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        ريد لحاقه أن  كل  ماترفتذك   في صالتِك إذا استعجلت  

ن وقفت  أمامه وجميع ما تخشى فواته  بِي د م 

ة أخرى لها مر   تأم 

 

 

 

 جمع وترتيب

 الحاجه سوسن عبد العزيز خضر

 محاضرات الشيخ مشاري الخرازعن 

 اللهم اجعل عملي هذا خالصاً لوجهك الكريم

 ال تنسونا من دعائكم الطيب في ظهرالغيب
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ِجيمأعوذ ُ  باهلِل من  الش ْيطاِن الرَّ

حيِم ْحِمن الرَّ  بِْسم هللِا الرَّ

ما ت ْوفِيِقي إال َّ  باهللو 

 

 هتمامك حتى وإنعلى ا عندما تصلك رسالة فإنها تستولي

 كا عرفته أصبحت الرسالة تخص  وإذ ، لم تعرف الُمرِسل

باً كانت الرسالة محب بة ، وكل ما كان الُمرِسُل حبيباً مرأكث قر 

 ! هذه التي وجل هللا عز  ذا كان الُمرِسل هو، فكيف إأكثر

 كي " صالتك "لك  هللاتذك رك برسالة  بين يديك كلمات  

 . هللا فتلذ ذ بهامع فهي ِصلتُك  ، تحَفظها بقلبك وروحك

 

 

 

 

 جوهرالد ين ُكل ه

 لقِصلةٌ باهلل وإِحساٌن للخ  
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 (1) بالصالة تتلذذ كيف                    

 القلب والفهمحضور                      

 

، و نننرابك فيهنننا  طعامنننك فيهنننا الخ نننو ُكنننن فننني رو نننة  

ومننن أيننن  ؟ متننى تننهتي هننذه اللننذ  " لذذذ ة الصذذالة "النند مو  

معننناني لنننذ   ؟ أول معننننًى منننن وكينننف أجعلهنننا تسنننتمر   تنننهتي

 .القلب الصال  هو ح ور

القلب أعذب بكثير من أن تسرح في الصالة  مذا إن  حضور

وبذين  يعيش حالة الخشوع واللذذة والراحذةالفرق بين من 

ال ننكلي كل هننم يفعلننون مننن حينند ا دا   ؟ الخاشذذعحالذذة رير

 رالفرق هو ح نون نفس الوقت كل هم يهخذو نفس الحركات

 . القلب

  افي الدنيقلبك في صالتك ع ردقائق فقط ال تفكرأح ر اً ذإِ 

 ننور يزينندك خ ننوعاً فنني الصننال  بعنند ح عمننق رخننرهننناك 

في الصال  ولكن ال  ، قد يكون قلبك حا راً  الفهمهوالقلب 

حيم  نحن نسنهل منا الفنرق!  تفهم ما تقول حمن والنر  بنين النر 

ن علننى  مذذا الفذذرق الذذدقيق  لكننن حمننةر  المننع أن كليهمننا ينندال 

 ؟ بينهما
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وعرفت كل  كلمة تقرأها في الصال  لو كنت فِهمت معناها 

 ة الم كل حسست براحة وسكينة قلبك أبعادها مع ح ور

  نخ ع ال لماذا نسهل ثم ، أبعادها نعرف ال كلمات نرد د إننا

 في الصال  ؟!! 

ينندهللا هللا قولهننا وأنننت تقننف بننين تأن  هننذه الكلمننات ستح ننرا

ها وأسنننراراد تلنننك الكلمنننات وجنننل وكننننت عارفننناً أبعننن عنننز  

 .صالتك بإذن هللا  عورك وتتغي رسيتغي ر

ر أَ  فعال أن تتلذ ذ بصالتك فإن هللا إذا أردت كنرم ممنا تتصنو 

 طينك تلنك اللنذ  إذا رأن مننك العنزم، يُع وأعظم مما تتخي نل

داية الخ نو  فني الصنال  القلب وفهم الكلمات هو بفح ور

 ! فإن  قبول صالتك على قدر خشوعك فيها .ر إِحذ
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 (2)كيف تتلذذ بالصالة 

 الرجاءرشعو

ِ إِن َعُظَمننت ذُنننوبي يننا َعِلمننُت بِننهَن  َعفننَوَك فَلَقَنند ،  َكثننَر ً َرب 

، فَننننبَِمن يَلننننوذُ  ِسننننن  إِن كنننناَن ال يَرجننننوَك إاِل  ُمح،  أَعَظننننمُ 

 .الُمجِرُم َويَستَجيرُ 

ه الحالو  تندعونا النى أن حالو  الصال  وهذنحن الزلنا في 

البد  أن ال نعور جديند فينه عبناد  ألنذ  وهنذاعمنق نبحد عنن 

 ا، فإن  كثيراً من الناس رب ما هم حا رو تدخله في صالتك

هم ال يحس نون ب ني  أثنننا  القلنب ويفهمنون منا يقولنون ولكنن  

الفرح ديقه يحنننس  ب نننعور، إذا قابنننل أحننندهم صننن صنننالتهم

ننا إذا قابننل هللا عز   ،  ننتياقواإل إن ننه ال وجننل فنني صننالته فأم 

سنندخل ك الم اعر فهذا البد  منن تغيينره يحس  ب ي  من تل

أن ترجنننو رحمنننة هللا شذذذعورالرجاء فننني عمنننق جديننند هنننو 

تحنس  بنه  ؟ الجواب ، وهذا الرجا  كيف تحس ه عفوهوترجو

زاد رجاؤك في الصنال   أكثرإذا عرفت هللا كل ما عرفت هللا 

ذذِن  ُحسذذن أ ن ذذا ِعْنذذد   " قننال تعننالى فنني حننديد قدسنني أكثننر ظ 
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ْبذذذذدِ  ذذذذذاء  ع  ذذذذا ش  إذا دخلننننت بهنننننذا  " ي بِذذذذذي ف ْلذذذذي ُظنَّ بِذذذذذي م 

ً ال عورفستتغير   . صالتك تماما

أ ْنذذذتُْم  اْدُعذذذوا هللا   الصذذذالة والسذذذالم " يقذذذول النبذذذي  عليذذذه و 

ج   اْعل ُمذوا أ نَّ هللا   ، اب ذةِ ُموقِنُون  بِاْْلِ  ال  ي ْسذت ِجيُب ُدع ذاًء ِمذنْ  و 

ه   ر افِذذل   ق ْلذذب     ، ترجذذو أكثرممذذا يعطيذذك كذذذلك كنذذت فذذإذا"  ال 

هللا بالرجننا  ولننيس لننى أن يكننون إقبالننك عولكننن ب ننرط هننو

  ؟ الفرق بين الرجاء وبين التمن ي ما بالتمن ي

يسنلك بصناحبه طرينق الجند أن التمن ي يكون مع الكسل وال 

 يكنون منع بنذل الجهند وحسنن التوكنل  ، والرجنا جتهادإلاو

ننا أن تتمنننى مننن هللا  لننك ويرحمننك وأنننت معننر  أن يغفرأم 

 . ! هذا مستحيل ! عنه

ذاِلحاً ثُذمَّ  " قال تعالى ع ِمذل  ص  ذن  و  مم  ن ت ذاب  و  إِنِ ي ل غ فَّاٌر ِل م  و 

  . " اهت د ى
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 (3)كيف تتلذذ بالصالة 

 الهيبةشعور

  

جنا منن  ويمكنننا لنى الفهنم ثنم  الرجنا  إح نورالقلب لقد تدر 

رخراآلن أن ندخل ب   .  الهيبةهو  عورعمق في  عور 

 .الهيبة نو  من أنوا  الخوف 

 ؟ الفرق بين الخوف والخشية والهيبة ما

 الهروب منننن النننذهللا تخننناف مننننه إال  منننع هللاهنننو : الخنننوف

 .منه ليه ال تفر  إسبحانه فهنت تفر  

ننا الخ ننية هننو خننوف مننع علننم  فننإذا زاد علننم العبنند برب ننه :  أم 

 . صار خوفه خ ية 

ا " : قال هللا تعالى اءُ  ي ْخش ى هللا   إِنَّم     " ِمْن ِعب اِدِه اْلعُل م 

، عظمة هللا وهيبتنه  فهي خوف مع علم  وتعظيم:  ا الهيبةأم  

، وربننا سنبحانه لنه هيبنة عظيمنة  هي أعلى مراتب الخنوف

ته تلك الهيبة    .ال يعلمها إال  من هز 

  .بها بو وح فال ذهللا يقف بين يدهللا هللا ي عر
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فذإن  الحيذاة ال تطيذب إال   كلُّ خوف  مؤلٌم إال  الخوف مذن هللا

يوصذلك الذى الوجذود مكذان فذي يوصذلك الذى أحلذى ألن ه  به

 ؟  أال تحب  أن تدخل الجنة الجنة

ب أن سننوف تحننس  بتلننذ ذ يمتلننى  قلبننك مننن هيبننة هللا ف جننر 

 وخ ية في صالتك .

