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 بسم هللا الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا  الفاضالت، إليكم ناأخوات

الفاضلة أناهيد السميري حفظها هللا، وفّق هللا بعض األخوات 

ونسأل هللا أن وسمحت لهّن األستاذة بنشرها، لتفريغها، 

 (ِعـْلـٌم ُيـْنـَتـَفــُع بِــهِ )، وهي تنزل في مدونة ينفع بها

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة  -

ي موجودة حفظها هللا، أما الدروس المعتمدة من األستاذة فه

شذرات من دروس األستاذة )في شبكة مسلمات قسم 

 (أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم  -

من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظهر 

 ..من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر هللالكم فيه 

 .وهللا الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيسيدنا احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على 
، أثىن على نفسهاء عليه هو كما نشكره ال حنصي ثن ،ا على اخللقونشكره ونعمه تتر  ،حنمده وهو أهل للثناء واحلمد

ي ملا منع سبحانه وتعاىل، عطى وال معطأنه ال مانع ملا أا له عبد، نتيقن ما قال العبد وكلن حق  أ ،هل الثناء واجملدأ
نور  يأو  ،ىل النورإفأخرجهم من الظلمات  ،ل على خلقه فأرسل إليهم الرسول وأنزل عليه الكتابنه تفض  أونعلم 

هلم آفاق الكون الفسيح فيتصل العبد املؤمن الذليل املنكسر بكل  يضيءه نور إن ؟هذا الذي يعيشه أهل اإلميان
يف األرض بأنه  شيءيف كونه عبد ويتميز عن كل  شيءويتصل مع كل  شيءحوله عبودية يشتك مع كل  شيء

 .ذاك العبد الذي يسجد بني يدي ربه يسأله ويرجوه 
 

 !يه عبادة هي قرة العينكانت ف  أن   :محاسنهن هذا الدين العظيم من أعظم إ
 . چڳ  ڳچ ، فيقول اوهو يف املهد صبير  هذه العبادة أوصى اهلل بها عيسى عليه السالم 
، ملا هنى شعيب قومه عن الشرك والفساد قالوا له وهذه العبادة تميز بها شعيب فلما نهاهم 

 .ته هلا أثر عليه وهبا متيز عندهم؟ فقد علموا أن صال چہ  ہۀچ
د ليس به أنيس مث يدعو ربه وكيف أنه ُيسكن أهله بوا راهيمبالعظيمة ذكرت عن خليل اهلل إ ادةوهذه العب 

   چک  کچ : فيقول
 .ومل يذكر عمالر غري الصالة  ،

من غري واسطة ويعرفه  هذه العبادة العظيمة تذكر في الموقف العظيم لما يكلم اهلل موسى عليه السالم 
يقول له  ،  چڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ  ڀ   ڀ     پ  پ  پچ بنفسه العظيمة فيقول له 

 . چۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ چ
 

                                                             
   : مرمي  
 ٧٨: هود  
 ٨ : إبراهيم  
   : طه  
 ٧٨: يونس  
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 كل األديان ويف كل الرساالت عظيمإن شأن هذه العبادة يف 

 .  چڦ  ڦ      ڦ  ڦ چ :  يقول اهلل عز وجل في شأن إسماعيل 

 .  چٻ  پ  پ   پ  پ  ڀچ  وفي شأن إسحاق 

 .  چې  ې       ې   ى    ى چ  وفي شأن داوود 
 چڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀچ  في شأن يونسو  

 .، فشأن هذه العبادة شأن عظيميعين من املصلني 

 . چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹچ  زكريا وهو قائم يصلي في المحرابالمالئكة  ينادت 

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   چ  ويوصف األنبياء مث يقال يف حقهم 

ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ          ڱ   ڱ    چ ل هلم ؟ ماذا حيص چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ 

 .  چ ڻ
 إىل الصالة إن مفزع هؤالء العظماء بعبوديتهم كان 

 
ماذا فعلوا  ،تى بعدهم قوم من ذريتهمأتبعهم و أمبعىن  چہ  ہ  ہ چ ويف هذا السياق يذكر حال من خلفهم 

 .ذمهم هم صفة يذكرون هبا يفأكانت هذه  ، ٨ چھ  ھ  چ هؤالء القوم ؟

 اللَّهُ مَألَ))ولذلك ملا يشغل الكفار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن صالة العصر يدعو عليهم دعاءر عظيمار يقول 

ر هذا حاله وهذا عناية النيب به من م  أ ،٧((الشَّمْسُ غَابَتِ حِنيَ الْوُسْطَى الصَّالَةِ عَنِ ، شَغَلُونَا نَارًا وَقُبُورَهُمْ بُيُوتَهُمْ
 .عن الدين اكد أنه سيكون تعبرير ملؤ ا
 

