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 األحــدي الــذات، العــالمين،  الحمــد هللا رب ال تلحقــه العبــارات وال تحــيط بــه ذي الــ ،الصــفات الســرمدي
د والمثيـل والشـبيه، فهـو كمـا تنـزه عـن التنزيـه، وعـال عـن الضـ .من الكائنـات اإلشارات، وال يدرك عظمة ذاته أحدٌ 

  ].الشورى١١[ ﴾السِميُع الَبِصيرُ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهوَ ﴿: حكم الكلماتوصف نفسه في مُ 
ألنـه عـز وجـل عن أحـٍد طى، وليس محجوبًا وصل إليه بالخُ وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، ال يُ 

والغنـي والفقيــر، والجــن  ،صـاحب الجــود والعطـا، عطــاؤه غيــر مجـذوذ، وخيــره غيـر ممنــوع، شــمل الكبيـر والصــغير
  .الذي ال يموت نعم الحي ، الكل يرتع في رياض النعموت، وفي الكائنات لى وكل والمأل األع ،واإلنس

 ــُد اِهللا ورســولُه، أكرمــه اهللا  وأشــهد أن ــاه  وأطلعــه ،واصــطفاهعــز وجــل ســيدنا محمــداً َعْب ــه وناوحب اه، جــوقرب
  :وأسرى به

  الهُ ــــــعْ ى أَ لَ اٍل إِ عَ  نْ مِ  شِ رْ العَ  ىلَ ا       إِ ــمَ ـــــــــــــــــــللس  سِ د قَ المُ  تِ يْ البَـ  نْ مِ 
  الهُ وْ مَ  هَ ــاجَ وَ ى فَـ نَ دْ أَ  وْ أَ  ثُ يْ ى حَ لِ ا      إِ هَ قَـ وْ فَـ ي وَ انِ دَ الت  نِ يْ سَ وْ قَـ  ابِ ى قَ لَ إِ 

ســيدنا محمــد وآلــه أهــل االصــطفا، وأحبابــه وأتباعــه وأصــحابه  ،صــل وســلْم علــى حبيبــك المصــطفى م اللهــ
  .العالمين أمين يا رب .. لينا معهم أجمعين آمين أجمعين إلى يوم الدين، وع

  :أيها األخوة جماعة المؤمنين
، فقــد عليــه أفضــل الصــالة وأتــم الســالمة اإلســالم بإســراء ومعــراج الحبيــب المصــطفى أمــ ؛علينــا عــز وجــل مــن اهللا 

الحصــر، ولكنــا نريــد نصـــيبنا عــن  تْ لَـــوعَ  ت عــن العــد فــي إســـرائه ومعراجــه مشــاهد جلــصــلى اهللا عليــه وســلم شــاهد 
 بِ ونصيب هذه األمة في هذه الرحلة المباركة، فإن الن تعـالى  -، لمـا كـان قـاب قوسـين أو أدنـى صلى اهللا عليـه وسـلم ي

أعطيــت  ، لقــديــا ربّ  :وقــال ،ودعــاه عــز وجــل ه نــاجى ربــ - والحيطــة واإلمكــان ،عــن الزمــان والمكــان عــز وجــل اهللا 
 اً لكـة، وأعطيت موسى الكـالم، وأعطيـت يوسـف الجمـال، وأعطيـت سـليمان مُ أعطيت إبراهيم الخل األنبياء قبلي؛ 
  بي؟  فما أنت فاعلٌ : ثم قال ،للمرسلين عز وجل د عطاءات اهللا من بعده، وعد  ال ينبغي ألحدٍ 

َعَثَك رَبَك َمَقاًما مْحُموًدا﴿ :فقال عز شأنه ك إنـ يـا رب : صلى اهللا عليه وسلمفقال  ].اإلسـراء٧٩[ ﴾َعَسى َأن يـَبـْ
 بأمتي؟ فقـال اهللا  فما أنت فاعلٌ  ،وبعضهم بالخسف، وبعضهم بالحجارة ،بت األمم قبلي، بعضهم بالمسخعذ عـز