 (4)كيف تتلذذ بالصالة 

 شعورك بحب هللا

 

حا ننر   ن ننك فنني ح ننر  بم اعربنند  أن تنندخل الصننال  ال

اليِقَظننة أو تنندخل الصننال   ، فننإذا كنننت فاقننداً لتلننك الننروحهللا

عبادات قلبية فإنك التحس  بخ و  واهنة  عيفة بالبم اعر

  . نتهي ويكون من الما يالصال  وهذا مايجب أن ي

قمنة وهنو  وأعالهاأن تهتي بهف نل تلنك الم ناعر بقي عليك

الرازق هنننو الخنننالق هنننو ننننه هو شذذذعورك بحذذذب  هللا تعذذذالى

المنَدب ِر لجمينع اللطيف هوالُمجمل هولُمعطي هوالُمحسن هوا

، كما إننه لنيس كمثلنه  ني  كنذلك لنيس كحب نه  ني  را مو

 .وهذا مايجب أن يكون بينك وبنين هللا منن حنب   المثينل لنه 

مننا  حنند  ؟ الحب  ا قلذذت كيذذف أحذذا  بهذذذا الشعورشذذعوروإذ

بسننبب ف ننل   عاملننه معننك أولُحسننن ت أو ، تحب ننه إال  لجمالننه

فننا   وال تُحصننىتُعنند   بينمننا نِعَننم هللا عليننك ال ، لننك أسننداه 

 . جمع كل صفات الجمال والجالل والكمال
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، بينما أنت تقف بين  عامل معك طول اليوم بهحسن تعامل  يت

اُء  " ع ننر دقننائق فننال تُحسننن التعامننل معننهيديننه  ذذز  ذذْل ج  ه 

ْحس انِ  ْحس ذان اْْلِ نفسنك وتُحسنن الوقنوف  أال تنرحم  " إِالَّ اْْلِ

 إلينه مننهف هللا لم يكن  ي  أحنب  ؟ فمن عر بين يدهللا ربك

                       بنه منن هللا ويعيننهولم يبَق لنه رببنة فيمنا سنواه إال  فيمنا يقر  

حبتننه لننى مإسننباب التنني تنندعوك ، أقننون ا  ليننهإه لننى سننفرإ

حنننب  أن والحينننا  مننننه هنننو أن تعنننرف أن  هللا َحيِننني  ِسنننتِ ير  ي

عليك فاْسنتحي مننه صنبور ، يسترك من الذنوب والمعاصي

ذذذِريٌم  نَّ هللا  اِ  " : يقذذذول النبذذذي الكذذذريمفإن نننه يسنننتحي مننننك  ك 

ف ذذع   ذذاإِل ْيذذِه ي ْسذذت ِحي إِذ ا ر  ْيذذِه أ ْن ي ُردَُّهم  تَّذذى  ِصذذْفراً  اْلع ْبذذُد ي د  ح 

ْيذذذراً  ذذذا خ  ذذذع  فِيِهم  ي هللا مننننا أال نحنننن حتنننى يسنننتح نْ َمننن " ي ض 

اد خ نوعك حب نك   ز! إذا زاد  يزيدك هذا ال عورمحبةً  

  . في الصال 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 (5)كيف تتلذذ بالصالة 

 مناجاة هللاشعور

  

ُكْم إِذ ا  " : ي  الكذريم عليذه الصذالة والسذالمقال الن بذ ذد  إِنَّ أ ح 

بَّهُ  رم ان والسي ما في  هر " ق ام  فِي ص التِِه ف ِإنَّهُ يُن اِجي ر 

يزينند خ ننوعهم ويزينند الننناس عننند صننال  القيننام أال تجنند أن 

بالند عا  والكنل  أينديهم مرفوعنة  منامإلاعنندما يبندأ  ، بكاَ هم

   ؟ ما الذهللا كانوا ي عرون به،  السما  لىإ

الخ نو  فني الصنال   فنإذا أردت هللا ينذاجوني عرون أنهم 

لصنال  كل ِنم هللا خاِطنب هللا فنإذا دخلنت فني ا،  تحد د منع هللا

 ، تخاطبنه بكامنل صنفاتهأن ك ووقفت بين يندهللا رب نك فلت نعر

من الناس ال يست عرون أنهم في صلة منع هللا ال كحال كثير

إذا  ،رديد منننن طنننرف  واحننند وهنننذا خطنننه كبينننوكنننهن الحننن

أهللا أنت  ،ركبأهللا  : ت عرت في بداية الصال  وأنت تقولسإِ 

الحمند  ها هكذا فني قلبنكيجب أن تست عر  من كل  يأكبر
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إياك نعبد وإيناك نسنتعين ،  بنعمك   أنت الذهللا أنعمت علي  

  . على  ي  إال  باْستعانتكقو  لي حول والأهللا ال

حمنداً كثينراً ، خاِطْبهُ ربنا ولك الحمنُد  بتلك المناجا ست عرإِ 

 ً ب  ب  ليس لني رَ ، خاِطبه قل له في السجود يارَ  طي باً ُمباركا

أبلقت بابك فإني أحسن الظنن  بنك سنترحمني وسواك حتى ل

ذد ني عبذدييقذول ،  فإن ه يُخاِطبك، خاِطبه  وتقبلني م   أثنذى ح 

د ني عبديعبدي  عليَّ  ا ً فهنت طيلة الصال  تعيش مناجن مج 

ر ؤادك وتسنكب علنى فن عليك من قَبنلقلبَك بسعاد   لم تمر  تنو 

 عليك في حياتك .سكينةً تُطفئ كل  ألم  مر  
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 (6)كيف تتلذذ بالصالة 

 األذان

 

ة الصننال  تكننون مننع تكبيننر  يظن ننون أن بدايننمن الننناس كثيننر  

 ، فالصنال  تبندأ قبنل هنذا بكثينر كذلكوليس ا مر،  حراماإل

 . مقدماتها من حيد ثواب

اُل اْلع ْبذذُد فِذذي  " : يقذذول النبذذي عليذذه الصذذالة والسذذالم ال  ي ذذز 

ئِك ذذةُ  ال  ت قُذذوُل اْلم  ة  و  ذذال  هُ ي ْنت ِظذذُر الصَّ ذذالَّ ذذان  فِذذي ُمص  ذذا ك  ة  م  ذذال  ص 

ذِرف  أ ْو يُْحذِد    تَّذى ي ْنص  ْمهُ ح  فني  " اللَُّهمَّ اْرِفْر ل هُ اللَُّهمَّ اْرح 

 نه يحل  له  ، ، ال في حكمها أهللا في ثواب الصال  ، صال 

بل تبندأ الصنال  قبنل هنذا كالم وبيره مما ُمنِع في الصال  ال

 .أي ا 

ذذُدُكْم  " : عليذذه الصذذالة والسذذالميقذذول النبذذي   ذذأ  أ ح  ضَّ إِذ ا ت و 

ج  ع اِمذداً ف أ ْحس ن   ر  هُ، ثُمَّ خ  ذبِ ك نَّ  ُوُضوء  ْسذِجِد ف ذال  يُش  إِل ذى اْلم 

ة   ال  ابِِعِه ف ِإنَّهُ فِي ص   . " ب ْين  أ ص 
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حمانية ماذاقهننا ارالر  سننرمن ا تبنندأ مننن ا ذان وهننو كنننز اً ذإِ 

  . ينتبنه لهنابديعة قل نة منن ه أسرارذان في ا ، من الناسكثير

 اد خ ننوعه زذان قبننل الصننال   مننن ارتبطننت م نناعره بننا

    . افيه

والجننواب  ؟ ذان والخشذذوعألمذذاهي العالقذذة بذذين ا قذذد تقذذول

كم: من هورفي سؤال رخ النذهللا ال يندعكم تخ نعون فني  عدو 

 كل جهندهفيها ويفرغ أذهانكم دون التركيز، وي رد  الصال 

الجنننننواب  ؟ َمنْ روطاقتنننننه كننننني تفك نننننروا بنننننههللا   ننننني  رخننننن

    .ويُغيظه ذان يُرهب ال يطان  ، طي ب ا يطانال هو

إذا نذذذودي للصذذذالة :  قذذذال النبذذذي عليذذذه الصذذذالة والسذذذالم

لمذاذا يفعذل  ذانألشيطان ولذه صذوت حتذى ال يسذمع االأدبر

 فحاول أننت أن ؟ لشدة ريظه من هذه العبادة ويكرههاذلك

التني ابل السنوات الطويلنة ، إنتقم لنفسك مق تزيد في ب به

لنم إن  هللا عجك فيها أو يُلهيك وأننت فني الصنال  واعكان يُز

 . يحب أن تُغيظ أعدا ه

اً  إِنَّ  " ذذُدو  ذذُدوَّ ف اتَِّخذذذُوهُ ع  اسننتمع لنن ذان  " الشَّذذْيط ان  ل ُكذذْم ع 

 ً واطرد  نيطانك النذهللا يجعنل صنالتك  وزد صالتك خ وعا

 تعباً بال حسنات .
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 (7)كيف تتلذذ بالصالة 

 األذان فرصة لزيادة حسناتك

 

أجر صنالتنا ، نحن ننقص من  ذان الثاني في أهمية ا مرا

ذان فرصننة لنننا لكنني ن نناعف  ، ا والخ ننو بعنندم التركيز

 ؟ حسناتنا كيف

ذذدَّ يُْغف ذذ"  : عليذذه الصذذالة والسذذالميقذذول النبذذي  ِذ ِن م  ُر ِلْلُمذذؤ 

ْوتِهِ  ُد ل ذهُ  ص  ي ْشه  ذْوت هُ ، و  ي ذابِا  س ذِمع  ص  ْطذب  و  وإذا "  ُكذلُّ ر 

ً هذا أجرقلت  قال النبي ، إسمع ماذا  المؤذن وأنا لست مؤذ نا

قذذل مثذذل مذذايقول المذذؤذ ن ولذذك  " : عليذذه الصذذالة والسذذالم

من صذذل ى أجذذر ولذذه " : كمننا قننال عننن المننؤذن " مثذذل أجذذره

ا قال رجنل  " معه  ِذ نِيَن يَْفُ نلُونَنَاإِن  اْلُمنؤَ  يَنا َرُسنوَل هللاِ ولَم 

ذذا ي قُولُذون   " : ق ذال   ْيذت   قُذْل ك م  ذذْل تُْعط ذهْ  ف ذذِإذ ا اْنت ه  أنننت   " ف س 

  .ترد د خلفه تهخذ مثل أجره 
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وتخي ننل لننو كننان فنني الحننرم مسننجد  كامننل تخي ننل كننل يننوم أجر