                                                             
   : مرمي  
  ٨: األنبياء  
   : ص  
    : الصافات  
 ٣ : آل عمران  
 ٧ : مرمي  
 ٣ :مرمي ٨
 .متفق عليه، واللفظ للبخاري ٧
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دين ملن ال صالة  ال)) ةيب شيبأابن وقد ورد يف كتاب اإلميان عند  ، وسلموصية النيب صلى اهلل عليه إن الصالة 

 .ة تعبري عن الدين وهي عمود هذا الدين فالصال ، ((له
  :العجالةه أهم ما يهمنا يف هذ الكثري الذي يدل على مكانتها لكن الشيءويف النصوص 

 
 ؟فيها احاضًروما الطريق لبقاء قليب  !؟كيف أصل فتكون الصالة قرة عيين

 .ن شاء اهلل كيف نصل إىل هذه الغاية إن مدار نقاشنا وبعدها يتبني لنا فنذكر وباهلل التوفيق آية ستكو  
 

، فاهلل عز وجل باخلشوع يف الصالة عالقة اإلميان، فيها ملؤمنون وفيها يكون األمر العظيمأما اآلية فهي بداية سورة ا
، اآليات وما يتبعها هلا شأٌن عظيمفهذه  ،   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ يقول 

رُ  َعَلي   أُن ِزلَ  َلَقد  )) :يف حديث عمر رضي اهلل عنهوقد ورد   َقد  }:  قَ َرأَ  ثُم   ، ال َجن ةَ  َدَخلَ  َأَقاَمُهن   َمن   آيَات   َعش 
َلحَ  ِمُنونَ ال مُ  َأف   رَ  َخَتمَ  َحت ى{ ؤ   . ((آيَات   َعش 

 .ادة كلها معاين يُفسر هبا الفالحفالنجاة والبقاء والسع ،وكان مبدأ هذه اآليات أن تعرف أن الفالح ألهل اإلميان
 .من كان معه إيمان! الذي يفلح ؟فمن هذا 

 .إنه سبٌب ألن تصلي فتخشع  وماذا يفعل اإليمان ؟ 
 

 بالخشوع في الصالة؟وما عالقة اإليمان 
 : فيكون مبحثنا اآلن يف أمرين 

 .هو ما اإلميان أوالر  - 
 .مث عالقته بالصالة - 

 الخشوع في الصالة  :عظيم وهو أن داللة اإليمان  يءواآلية تشير إلى ش 
 .لكن يبقى المهم اإليمان ظاهر،فهو  :اخلشوعفأما معىن 

                                                             
 .عنهم اهلل رضي الدرداء أيب عن الدرداء أم حديث من موقوفا صحت قد"  له صالة ال ملن إميان ال"  لفظة لكناأللباين، عفه ض   
   –  : املؤمنون  
َناِد ، وملَ  ُُيَرَِّجاهُ     .َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإِلس 
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رع من إيمانه األعمال الصالحة التي هي دواعي وتف مؤمنا،لقد فاز بكل خير ونجى من كل ضير من كان 
 فما هو هذا اإليمان؟ .الفالح

 
 .التصديقمبعىن  :لغة :اإليمان

ا يدور ليس له يف هو التصديق باألخبار اليت وردت يف الكتاب والسنة، تصديقار جازمار وليس كالمر  :معناه في الدين
 .العاملني إمنا هو ذاك اليقني مبا ورد يف كتاب رب جذور،القلب 

، فإن اهلل قال ا من أحواهلملوجدنا عجبر فاإلميان هبذا املعىن ُيالف ما كان عليه املنافقني، فإننا لو حبثنا يف أحواهلم  
ڇ  چ  لكن مشكلتهم ماذا؟ ،چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ چ يف حقهم أهنم 

 .اغري صحيحر  ايفهمون األمور فهمر  يشعرون،مشكلتهم أهنم ال  ،   چڇ

ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ى  ائ   ائ  ەئ  چيف السورة اليت حنن يف صددها يف حقهم  وجل   عز  ما قال اهلل ك  

 چېئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  
نتهت آماهلم عند ان املؤمن ليس مثل هؤالء الذين فقدوا شعورهم و أ ،  

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چولذلك جتد هؤالء املؤمنني  بل المؤمن عبد يسمع الحقائق ويشعر بها ،دنياهم

 . چڄ  ڄ 

ُيربك اهلل عن وجود شعورهم باحلقائق ، چڤ  ڤ  ڤ   ڦٹ ٹ ٹ ڤ چ: وقبلها تسمع
فإذن جتد هؤالء وهنا ُيافون وهنا ُِيرون من قرة مايشعرون وهنا يبكون هنا يدعون خوفرا وطمعا،  تراهم هنا جيلون

