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      مسري شهاب/ األستاذ :املذيع

  :بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ
دائماً يف املسرات ويف السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وكل سنة وحضراتكم خبري وربنا جيمعنا 

  .األيام املباركة، وجيعل لقاءنا بكم بشارة خريٍ من اهللا تبارك وتعاىل لكم
وحول القراءة الواعية القراءة  "من آيات القرآن الكرمي"بكم يف حلقة جديدة من برنامج أُرحب 

  .املتفهمة القراءة املتدبرة آلي القرآن العظيم
إنه ويل ذلك والقادر عليه،  سبحانه وتعاىلمن اهللا القبول وحسن الرجاء  تبارك وتعاىلنسأل اهللا 

   "لقرآن الكرميمن آيات ا"ضيفنا وضيف حضراتكم يف برنامج 
  فوزي حممد أبو زيد/فضيلة الداعية اإلسالمي الشيخ 

  .كل سنة وأنت طيب سيدنا الشيخ
  :فضيلة الشيخ

  .كل سنة وأنت بصحة وسعادة والتوفيق ألن تكون من أهل احلُسىن والزيادة
  :املذيع

، وامسحوا لنا عاىلتبارك وتاللهم آمني والسامعني أمجعني واملشاهدين واملتابعني والراجني فضل اهللا 
  :آلية القرآنية العظيمة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له لعلكم ترمحونلأن نستمع 

 :بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ

يأْتي  قُلْ لعبادي الَّذين َآمنوا يقيموا الصالةَ وينفقُوا مما رزقْناهم سرا وعالنِيةً من قَبلِ أَنْ{
  ).الرعد٣١( }لٌيوم ال بيع فيه وال خال

اآلية القرآنية العظيمة تناولت الصالة، األمر اإلهلي بالصالة متكرر يف القرآن الكرمي واألحاديث 
  .النبوية كثرية باألمر بالصالة واحلفاظ عليها واإلستمساك ا، فنريد شرح هلذه اآلية القرآنية العظيمة

  :يخفضيلة الش
مبكة إقامة الصالة، ذكر يف هذه السورة ويف هذه اآلية وهي مكية نزلت  سبحانه وتعاىلاهللا : أوالً
   .يقيموا الصالة: قالقل لعبادي الذين آمنوا يصلوا، ولكن :ومل يقُل

  وإقامة الصالة أي احملافظة على حسن الطهارة قبلها، واحملافظة على حسن أداء أركاا وعلى 
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التالوة والتسبيح احلادث ا، وعلى حدوث اخلشوع يف القلب أثناء مناجاة اهللا سبحانه  التدبر يف
  .وتعاىل أثناءها

نافع الدنيوة واملنافع اُألخروية نسان ا من املإذا أُديت الصالة ذه الكيفية كانت إقامة، فكان لإل
  .ما ال يعد وال يحد

  :املذيع
مالفرق بني أرحنا بالصالة وأرحنا أن تبينوا لنا طاها لكم اهللا سيدنا الشيخ نريد ببصريتكم اليت أع

  من الصالة؟
  :فضيلة الشيخ

بلذة يف فيه الصالة إذا أداها اإلنسان خبشوع يكون هناك بينه وبني اهللا حبلٌ للمناجاة يستشعر 
 عاىلسبحانه وتقلبه ال يستطيع أحد وصفها، ويستشعر حالوة اإلميان فيكون يف مناجاة مع اهللا 

يف حديثه القدسي، فيقول يف احلديث القدسي الذي يرويه حضرة النيب  سبحانه وتعاىليلخصها اهللا 
  :صلى اهللا عليه وسلَّم

تبارك مد هللا رب العاملني، قال اهللا احل: عبدي نصفني، فإذا قال العبد جعلت الصالة بيين وبني(
: جمدين عبدي، وإذا قال العبد: الرمحن الرحيم، قال اهللا تعاىل: العبدمحدين عبدين وإذا قال : وتعاىل

إياك نعبد وإياك نستعني، إهدنا : أثىن علي عبدي، وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال اهللا تعاىل
  ).هذا لعبدي ولعبدي ماسأل: الفاحتة، قال اهللا تعاىل الصراط املستقيم إىل آخر سورة

  :مسلمويف راية لإلمام 
قال اهللا  صلى اهللا عليه وسلَّم  قال رسول اهللا: قال رضي اهللا عنه رواه اإلمام مسلم عن أيب هريرة

الْحمد للَّه رب  قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: عز وجل
نيالَممحدين عبدي، وإذا قال: قال اهللا الْع حنِ الرمحأثىن علي عبدي، وإذا : قال اهللا ،يمِالر

هذا بيين : قال  إِياك نعبد وإِياك نستعني قال اهللا جمدين عبدي، فإذا قال مالك يومِ الدينِ قال
لَيهِم غَيرِ صراطَ الَّذين أَنعمت ع اهدنا الصراطَ الْمستقيم وبني عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال

الِّنيال الضو هِملَيوبِ عضغسألهذا لعبدي ولعبدي ما : ال اهللاق  الْم.(  
  إقامة الصالة حبضور القلب كيف تكون؟: فضيلة الشيخ:املذيع
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  :فضيلة الشيخ

سبحانه تكون الصالة حبضور القلب إذا إمتأل القلب خبشية اهللا وتقوى اهللا واخلوف من مقام اهللا 
  :فهذا جيعل اإلنسان عندما يقف بني يدي اهللا يكون كما قال اهللا، عاىلوت

  ).املؤمنون٦٠(} والَّذين يؤتونَ ما َآتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ{
شوع، ، ويف هذه احلالة تكون الصالة فيها خسبحانه وتعاىليعين فيها وجل يعين خوف من اهللا 

  :اهللا أهل اخلشوع يف الصالة فقالولذلك مدح 
  ).املؤمنون( )٢(} الَّذين هم في صالتهِم خاشعونَ) ١( قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ{

  :املذيع
  ما معىن هذا؟فبشيئ، ذكرت مرة أن من صلى ركعتني دون أن حتدثه نفسه : فضيلة الشيخ

  :فضيلة الشيخ
اهللا أكرب تكون الدنيا مبا فيها ومن فيها  :عندما يقولفام الصالة كما وصفنا إذا صلى اإلنسان وأق

، فيكون هناك مباشرةً إتصالٌ وصلة بينه تبارك وتعاىلخلف ظهره، وال يوجد يف قلبه أكرب من مواله 
دعاءاً إال  لباه، وال يدعو وبني اهللا، فال يسأل اهللا شيئاً يف الصالة إال أعطاه، وال يطلب منه طلباً إال

  .وأعطاه ما يتمناه تبارك وتعاىلجابه مواله وأ
 يف كل زمان ومكان إذا أملَّ بأي أمرئٍ من الصاحلنيبعدهم كان أصحاب النيب ومن ولذلك 

ن كان يف كربٍ فرجه اهللا، وإن كان يف هم كشفه اهللا، وإن ، فإمنهم ملمة أو إنتابه مهمة جلأ إىل اهللا
  :رضي اهللا عنهقضاه له اهللا، يقول سيدنا جعفر الصادق ىل شيئ إكان حمتاجاً 

يا رب عبدك جعفر حيتاج إىل كذا، فما أستتم : ما احتجت إىل شيئ وصليت ركعتني وقلت[
  ].صاليت إال وأجد هذا الشيئ جبواري

  .صلى اهللا عليه وسلَّمتأسياً برسول اهللا 
  :املذيع

     .   شكراً جزيالً لفضيلة الشيخ فوزي حممد أبو زيد
 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم                        


