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            هذا الُكيبهذا الُكيبهذا الُكيبهذا الُكيب

الصالة يه ٔعظم ص ربط بيا وبني اخلالق سبانه، روا 
اخلشوع. ومثرة الصالة اخلاشعة السعادة والفالح يف انيا 

َن  ِ ُوَن افْلََح الُْمْؤم ٓخرة. قال تعاىل: ((قَْدْم وا ُمهْ ِيف َصَالِهتِ
 .2- 1: املؤمون سورة َاِشُعوَن))
اي نعش، فقدان اخلشوع يف الصالة، كام  هذا العاملومن حمن 

ْن ِشَْت عنه:" اء يف قول عبادة ن الصامت ريض هللا 

ا
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ِل ِْملٍ ُْرفَُع ِمْن الناِس الُْخُشوُع يُوِشُك ْن تَْدَُل  وَك ِبثَن ََّدِ
قَاَل ". رواه الرتمذي و َمْسَِد َمجَاٍَة فََال ََرى ِفِه َرًُال َاِشًعا

واخلشوع ال كون ٕاال يف القلب ٔوال،  غريب. َِديٌث َحَسنٌ 
املسموات خمتلف ستقل   صل بقوات ؤدوات تصب فهاملت

والصور واللكامت ..فهي ال تبقى فارة بل متتلئ خبليط معقد من 
قائية ومن أخار وأداث ولك ما حتويه البة الرواسب التل

من هنا  .الثقافة وجعية والطبيعية اليت يعش فهيا إالسان
اكن البد من ِمران وتدريب طويل لته ٕاىل ما يدل ٕاىل هذه 
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القوات اليت تصب يف القلب مارشة، واليت بناءا لهيا يتحصل 
وهذا الكيب يقدم  إالسان ىل اخلشوع ٔو ال يتحصل.

خطوات معلية ملعاجلة هذه املشلكة بٔسلوب تدرييب يمت عرضه 
وفق ما توصل ٕاليه العمل يف جمال التمنية ومعاجلة اخلواطر 

  .السلبية وحتفزي النوا إالجيابية يف العقل

  وهللا سٔل التوفق والقول
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5 
 

 هل حيدث ٔن تدل يف صالتك فال تدري ماذا قرٔت؟ -
 هل متىن ٔن يتحقق اخلشوع يف صالتك؟ -
  هل تدامهك اخلواطر وأعامل ؤنت يف صالتك؟ -
  هل رغب يف تعلمي صغارك اخلشوع؟ -

  
ٕاذا اكنت ٕاابتك بنعم ىل ٔي من هذه أسئ، فٕاليك 

  الصفات التالية ...
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 إليـــه توصـــل مـــا أحـــدث وفـــق مـــرة ألول عرضـــه
ــــم ــــال يف العل ــــة مج ــــة التنمي ــــواطر ومعالج  الخ

 العقـــل يف اإليجابيـــة النـــواحي وتحفيـــز الســـلبية
ـي ــم كــ�. البرشـ ــات دعــم ت ــه والخطــوات املعلوم  في

ـــومات ـــوان برس ـــم وأل ـــا ت ـــق اختياره ـــات وف  دراس
   .املجال يف فعاليتها أثبتت

  .والقبول التوفيق ونسأل هللا هذا
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        يف ٔخشع يف صاليت؟يف ٔخشع يف صاليت؟يف ٔخشع يف صاليت؟يف ٔخشع يف صاليت؟
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  :قال رسول هللا صىل هللا ليه وسمل
ـــــــلََح (  ـــــــلََحْت َص َذا َص


ـــــــغًَة ا ـــــــِد ُمْض ن ِيف الَْجَس


َال َوا

ـــــُه َال  ـــــَدْت فََســـــَد الَْجَســـــُد ُلك َذا فََس

ـــــُه َوا الَْجَســـــُد ُلك

  .)َوِيهَ الْقَلُْب 
  .مفق ليه
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        ::::حيدث مبراقة لك منحيدث مبراقة لك منحيدث مبراقة لك منحيدث مبراقة لك من
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        مراقة السمعمراقة السمعمراقة السمعمراقة السمع: : : : ٔوالً ٔوالً ٔوالً ٔوالً 
 ٔ .ذانٔع ٕاىل اس ٔمالت يفت 

 ملوت السمع. ب
  .ٕاىل احملرمات وسع الفارغ الغيبة،الم
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        تٔمالت يف سع ٕاىل أذانتٔمالت يف سع ٕاىل أذانتٔمالت يف سع ٕاىل أذانتٔمالت يف سع ٕاىل أذان
ٔكــــــرب ؤنــــــت تنصــــــت ٕاىل أذان، عــــــش لكمــــــة هللا 

 .وحاتكسبانه وده يف قلبك وكّربُه 
انصت بقلبك ٕاىل نداء الصالة أذان وتوقف عن ٔي  - 

 .م ٔو معل ال سامك
تفطن ٕاىل ٔن هللا ٔكرب من لك ٔد ؤعظم ؤّل، ومتعن  -

 .يف ض ٓريه
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معـــــىن التوحـــــد ؤنـــــت ســـــمتع ٕاىل رفـــــع امس  تـــــدرّ  -
 .هللا اليا يف الكون لكه