سنة ق باألخبار اليت جاءت يف الكتاب والاملؤمنني ميلكون من الشعور باحلقائق ما حيرك أفئدهتم، فاإلميان هو التصدي
 .يورث حالة خاصة  اا له صفة خاصة وتصديقر تصديقر 

 
 اا صادقر هلل ويستعدون للقائه، حيبونه حبر إن التصديق مبا ورد يف الكتاب والسنة عند هؤالء املؤمنني جيعلهم حيبون ا

قد عاملوا احلقائق  أهنم سيقدمون إىل قدم صدق، فهم،   چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ٿ چ 
اليت مسعوها عن اهلل وعن كمال صفاته وعن مجيل إنعامه عاملوها مبا ميلك من شعورهم، فلم تنفصل أفئدهتم عن 

                                                             
 ٣: البقرة  
    –   : املؤمنون  
  : األنفال  
  : يونس  



 قرة عيين الصالة

 

   
 

7 

 

جيعلهم يعبدون رهبم حىت  اصديقار يقينيار ويشعرون به شعورر األخبار إذا كانت هذه حاهلم يسمعوا اخلرب، يصدقونه ت
 .يأتيهم اليقني

 
 ى الصالة؟ فما أثر هذا عل 

   من املؤكد أن أثر هذا واضح، ألنك تسمع يف آخر سورة اإلسراء أن اهلل يصف املؤمنني خاصة الذين أوتوا العلم 
چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ چ 

القرآن أوتوا العلم يسمعون آيات هؤالء الذين  اإذر ،  چڎ ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

اهلل ، يثقون أن وعد يسبحون ربنا،  چڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ  چنظر كيف يتحرك وجداهنم اف

صف لك ما أثر اإلميان هذه احلال اليت هم عليها ت چڎ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چفعول وم
 .على هؤالء

هنم يصدقون أ شيءهم مياهنم يتأثرون هبا غاية التأثر يسبحون، وأإذا مسعوا اآليات من إ، كيف يكون حال مؤمن
 ،لف فت  هذا اليقني جيدد شعورهمحداث ويعلمون أن وعد اهلل ال ُيأاجلزاء وما حيصل يوم القيامة من بالبعث و 

 .ذقان يبكون ويزيدهم القرآن خشوعافتاهم ُيرون لأل
بهذه ف ،على وجوههمرور خُ ـ، تسبب هلم الحمركة لوجداهنم - حقائق اإليمان -هؤالء كانت احلقائق اإلميانية  اإذر 

، زل على النيب صلى اهلل عليه وسلمما ن  چ ڄ  ڄ   ڄ چ، العالقة بني اإلميان وبني اخلشوع ااآليات يتضح جدر 
 .آمنوا وخشعوا

    والذل  لالنكسارألن من حترك قلبه للحقائق اإلميانية فإنه يتمثلها أمام عينيه فتدعوه هذه احلقائق  السبب ظاهر
 .ألمر اهلل  اجدا تعظيمر سُ على وجوههم يسقطون   چڍ  ڌچ

 
ڀ    ڀ  ڀ    چرج النتائج، ختن أشعر البد  إذامباشرة النتائج،  ن ُيرجأنفعل به القلب البد اإن اإلميان إذا 

، إمياهنم جعلهم ينزهون اهلل واخر اإلسراءأميان هؤالء املؤمنني كما يف إ،  چٺ   ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ     ڀ

                                                             
 ٠٣  – ٠٨ : اإلسراء  
   -  : اجلن  
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ن يكون، فسبحان اهلل، كم لإلميان من أثر وكم فيه من مصلحة تنري على العبد أمفعول البد يتيقنون أن وعد اهلل و 
 .طريقه

 
وصول احلقائق الغيبية إىل اإلنسان اجلاهل اخلايل جتعله يف نور وهداية من شأنه وتتمكن منه، تتمكن منه حبيث  إن  

 .السماءن بدنه يف األرض وقلبه يف أهنا توصله إىل هذه احلال من أن يكو 
ه احلقائق لكي تصل أن تكون ن يكون عندك إميان هبذأالبد  هبالصالة رأيت أن ةتصلفإذا مسعت عن احلقائق امل

 .ن نرى الحاجة إلى اإليمانأفنستعرض حقائق الصالة من أجل ة، يف الصال اخاشعر 
 

 :هم حقيقة على اإلطالق نالحظهاألو نظرنا للصالة سنجد أن 
  عز وجل وصفاته من تكبرينا حىت تسليمناأننا نتعرض ألمساء اهلل

