
 
  و الفَرق و املوازنة بني ذَوق الصالة و السماع

  
لإلمام العالمة أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهري 

  بابن قيم اجلَوزية
٧٥١-٦٩١  

  
  

  ينشر ألول مرة على الشبكة املعلوماتية
  اعتىن به
  ام اجلزائريأبو عبد اهللا مهَّ
  

  م٢٨/٠٤/٢٠٠٤
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  بسم ا الرمحن الرحيم
ّرب يسر و أعن يا كريم   

َقال اإلمام محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية رحمه هللا تعالى   
. 
  

 


 
 ) ١(الصالة قرة عيون المحبين و ھدية هللا للمؤمنين
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 تشبيه القلب باألرض
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 القلب ييبس إذا خال من توحيد هللا



}

{






 

 الناس ثالثة أقسام في استعمال جوارحھم
 

 أحدھما
 




 
و الثـاني


 

و الثـالث
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 تمثيل لھذه األصناف الثالثة






 




 


 
 

 أھل اليقظة و الغفلة الخيانة
فاألول 

و الثـاني 
و الثـالث 

فاألول
 

و الثاني 
و الثـالث 

فاألول 
و الثاني

 
و الثالث


 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦                                                             ابن القيم الجوزية      –اسرار الصالة 
 


 

 ّما ھو سر الصالة ؟ و تمثيل لذلك













}{



 




 
 

 لغفلةما بين الصلوات الخمسة تحدث ا
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 الكالم عن الوضوء
 

 


}{


 


 


 


 
 من تمام العبودية الذھاب للمسجد




 
 ".هللا أكبر " عبودية التكبير 
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 عبودية االستفتاح


 


 


 
 حال العبد في القراءة و االستعاذة
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  نصيحة ابن تيمية البن القيم



 

 




 







 
 

 حال العبد في الفاتحة


}{ 
}{ 
}{ 
}{ 
}{ 
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}{


 


 

 الحمدمن معاني 






 


 



 




 
 


 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١                                                             ابن القيم الجوزية      –اسرار الصالة 
 





 
 




 






 


 

 } رب العالمين {عبودية
}{


 

 }  الرحَمن الرحيم{ عبودية 
}{ 


 




}
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{
 

ِمالك يوم الدين{ عبودية   ِ ِ{ 
}{




}
{ 


}{ 

 
 )التمجيد ) (الثناء( ما معنى 

}{
}

{ 





 
 }ُاك نعبد  إي{ عبودية 

}{
 


}

{}{
}{}
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{
 

 تقديم العبادة على االستعانة






 


 


 

 القرآن مداره على ھذه الكلمة






 
راط المستقيم {ضرورة العبد لقوله   }ُاھدنا الص 

}{


 
 

 أنواع الھدايات التي يفتقر لھا العبد


 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤                                                             ابن القيم الجوزية      –اسرار الصالة 
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 عبودية التأمين و رفع اليدين


 




 



 

 عبودية الركوع
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  إذا عظم القلب الرب خرج تعظيم الخلق


 



 
 عبودية القيام


 


 




 
 عبودية السجود
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 الصالة مبناھا على خمسة أركان


 



 

 
}{}{

 
}{}

{ 
}{}
{ 

}{}
{ 

}{}
{ 


}{
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 حال العبد بين السجدتين









 
 لماذا االستغفار بين السجدتين
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 لماذا يكرر السجود مرتان
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 عبودية الجلوس للتشھد و معنى التحيات


 
 

 
 




 








 
 

 
 

 


 
 

 عطف الصلوات و الطيبات
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  معنى الطيبات








 

 


 
 أطيب الكالم بعد القرآن
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  عبودية التسليم على األنبياء و الصالحين


}{




 

 
 معنى الشھادتين في التحيات




 



 

 
 

  الصالة على النبي
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 سنن اآلذان الخمس
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PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٥                                                             ابن القيم الجوزية      –اسرار الصالة 
 

 
 ّسر الصالة اإلقبال على هللا


 




 
 لإلقبال على هللا في الصالة ثالث منازل

 


 
 


 


 
 اء الصالةكيف يكون اإلقبال في كل جزء من أجز
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 الكالم على التسليم
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 الشروع في بيان ثمرات الخشوع




 










 

 لكل شيء ثمرة و ثمرة الصالة اإلقبال على هللا
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 لماذا الراحة بالصالة ؟
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 من فوائد الصالة القرب من هللا
}

{}{ 
 





 


 










 

 
 رق بين أھل السماع و أھل الصالةالف
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}{
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 سماع أھل الحق





 




 


 
 

 
 





 

}


{ 
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 ٍ   على نكتة خفية من نكت السماعفي التنبيه
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 أھل الصدق إذا دخلوا في السماع الباطل
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 ٌالقلوب ثالثة


 


 


 

 المحرمات في الشريعة
 

 
 

 



 
  

 : قال محققه ـ عفا هللا عنه ـ 
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