ــــبانه  - ــــه س ــــم ٕالي ــــق لكه ــــر اخلل ــــاه اسشــــعر فق وغن
 .عهنم

اسشـــــعر معـــــىن الشـــــهادة واســـــتذر ٔنـــــك شـــــهد  -
ــــــك  ــــــٔن ال ٔــــــد حيــــــمك حات ــــــام هللا ســــــبانه ب ٔم

  .سوى هللا
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ــار ــىل  - ــك س ــدًا رســول هللا ؤن ــىن ٔن محم ــعر مع اسش
 .هنه فهو رسول ربك ٕاليك
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        وقفةوقفةوقفةوقفة

معىن شهادة ٔن ال ٕا ٕاال هللا محمد رسول هللا  هل ستحرض
        مبهنج هللا يف احلياة ؤنت تتلفظ هبا؟ ؤهنا الزتام مك

تـــدر يف معـــىن دعـــوة هللا  لٕالقـــال ليـــه ومااتـــه 
ــــت ســــمتع ٕاىل ــــل بعــــدها: ؤن ال :  ّــــىل الصــــالة وق

  . قوة ٕاال  حول وال
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ـــــذر - ضـــــعفك وجعـــــزك وقـــــ حلتـــــك  ت
ــــــىل هللا   ــــــدك يف لك يشء ــــــل معمت واجع

 .ال حول وال قوة ٕاال  :ني تقول
ــــول    ---- ــــاء أذان ق ــــد اهت ــــرتك بع ــــم : ال ت اله

ـــــــة والصـــــــالة  ـــــــذه اعـــــــوة التام رب ه
 ،والفضـــــي يِٓت محمـــــدًا الوســـــ ،القامئـــــة
ـــــــه ـــــــًا محمـــــــودًا اي ودت ـــــــه مقام  . وابعث
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        ملوت السمعملوت السمعملوت السمعملوت السمع
 :من ملوت السمع اليت ميكن ٔن تؤر يف صالتنا

 سع ٕاىل الغيبة  -
 .اي الطائل مهكرثة سع ٕاىل الم الفارغ  -
        .سع ٕاىل احملرمات -
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        ملوت البرصملوت البرصملوت البرصملوت البرص
   .امنع عن النظر ٕاىل ما يف ٔيدي آخرن -
امحد هللا ىل النعم اليت ٔنعم هبا ىل ريك وٕان مل يصبك  -

 .مهنا ري مارش
مرر ٔمام عيك خمتلف النعم الظاهرة والباطنة اليت تتقلب  -

 .عندهاتوقف  فهيا، وتٔملها جدا 
  قل امحلد، دامئاً قل امحلد، دامئاً قل امحلد، دامئاً قل امحلد، دامئاً  
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        ::::تدر قو تعاىلتدر قو تعاىلتدر قو تعاىلتدر قو تعاىل
ُدْورُ { ِفي الْص   19:سورة َاِفرِ  }يَْعَملُ َائِنََة اُْْنيِ َوَما ُختْ
 .راقب هللا يف الرس والعلن -
 . جتنب ٕاطالق نظرك ٕاىل احلرام -
 . جتنب فضول النظر -
  .جتنب كرثة لتفاف والنظر ملا يف ٔيدي الناس -
يف عظمة وجامل لق هللا سبانه ولو قائق يف لك تٔمل  -

  .يوم
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 راقب هللا ف تنظر ٕاليه يف الرس والعلن
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        السانالسانالسانالسان                        
جمرد قول لسان ٕاىل حّول تلفظك ٓت وأدعية من  -

 .يف معاهيا وٕاحساس هباتفكر 
وجتدنب اخلوض  حمك بٔفاكرك، واطرد السلبية مهناتعمل الت -

  .فهيا
  .املشةر واملوضوات توقف عن سرتسال يف اخلواط -
- ٔشاكم اليسء بلتوقف عن ال اختذ القرار.  
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 مق بتفرش لسانك الستغفار وعّطره بذر هللا
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  .قلل من الم اي ال فائدة فه -
وسهتزاء  لسانك من السباب والشمت والسخريةطهر  -

 .ٓخرن
امنمية ونقل الم وجتنب إالشاات رد ٔنك ابتعد عن  -

 .مسعهتا من ٔد
جتنب انتقال العدوى ٕاليك من جمالسة النّاممني ؤحصاب  -

   .ئةاللكامت البذي 
 .ختلص من الفضول وجتنب اخلوض ف ال يعنيك -
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        وقفةوقفةوقفةوقفة
هل تفكر يف تطهري قلبك 
من ٔدران انوب واملعايص 

  ك ؟وضوئال 
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ٔمامك ؤنت  واستحرضهتدر يف ديثه صىل هللا ليه وسمل 
 َُه َخَرَجْت : (تتوضْْو الُْمْؤِمُن فَغََسَل َو ُالَْعْبُد الُْمْسِمل  َذا تََوض