وقيل له أنت  ،وآمن بذاك املوقف العظيم الذي كان بني موسى عليه السالم واهلل العظيم ،ومن آمن أن ربه يتكلم
وال  ةه احلقائق غري ملتهية هبذئألست حتتاج إميان قوي ونفس ممتل تقف يف الصالة فتكلم اهلل واهلل يكلمك

ٱ  چ وهلذا ،مشغولةن تكون هذه النفس غري أهبذه احلقيقة وحتتاج ة ئممتلنفس تاج هذا، حتتاج نعم، حت !؟ةمشغول

 . چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ
 ك ملناجاة اهلليصفو قلب ،لتهاء بهااإلميان وأعرض عن ذكر الدنيا واالقلبك ب مألا

 

وأنك حتمده فيستجيب  ،ك تكلمه فيجيبكأننت مؤمن أب، و نه قريأنت مؤمن أور قلبك بني يدي اهلل و إن حض
، إن ا هبا، من أين لك أن تأيت بقلب يستحضر هذه املعاين إن مل يكن مؤمنر ، وأنك تدعوه فال يردك وال ُيذلكلك
قت الصالة تستحضره و  ا، ولكي تؤمن هبذه احلقائق إميانر شوعن حيصل اخلأميان هبذه احلقائق الزم من أجل اإل

 .أن تعرض عن اللغوعليك 
 .قد يضعف أثره على اإلنسان إذا غرق اإلنسان يف اللهو ،ستقر يف الوجداناإن اإلميان إذا  

َل اإلميان حبيث أنه يأيت يف كل موطن من مواطن ة سنجد أنه ال خشوع إال ملن َحص  حقائق الصال ستعرضنافلو ا
ٍ الصالة ويف كل حم  .أن اهلل له هذه الصفة ااضح أنه هنا يعامل اهلل معتقدر و  ل من حمالهتا فيكون ذا شعوٍر بـَني 

 
 !؟بيده شيء، فهل شعرنا بكربيائه وعظمته وقيوميته وأن كل اهلل أكبرنقف بني يدي اهلل نقول  
 !؟د بكمال صفاتههل نعتق "مسك وتعاىل جدك وال إله غريكاسبحانك اللهم وحبمدك تبارك "ونقول  
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تقول اجلن إن كانت هذه صفة اهلل فمن  ،   چڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ چ نظر اىل اجلن أُ 
وكان أثر هذا الفهم أهنم عظموا  ،املستحيل أن يكون له صاحبة أو ولد، نعم إهنم فهموا ما هلل من كمال صفات

 .اهلل ونفوا عنه الشريك 
يف أهنا إذا ذكرت على  وكهل نشعر بأثر بركة أمساء اهلل "سبحانك اللهم وبحمدك تبارك أسمك"هل ملا نقول  

 .إال يسلم ويربأ شيء، ما تذكر اسم اهلل على قليل كثرته، وإذا كانت يف أمر باركته
 

يه أن يفتش إيمانه بما يقول، عل :خاشعاأن من يتكلم بلسانه في الصالة ويطلب من قلبه أن يكون  :المقصد
 .هأن يخالط اإليمان بشاشة قلب هعلي

 
الرمحن "، ونقول "محدين عبدي"نه يقول لنا أ، و ا ربانا ورب العاملنيلنا رب   ونعلم أن" عالمينرب ال الحمد هلل" نقول

ال ستجد أن نت سائر يف تفاصيل الصالة، أوهكذا و  ،رىَب عبادة بالرمحة اا حمسنر املفروض تشهد قلوبنا رب   "الرحيم
 .خشوع إال بمعرفة حقائق اإليمان 

 .  چپ  پ چ  باحلقائق أهنم يف ثر إلمياهنمأأول    چٱ  ٻ  ٻچ 
 
 

ه ي، حتي  املستعطي جتلس بني يدي ربك جلسة الراغب الراهب الفقري احملتاج ،التحياتىل إن تصل يف صالتك أإىل  
 ،رسلُــ وِصدق امل ،شهادة منا بصدق الرسالة :، تصلي على نبينا وأنت تعلم أن الصالة على نبينابني يدي السؤال

ختري من  ، مث يقال لكوتشهد بصدق هذه الرسالة ،بالرسالةولرسوله  ة،د هلل بالوحدانيفتشه ،وِصدق من أرسل
 .الدعاء ما شئت يقبل منك

نت أ، نفعتك و نت تركعأنفعتك و  تكرب،ت تقرأ الفاحتة، نفعتك وأنت نأعر اليت حفظتها من اللهو نفعتك و إن املشا
 .اختر هلل ساجدر 