  .المسجد النبوهللا أو المك ي

يسنتخرجون  سبحان منن جعنل النناس أذكينا  يعرفنون كينف

 . عظيموأجرالحسنة بعمل يسير

 

                    

 

 (8)كيف تتلذذ بالصالة 

 ذانألهللا أكبر أول كلمة في ا

 

ذان منن أجنل الخ نو  فني الصنال  أول  الزلنا في أهمينة ا

 ؟مذاذا تعنذي لذك هللا أكبذرإذا قلتهنا ذان هللا أكبرفن كلمة في ا

من : هللا أكبنر عتها وأنت فني تجارتنك فهني تقنول لنكإذا سم

، وإذا سنمعتها وأننت  جارتك فاتركها واذهنب إلينه سنبحانهت

لنى صنالتك هللا إقظ ، إسنتي بين أهلنك وأوالدك هللا أكبنرمنهم

 ، هللا ببنننناترا هننننوا  وال هللا اكبننننرمن،  من النننننومأكبننننر

، لهنذا  من النزهنات، هللا أكبنر م ناهد  المسلسنالتمن أكبر

  . من مر عليك المؤذ ن أكثررهاركي

مذذا الذذذي يذذدعوك أن تتذذرك كذذل شذذيء وتلب ذذي هذذذا  : سذذؤال

ينامن ال  جلنك ،  ال إله إال  هللا وال معبنود سنواههو ؟ النداء
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نندا  ، إتنرك كنل   ني  واذهنب النى  يستحق العباد  إال  أنت

 . ربك 

، أننننت  ، أ نننهد أن   اً رسنننول هللاهللاال إلنننه إال   مننناذا بعننند

اً برسنول هللا  عندما تؤدهللا عبناد  الصنال  سنوف تؤد يهنا مقنر 

 .ومت بعاً هديه 

 أيتُمذذوني أصذذل يصذذل وا كمذذا رعليذذه الصذذالة والسذذالم: قذذال 

ً لننه إِ ال  أ ننهد أن ، وأ ننهد أن   اً  إال  هللا عبودي ننة وإخالصننا

 ذان وفي هنذا اات باعاً له ته ورسول هللا إقراراً بصدق رسال

  والسنالم النذهللا رفنع عليه الصنالت ارك في رفع ذكرالنبي 

 .هللا منزلته 

بعد ذلك هو يقول حي  على الصال  وأنت ماذا تقول الحنول 

التك إال  ننك لنن تصنل ي أو تخ نع فني صن وال قو  إال  بنا  

 .اذا أعانك هللا عليها 

ثنم  ُخنتم ،  فالح نجاتك وفالحك في هذا النندا ثم  حي  على ال

، هللا أكبنر فني  من الندنياهللا أكبنر ، ذان بمثنل منا ابتندأ بنه ا

 االقبال على اآلخر  .
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 (9)كيف تتلذذ بالصالة 

 لى لقاء الحبيبإاألذان نداء 

  

 ؟  ذان أي ا ماذا يعني لك ا

،  لننى لقننا  الحبيننبإ، ننندا  ينندعوك  لننه معنننى جميننل ذان ا

ه االنسنان ، وبالباً إ أبلى حبيب على قلبك ربك لنى إذا توج 

، وقند يكنون فرحنه  ، فإنه يفنرح جنداً بهنذا اللقنا  لقا  حبيبه

  . قبل هذا اللقا 

منن كنره لقنا  هللا كنره و ، لقا  هللا أحب  هللا لقنا ه فمن أحب  

، ال نننوق  بقنننرب لقنننا  الحبينننب ذان إعنننالن ، فنننا هللا لقنننا ه

المبننادر  لمحبننوب ويحمننل الُمحننب علننى العجلننة فنني ر ننا ا

عة يننذهبون بسننر لننذلك الننذين يحب ننون هللا ،رليننه علننى الفننوإ

  . ذان لتلبية ندا  ا
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ذان وال تنتظنر  اسنما  فور لى الصنال  إوتجد المرأ  تقوم 

 .الوقت رخر

ع جِ  " ذىو  ِب  ِلت ْرض  ً   " ْلُت إِل ْيك  ر  وفرحنةً  لينه سنبحانهإ  نوقا

 .بلقائه 

بالصننال  إن سننتمتا  فإن ننه مقد مننة تُنندخلك لإ ذان إسننتمتع بننا

  ا  هللا .

 

 

 (11)كيف تتلذذ بالصالة 

 أنواع الُمصل ين

 

ذذُب بذذِه  " : عليذذه الصذذالة والسذذالمقذذال النبذذي  اس  ل مذذا يُح  أ وَّ

ذذذذلح   العبذذذذُد يذذذذوم  القيامذذذذِة الصذذذذالة َ  ل ذذذذهُ ، فذذذذإْن ص  ذذذذل ْت ص 

ِلهِ  ِلهِ ، وإِْن فس د ْت ف س ذد  س ذائِرُ  س ائُِرع م  هنناك  أننوا  و " ع م 

 .من المصل ين في الصال  

وقنننت منننع الجماعنننة مننننهم َمنننن يصنننل ي فننني المسنننجد أول ال

عند هللا من الُمفلحنين ويننال أعلنى المننازل وخا عاً فيها فهو

، " : قذذال تعذذالى َ  اْلُمْؤِمنُون  تِِهْم الَّذذِذين  ُهذذْم ق ذذْد أ ْفل ذذ ذذال  فِذذي ص 

اِشعُون   إذا أد ينِت جنر اِك أيتهنا ا خنت المؤمننة مثنل ول " خ 

 .صالتِك في أول وقتها وخ عِت فيها 
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 قذذالولكنننه بيرخا ننع  ومنننهم َمننن يننؤد هللا الصننال  فنني وقتهننا 

ذل ِي " : النبذي عليذه الصذالة والسذذالم ذذال ة   إِنَّ اْلع ْبذد  ل يُص   الصَّ

ذذذا  َّ م  ذذذا إِال  ذذذا  ل ذذذهُ ِمْنه  ا ثُُمنُه  ا ُعْشذذذُره ا تُْسذذذعُه  ا ُسُدُسذذذه  ُسذذذبُعُه 

ا ذذارُ  ُخُمُسذذه  ا بُعُه  ذذا نِْصذذفُه  وهكننذا أهللا لننيس لننك مننن  " ثُلُثُه 

 عقلت منها .ما صالتك إال

د تهخيرها بال  يؤدهللا الصال  في وقتهانهم َمن الوم ، أو يتعم 

د طلنو  ال نمس أو يتنرك كال ذهللا يصنل ي الفجنر بعنا طرار

  .المغرب  لىإصال  العصر

ون هم الذين الصال  تاركوا أما  متهاونين تركها على يصر 

 ننيطان أعمننالهم وصنند هم عننن فنني أدائهننا فقنند زي ننن لهننم ال

  ال بهة لإعنرا  عنهناال بهة تلو وقذف في قلوبهمالسبيل 

ننك وبنين الصنال  صنلة بي،  فكيف تستحمل الحيا  بال صال 

  : قذال النبذي عليذه الصذالة والسذالمهللا سبحانه فال تقطعهنا 

ب ْيذن ُهم " ذ الع ْهُد ال ذذي ب ْين نذا و  ك هذا ف ق ذد ك ف ذرالة الصَّ ذن ت ر   " ف م 

 ! نعوذ باهلل

تر ى  وال اك عن أبنائك أن يكونوا بال صال معقول  ر 

  هلك إنتبه  مجتهدين في دراستهم إنتبه لنفسك أن ال يكونوا

فادح بكل  هخط ستخفاف بهالصال  أيها الناس واإلإن  ترك ا

 وال ندم   معها ينفع الر اييس وجنايةً مخزيةً بكل المعاييالمق

 . القهار الواحد يدهللا بين الوقوف اعتذارعند
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ولكنن إحنرص أن ؟ أننت أعنرف  قسنامفهين أنت من تلك ا 

 تكون من القسم ا ول . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11)كيف تتلذذ بالصالة 

 الوضوء

 

ة ولذ   جديد  تتجل نى فني الو نو  لطيفن ندخل في أسرارآلا

 ، أنننا أتو ننه كنني يحننس  بلننذ   الو ننو الننناس المن رفكثينن

نه بنال م ناع ، ولكن خسار  أصل ي البد  روهللا كل  ينوم تتو  

 .أن تعرف معاني الو و  وأسراره 

تغي ذذذذذره فذذذذذي وضذذذذذوئك هومقذذذذذدار  أول شذذذذذيء يمكذذذذذن أن

؟ أنننا أفعننل  أفعننلأن عسنناهللا وإذا قلننت منناذا  والثذذوابجراأل

، نقننول  قتصناد فني منا  الو نو ، واإل مسنتحبات الو نو 

عليننك أن  ، بقنني حالجننوارأعمننال ولكننن هننذا مننن  ، سنننتأح
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لننى و ننوئك إ ، أنننت إذا ذهبننت تسننتزيد مننن أعمننال القلننوب

سنتباحة الصنال   إل؟ إذا قلنت أذهنب  بماذا كان قلبنك يتحنرك

ولكن ننك تسننتطيع أن  ، الننناس هننذا الننذهللا تفعلننه يفعلننه أبلننب

أن فذذذإذا نويذذذت  ،رأكبنننلتحصنننل علنننى أجر  ني نننات أكثر تننننوهللا

 وجذذلزَّ عذذ تُطيذذع هللا  أن ،  َ الصذذالة إنذذِو فذذوق ذلذذكتسذذتبي

نُذوا إِ  " : إمتثاال لقولذه تعذالى ذا الَّذِذين  مم  ذ ا قُْمذتُْم إِل ذى ي ذا أ يُّه 