ا

َْهيَا ِبَعْيَِْه َمَع الَْماِء ْو َمَع ِٓخِر قَْطِر 

ِه ُلك َخِطيئٍَة نََظَر ا ِِْمْن َو

َذا غََسَل يََديِْه َخَرجَ 

َو َهَذا َوا ْت ِمْن يََديِْه ُلك الَْماِء ْو َحنْ

ُرَج  ْهتَا يََداُه َمَع الَْماِء ْو َمَع ِٓخِر قَْطِر الَْماِء َحىت َخيْ ََخِطيئٍَة بََطش
نُوِب  ا ِمْن انَِق (  

  .رواه الرتمذي
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 اغسل قلبك مباء اليقني  -
ــــــد  - ــــــوب اكحلس ــــــن ٔدران القل ــــــك  م ــــــر قلب طه

  .والعجب والرء والتكرب
        

        تذرتذرتذرتذر
ــــــك الوضــــــوء  التــــــام مفــــــاح الصــــــالة وختيــــــل ٔن

ــــــــــن ٔدران  ــــــــــة م آن صــــــــــفة بيضــــــــــاء الي
  .املعايص
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  .تّه ٕاىل ما اركت من ٔخطاء قيل الصالة -
هللا سبانه سيغفر  لك  توضٔ ؤنت ميقن ٔن -

  .خطيئة ٕاذا استغفرت
اعزم ىل دم العودة ٕاىل  -

 .املعايص
اسشعر معىن الطهارة  -

 .القلبية والبدنية 
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لقك سبانه استحرض معىن ستعداد لقاء ا -
  .بطهارة القلب والبدن

ٔسبغ الوضوء وتدر ؤنت تغسل ٔعضاء الوضوء  - 
 .وادا تلو آخر

اسشعر معىن خروج اخلطا من وك وسار  -
 .بدنك حىت ٔظفارك

ف يف استعامل املاء واذر من رك املاء رس ال  -
 ار ٔنت تتوضٔو. 
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        ةةةةوقفوقفوقفوقف
        شعر ؤنت تتوض ٔلصالة ؟شعر ؤنت تتوض ٔلصالة ؟شعر ؤنت تتوض ٔلصالة ؟شعر ؤنت تتوض ٔلصالة ؟    مبمبمبمب
    

 تذكّرتذكّرتذكّرتذكّر
ُ َون : قـــــــْل بعـــــــد الوضـــــــوء ا ال


ََ ا


ْشـــــــهَُد ْن َال ا

ــــــا  ــــــوقٌن هب ــــــت م ــــــوُُ ؤن ِ َوَرُس ــــــُد ا ــــــًدا َعْب ُمَحم
ـــــــواب  ـــــــح ٔ ب ـــــــا ٔن تُف ـــــــزاءك هب ـــــــل ٔن ج وختي

  .اجلنة النية
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ِمْن ٍَد َما ِمُْمكْ « قَاَل رسول هللا صىل هللا ليه وسمل  
 فَُْبِلُغ  ِبُغ  -يَتََوض ُْسَْو ف -  ََ


الُْوُضوَء ُمث يَُقوُل ْشهَُد ْن َال ا

 ال

ِ َوَرُسوُُ ا ًدا َعْبُد ا ُمَحم نَو ُ ا ال


فَُِحْت  َُبَْواُب  ا

َا َشاءَ   . "الَْجنِة الثَماِنَيُة يَْدُُل ِمْن ّهيِ
 واه مسملر 
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ـــــاول احملافظـــــة ــــــىل وضـــــوئك دومـــــا وــــــدده  -
  تطاع فهــــــــو شــــــــهادةمترار قــــــــدر املســــــــســــــــ

   .ٕالميان
  
ـــــــه  - ـــــــديث رســـــــول هللا صـــــــىل هللا لي  رـــــــذ ت

ـــــمل ـــــَالُة  : "وس ـــــاِلُمكْ الص ـــــْريُ ْمعَ َـــــاِربُوا َو ُدوا َوقَ ـــــّدِ َس
ال ُمْؤِمٌن 


  ". َولَْن ُحيَاِفظَ ََىل الُْوُضوِء ا

  ان حانحصيح 
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        وقفةوقفةوقفةوقفة
  هل تتفرغ اء بني أذان وإالقامة؟ 

  
تــــــذر دومــــــا ٔن اــــــاء بــــــني أذان وإالقامــــــة 

قــــــال رســــــول هللا صــــــىل هللا ليــــــه . ال ــــــرد
ـَـــــــــاَء َال ُــــــــــَرد بـَـــــــــْنيَ اَْذاِن "وســــــــــمل ا ن 

ا
قَاَمِة فَاْدُعوا


  ". َواْال

 حصه ألباين
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  : قال رسول هللا صىل هللا ليه وسمل

  ) َِْسُل ِمِدُمكْ يَْغَ َهنًْرا ِبَباِب ن يُْمتْ لَْوَر يَْوٍم َمخَْس ُه ُلك
اٍت  ٌء ؟ قَالُوا ، َهْل يَْبقَىَمر ٌء، َال : ِمْن َدَرِنِه َيشْ يَْبقَى ِمْن َدَرِنِه َيشْ

لََواِت الَْخْمِس  فََذَِ : قَالَ  َُل الصيَْمحُ َم ، َالَْخَطا ن ُ ِهبِ و ا(.  
  حصيح الباري
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فّرغ قلبك من لك ٔد ومن لك يشء ؤقل ىل هللا وده -
 ال رشيك.  