 
لتصاق ورثك شعور باالإن السجود ي، تكون يف تام الذل لربك تتحضر من أجل أن !والسجود سر الصالة

 .وإنكسارا باألرض ذالر 

                                                             
  : اجلن  
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، ويكره يرجو أال ُيرج منه وال يطرد عنه وما ألذ العبودية هلل من قلب عرف من هو اهلل وتشرف بالبقاء عند بابه
 .يبعده ويطرده من هذا الباب يالذ الذنب

 إن اإليمان هو روح الصالة
 "سبحان ريب العظيم"هلل عظيم فتقول إميانك بأن ا 
  "يب األعلىسبحان ر "له فتقول  بالعلو   كإميان 
 "همسع اهلل ملن محد"إميانك انه يسمعك ويستجيب لك  
 .نت تقرأ كتابه جيعلك تقرأ وتطيل يف اآليات اليت تقرأها أنه حييط بك و أإميانك  

 
الصالة ال تكن  ،ولذلك كانت قرة عينه الصالة ،وسلمله صلى اهلل عليه إن اإلميان هبذه احلقائق اإلميان الكامل متث  

حد ال ميلك رجاء وال أة عني ن قر و هبا، الصالة لن تك ار باحلقائق اإلميانية ليس متيقنقرة عني أحد ال ميلك شعور 
فإن العبد ، ه صلى اهلل عليه وسلم من اإلميانبملا يف قل،  ((الصَّلَاةِ فِي عَيْنِي قُرَّةُ وَجُعِلَتْ))  ا وال انابةر وال توكالر خوفر 
 .الصالةال حيب أن يفارق  ،ستكمل هذا اإلمياناإذا 

 
  قرة العني ؟ ما معنى

 !ألن فيها نعيمه ؛أال يفارقه وال ُيرج منه ، فيود  ةأن العني تصبح قريرة سعيد -
 :ة ، ففي الصالحياته تطيب هبذه الصالة -

 لهحيصل مطالعة آلالء اهلل وجال 
 نقطاع عن اخللقاو  ةوحيصل مناجا 
 ىل غري اهللإلتفات عبد مسالك االوتنسد على ال 

 .ولك نصيب من صالتك على قدر نصيبك من اإلميان ،قلبك باإلميانامتأل وهذا ال يكون إال إذا 
 العظيم شيءنفسه وإىل طهارهتا ال ىل زكاةإذه الصالة فيها من وصول اإلنسان وه -

 صالته يسعى إىل تطهري بدنه بالوضوء فإنك جتد العبد وقت 
، د غري اهللحأ عن كل  باهلل ومشغوالر شغوالر م ،ويرجى منه أن يبذل جهده لتطهري قلبه لكي يُقبل على الصالة 

 .فإنه يف شغل عظيم 
 

                                                             
 .صححه األلباين( ٧٨٣ / بَاب ُحبِّ النَِّساءِ / عشرة النساء" )سنن النسائي"  
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 .عظمة اهلل ان يكون قلبه مستحضرر أ، البد يكون عنده إميان ألنه يلقى اهلل نأ، البد نفس النتيجة من أين يأتي؟
 

  :أمرينووسيلة هذا 
 .عل مدار حياتك على الصالةجاترك اللهو، ا 
إن جتديدك ملعرفة اهلل  ، ال تتك اإلميان يذوب وتنسى حقيقته،اقرأ يف حقائقه ،اإلميان اد لنفسك دائمر جدِّ  

 هيتمال صفاته وجتديدك العهد بربوبوجتديدك لفهم معاين أمسائه وصفاته وجتديدك للعهد بتعظيمه مبعرفة ك
ورمحته من جهة مطالعتك إلحسانه والتفكر يف آالئه عليك ونعمائه كلها أسباب تساعدك أن جتمع قلبك 

 .يف وسط الصالة
 

رج من اإلميان وهي ختُ ، يعين الصالة سبب بنفسها لزيادة اإليمانوالصالة شريعٌة من الشرائع العظيمة اليت هي 
لقلب يف اإلخالص ل مجع ال الطمع الواقع يف رضا اهلل وتأم  صالة وتأم  ل الذل الواقع يف ال، فإن من تأم  سبب لزيادته

ال تفكر إال يف اهلل وحرصك الشديد على اإلقبال  ،اتكون خملصر  أنجل أدافع نفسك ومتانعها وتراغهما من نك تأ
 .ادة إميانكلزي كل هذا سببٌ   ،ىل ثناء غريهإيتك أن يلتفت قلبك من طلب ثنائه على اهلل وطلب ثناء اهلل وكراه