أ ْيِدي ُكمْ   . " الصَّالِة ف اْرِسلُوا ُوُجوه ُكْم و 

عة نبي ك وات بنا  سنن ته فني و نوئه وني تك أن تمتثل أي اً طا

 الرسولطاعة هللا ويق أمرلى استباحة الصال  وتطبإإ افة 

  . عليه الصال  والسالم

والنينة محل هنا  ، السي ئاتالذنوب وهي تكفيرأخرن  هناك نية

ابين الل هذذم :  ، بعنند و ننوئك قننل القلننب اجعلنذذي مذذن التذذذو 

ذذذذرين هللا وأشذذذذهد أن   اً إال  ، أشذذذذهد أن ال إلذذذذه  والمتطه 

 بلذ   الو و  .إست عر،  رسول هللا
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 (12)كيف تتلذذ بالصالة 

ك وباطنك بالوضوءطه ر   ظاهر 

 

وجنل    و  هو مقدمنة الندخول علنى هللا عنز  لمون أن  الوتع

باطننك منن علينك أن تُطه ر فإذا طه رت ظاهرك بالمنا  بقني

لوا الننندعا  بعننند الو نننو ، لننن النننذنوب ال لهذذذم  " : ذلك تنننهم 

ابين والمتطه رين اجعلني    . " من التو 

 باطنننننننك إال  أن تطه رال يُننننننؤذن لننننننك بالنننننندخول علننننننى هللا 

ذأ   " : عليذه الصذالة والسذالمقال النبذي  وظاهرك ضَّ ذْن ت و   م 

تَّذذى ت ْخذذُرج   ذذِدِه ح  س  ط اي ذذاهُ ِمذذْن ج  ذذْت خ  ج  ر  ف أ ْحس ذذن  اْلُوُضذذوء  خ 

ل خنرو  النذنوب  "  ِمْن ت ْحِت أ ْظافِِرهِ  فاذا بدأت تتو ه تهم 
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برب نننك أننننه  منننع المنننا  وكهننننك تراهنننا بعيننننك محسنننن الظنننن

  . سيغفرها راجياً رحمته

 إسذبا  الوضذوء علذىوالذهللا يرفع الخطايا كنذلك ويمحوهنا 

أن تزيند فني المنا  فني و نع  يكنره علنى نفسنك أن  المكاره

 تستعمل فيه الما  .

: أنا أفعل ما يحلو لي من المعاصني والنذنوب  قد يقول قائل

 !!   ذنوبيه لكل صال  وتُغفَروأتو   

ي ْمُكذذذُرون   "بذذذالمكر هللان أننننت تخننناد  آلاحننناذر ي ْمُكذذذُرهللاُ  و   و 

هللاُ  ْيرُ  و  اِكِرين   خ     " اْلم 

ل الحلية يُعطيك الو و  وكذلك  . والتجم 

 ِمذذذن   اْلِحْلي ذذذةُ  ت ْبلُذذذ ُ  " : والسذذذالم الصذذذالة علينننه النبننني قنننال

ْيذذذذ ُ  اْلُمذذذذْؤِمِن، ُضذذذذوءُ  ي ْبلُذذذذ ُ  ح   نهايننننة ؟ النهايننننة أيننننن " اْلو 

 الصنال  علينه والنبني   ، حليتنك تبلن  الو نو  منن االع ا 

ا ي ذأْتُون   ف ذِإنَُّهمْ  " : قنال القيامنة يوم أمته يعرف والسالم  ُرذرا

ِلين   جَّ أ ن ذا ، اْلُوُضذوءِ  ِمذن   ُمح  ُطُهمْ  و  ذْوِ   ع ل ذى ف ذر   أهللا " اْلح 

  علينننه وسنننالمه هللاِ  صنننلوات الحنننو  علنننى أتقننند مهم وأننننا

  أعلنى مراحنل الى يُوصلك فالو و  ، الحلية ماهي عرفت

 . و و ك أسب 
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 (13)كيف تتلذذ بالصالة 

 صل ِ من أجل حب  الصالة

 

، قبننل أن تنندخل  لننى مرحلننة  أخننرن مهمننة جننداً إننطلننق آلن ا

، وَسنْل نفَسنك  حرام بي ر نظرتنك فني الصنال إلِ في تكبير  ا

  ط؟ هننل تصننل ي  ن  الصننال  فننر   فقنن أنننت لمنناذا تصننل ي

نظرتننننك حتننننى بي ننننر ،   ن  الصننننال  لننننذ   وراحننننة صننننِل  

 . صالتكتتغي ر

لنى قنرب هللا  إلصال  وأنت تحب  الصال  م تاقاً لى اإإذهب 

صننالتك وتخ ننع البنند  أن تتغي ر ، ال لتصننلي وتسننتريه منهننا

 ؟لمذذذاذا السذذذابقون يخشذذذعون بالصذذذالة ونحذذذن ال نخشذذذع 
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نحس  بهنذا  الصال  ونحن ال:  ن هم يحب ون  الجواب ببساطة

كة فنني المننا  ال ترينند أن ، المحننب  للصننال  كالسننم رال ننعو

يرينند أن  في القفننص ال، وبيننر الخا ننع كننالطير تخننر  منننه

 أرحنذاعليذه الصذالة والسذالم كذان يقذول النبي   "  يبقى فيه

  : وكان يقول " بها يا بالل

ة عيني في "   " الصالة ُجعلت قر 

تعالى إال  الصنال  نسنتعين بهنا على هللا كل   ي  نستعين به 

ةٌ  " : قال تعالى ا ل ك بِير  إِنَّه  الصَّال ِة و  ْبِر و  اْست ِعينُواْ بِالصَّ إِالَّ  و 

اِشِعي   . " نع ل ى اْلخ 

  . لها بال وق الصال  أوقات كل   في فست عر

  تخ ع أن أجل من  فيها تبدأ أن قبل مقد مات لصالتك إجعل

صننال   لكننل تو ننه قامننةاإل تنتظننر ال ذان ا مننع لهننا إسننتِعد

وتخفنف  ولكل فري نة ولنو كننت علنى و نو  لتنيروجهنك

العظيم منر فنإن  ا بد  أن تكون متهيئاً قبنل الصنال ال . ذنوبك

 ستعداد  عظيم .إِ يحتا  الى 
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 (14كيف تتلذذ بالصالة )

 تكبيرة اْلحرام

 

 .حرام إلِ البداية العظيمة للقا  هللا هي تكبير  ا

بالتسذذبيَ أو التهليذذل  ؟ لمذذاذا لذذم يكذذنربذذالتكبيلمذذاذا نبذذدأ  

،  يُ ننعرك أن  هللا أكبننر مننن كننل   نني  التكبيننر ؟ أوالتحميذذد

الحنن  ، ، الصننال  تكبيننر  ننعير  العبننادات العظيمننةوالتكبير

 ننحى ، وعينند الفطننر واالر، ورمنني الجمننرات تكبيننرتكبينن

  . رم ان الوحيد  في القررن تكبير، رية تكبير
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ِلتُك بِ ذذذذُروا هللا   " ل ع لَُّكذذذذْم ت ْشذذذذُكُرون   و  اُكْم و  ذذذذد  ذذذذا ه   " ع ل ذذذذى م 

، هللا أكبنننر منننن  لبداينننة اللقنننا  منننع هللا ه إعالنهوفنننالتكبير

، وإن خفننت  نننت فيننه، هللا أكبننر مننن أهللا عمننل أ همننوم النندنيا

 ي  سنون ربنك  و قلبك من كللى أن يخلإ، رظالماً هللا أكب

  تنذكيراً ي الصناللهذا جعل ربك فني كنل مو نع فن .ا كبر

  هللا أكبر .!  ، إنتبه لك لكي ال تسرح

يقولهننا وقلبننه  منننهم مننن : علذذى قسذذمينالتكبيروالنذذاا فذذي 

  .لفظها، ومنهم من يقولها وال يصد ق قلبه يتقل ب في معانيها

  ؟ رفع اليد بالتكبيراآلن ماذا تعني عالمة 

 بتكبينر  الرفنع عنند ليندأ حركنة ، ستسنالماإل تعنني اليند رفع

 ظهننرهللا ورا  كلهننا النندنيا رميننت إننني اللهننم تعننني اإِلحننرام

 .ستسالماً لك إ

د  إِذ ا ق ذام  نَّ اْلع ْبذإِ  " : وُل النبي عليه الصالة والسالمكما ي قُ 

ذا  إِل ى الصَّالةِ  ذا  ف ُوِضذع ْت ع ل ذى ع اتِق ْيذهِ أُتِذي  بِذُنُوبِذِه ُكل ِه  ف ُكلَّم 

ْنذذهُ  ذذاق ط ْت ع  د  ت س  ذذع  أ ْو س ذذج  ك  ، روفمفتنناح الصننال  الطهنن " ر 

 وتحليلها التسليم . ،روتحريمها التكبي
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 (15)كيف تتلذذ بالصالة 

 بداية الصالة

 

عليننك أن تكننون فنني الصننال   ، بنندأنا فنني الصننال  نآلنحننن ا

،  ن  هنننذه هننني  ، ونظذذرك محذذذل سذذجودك مطأطذذأ الذذذرأا

  سبحانهالوقفة التي تليق بالعبد بين يدهللا هللا مهابة ومحبة له 

اُل هللاُ  " : قال النبي عليه الصالة والسذالم  وجذلزَّ عذ ال  ي ذز 

ا ل ْم ي ْلت ِفتْ ُمْقبِاًل ع ل ى ع ْبِدِه فِ  تِِه م  ال  ف  ، ف ِإذ ا اي ص  ر  ْلت ف ت  ص 

هُ ع ْنهُ  ْجه    . هللا عنك  وهللا ينصرف خسار " و 
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،  وإنصنراف القلنبإنصنراف البصر : نصراف نوعذانْلوا