 :ختلص من مهومك ؤحزانك وضعها وراء ظهرك وقل-
 " يـــــارب"
 .ٔفضل ما تواه به املصائب والكروب الصالةتيقن ٔن -

تذر ٔن ٔمه يشء يف حاتك وٓخرتك الصالة، وتذر ٔن 
 .املوت ئيت جفٔة

  .تذر ٔن الصالة يه ٔفضل معل تلقى به هللا عز ول-
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ام اكنت  اال تؤل ٔداء الصالة وال تؤخرها عن وقهت -
 .اشغاالتك

  .حزبه ٔمر فزع ٕاىل الصالةاكن النيب صىل هللا ليه وسمل ٕاذا  -
استقل الصالة حبب وتذر ٔن هللا حيب التوابني املقلني  -

  .ليه
  .تعود ىل جعل وقت الصالة وقت الراة وأس والسكون -
  .حتدث ٕاىل نفسك ومن حو عن مثرات الصالة اخلاشعة -
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ـــبانه ـــو س ـــدر ق ـــبانهت ـــو س ـــدر ق ـــبانهت ـــو س ـــدر ق ـــبانهت ـــو س ـــدر ق ـــا (( ::::ت َ هن

ـــَالِة َوا ـــْربِ َوالص لصِ تَِعيُنوْا َْواســـ

ال ََىل الَْاِشِعنيَ 

  )) لََكَِريٌة ا

   }45:سورة البقرة {
        وقفةوقفةوقفةوقفة

    هل تٔذ معك لصالة مهومك ؤحزانك ومشا؟هل تٔذ معك لصالة مهومك ؤحزانك ومشا؟هل تٔذ معك لصالة مهومك ؤحزانك ومشا؟هل تٔذ معك لصالة مهومك ؤحزانك ومشا؟    
 .راجع ٔولوتك من ديد وضع الصالة ىل رٔسها-
  .املشةتعمل التحمك بٔفاكرك وال تصبح ٔسريا لخواطر -
  .عش الحظة اليت ٔنت فهيا -
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    التكريالتكريالتكريالتكري
تذر ؤنت تقول هللا ٔكرب ٔن يبقى ربك سبانه ٔكرب من ٔي  -

ٔد يف نفسك، فلكام خطر ٔ د ؤنت يف صالتك، تذر 
  . ٔن هللا ٔكرب

-  نفعًا شعر اس  د مئ ن الٔ رانه وتذبتعظمي هللا س
 .وال رضًا سواه

  .وال ليشء فأ كربال ختضع ٔد  -



 
 

39 
 

  .قدرة هللا املطلقة وعظمته ولوه اسشعراسشعراسشعراسشعر -        
  ))))))))قليبقليبقليبقليب        هللا ٔكرب يف هللا ٔكرب يف هللا ٔكرب يف هللا ٔكرب يف ((((((((       
ٕاك والنظر ٕاىل خملوق بعني الرض والنفع وكّرب هللا حق  - 

 .كريه
تذر ٔن التكري ىل هذه الكفة مئ ما بني الساموات  -

 .وأرض
ٔنك حّرمت ىل نفسك ما اكن  تذر ٔن كرية إالحرام تعين -

  .ماا لها قل الصالة من شغال نيا وذرها



 

40 
 

        """"ٔعوذ  من الشيطان الرجمئعوذ  من الشيطان الرجمئعوذ  من الشيطان الرجمئعوذ  من الشيطان الرجمي: ": ": ": "ستعاذةستعاذةستعاذةستعاذة

تذر ٔن الشيطان سيغري ليك لك سلطانه ليرصف قلبك -
 .عن الصالة اليت ُحرم مهنا

تذر ٔن ستعاذة لست جمرد لكامت تُقال بل البد من  -
القلب لاللتاء ٕاىل هللا والتلص من وساوس جماهدة 

  .وخواطر الشيطان
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        سورة الفاحتةسورة الفاحتةسورة الفاحتةسورة الفاحتة
دب مع هللا يف صالتك، فال تلتفت وال تعبث أ ٔحسن  -

واسشعر معىن ٔن تقف بني يديه سبانه، وهو الغين عنك 
 .ؤنت الفقري ٕاليه

سم سم سم سم  :اقطع ٔم وراءك عن لك ما سوى هللا ؤنت تقول -
   هللاهللاهللاهللا
قلبك  تصح  عبودية مادام لغري هللا فك بغية فطهرلن " 

   ان ميية. "حىت ال يبقى فه ري هللا
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 ملّ لك هذا الشت اي ٔشه يف حايت؟ملّ لك هذا الشت اي ٔشه يف حايت؟ملّ لك هذا الشت اي ٔشه يف حايت؟ملّ لك هذا الشت اي ٔشه يف حايت؟
 هل جيعٔ كرث سعادة؟ -
 هل شعرك لطمٔنة؟ -
  هل خيلصك من اهلموم وأحزان؟ -