 .أسباب زيادة اإلميان هذا من جهة  لنا أن اخلشوع يف الصالة إمنا يكون بزيادة اإلميان بطلبا تبني  إذر  - 
 .وع يف الصالةمن جهة أخر  اإلميان يزيد إذا وقع منك اخلش - 

مع ستطعت أن جتا ،امث إذا زدت إميانر ، چٱ  ٻ  ٻچ  ، حلقة بدايتها أن تزيد إميانككأنك تدور يف دائرة
 .قلبك يف الصالة

 
  ؟ن جتمع قلبك يف الصالةأجل أستفعل من  ماذا ،ستجاهدميانية بعد معرفة احلقائق اإل

من  ،نت حتبه وحتب رضاه فستسرع لذلكأ، عل الصالة موطن من مواطن رضاهن جتأجل أمن  استكون حريصر 
ويبغض أخر   حيب أعماالر ، مؤمن أن اهلل وقتها يعين أنت مؤمن هبذا األمر إميانك أن اهلل حيب أن تؤد  الصالة يف

، فطلب فيحصل منك طلب مرضاة اهللفماذا سيكون أثر إميانك ؟ سيكون أثر إميانك أنك تسرع إىل الصالة 
 .مرضاة اهلل هذا عمل يسبب لك زيادة اإلميان ألن اإلميان يزيد باألعمال
 :ي عن عبداهلل ابن مسعودكما رو  ،ظؤمن هبتدخل يف الصالة وأنت قد مسعت هذا احلديث الذي إسناده حسن فت

 تَحْتَرِقُونَ ثُمَّ ، غَسَلَتْهَا الظُّهْرَ صَلَّيْتُمُ فَإِذَا ، تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ ثُمَّ ، غَسَلَتْهَا الْفَجْرَ صَلَّيْتُمُ فَإِذَا ، تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ))
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 تَحْتَرِقُونَ ثُمَّ ، غَسَلَتْهَا الْمَغْرِبَ صَلَّيْتُمُ فَإِذَا ، تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ ثُمَّ ، غَسَلَتْهَا صْرَالْعَ صَلَّيْتُمُ فَإِذَا ، تَحْتَرِقُونَ

هر أن هذا ي يظوالذ  ((تَسْتَيْقِظُوا حَتَّى عَلَيْكُمْ يُكْتَبُ فَال تَنَامُونَ ثُمَّ ، غَسَلَتْهَا الْعِشَاءَ صَلَّيْتُمُ فَإِذَا تَحْتَرِقُونَ،
نه موقوف ال يكون أعلى كل حال لو حكم عليه ، أنه موقوف على عبداهلل ابن مسعود، وقيل حديث رواه اجلماعة

 .ابن مسعود ويكون يف حكم املرفوع على عبداهلل انه يكون موقوفر أبل النص، مبعىن إال من قِ 
 

ىل مرضاة اهلل والفوز بثوابه إالذنب فتسعى حملو  اهذا النص وأن الصالة ستكون مكانر املقصد أنك ملا تسمع مثل 
فماذا تفعل ، ا هي من اإلميان وتزيدك إميانر فعاالر أ، تأيت يف الصالة تفعل يدل على إيمانكهذا مما  ،العاجل واآلجل

و مالت النفس راغمتها ألثناء الناس، وإذا وسوس الشيطان ن تطرح عن نفسك أي طلب أتبذل جهدك  ؟مثالر 
تها، تدخل الصالة فتنثي على اهلل وتتلو وتنخضع وتنكسر فتتدرب على اإلقبال على الثناء على ودافعتها وحارب

ىل الصالة إنشحن هبذه املشاعر فيعيشها ا تَعلَم و  منكسرر ا ذليالر كله ينفعك فتخرج من الصالة عبدر   الدعاء وهذا
 .األخر 

 
  :الصالةفي  (محاسن الدين)رسالة ولذلك يقول الشيخ السعدي في 

 .الصالة مبثابة مالحظة اإلميان وتسقيهف "للبستانبمنزلة المالحظة والسقي  نها من شجرة اإليمانأو "
تجدد بعبوديات تكنها تنمو و لو فلوال تكرار الصالة في اليوم والليلة ليبست شجرة اإليمان وذوى عوده "

نظرت إىل الصالة نظر من أعطى فؤاده وأنت إذا  ،فهذا اخلري العظيم الذي أنعم اهلل عز وجل به علينا "الصالة
بأن يقفون بني يديه يطلبون  عظيم الرب الكرمي أعطى عباده إذنفامللك ال ،ايتأمل نعمة اهلل وجد شيئار عظيمر 

ن نعرفه وأن نقف بني يديه أأن أنعم علينا وأذن لنا  ، ومحدهفهذه احلال تكفي للثناء على اهلل ،ويرجون ويسألون
 .وه فيستجيب لنا، نشكره وال نكفرهفيكلمنا، وندع وأن نكلمه فنسأله،

 
، وانقطعت مل تنشغل بقيل وقال وكثرة السؤالو  ،صبح اإلميان جيري يف وجدانكأو  ،فإذا حتققت هذه املعاين

 إذا فعلت هذا  ،بوجدانك عن أهل الدنيا وخلو شأهنم من املصاحل
 لراحة قلبك قرة لعينك، مكاٌن أصبحت الصالة. 