قلبننك  بح ننور  وتننهدب مننع ربننكفنناحرص أ نند  الحننرص 

، مننن  وتننذل ل وتوا ننع   سننجودك  نحننو  ببصننرك وارِم 

  . توا ع   رفعه هللا

ستفتاح وهو من سننن الصنال  إلعا  اتبدأ بد بعد هذه الوقفة 

   ؟ بتحيتهتتفن ن كيف  ستحيي الملك .أنت 

إسذمك وتعذالى جذد ك وال  سبحانك اللهم وبحمدك وتبذارك "

 البحانك تنزيننه هللا عمننا ، سنن إسننتفتاح عظننيم " ريذذركإلذذه 

، التحميد العكنس إثبنات كمنال االوصناف واالفعنال  يليق به

على القليننل إال  ك فننال يننذكرتبننارك إسننم،  المتعننال الكبير 

وال إلننه بينننرك ال  ك ، وتعننالى جننندك تعالننت عظمتننن كثننره

  .معبود إال هللا 

 وجنل ودعنا ز  لمات التي عل منا إياها هللا عما أحلى هذه الك

 . اِْلستفتاح هذا يقرأ في صالة النفل

ستفتـاح وبكــل كلمنة وحركنة فني الصنال  إلاإست عربدعـا  

 من أجل أن توصلك الى التلذ ذ والخ و  .
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 (16)كيف تتلذذ بالصالة 

 ستفتاحْلا دعاء

 

  ما معنى هذا ؟،  بد  من التخلية قبل التحليةال

هنا ، أنت البد  أن تقابل هللا   ولكن كم من حقوق علينك لنم تؤد ِ

 ؟عليك ما كف رتها  كم من ذنوب

لهذا جعل هللا لنك أول الصنال  منا ينذهب عننك ذلنك الحنر  

الصذالة  كان يقوله النبي عليذهبإستفتاحك بهذا الدعا  الذهللا 

  : والسالم في صالة الفريضة
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ا ب اع ْدت  ب ذ " ط اي اي  ك م  ب ْين  خ  ْشذِرِق اللَُّهمَّ ب اِعْد ب ْينِي و  ْين  اْلم 

ْغذذذِربِ  اْلم  ذذذا يُن قَّذذذى الثَّذذذ اللَُّهذذذمَّ  ، و  ط اي ذذذا ك م  ْوُب ن ِق نِذذذي ِمذذذْن اْلخ 

ط اي ذذاي  بِااألْبذذي ُ  ِمذذْن الذذدَّن ِا  ذذاءِ ، اللَُّهذذمَّ اْرِسذذْل خ  الذذثَّْل ِ  ْلم  و 

دِ  اْلب ر   ، ، اللهم باعند بينني وبنين خطايناهللا كلمات عجيبة " و 

اللهنم نق نني  ، إبعندها عننيني الخطايا التي لم أقع بها بعد يع

، اللهنم  الخطايا التي وقعت بها ابفرها لنيمن خطاياهللا أهللا 

 .ابسل خطاياهللا بالما  والثل  والبرد 

 فلمذذاذا الذذثل   نني  قنند يقننول قائننل يكفنني المننا  يغسننل كننل  

   ! ؟ والبرد

يجعنل فني : إن الخطيئة تسب ب للمؤمن الندم و قال أهل العلم

  ُبسنلت الخطيئنة بالمنا  ، فاذا صدره حرار  بسبب الخطيئة

 فتغسنل الصندر،التي في  الحرار  بقيت ولكن ، أثرها ذهب

 لهنا اليبقنى بالكلينة الخطيئة فتُمحى زياد  البرد ويهتي بالثل 

 . أثر

سننتفتاح يعطيننك معنندل ثابننت للتوبننة إلإسننتنباط عجيننب لهننذا ا

 . ! أعظمكهللا ما ، يا كل يوم يذك رك بتجديد التوبة
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 (17)كيف تتلذذ بالصالة 

 الشيطان في الصالةدور

 

غير  إذا وقف العبند بنين أ د الهل تعلمون أن ال يطان يغار

 !   يدهللا رب ه

ووسنَوس لنك ال نيطان بهفكنار  وكم مر  َدَخْلنَت فني الصنال  

وكنم هَزَمننا هنذا  ،فيها ، حتى أنك ال تستطيع أن ترك زكثير 

، ثننم ول ننى ُمنندبراً وهننو ي ننحك ويقهقننه  العنندو فنني الصننال 

  . فرحا بالذهللا فعله بنا
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 مننتحم س لصننالتك اليرينند أن تقننف بننين يَننَدهللاْ ال ننيطان  نعننم

قمذذت بذذأعلى مقذذام  نذذكأل،  بننك اليرينند لهننذا اللقننا  أن يننتم  ر

 .يُريدك أن تخرج من هذا المقام مذموماً رير ممدوح 

ليننه  إفكننار ويسننحبه  لننى الوسوسنة واإالعبنند يدعو وال نيطان

ي كنذا : فك نر فن لعبد وينجرف معه ويت بعنه يقنول لنهفيُطيعه ا

مر  هكذا حتى يخر  من ، ويست لى كذا فينتقلإ، إنتقل رفيفك  

  . إستفاد  الصال  بال

مب   الشذذيطان كالذبابذذة كل مذذا ذُبَّ يعنذذي دفذذع ! ال ننيطانإحذر

  . رجع أهللا

؟  لنى متنىإننا خسرنا معه جنوالت كثينر  ولكنن الصراحة إ

واليننوم يجننب أن نعننرف  يجننب أن ن ننع حننداً لهننذا المجننرم

 .  هللا وننتصربإذن نديرالمعركة كيف

 ؟  تفعل أن عساك ماذا لذلك

 : الكريم كتابه في تعالى قال عليه با  واستِعن أح رقلبك

ا"  إِمَّ ر نَّك   و  إِنَّذهُ س ذِميٌع  ن ذْزٌ  ف اْسذت ِعْذ بِذاهللِ  الشَّْيط انِ  ِمن   ي نز 

 . " ع ِليمٌ 
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 (18)كيف تتلذذ بالصالة 

 تلذ ذ بكلمات سورة الفاتحة
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ذ من ال يطان النرجيم ن نتلنذذ بكلمنات سنور   آل، ا بعد التعو 

 .الفاتحة التي تبدأ بالبسملة 

لننذهللا سننيكون ا، هننذا بدايننة الحوار حيمحمن الننر  ر  بسننم هللا النن

ة الوحيذذدة التذذي يذذرد  هللا السذذور،  وجننل بينننك وبننين هللا عننز  

 .جل  جالله على عبده فيها هي سورة الفاتحة 

العظننيم فتحمننده علننى ربوبيتننه لننه إلفهنننت تقننف بننين ينندهللا ا

: حمنندني  ، فيقنول سننبحانه العننالمين ب  حمنند   رَ : ال وتقنول

أثننى :  سنبحانه ، فيقنول حيمحمن الر  : الر   فاذا قلت ، عبدهللا

 : ، يقنول سنبحانه دين: مالنك ينوم الن ، فإذا قلت علي  عبدهللا

دني عبدهللا قنال ،  : إيناك نعبند وإيناك نسنتعين ، فإذا قلت مج 

  حوار جميل . : هذا بيني وبين عبدهللا سبحانه



37 
 

هنندنا الصننراط المسننتقيم صننراط الننذين أنعمننت علننيهم بيننر ا

هننذا لعبنندهللا  : وب علننيهم وال ال ننالين قننال سننبحانهالمغ نن

 .ولعبدهللا ما سهل 

حمندني  : لقنول ربنيوقنر  عينني وسرورنفسني  فيالذ  قلبني

نندني عبنندهللاع كلمننة عبنندهللا هننذه ،  بنندهللا أثنننى علنني  عبنندهللا مج 

ت السنتطاروهللا لوال منا علنى القلنوب منن دخنان ال نهوات 

 ً   أثننى عبندهللا حمندني:  وفاطرهنا ربهنا بقنول وسنروراً  فرحا

 .علي  عبدهللا 

تننناجي هللا  ؟ هنذذاك موقذذف فذذي الذذدنيا أحلذذى مذذن هذذذاهذذل 

 .فتكل مه ويُكل مك 

منن  لهناإطلع على أسرارها تجد طعماً رخر ما أحلى الفاتحة

 أجل أن تخ ع وتتلذذ بصالتك .

 

 

 

 

 

 

 (19كيف تتلذذ بالصالة  )

 حيم على مالك يوم الدينحمن الرَّ لماذا قد م هللا الرَّ 
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 .معانيها لنا في عظمة سور  الفاتحة وأسرارزال

حيم قبذل مالذك الذرَّ حمن لذرَّ لماذا هللا سبحانه جعذل ا ؟ سؤال

يوم ت خص فينه م الحساب ذلك اليوم ال ديد يو ؟ يوم الدين

ليبنني ن أن  رحمتننه سننبقت ب ننبه وأنننه كتننب علننى  االبصننار

 .نفسه الرحمة 

لننذين هننم اال يخي ننب واليطننرد أحننداً مننن رحمتننه بننل الننناس 

 إِنَّذذا " : قذذال تعذذالى؟  كيننف يطننردون أنفسننهم مننن رحمننة هللا

ْين اهُ السَّبِيل  إِ  ذا ك فُذوًراه د  إِمَّ ذا ش ذاِكًرا و  وجنل قند  عنز    هللا " مَّ

اً أن جند كبينر مل بنا   مة يوم القيامة وارحمة عظي  أود 

د مننن العفننو بننال أحنن علننى التخطر يننرن الخلننق منننه رحمننة 

! فعليذذذك أن  ولكذذذن إنتبذذذهالنننزالت  والمغفنننر  والتجننناوزعن

 .تعمل وتسعى 

إِنِ ي  " : قال تعالى ن  و  مم  ن ت اب  و  اِلحاً ثُمَّ ل غ فَّاٌر ِل م  ع ِمل  ص  و 