        تذرتذرتذرتذر
سوء ٔن انرصاف ذهنك واشغال اطرك بغري هللا من قيل 

  .أدب مع هللا
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-    تعانة املتواصس  ه  لنفسك معتّيقظ  وان. 
ٔن هذه الصالة رمبا ستكون ٓخر  شعرواس تذر املوت ٔكرث  -

 .صالة يف حاتك
-  ي تصيلالقك ا ٔو رضا سوى نفعا د مئ ن الٔ رتذ

قلبك قدر اي حيرض فه بُكب  من صالتك ٕاال وال . آن
 .فهيا
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َالَة :(( قال رسول هللا صىل هللا ليه وسمل الَْعْبَد لَُيَصّيلِ الص ن 
ا

ُبُعهَا ُسُدُسهَا ُمخُُسهَا  ُُْسُعهَا ثُُمُهنَا س ُعْرشَها ال

َما ُْكَُب َُ ِمْهنَا ا
 ))ُربُُعهَا ثُلُُهثَا ِنْصُفهَا 

  

 .مسند ٔمحد 
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    هللا سبانه يف صالتك؟هللا سبانه يف صالتك؟هللا سبانه يف صالتك؟هللا سبانه يف صالتك؟هل تقّدر عظمة وقوفك بني يدي هل تقّدر عظمة وقوفك بني يدي هل تقّدر عظمة وقوفك بني يدي هل تقّدر عظمة وقوفك بني يدي 
 .اهد نفسك وادفع اخلواطر -
 .استحرض معىن ٔن هللا سبانه ظر ٕاليك-
تذر ٔن هللا حيب احملسنني، ؤعظم إالحسان ٔن حتسن يف -

 .صالتك
تفكر يف ٔسامء هللا سبانه وصفاته العظمية ليعظم يف نفسك  -

  .قدر مااته والوقوف بني يديه
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 .ووقوفك بني يدي هللا سبانهاسشعر عظمة مقامك  -
 .ال تغفل عن الل هللا وكربئه -
استحرض وقوفك يوم القامة وتذر ٔنك يف زمن التوبة ؤوان  -

 .ستغفار فال تضيع الفرصة ىل نفسك
كون ٓخر رمبا  صّل صالة مودع واستحرض ٔن هذه الصالة -

  .صالة تلقى هبا القك سبانه
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املني ملء القلب وتٔمل يف معىن قو قل امحلد  رب الع -
 انهبنت تقول: سّٔيل عبدي و ثىنٔ : امحلد امحلد امحلد امحلد  

وىل النعمة اليت ٔنت فهيا ..توّه محلد  ىل لك يشء  -
  .صالتك  ووقوفك بني يديه سبانه فهي من ٔعظم النعم..
مرر ٔمام عيك خمتلف النعم الظاهرة والباطنة اليت تتقلب   -

  .فهيا، وتٔملها جدا وتوقف عندها
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        تذرتذرتذرتذر
 .ٔن هللا سبانه محمود يف ٔفعا ؤوصافه ؤسامئه -
ٔن كامل الشكر لعمل الصاحل واعتقاد القلب لثناء ىل  -

  .اخلالق املنعم سبانه
  هل ستحرض نعم هللا ليك وشعر بقميهتا؟هل ستحرض نعم هللا ليك وشعر بقميهتا؟هل ستحرض نعم هللا ليك وشعر بقميهتا؟هل ستحرض نعم هللا ليك وشعر بقميهتا؟

 .عش ة النعم اليت بني يديك طنة وظاهرة -
رمحة هللا سبانه وامل ٔن ٔعظم نعمه ليك ٔن رزقك ثق  -

  .سبانه محده وشكره
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 .ااسفد ٔنفاسك يف محد هللا وشكره ولن حتصهي -
اسشعر معىن العجز عن محده سبانه فشعورك لعجز عن  -

                                                                                                                  """"    امحلدامحلدامحلدامحلد"""" .محده من مجيل امحلد والعبودية
لس يف يدك وامحد هللا ىل النعم اليت ٔنعم هبا ال تنظر ٕاىل ما  -

  ىل ريك وٕان مل يصبك مهنا ري مارش
        وقفةوقفةوقفةوقفة

        هل سشعر نعمة الصالة والوقوف بني يديه  ومااته؟هل سشعر نعمة الصالة والوقوف بني يديه  ومااته؟هل سشعر نعمة الصالة والوقوف بني يديه  ومااته؟هل سشعر نعمة الصالة والوقوف بني يديه  ومااته؟    
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تذر ٔن الكري من الرش متنون ما ٔنت مقل ليه من  -
 .الصالة ومااة ما امل، وقد انقطعت  هبم  أسباب

لصالة، ؤخرج من اطرك لك يشء ولك ٔد ارصف مهتك  -
        .ٕاال الوقوف بني يدي هللا
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: اسشعر رمحة هللا عز ول ومشولها للك لقه، ؤنت تقول -
  "   "   "   "   الرمحن الرحميالرمحن الرحميالرمحن الرحميالرمحن الرحمي""""
تعمل العدل وإالنصاف وقرر الكف عن الظمل واملعايص ؤنت  -