 

                                                             
 .رواه الطرباين يف الصغري واألوسط وإسناده حسن ورواه يف الكبري موقوفا عليه وهو أشبه ورواته حمتج هبم يف الصحيح: قال األلباين   



 قرة عيين الصالة

 

   
 

03 

 

 :أمرينالصالة قرة عني للعبد هو تنتج أن مدار جعل فبهذا نس
 من جهة أن ختلي قلبك من اللهو. 
 ومن جهة أن متأل قلبك باإلميان. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  بينةظر إليها يف سورة املؤمنون تراها ناو 

 چڀ  ٺ      ٺ
. 

 
 :فنقول وباهلل التوفيق  ،ة الصالةن ينفعنا بها في مسألأاهلل  من رجونا بوصية نءنختم لقا
 .اإليمانقراءة القرآن أعظم أسباب زيادة  وردك، فإنقلبك على قراءة القرآن وأنت تقرأ  جمعا

، فإن ما فهمت وعلمت من السور لكي تقرأ يف كل صالة منها عتين أن تراجع احملفوظ مناو : ويف هذا الشأن نقول
فإن اآليات  ،فتطيل ان تنتصب قائمر أ سيكون سبببل  ،قت صالتكى أن جتمع قلبك يف و سيساعدك عل ،القرآن

أنك  جتد هتا مع فهمك هلا، فمن لذة قراءبعضها بعضها ينادي وأتقنتها اليت حتفظها يف القراءة وتكون قد راجعتها
 .ومن جرب علم  ،ال تتوقف

 
فقراءة  ميانن أسباب زيادة اإلم قراءة القرآن فإن ،القرآنقلبك يف وقت قراءة  مجعا :ى األول الوصية اذ  إ 

تقرأ و  تقف يف الصالة القرآن تزيدك علمار أعظم سبب لزيادة اإلميان، مث وحنن يف صدد القرآن نقول ال
لكن قصد هذا  وليس قصدك التحديد ددتنيفتجد نفسك يف كل صالة تقرأ سورتني حم ةالسور املكرر 

ال  وأنتعلى لسانك مث تركع  ة اليت تكررتالسور تقرأ الفاحتة و  تقرأتجد نفسك جر  على لسانك ف
 .تشعر

فال جتعل  ،وقات الصالةأعلى  جتماعيةوضاعك االأب ن تدافع اللهو رت  أ أجلمن  : الوصية الثانية 
حق تني يدي اهلل ال يسنت واقف بأنتظروك الزمن كله و ااخللق لو  جل عليك شأن الصالة،رتباطاتك تعا

ا رر مأن وأطلت أ لو حصلسيا مرا عظيمر أن أبالشيطان يشعرك فربك، اجاة ن تعجل وتتك منأاألمر منك 
ن كل شأن تريد تدبريه يكفيك أعلم  ،ن باهللمَ آمن ، فجلهأترك الصالة من  واجب عليك كءورا اجسيمر 

 .هو اهلل 

                                                             
   –  : املؤمنون  
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 الكتابتاه أاهلل أمر موسى عليه السالم ملا  نأ: ول اإلسراءأعجبا كما تقرأ يف  االقرآن كالمر وأنت تقرأ يف 
جعل شأنك  أف،  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ

 .لدنيا تشغلك وتلهيك، وال جتعل اعطيكوتذلل بني يديه يرفعك و  ،يكوكله على كل شأنك يكف، كله هلل
 
 ةدتعد  ا يف مواطن مفتجد يف القرآن العظيم وصف الدني ،اا وتكرارر ن ربنا العظيم الغين الكرمي يعظنا يف كتابه مرارر إ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭچ  :ن يقول لناأفبعد  ،ا وصف للدنيا يف سورة يونسومنه

وُيربنا يف ثنايا   چۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئ چ :ن يقول لناأىل إ چۋۈ  ٴۇ   ۋ 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  چ هنم قادرون عليها أا هلهأها وتتزين ويظن األرض تأخذ زخرف نأهذا اخلرب 

حئ   مئ  ىئ   يئ  چ :يقول سبحانه وتعاىلاآلية ووصف الدنيا،  بعد هذه ، چىئ ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ   

