمر  كان"

"وإذا : أسمع قال أسرع. وإذا
الخشوع من الرجل يرى أن ُيكره " كان

"  قلبه في مما أكثر
فهي القلب فيها يحضر ل صلةا " كل
"… أسرع العقوبة إلى

41
20 , 21 
27

بن سهل
الله عبد
كعب
الله عبد
 عباس بن

:  ل حأرف
كل تخشع حتى خاشعا يكون ل" 

.." جسده على شعرةا
آدم ثلثة. خلق إل بيده الله يخلق لم" 

... " إل بيده
عقلت ما إل صلتك من لك ليس" 

." منها

9
40
32

ابن
مسعود

بن سهل

:  مِ حأرف
بهذه عوتبنا وأن إسلمنا بين كان " ما

..." إل الية
منه يقرب لم قلبه خشع من" 
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الله عبد
بن معاذ
جبل

" الشيطان
وشماله يمينه على من عرف  من"

ًا .."فل الصلةا في وهو متعمد

27
37
27

 الدرداءوأب
المام
أحمد

وغيره
بن عمر
دينار

: هـ حأرف
هو إخلص المقال وإعظام" 

المقام واليقين التام وجمع
.."الهتمام

" اليهود فعل  هو"
" الهيئة وحسن السكون " هو

28
27

قتادةا
 الضحاك

: وأ حأرف
 وربوتها ومنها تفجر أنهار الجنة"
"

" اليسار على اليمين " وضع

13
40
48

5

العمش
بن عمر

الخطاب
الحسن
البصري
حذيفة

: يِ حأرف
ًيا ثوري ، أنت تريد أن تكون إماما" 

 و ل ... "للناس
ليس رقبتك ارفع الرقبة صاحب " يا

"  … الخشوع
قلب وافقت لو موعظة من " يالها

" حي
ترى فل المسجد تدخل أن " يوشك

ً فيه "  ًخاشعا رجل

وأالمراجع المصادر

العظيم القرآن.1

: التفاسير 
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جرير بن محمد  : المام القرآن فسيرت في البيان جامع.2
CD.  الطبري

عبد الدين : جلل بالمأثور التفسير في المنثور الدر.3
CD.  السيوطي بكر أبي بن الرحمن

تفسير القرآن العظيم : المام عماد الدين أبي الفداء.4
CDإسماعيل بن عمرو بن كثير . 

الجامع لحكام القرآن :  أبي عبد الله محمد بن أحمد .5
CD.   النصاري الندلسي القرطبي

CD.    الصنعاني الشوكاني  علي بن : محمد القدير فتح.6

َكُت.7 ُن المواردي محمد بن علي الحسن : أبو والعيون ال
العلمية الكتب دار ،  م1992 هم1412 : الولى . ط البصري

 بيروت ،

.. :  محمود القاويل وعيون التنزيل حقائق عن  الكشاف.8
CD.  الزمخشري الخوارزمي عمر بن

عمر بن الله : عبد التأويل وحقائق التنزيل أنوار.9
CD.  البيضاوي

بن الله : عبد التأويل وحقائق التنزيل مدارك.10
CD.  محمود بن أحمد

CD  السمرقندي تفسير.11

:  أبو الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد .12
CD.  الحنفي السعود

CD.  الندلسي حيان : ابن  المحيط البحر.13

CD  اللوسي تفسير.14

CD.  الرازي   : الغيب مفاتيح.15

CD.   المسير زاد.16

CD.   الثعالبي .17

CDالثاني الصرار المعلومات لتقنية حرف  شركة
CD     م1998

مطابع قطب سيد :الستاذ القرآن ظلل في.18
 م-1986 عشر الثانية الشرعية الطبعة بيروت الشروق

  هم1406
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: الحديث 
،   هم256:  ت  البخاري الله عبد لبي  البخاري صحيح.19

  CD 1987  بيروت القلم دار
 م1998 الثاني الصرار المعلومات لتقنية حرف لشركة      

سنة  ولىال الطباعة  النووي بشرح مسلم صحيح.20
 المكرمة مكة الفيصلية المكتبة    م1929-     هم1347

العسقلني حجر ابن البخاري صحيح شرح الباري فتح.21
CD الثاني الصرار المعلومات لتقنية حرف    لشركة

 م1998
لمحمد الشيخان عليه اتفق فيما والمرجان اللؤلؤ.22

  هم1047 الريث دار طبعة الباقي عبد فؤاد

   لشركة CD  المنذري : المام والترهيب الترغيب.23
 م1998 الثاني الصرار المعلومات لتقنية حرف