                                                                                                                                                                            """"ما يوم انما يوم انما يوم انما يوم ان"""": تقول
ؤن ال ٔد يفر من  وكربءهتيقن دل هللا وٕاحسانه وقدرته  -

 .حسابه يوم ان
عش معىن الوقوف بني يدي هللا اليوم قل يوم ان وتذر  -

  .اجك لعفوه وصفه
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تذر ٔنك يف انيا ار سل ومسافر طريق ؤن آخرة  -
  . وتك ومقصدك

اليوم قل يوم ان وتذر عش معىن الوقوف بني يدي هللا  -
  .اجك لعفوه وصفه

تذر حقوق هللا ليك وحقوق الناس واختذ قرار املبادرة  -
  .لوفاء هبا

        



 
 

53 
 

  وقفةوقفةوقفةوقفة

حماسبة حماسبة حماسبة حماسبة فكر يف فكر يف فكر يف فكر يف وتوتوتوت، ، ، ، ٔعامٔعامٔعامٔعامليتك املبارشة عن ليتك املبارشة عن ليتك املبارشة عن ليتك املبارشة عن مبسؤومبسؤومبسؤومبسؤوهل شعر هل شعر هل شعر هل شعر 
 هللا هللا هللا ؟؟؟؟هللا    

وال رم لوم ىل آخرن وتذر ٔنك  املسؤوليةتعمل حتمل  -
وازرة لية مارشة وال زر مسؤؤعام وسلوياتك  ل عنمسؤو

 .وزر ٔخرى
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  .ابدٔ التغيري وال تظر الظروف املالمئة بل در بصناعهتا - 
يف وقوفك لصالة ٔن هللا  واستحرضاستعد ليوم احلساب،  -

  .سسٔ عهنا وعن حضور قلبك وعن ٔرها ىل حاتك
تعبد هوى النفس وال ٕاك نعبد، ٔال : اسشعر ؤنت تقول -

ؤنت  وتوّه لكك  وده ال رشيك ... انيا وال ماعها
        ....ٕاك نعبد وٕاك ستعنيٕاك نعبد وٕاك ستعنيٕاك نعبد وٕاك ستعنيٕاك نعبد وٕاك ستعني: تقول
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وٕاك  :فقــــرك واجــــك  ســــبانه ؤنــــت تقــــولتــــذر  -
ــــتعني ــــه و  .س ــــىل و   ــــني ــــىن ٔن ال مع ــــعر مع اسش

  .احلققة يف حاتك وعبادتك ٕاال هللا
        وقفةوقفةوقفةوقفة

    ىل حواجئك ومهومك؟ىل حواجئك ومهومك؟ىل حواجئك ومهومك؟ىل حواجئك ومهومك؟مبن ستعني قلبك مبن ستعني قلبك مبن ستعني قلبك مبن ستعني قلبك     
 .ٔر قلبك الستعانة  سبانه -
  .بيد هللا فالرزقأنية والشح  ختلص من -
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اهد : تذر ٔن ٔعظم مراد ومطلوب  يف انيا وآخرة -
 .الرصاط املستقمي

الهداية ..امجع قلبك ؤلص ااء بصدق لهذه الغاية العظمية -
 .لرصاط املستقمي

الطريق اي سار ليه أناء والصديقون والشهداء، ختيل  -
رصاط ان : واطلب مه سبانه بصدق رفقهتم ؤنت تقول

  .ٔنعمت لهيم
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تذر ٔن اخلسارة العظمى يف غضب هللا والضالل عن طريقه  -
  .ري املغضوب لهيم وال الضالني: والبعد عنه ؤنت تقول

     بظهر الغيب فهو مفاح التلص  ٔكرث من ااء لغريك -
لكام مسعت ريا ٔصاب ٔدا من الناس، توه    .من أنية

ٔن يبارك  فه، وٕاذا مسعت رشا ٔصابه، فادع هللا ٔن يرصفه 
 .عنه
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        الروعالروعالروعالروع
تذر ؤنت رع وحتين ظهرك ٔمام القك عظمة وكربء  -

 والل هللا سبانه
ك لكها ٕاال خلالقك قلبا ومعال، ظاهرا تذر ٔال تنحين يف حات -

 .وطنا
  .تذر ذ واكسارك وخضوك لسلطانه سبانه-
تذر ٔن الروع لس جمرد حركة ظهر تصدر من قلب افل اله -

  .سبان ريب العظمي وحبمده: ؤنت تقول
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        وقفةوقفةوقفةوقفة
        يف لك شٔن من شؤون حاتك؟يف لك شٔن من شؤون حاتك؟يف لك شٔن من شؤون حاتك؟يف لك شٔن من شؤون حاتك؟    هل قررت ٔال تنحين ٕاال هل قررت ٔال تنحين ٕاال هل قررت ٔال تنحين ٕاال هل قررت ٔال تنحين ٕاال 