   ." اهت د ى

 يحب  أن يرن من عبده فإن  هللا ، أرهللا هللا أنك تريد رحمته

 خره قد ُملي ، فإذا كان الكون كله من أوله الى ر ليهإسعياً 

فكما  بالهوا وكهمتال  الجو برحمة هللا كهمتال  البحربالما  

.  الكون برحمته م ه بذكره و كرهأن  هللا سبحانه م   

إِْن ِمذذْن  " : فقذذال تعذذالى ل ِكذذْن ال  و  ْمذذِدِه و  َُ بِح  ذذبِ  ذذْيء  إِالَّ يُس  ش 

ُهمْ   .  " ت ْفق ُهون  ت ْسبِيح 
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م ترينند أن هننذا الننذهللا يننذكر هللا أ ال تحنناول أن تكننون  ننمنأ

حيم فنني حمن الننر  تكننون ن ننازاً مننن بينننهم فكل مننا قننرأت الننر  

يلينق  ك رأنك يجب أن تسنعى سنعياً م نكوراً تذسور  الفاتحة 

 هللا .بجالله لتنال رحمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21)كيف تتلذذ بالصالة   

 ستعانةاْللماذا قد م هللا العبادة على 
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ولكننن هننناك  ، نتلننذذ بةيننة أخننرن مننن سننور  الفاتحننةن آلا

ة فذذي ميذذة إيذذاك نعبذذد العبذذادلمذذاذا قذذدم هللا سذذبحانه  ؟ سذذؤال

هنننني العبنننناد  يننننه الغا؟  سذذذذتعانةْلا علذذذذى وإيذذذذاك نسذذذذتعين

أعبندك ، يعنني أسنتعين بنك ينارب لكني  سنتعانةإلووسيلتها ا

 .وأخلص لعبادتك وحدك 

بهنا إر نا   إجعل إياك نعبند وإيناك نسنتعين فني قلبنك تريند

فإينناك د بهننا أن تنندفع الريننا  والكبريننا  ، ترينن وجننل هللا عننز  

طيع أن لنننن تسنننت، لنننذلك  نعبننند وإيننناك نسنننتعين هننني النجنننا 

 ؟  ، ماذا تفعل تخلص إال  اذا أعانك هللا

قال تعالى فذي الحذدي  ،  الهداية هو يعطيك إياها أطلب منه

ْيتُذهُ ف اْسذت ْهُدونِيي ا " : القدسي ْن ه د  الَّ إِال م   ِعب اِدي ُكلُُّكْم ض 

   التي بعد إياك نعبد وإياك نستعينية آللذلك ماهي ا " أ ْهِدُكمْ 

أنفنع ، وهو المسنتقيم هنذا دعنا  منن العبند   هدنا الصنراطا

 . دعا  الفاتحة أعظمه وأحكمهودعا  

  ؟ صراطأي  

 ، فذإذا أعانذك هللا علذى طاعتذه صراط الذذين أنعمذت علذيهم

 . هذاهوالفوزالعظيم معصيته وترك

 (21)كيف تتلذذ بالصالة 

 ما هو الصراط
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عباده صنراطاً مسنتقيماً فني هللا نصب ل؟ إن  ما هو الصراط

اِطي ُمْسذذت ِقيماً  "  النندنيا ذذَذ ا ِصذذر  أ نَّ ه  ودعنناهم  " ف ذذاتَّبِعُوهُ و 

 ف نله  مننيهندهللا منن ي نا   " ةوالسنن الكتناب "  ليهإجميعاً 

ً  كنننان ينننوم القيامنننة نصنننب لخلقنننهفننناذا  ، حمتنننهور  صنننراطا

 ً  .     جن ته الى يوصلهم جهنم على مستقيما

 . يوصلهم اليه سبحانه ولاألالصراط 

  . يوصلهم الى جن ته الصراط الثاني

سننتقام يننوم افنني النندنيا قنند اسننتقام علننى الصننراط فمننن كننان 

، فنننور كننل واحنند  علننى جهنننملقيامننة علننى الصننراط الننذهللا ا

  ن لهننم ننوراً فني قلننوبهم فني النندنيا، والننذين كنا حسنب عملنه

   . أصننبه نننورهم ظنناهراً يننوم القيامننة فنني ظلمننة يننوم الح ننر

اْلُمْؤِمن ذذذاِت  " : قذذذال تعذذذالى ى اْلُمذذذْؤِمنِين  و  ي ْسذذذع ى  ي ذذذْوم  ت ذذذر 

نَّذاٌت ت ْجذِري  اُكُم اْلي ذْوم  ج  ذانِِهم بُشذَْر  بِأ ْيم  نُوُرُهم ب ْين  أ ْيِديِهْم و 

اْلف ذْوُزاْلع ِظيمُ  ِلذك  ُهو 
ذا ذ   اِلِدين  فِيه  اُر خ  ا اأْل ْنه  هنل  " ِمن ت ْحتِه 

هنندنا ا است ننعرت عظمننة النندعا  الننذهللا تنندعوه فنني الصننال 

ال يبقننى جننز  مننن ،  نآلالمفننرو  ا .. الصننراط المسننتقيم

 . قلبك إال  ويتحرك 

 فهذا أنفع دعاء وأعظمه وأحكمه تلذ ذ بقوله .

 (22)كيف تتلذذ بالصالة 

ْن هم الذين أنعم هللا عليهم  م 
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 لنى المحطنات     إ، لننتقنل  رية منن سنور  الفاتحنةن مع رخرآلا

 االخرن من الصال  . 

نسنننان إذا أراد طرينننق إل، ا صذذذراط  ال ذذذذين أنعمذذذت علذذذيهم

، وأنننت تحتننا  الننى مننن  الصننراط المسننتقيم البنند  أن يُهنندن

ِق    " : قذذال تعذذالىيعينننك الننى طريننق الحننق  ذذْوا بِذذاْلح  اص  ت و   و 

بْ  ْوا بِالصَّ اص  ت و  ،  كل من تواصى بنالحق البند  أن يُهندن "رِ و 

تننذك ر قنندوتك الننذين أنعننم هللا علننيهم مننن النبيننين وال ننهدا  

رسنننول هللا عليننننه  والصننند يقين والمنننؤمنين وعلنننى رأسنننهم

 الصال  والسالم .

 إقت ذذذِد بال ذذذذين أنعذذذم هللا علذذذيهم ريذذذر المغضذذذوب علذذذيهم وال

 .الضالين 

ه فإمنا فنإن َعِلمنا أن يعلنم الحنق وإمنا أن اليعلمنه نسان إمإلا

، إنسنان يعلنم أن  الصنال  واجبنة  ال يعمنل بنهأن يعمل بنه أو

يقع يصل ي ولكنه ، ورخر هذا با  بغ ب هللاولكن ال يصل ي 

 في أخطا  تُبطل صالته هذا  ل  عن الحق .

ستجب ولكني امعناها اللهم  ممين : تقولوبعد دعا  الفاتحة 

إجعلهذا تخذرج لنى الصنراط المسنتقيم إيستجيب هللا ويهنديك 

 .رافل اله  من قلب صادق رير

لتمجيند ومن جماليات سور  الفاتحة بندأت بالحمند والثننا  وا

 .هدنا الصراط المستقيم ا  تعالى وبعدها الدعا  
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 الفاتحة تلنذ ذ بهسنرارهاا   سور  قرأح رقلبك واخ ع في 

 وجل . تلذ ذ بحوارك مع هللا عز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (23)كيف تتلذذ بالصالة 

 تدب ر القرمنما هو سر 
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  .ن ن ر  في قرا   القررن بعد الفاتحة آلا

القذذرمن لذذم تكذذن فذذي حالذذة الركذذوع : لمذذاذا قذذراءة  سذذؤال

 ؟  السجودأو

إِنِ ذذي نُهيذذُت أ  أ ال   " : الصذذالة والسذذالمقذذال النبذذي عليذذه  ْن و 

اِكعاً أ ْو س اِجداً  أ  اْلقُْرمن  ر    " أ ْقر 

 ؟  ما الحكمة في ذلك

 نر   أن يقنرأ فني  رنالصنال  هنوالقركنان أ نرف إذكارلما 

عننرف هننذا  مننن هيئذذة القيذذاموهذذي ف أحننوال االنسننان أ ننر

الالئننننق مننننن  ، وأن يُعطيننننه حقننننه فليننننوق ر كننننَرم هللا عليننننه

 .والخ و  التدب ر

 ؟  القرمن وكيف تخشع فيهما هو سر  تدب ر

 ، القررن كنالم قلبك وأح ره ح ورمن يخاطبه ربه إجمع

  . هللا وقد تجل ى هللا فيه لعباده

عننناق  ا فتخ ننع والعظمذذة بصذذفات الهيبذذة فتننار  يتجل ننى

 من النفنوسويذوب الكبنر صوات ا  عوتخوتنكسرالنفوس 

فيصنبه  بصفات جمال أسمائه وأفعالهوتار  يتجلى سبحانه 

  . بمحبة ربهفؤاد العبد فارباً إال 

حمة والب ِر وا أما إذا تجل ى  إنبعثت قو  حسانْلبصفات الرَّ

   . اد أمله بالجنةالرجا  من العبد وازد
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 فيعنيش العبند نتقذامْلوابصفات العذدل  أما إذا تجل ى سبحانه

 .منار  وتبطنل  نهوتها  تنقمنع الننفس اوهننا   عورالخوف

 . فأنت تعيش بين الحب والخوف والرجاء

 . ا تهتلذ ذ واخ ع بقرالقررن رسالة هللا لك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24)كيف تتلذذ بالصالة 
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 الركوع

  