 يفيها كمال النعيم وما الذفات الم الساملة من النقائص واآلىل دار السإرحل اترك عنك دار اآلفات و ا،  چجب
 .خرةمن اآل تقربك جيعلك تقبل هبذه الدار اليت ليس فيها إال النقص وهي بلغة منغضة

 
 تستحق، مث يقول لنا هنا الأ لك كيف حاهلا، وكيف ورة الكهف يضرب اهلل عز وجل مثل الدنيا ويبنيوتسمع يف س

صبح أفختلط به نبات األرض ان السماء فنزل م يهنا مثل املاء الذأن يضرب لنا مثل الدنيا وكيف أيعين بعد 
پ  پ    چال يلهيك تركه، ايا نون زينة احلياة الدنواملال والب ،فيقرر لنا احلقيقة رياح،ا تذروه الهشيمر 

 .4چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
عجب الكفار مث أرمحن الرحيم وكيف أهنا كمثل غيث ومثله ملا تسمع يف سورة احلديد يصف اهلل لك الدنيا وهو ال

فهو سبحانه وتعاىل   ،5 چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ چ يقول لك 
 .لدنياعظنا أال نكون ممن انشغل باي

 وضاعك كلها على الصالةأب رت   إذن

                                                             
  : اإلسراء  
   : يونس  
   : يونس  
   : الكهف  
    – ٠ : احلديد  
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حاديث النيب أقرأ مثال من اويصلح شأن نفسك ويبعدك عن الطمع،  اقرأ ما يرقق قلبك :الثالث  لوصيةا 
عدت أخاري، مثل هذا لو جعلته ورد لك و صلى اهلل عليه وسلم الصحيحة يف كتاب الرقاق يف صحيح الب

فَتبعد عن اللهو  ،ىل قلبكإن يف نفسك ووصوله أهذا الش غلللتغيكون سبب ن أالبد  ،زدت بتكرارأو 
 .نشغالواال

، فإن الناس حولك شاغليك بغري مصلحة وال عظم األخطار على صالتكأصحبتك من  :الوصية الرابعة  
 .فائدة

 ، الْخَلِقُ الثَّوْبُ يَخْلَقُ كَمَا أَحَدِكُمْ جَوْفِ فِي لَيَخْلَقُ اإلمِيَانَ إِنَّ)) كما ورد يف احلديث :الوصية الخامسة  

 .  ((قُلُوبِكُمْ فِي اإلمِيَانَ يُجَدِّدَ أَنْ اللَّهَ فَاسْأَلُوا
  

ن جيعل هذه أن جيعل اهلل الكرمي بكرمه ومنته أبعاء ألنفسنا وذرياتنا واملسلمني ن نكثر الدأنفسي وأوصي أوصيكم 
ن جيعلنا وذرياتنا واملسلمني ممن يعظموا شأن الصالة فهو أب لنا وذرياتنا ممن يقيم الصالة،ن جيعأ والصالة قرة أعيننا 

إبراهيم خليله  ةوسن ،ي أمرنا بالدعاء ووعدنا باإلجابةوهو سبحانه وتعاىل الذقدير،  شيءى كل ىل علسبحانه وتعا
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ : ملا محد اهلل على ما وهب قال

 چائ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   چ  ؟قالماذا   ،39: إبراهيم چۅ  

 .قام الصالةأن يكونوا وحنن ممن أهنا هبة من اهلل سؤال اهلل أول صدق الشعور بنعمة األبناء و أ فإن ،41: إبراهيم
 
صادقني يف إرادة  اجعلنوا ،نشغال بغريكصرف قلوبنا عن االاقام الصالة، و أجعلنا وذرياتنا واملسلمني ممن االلهم ف

 .اللهم آمني ،ومهومناحزاننا أالء قلوبنا ونور صدورنا وجِ  ربيع جعل القرآن الكرميا، اللهم رضاك
 

أرجو من  ،وسع من ذلك بكثريأوإال األمر  ،قتضاها املقاماذا األمر العظيم وإمنا هي إشارة هذا ما تيسر ذكره يف ه
 ،يم منهج حلياتناعل القرآن العظجل نسعى جادين نأو ،  عليهقباالر إا و ميان وصالحر إنا وحنن يف زيادة ءان جيدد لقأاهلل 

ال ينقطع وكان سلفنا ال حيب الدنيا إال  يعيننا وكان نعيمنا الذأصحت صالتنا وكانت قرة  ،ح منا ذلكن صفإ
 .اللهم آمني ننا،أعيجعلها قرة ا مفالله ،الصالةهلذه 
 

                                                             
 .اجلامع الصغري، صححه األلباينللحاكم، و املستدرك   