لتقنية حرف    لشركة CD.  الترمذي سنن.24
 م1998 الثاني الصرار المعلومات

   لشركة CD.    :  النيسابوري الحاكم مستدرك.25
إصدار  م1998 الثاني الصرار المعلومات لتقنية حرف

)CDلتقنية حرف شركة إصدار الشريف الحديث ) موسوعة
 م1998 الثاني الصدار المعلومات

: الفقه 

الكتب : دار ط الجوزية قيم : ابن الصلةا كتاب.26
.    م1982   هم1402   الولى الطبعة  بيروت العلمية

على طبع  تيمية ابن أحمد : للمام الفتاوى مجموع.27
.  خالد الملك نفقة

العلم طالب موسوعة    ضمن  CD:   الفتاوى مجموع.28
)  مجلد مائة ( خمس المتقدم المستوى الشرعي

الشافعية فقه
CD.  المذهب : صاحب للشافعي الم كتاب.29

CD.  المذهب :صاحب للشافعي العلم جماع.30
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على شطا محمد ابن بكر : أبو الطالبين إعانة.31
العين.   قرةا بشرح المعين فتح شرح

CD.  للماوردي الشافعي الفقه في القناع.32
لبي الشافعي مذهب أصول في المهذب.33

CDالفيروزآبادي.   إبراهيم إسحاق
ألفاظه بين والفرق المنهاج دقائق شرح.34

CD.           للرافعي المحرر وألفاظ
الفقهاء مذاهب معرفة في العلماء حلية كتاب.35

CDالقفال.  الدين :   لسيف
CD.  : للهيتمي القويم المنهج.36
CD.  للهيتمي الحضرمية المقدمة شرح.37
محمد شجاع أبي ألفاظ حل في القناع.38

CD.   الخطيب الشربيني
بن إسماعيل إبراهيم : أبو المأثورةا السنن.39

CD  المزني يحيى
سليمان بن :  الربيع الحضرمية المقدمة.40

CD المرادي
بن محمود بن : إسحاق الحديث اختلف كتاب.41

CDملكويه.  
CD  لبحاث التراث ماركز.  وأالمتعلم العالم سإلسلة : ضمن الشافعي    الفقه

   م2000ِ   هـ1420 الوأل الصدار  اللي الحاسإب

 : الرقائق 
رجب بن الرحمن :  عبد الجبار للعزيز والنكسار الذل.42

الجمل وحسين الطيف عبد عمر محمد . تحقيق الحنبلي
. السلمية الوعي ومكتبة   السلمية التوعية : مكتبة ط

    هم1414:  الولى الطبعة

   "  CD  القيم : ابن السالكين مدارج.43
له  مؤلف34 " ضمن القيم ابن الرباني العالم مؤلفات" 

اللي الحاسب لبحاث التراث : مركز إصدار الله رحمه
.   م2000   هم1420 الول الصدار

: . ط الجوزية قيم :   ابن السالكين مدارج تهذيب.44
. بيروت العلمية الكتب . دار الولى

 نعيم : : أبو الولياء حلية.45
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حوى سعيد : الستاذ النفس تزكية في المستخلص.46
  م1988  هم1408 الرابعة الطبعة  السلم : دار ط

:  ومتفرقات معاجم
CDشركة إصدار الشريف الحديث موسوعة : اللغة  معاجم

   م1998 الثاني الصدار المعلومات لتقنية حرف

)CD أبادي : الفيروز المحيط القاموس.47
CD  منظور : ابن  العرب لسان.48

 )CDلتقنية حرف شركة إصدار الشريف الحديث ) موسوعة
 م1998 الثاني الصدار المعلومات

CD : القرآن غريب في المفردات.49

بن قاسم بن محمد الدين : جمال العرب لسان تهذيب.50
الولى. الطبعة .بيروت العلمية الكتب :دار ط منظور

. الرسالة . مؤسسة الجوزية لقيم .ابن المعاد زاد .51
 هم1407 عشر خامسهال الطباعة للتراث الريان دار توزيع
. الرناؤط القادر وعبد شعيب تحقيق   م1987

- القيم ابنل    مؤلفا  34 )ضمنCD(  المعاد زاد.52
اللي الحاسب لبحاث التراث : مركز - إصدار الله رحمه

.  م2000   هم1420 الول الصدار
: مكتبة ط  المنجد صالح : محمد للخشوع ) سببا33(.53

. تاريخ بدون بالقاهرةا العلم
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