  إنهنا حاجنة العبناد ؟ في روحك رببةماهي أعطش  أتدرهللا

  .والركو  يعطيك ذلك 

الحنظ  قُذل سذبحان ربذي العظذيم،  الركو  فينه تنذل ل عجينب

السنيد المطنا   ب  ، والنرَ  هللا هنو النذهللا رب ناك " ربي "كلمة 

، أنننت ربنني تتكف لننني وتُعطيننني حاجننناتي  الننرزاق المتكفننل

 .ورمالي 

ومقابنل  أنذت عظذيمٌ :  أن  قلبنك يقنول لنهتست عرب  تعظ م الرَ 

وأن يقيم العبد  ، نحنا  والخ و إلالذل  واعظمة ذلك تلك ال

نه مطهطنهً رأسنهعلنى أمر ذلك ا ، وربنه  ، منحنيناً ظهنره تم 

  .فوقه يرن خ وعه وذله ويسمع كالمه 

فكل مننا  ب  ا فيذذه الذذر  فعظ مذذو عظذذيمركذذن فيذذه إجذذالل  فذذالركوع

  .امت  تعظيماً إمت  القلب محبةً   

  .تسبيه وتعظيم بل هو ليس فيه دعا  الركوعو

بنننين يننندهللا السنننجود فينتقنننل منننن  كالمقد منننة الركذذذوعوكنننهن  

، وينقنر  ، فالنذهللا الينتم  ركوعنه لنى خ نو  أكمنلإخ و  

تمننرتين ال تغنيننان   أوفنني سننجوده كالجننائع الننذهللا يهكننل تمننر

 ً  . بع نفسك من الركو  أ.  عنه  يئا

 . ةِ يسرق من صالت فإن  أسوء الناا سرقةً الذي
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د تمنارين ريا نية سنريعةصنالتك التكن  ، أننت تقند م  مجنر 

، وأعظم من تناجي وأعظم  ، أعظم من تقابل الصال  لربك

 من تكل م طول اليوم فقد م له صال ً تليق به سبحانه .
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 (25)كيف تتلذذ بالصالة 

 عتدال من الركوعدعاء الثناء بعد اْل

 

عليه الصال  والسالم حين يرفع صنلبه ظظهنره  كان النبي  

هُ  س ِمع  هللاُ  " : يقولمن الركو   ِمد  ْن ح   "  ِلم 

ال  ي ْنُظُر هللاُ إِل ذى ع ْبذد   " : والسالموقال النبي عليه الصالة 

ُسُجوِدهِ    " ال  يُِقيُم ُصْلب هُ ب ْين  ُرُكوِعِه و 

مكاننه  لنى إرفع يستقر ويقف حتى يرجنع كنل ع نو أهللا إذا 

كننان يجعننل قيامننه قريبنناً مننن  والنبنني عليننه الصننال  والسننالم

ْمذداً  " : وكان يقول وهو قذائم، ركوعه ْمذُد ح  ل ذك  اْلح  بَّن ذا و  ر 

كذذذاً فِيذذذهِ ط ي ِ  ك ثِيذذذراً  ْمذذذُد ِمذذذْلُء  " أو " بذذذاً ُمب ار  بَّن ذذذا ل ذذذك  اْلح  ر 

ذا ِشذئْت  ِمذْن ش ذيْ  ِمذْلُء م  اأْل ْرِ  و  اِت و  او  ، أ ْهذل   ب ْعذدُ ء  السَّم 

ْجدِ  اْلم  قُّ  الثَّن اِء و  ُكلُّن ا ل ك  ع ْبدٌ ، أ ح  ا ق ال  اْلع ْبُد،و    . " م 

عن أدا  حنق بنالعجز عتنرافلنى اإلإوفي هنذا اللفنظ إ نار  

بمننا يسننتحقه هللا إال  هللا  الحمنند النننه لننن يثننني أحنند علننى هللا

 .، وإال  فكننل  مننن أثنننى عليننه  وحننده عننندما أثنننى علننى نفسننه

   . مكنافى  لنهكان ُمحسناً بثنائه إال  إنه بيرسبحانه فإن ه وإن 

وهذا المعنذى كذان النبذي عليذه الصذالة والسذالم يقولذه فذي 

ذذا  "  سذذجوده أ ُعذذوذُ بِذذك  ِمْنذذك  ال أُْحِصذذى ث ن ذذاًء ع ل ْيذذك  أ ْنذذت  ك م 

والحمنُد وصنف المحمنود بالكمنال منع   " ع ل ى ن ْفِسك   أ ثْن ْيت

 .المحبة والتعظيم 
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هللا لمن حمده أهللا اْسنتَجاَب  سِمعَ  ، والركوع مقد مة للسجود

كمنا إن الفاتحنة  ، الثناُء مقدمة للذدعاء فذي السذجودو،  لك

لها حمد  وثنا   لكي يُستجاب الدعا   هدنا الصراط االعظيم أو 

، ثننم  إذا  بمننا هننو أهلننهيثننني العبنند علننى هللا ، لهننذا  مالُمسننتقي

 .انتهى يسجد ليطلب ويدعو 

 فما أحلى هذه الصال  التي رت بها هللا ترتيباً عجيباً .
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 (26)كيف تتلذذ بالصالة 

 السجود

  

ن النذهللا منا كنان وهنذا النركبهعظم ركن  في الصال  سندخل 

يقاربنه  ني  ذرو  الخ نو  ال ، وهو يُعند   مقدمة لهقبله فهو

 . ذلك هو السجودر، رخ

، وبع ننهم  م يسننجد  نننه ركننن مننن أركننان الصننال بع ننه

 .يسجد للد عا  فقط  

  مناهي أكنرم  يهتيك مر فإذا ا؟  رب  ماذا تحب أن أعطيكيا

 وجهنننني تقننننول   ؟ فنننني جسننننمك وأعننننز وأ ننننرف منطقننننة 

مذذا  مقد مننة رأسنني وهنني أكننرم وا ننرف  نني  ناصننيتي أهللاو

 نع  اً ذ، إِ  ا ر  التني أدوس عليهنا ؟ ان  حولكهوأذل  مك

ت أن تصعد الى السنعاد  فني ، إذا أرد وجهك على ا ر 

 .سفل  لى اإعليك النزول  ، االعلى

إقتربنت فكل ما سجدَت وتذل لت  ، فالسجود وسيلة الى السعاد 

، لنيس  وجل رفعه ، من توا ع   عز  رالى هللا سبحانه أكث

 .رواح  بدان ولكن ارتفا  ا ارتفا  ا

لننى ِ ننغاف قلبننك  إتنسننل  فنني السننجود كهنننك تحننس  بالسننعاد  

 . الذهللا يسجد وليس الجسدفالقلب هو

إذا سجد قلبك سجدت لنه  ؟ ولكن كيف تعرف أن  قلب ك سجد

اً بننين ينندهللا خالقننه فيالهننا مننن كننل الجننوارح وأصننبه منكِسننر
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وجهك  بغينر الوجنه النذهللا ا ، سجد  كهذه يرفع هللا به سجد 

ْن أ ث رِ  " سجدت به اُهْم فِي ُوُجوِهِهم ِم  لنيس  " السُُّجودِ  ِسيم 

القلننب السننجود سننر  بالننندب والبقننع السننودا  ولكننن بخ ننو  

  . الفرح والسعاد 

ه لنننذا كنننان النبننني علينننه الصنننال   والسنننالم إذا رتننناه منننا يسنننر 

 . جودـبالستلذ ذ كرـجود ال ـذلك س ، اجداً    كراً لهـسخر  
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 (27)كيف تتلذذ بالصالة 

 دعاء السجود

 

جما  هي أف ل منن إلالنبي عليه الصال  والسالم أدعيته با

 .أدعية بيره 

 عليه الصال  والسالم :بع  أدعية السجود للنبي 

هُ اللَُّهذذذمَّ اْرِفذذذْر ِلذذذي ذ ْنبِذذذي ُكلَّذذذهُ ِدقَّذذذهُ و   " مِخذذذر  ل ذذذهُ و  أ وَّ ِجلَّذذذهُ و 

هُ و   ِسرَّ نِي ت هُ و   .كلمات جميلة جداً  " ع ال 

 على الكبينروقد م الصغيرصغيره وكبيره يعني :  وجلهدقه 

م المبنننناال  فنننني الصننننغائر  عنننند ن  الكبائربالبننناً تن ننننه مننننن 

  . عليهاواإلصرار

له ومخره يعني الذنب الذهللا فعلته والذهللا سهفعله  ينارب  : أو 

 .كل ه ابفره 

هو ،  التنني أمننام الننناس فاظهرتننهالعالنيننة :  عالنيتذذه وسذذر 

ه الذهللا بيني وبينك .  وسر 

ْدتُ  " دعا  ثان   بِذاللَُّهمَّ ل ذك  س ذج  ْنذتُ ، و  ل ذك  أ ْسذل ْمتُ ك  مم   ، ، و 

ر   ذوَّ ص  ل ق ذهُ و  ْجِهذي ِللَّذِذي خ  د  و  بِ ذي س ذج  ش ذقَّ س ذْمع هُ أ ْنذت  ر  هُ و 

هُ  ذذر  ب ص  ك   و  ذذاِلِقين   هللاُ  ، ت ب ذذار  ذذُن اْلخ  ِ  فنني قننرا     " أ ْحس  نَننو 

ننة ان ننغال فنني  قلبكيننة مننن أجننل ح ننوردع ا قنند يكننون ثم 

 والخ و  .الذهن وعدم ح ورالقلب 
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 (28)كيف تتلذذ بالصالة 

 أذل  جلسة في الصالة

 