بك وبني تلبية ٔوامر هللا يف  ارس لك قد يقف ائال -
  .حاتك لكها

استحرض اخلري اي جتده يف حاتك وٓخرتك ني تليب لك  -
  .ما ئمر به القك، من تسري ٔمورك ودفع الرض عنك
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ارفع رٔسك ؤنت واثق ٔن هللا سامع  -
مسع هللا ملن مسع هللا ملن مسع هللا ملن مسع هللا ملن ": لمك ظر ٕاليك وقل

    """"....ربنا و امحلدربنا و امحلدربنا و امحلدربنا و امحلد........محدهمحدهمحدهمحده
ربنا و امحلد : لسانكقل بقلبك قل -

محدا كثريا طيبا ماراك فه ملء الساموات 
وأرض وملء ما بهنام وملء ما شت من 

 .يشء بعد  
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        وقفةوقفةوقفةوقفة
هل شعر لرضا والسلمي ني حيدث ما ال روق  يف هل شعر لرضا والسلمي ني حيدث ما ال روق  يف هل شعر لرضا والسلمي ني حيدث ما ال روق  يف هل شعر لرضا والسلمي ني حيدث ما ال روق  يف 

        حاتك؟حاتك؟حاتك؟حاتك؟
 .امحلد ٕ حساس معيق: تعمل امحلد  ؤكرث من قول -
تقواها وزها ٔنت ري من زاكها الهم ٓت نفيس : رر ااء -

 .ٔنت وهيا وموالها
  .ٔلس رسرتك اجلديد من النية الصادقة والتقوى -
  .ثق مبا ريده هللا  وامل ٔن أمور خبواميها -
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        السجودالسجودالسجودالسجود
تذر ؤنت سد ٔنك نلت ٔعظم مزن لتقرب من هللا  -

 .سبانه
ىل أرض تذر عظمة الباري سبانه ؤنت تضع جهبتك  -

 وُختضع ٔىل ما فك لعظمته
  .وكربئه بصدق

تذر ٔنك ستعود ٕاىل  -
 .أرض والرتاب يوما
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سبان ريب أىل وحبمده : قل لك تواضع وتذل وخضوع -
 .جسد وي ي لقه وشق مسعه وبرصه..
ٔطل جسودك بني يدي هللا فالسجود من ٔرشف مراتب  -

 العبودية واخلضوع. 
 .تذر ٔن ٔقرب ما كون العبد من ربه وهو ساد -
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        هل شعر خلضوع  ؤنت ساد؟هل شعر خلضوع  ؤنت ساد؟هل شعر خلضوع  ؤنت ساد؟هل شعر خلضوع  ؤنت ساد؟
ٔ قلبك بتذر آخرة ووقوف الناس بني يدي القهم  -

 .لحساب
 .تواضع لناس لتنال ة اخلضوع بني يدي هللا..تواضع  -
  .اسٔل هللا يف جسودك ٔن رزقك اخلشوع -
 .غريكلوآخرة لنفسك و  ٔكرث من ااء خبريي انيا -
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ارفع رٔسك من السجود وضع نصب عيك مدى تفريطك يف  -
 .جب هللا واستغفره

قل بصدق رب اغفر يل وارمحين واهدين  -
 .وارزقين وافين

مدى اجك لهذه اعوات ؤن هللا  تذر -
 .وده من ميلكها
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 ....التحيات التحيات التحيات التحيات : بقاء م هللا سبانه ؤنت تتلو تدر يف -
اسشعر معىن التوحد وختليص مع لكه  وده ؤنه -

 .سبانه املستحق للك ذ ال سواه
ال جتعل تلفظك للكامت ادة جوفاء دون تدر فهيا،  -

 .واسشعار لعظمي معاهيا ؤرها
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    الصالة؟الصالة؟الصالة؟الصالة؟    هل شعر بتغري ٕاجياهل شعر بتغري ٕاجياهل شعر بتغري ٕاجياهل شعر بتغري ٕاجيايبيبيبيب يف سلو يف سلو يف سلو يف سلوك اليوك اليوك اليوك اليويميميميم بعد ٔداء بعد ٔداء بعد ٔداء بعد ٔداء
وقارن بني ما حيدث من ختيل لو ٔن ائطا يف مزن هتدم،  -

 !لل يف صالتك، و ما حيدث يف ائط ٔ و بت
 .الصالة معود ان حفافظ ىل عامد دينك -
تعلقك به بقوة ٔزل حب لك ما شوش ليك صالتك واقطع  -

  .وٕارصار وعزم
 .تٔكد من مدى التغري إالجيايب اي ٔدثته الصالة يف نفسك -
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لل يف صالتك فاحزن واعزم ٔو ٔي نقص ٕاذا اسشعرت  -
 .ىل معاجلته رسيعا