وهننذه أذل  جلسننة تجلسننها فنني ن الجلسننة بننين السننجدتين آلا

النذل  بنين فني و نع ، ما بين السجدتين أننت تكنون  الصال 

 ؟  يدهللا هللا لماذا

اثِي ةً  " : قال تعالى ة  ج  ى ُكلَّ أُمَّ ت ر    " و 

كبتين وهننننذه نفننننس الجلسننننة يننننوم البروك علننننى الننننرالجثننننو

 بهنذه الجلسنة  لنذلك نطلنب العفنو والمغفنره منن هللا، رالمح 

ب  اْرِفذْر لذي  "  : الحظ وأنت تقول ب  اْرِفذْر لذي، ر  وقند   "  ر 

 .يقول سائل  

نقذذول هذذذه العبذذارة بذذين السذذجدتين ولذذم نقُلهذذا فذذي  لمذذاذا

 ؟  ستجابةْل؟ أليا السجود موضع ا جودالس

قننال إنننه بعنند السننجود ال يُسننتجاب ممكننن أن  ولكننن منننبلننى 

، لكننن  ن قبننل التسننليمممكننن أن يكننويكننون بننين السننجدتين 

والسننالم عننن قننرب الخبننر الننوارد عننن النبنني عليننه الصننال  

، علنننى أننننه هنننو ذاتنننه علينننه الصنننال   سنننتجابة بالسنننجودإلا

هنذه ا ر  كنان يقنول بنين والسالم أف ل من صل ى على 

   السجدتين

ب  اْرِفْر لي "   ." ، وكان يكررها مرتين أو أكثرر 

  :رخر  دعا   
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ْمنِي ِلي اْرِفرْ  اللَُّهمَّ "  اْرح  ع افِنِي و  اْهِدنِي  و  اْرُزْقنِي و   و 

اْجبُْرنِى اْرف ْعنِي و    . " و 

دعينة منن أجنل  ننو   فني اخنر  آلوهذا يجمنع بنين الندنيا وا

 القلب والخ و  .ح ور
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 (29كيف تتلذذ بالصالة )

َدا  لتشه 

  

د بعننننند السنننننجدتينآلا  ل نننننهِ لِ ْلتَِحي ننننناتُ اَ  " : ن وصنننننلنا للت نننننه 

نننلْ لَوا  هللاِ حْمَةُ رَ وَ لنَ بِىُ  ايُ هَا اَ  لَْينننكَ عَ سنننالملاَ  ، تيِ بَاط  لاَواُت ص 

 ْهَدُ اَ  ، لصَ الِحٖينَالل ٰهِ ِد اعِبَاعَلَىوَ عَلَيْنَا  سننننننننالملاَ  ، بَرَكَاتُهُوَ 

ينفنننع معهنننا  هُسُولَورَ   ُ عَبْدُاً مُحَمَ داَن   ْهَدُ َواَ  هللاُ اال لهَ إِ اَْن ال 

 "   عند الوقوف بين يدهللا الواحداعتذار والندم  

، وكل لفظ يدل  علنى  وهي التعظيمجمع تحية  : التحي ات هلل

 .التعظيم فهو تحية 

نصنرفه  الجميع أنوا  الدعا  والثنا  كل نه  أهللا : والصلوات

  .وجل  إال    عز  

   والطيبات لها معنيان

إِل ْيذذذِه  " ، يبننات منننن أفعنننال الخلننق التننني يفعلهنننا: الط االول

    " ي ْصع ُد اْلك ِلُم الطَّيِ بُ 

 ، هللا طي نب ال يقبنل إال  طي نب ، أفعال هللا كل ها طيبة : الثاني

  . والمعنيان صحيحان

سنتذهب لنى مكنان رخرإلتني سننقولها سنتُنقل ثم  إن  الكلمات ا

: وبالتحديننند الحجنننر  ال نننريفة تقنننول لنننى المديننننة المننننور  إ

 . أيها النبي  ورحمة هللا وبركاتهالسالم عليك 

ا: "  والسالم الصالة عليه النبي يقول د   ِمنْ  م  ِل مُ  أ ح   يُس 
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دَّ هللاُ  م   ع ل يَّ إِالَّ ر  تَّى أ ُردَّ ع ل ْيِه السَّال    . " ع ل يَّ ُروِحي ح 

 بقلننب   الصنال  فني قنل ا علننى علينه فلنُسنل م إذا حرمننا لقنا ه

 .                      حا ر

 .وبعننندها وأنت تسنننل م علنننى الحبينننب المصنننطف ى إست نننعر

 فننإذا قلننت ذلننك الصذذالحينالسذذالم علينذذا وعلذذى عبذذاد هللا 

السننماوات واالر  ثننم بعنندها أِصننبَت كننل عبنند صنناله فنني 

، وإذا كان ر  الى الركعة الثالثة مع التكبي، ثم تنه التشهد

 اهيمية .برإلاالت هد ا خير ت يف الصال  
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 (31)كيف تتلذذ بالصالة 

 خاتمة الصالة

 

 براهيمية .بعد الت هد نكمل الصال  اإل

ِل   ذد  ع ل ى اللَُّهمَّ ص  مَّ ع ل ذى مِل ُمح  ذد  و  مَّ ذلَّْيت  ع ل ذى  ُمح  ذا ص  ، ك م 

اِهيم   اِهيم  إِْبذذر  ب ذذاِرْك ع ل ذذى وعلذذى مل إِْبذذر  ع ل ذذى مِل  ، و  ذذد  و  مَّ ُمح 

ذذد مَّ ْكذذت   ُمح  ذذا ب ار  اِهيم  و، ك م  اِهيم   فِذذي ع ل ذذى مِل إِ ع ل ذذى إِْبذذر  ْبذذر 

ِجيدٌ إِنَّك  اْلع ال ِمين   ِميٌد م   . ح 

يكننون  ، وقبننل التسننليم  الصننال  علننى رسننوِل هللابعنند  ثننم  

ً الد عا     . مستجابا

ذذُدُكْم ِمذذْن  " : قذذال النبذذي عليذذه الصذذالة والسذذالم إذ ا ف ذذر    أ ح 

ِد ف ْلي ت ع ذ ْذ بِذا هللِ التَّش هُّ ْرب ذع   وَّ
ذنَّ  ِمذْن أ  ه  ِمذْن  م  : ِمذْن ع ذذ اِب ج  ، و 

ِمذْن فِ  ،رِ ع ذ اِب اْلق بْ  ذاتِ و  م  اْلم  ْحي ذا و  ِمذْن ش ذر ِ فِتْن ذِة  تْن ذِة اْلم  ، و 

الِ  ِسيَِ الدَّجَّ ا ل هُ  اْلم  ا ب د   "، ثُمَّ ي ْدُعو ِلن ْفِسِه بِم 

بهنا كنل منا  كلمنة تختصنر أعلى تذك ر  وعند مراحل الودا 

 .  في الصال 

ثذم  .ورسذوله  له إال هللا وأشهد أن  اً عبذدهأن ال إِ أشهد 

لننى أقصننى اليمننين إالمصننل ي ت خاتمننة الصننال   يلتفنن السذذالم

، وأقصنننى  السنننالم علنننيكم ورحمنننة هللا وبركاتنننه:  ويقنننول

 ً ، وكننان النبنني عليننه الصننال  والسننالم يلتفننت  ال ننمال أي ننا

 يا  خد ه صلوات رب ي وسالمه علينهحتى يرن الصحابة ب
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 فني كنان وكهن نه أصنحابه علنى يسنل م الصنال  من انتهى وإذا

 .  اخر عالم

إحرص على ذلك ل الصال  إذا خ عت وتلذ ذت فيها ما أجم

 .واستِعن با  عليها 

 

 ب  العالمينوالحمد هلل ر  
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 عُبص  من أحب  الصالة 

 عليه فِراقها

 

، فترن المحب   نتها  الصال  ليس فجه  بل بتدر  هللا اجعل 

يبقنى قلنيالً  االت الندنيا بنلال يهنون علينه أن يقنوم النى ان نغ

وهننو وا هننل واالصننحاب يُنادوننه هي ننا ربنه كننهن الندنيا بذكر

 . ربي : دعوني لم أ بع من ذكر يقول

رقنه فنإذا فاقابل حبيبه ربما يجلنس معنه سناعات المحب  إذا 

 .ن معه آلأنت كنت ا ربما يت صل به في الطريق

عنل ، فا  ج محبب اً للنفس فهي تطمع بالزياد فإذا كان اللقا  

موجنود  فني الصنال  ليخفنف  منا بعند الصنال  يئاً في أذكار

 .هللا عنك الفراق 

الَّذذِذي ال إِل ذذه  إِال  ْسذذت ْغِفُر هللا  ا " : أنننت أول مننا تنتهنني تقننول

أ تُوُب إِل ْيهِ ُهو   يُّ اْلق يُّوُم و  بنين  وتجند هنذاثذال  مذرات  "  اْلح 

  . السجدتين

ِمْنذك  السَّذالمُ ت  السَّالُم اللَُّهمَّ أ نْ  " : وتقول ْكذت   و  ي ذا ذ ا ، ت ب ار 

امِ  اِْلْكذذر  ذذالِل و  عَلَيْكَ السننالم  : ت فنني الصننال  تقننولأننن  " اْلج 

ِد عَلَى عِبَاوَ عَلَيْنَا السننننننننالم  ، بَرَكَاتُهُوَ  هللاِ حْمَةُ َورَ لنَ بِىُ  اهَا يُ اَ 

   .لصَ الِحٖينَ الل ٰهِ ا

 فنني كل ننه تجننده والتكبيذذر والتحميذذد التسذذبيَ أن الحننظ كننذلك

 وجميع الصال  أول في ، السجود أوفي الركو  في الصال 
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  . انتقاالت أركانها تكب ر

 إلذذذه إال  هللا وحذذذده ال الوالتكبيذذذر ومخرالتسذذذبيَ والتحميذذذد

 . ي نناً نجنندها فنني الصننال  فنني الت ننه دوهننذه أ ، شذذريك لذذه

بعند الصنال  يمكنن كنذلك  ، الصذالة قراءة القرمن في قيامو

 .رية الكرسي و المعوذتينأ أن تقر

 

 في الصالة هذا التناسقسبحان من جعل ف
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 فهرا
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