تٔمل يف اخلواطر واملوانع اليت حتول بك وبني ٕامتام اخلشوع يف -
  .صالتك

لل ٔسباب اشغاالتك ودد لها جحمها الطبيعي دون  -
  .تضخميها
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        هل شعر لسكنة والراة ٔثناء الصالة؟هل شعر لسكنة والراة ٔثناء الصالة؟هل شعر لسكنة والراة ٔثناء الصالة؟هل شعر لسكنة والراة ٔثناء الصالة؟
  .نفسك بني وضعك قل الصالة وبعدهاقارن  -
  .راقب مزاك العام بعد الصالة والحظ التغريات -
  .انه لسلوك بعد الصالة -
 .تذر رضورة جماهدة نفسك وصعوبة ذ اصة يف البداية -
 .خصص دوال راقب فه حضور قلبك يف الصالة -
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        ... ... ... ... مابعد الصالةمابعد الصالةمابعد الصالةمابعد الصالة
        
مق بنقل ما تعلمته ٕاىل ريك واول ٔن ترش هذه املعاين  -

 .فمين حو واصة الصغار العظمية لصالة
-  ّمك حنو تعلميهم مقاصد يف تعلمي الصغار الصالة، وه اه

الصالة ؤغراضها الروحة، وال تقرص اهمك بٔعامل الصالة 
  .وحراكهتا الظاهرة حفسب
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 هل هل هل هل هتهتهتهتمت بتعلمي مقاصد الصالة لغريك واصة أطفال؟مت بتعلمي مقاصد الصالة لغريك واصة أطفال؟مت بتعلمي مقاصد الصالة لغريك واصة أطفال؟مت بتعلمي مقاصد الصالة لغريك واصة أطفال؟
الطفل مذ احرص ىل غرز معاين إالحسان يف الصالة يف  -

ظفاره ومدار ذٔ راه، فٕان : نعومة نهٔ ن يعبد هللأ ن تعلّمهٔ
 .مل كن راه، فٕان هللا راه

ّمل الطفل أدب مع هللا يف صالته، من الل تعلميه سكون  -
  .جواره وخشوعها بني يدي القه وقّرب ٕاليه هذه املعاين
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ة يف راقب عن كثب وحبمكة مؤرشات انفعال الطفل اص -
 .الصالة ومق بشجعيه

-  ن يصيلٔ ٓت املادية يف مقابلذر من املاكفا. 
مق بتعويد الصغار ىل اهاب ٕاىل املساد والتعلق هبا،  -

ىل ذ هيم مثرات املداومةب ٕاوح. 
  .قّرب ٕاهيم معاين السكنة والطمٔنة ستعامل اخليال -
  .مبا يفهم وال ُكرث من الم فميل وسٔم الطفل ّدث -
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اول ٔن شجع الطفل ىل ٔن يطلق العنان خليا لرسح يف  -
 .اجلزاء كام اكن يفعل النيب صىل هللا ليه وسمل يف تعلمي ٔحصابه

- ن تقولٔ لس مع الطفل بعد الصالة وحتدث ٕاليهختيل : ا
ختيل النور يف ...كٔنك يف يوم شديد احلرارة، فٔتيك ظل حيمي

  .مع ربط ذ بصالته...ختيل...ختيل ..الظلمة الشديدة
  .واء اهبة ني سمع نداء الصالةارش يف بك ٔج -
اول ٔن جتعل وقت الصالة وستعداد لها، ٔمرا ام يف  -

  . البت ومعلنا
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خللق  وساده ٔقرانهجتربته يف الصالة نقل ىل جشع الطفل  -
 .بني الصغار ٔنفسهم دوار تدرية

ظهر ؤ ال تتٔخر عن ٔداء الصالة يف ٔوقاهتا ام اكنت الظروف  -
  .هم بذ دوما

 .حتبب ٕاىل القك كرثة النوافل وقّرب هذه املعاين لصغار -
حب هللا  من الل حرصك ىل منية احرص ىل  -

  .صالتك والتقرب ٕاليه لنوافل
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ويفة  الصالة ٕاتقانىل  بقدر حرصك حترص ىل المكال  - 
  .ٔداهئا، فالعربة ٔر اي ترتكه الصالة يف نفسك

التفكري ٓخرة وحهبا ٕاليه وال ركز ىل   الطفلٕاىلقّرب  -
  .أشياء احلسية حفسب

امة وارشح  الصالة يف جاحرص ىل تعويد الطفل ىل  -
 .مقاصدها
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  رب العاملني  هذا وامحلدُ 
  

 رمق النارش اويل
978-99901 -731-5 -4 

 رمق إاليداع ٕدارة املكبات العامة
  د ع 2012/10836
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  الدكتورة رقية العلواني

في مجاالت علمية متنوعة مابين تدبر  باللغتين العربية واألنكليزية قامت بنشر العديد من المؤلفات
، إضافة إلى تخصصها في الدراسات القرآن الكريم ودراسات المرأة واألسرة ومشاريع التنمية الشبابية

الجوائز العالمية منها جائزة األمير نايف بن عبدالعزيز فازت بالعديد من . اإلسالمية ومقارنة األديان
قامت بتقديم . فقه الحوار مع المخالف في ضوء السنة النبوية: آل سعود في السنة النبوية عن كتابها

تعمل حاليا . عشرات الدورات التدريبية خاصة فيما يتعلق بتنمية وتعليم مهارات التدبر والقيم اإليجابية
 .في جامعة البحرينأستاذا مشاركا 

  