 وأنـا لهـم فـي النشـور، وفـي الـدنيا أسـتر علـى  ،وأنـا لهـم إذا مـاتوا، وأنـا لهـم فـي القبـور ،أنـا لهـم إذا عاشـوا﴿ :وجل
ـــ نْ َمـــ .ك فـــيهمعُ ف َشـــفـــي اآلخـــرة أُ العصـــاة، و  كفيتـــه، وَمـــتوك جزيتـــه أقرضـــني مـــنهم نْ ل مـــنهم علـــي إنـــي أنـــا اهللا رب ، 

   .١﴾الميعاد فُ لِ خْ ال أُ  ،العالمين

                                                 

لما   -صلى اهللا عليه وسلم -أنه: ديحوقد ورد فى بعض أخبار اإلسراء مما ذكره العالمة ابن مرزوق فى شرحه لبردة الم: المواهب اللدنية ١
اللهم إنك عذبت األمم؛ بعضهم بالحجارة، وبعضهم بالخسف، وبعضهم بالمسخ، فما أنت فاعل (  :كان من ربه تعالى قاب قوسين قال

ل على كفيته، وفى الدنيا أنزل عليهم الرحمة، وأبدل سيئاتهم حسنات، وَمْن دعانى منهم لبيته، وَمْن سألنى أعطيته، وَمن توك : بأمتى؟ قال
ولما أراد  صلى اهللا عليه وسلم  . أستر على العصاة، وفى اآلخرة أشفعك فيهم، ولوال أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه لما حاسبت أمتك

ماتوا، وأنا لهم فى القبور، أنا لهم ما عاشوا، وأنا لهم إذا : يا رّب، لكل قادم من سفره تحفة، فما تحفة أمتى؟ قال اهللا تعالى: االنصراف قال
 ).وأنا لهم فى النشور
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 فاستجاب له رب ق لـه الرجـاء، فطلـب بعـين قلبـه مـن اهللا أن يـُنَــه الدعاء، وحق ل لهـذه األمـة مـا بـه يكـرمهم ز
وأعطـــى لـــه ولنـــا هديـــة  ،وأكرمنـــاعـــز وجـــل  فأكرمـــه اهللا ،والشـــفاء مـــن كـــل داء ،وتحقيـــق الرجـــاء ،اهللا بإجابـــة الـــدعاء

   .جل في عالهالصالة، وهي خير هدية أرسلها إلينا اهللا 
فقـد فـرض فـرائض اإلسـالم األخـرى فـي األرض، فـرض فريضـة الصـيام  ؛ا وقيمتهـاهَ رَ دْ قَ  عز وجل ن اهللا ي بَـ وليُ 

ورة فــي العــام الثــاني مــن الهجــرة، وفــرض الزكــاة فــي المدينــة المنــورة فــي العــام الثــاني مــن الهجــرة، فــي المدينــة المنــ
عليـه أمين الوحي جبريـل ه ل بفرض ذلك كل وكان يتنز  ،وفرض الحج في المدينة المنورة في العام الثامن من الهجرة

   .وعلى نبينا أفضل الصالة وأتم السالم
ولــم  ،وإلــى أهميتهــا عنــد اهللا، فــدعا حبيبــه ومصــطفاه ،يلفــت نظرنــا إلــى قيمــة الصـالة أن عـز وجــل وأراد اهللا 

ثــم  - بجــوار البيــت الحــرام اً حيــث كــان نائمــ -ن يوقظــوه مــن نومــه يأخــذه أخــذة عاديــة بــل أمــر المالئكــة الكــرام أ
سـت مملـوًءا إيمانًـا وجـئ بط ،ويغسـلون قلبـه بمـاء زمـزم ،هبَـلْ ويشقون صدره ويخرجون منـه قَـ  ،يضجعونه على ظهره

ثـــم ركـــب البـــراق وســـار حتـــى وصـــل إلـــى بيـــت اهللا  ،باإليمـــان والحكمـــةصـــلى اهللا عليـــه وســـلم قلبـــه  او َشـــوحكمـــة وحَ 
  .المقدس

ــاء والمرســلين أجمعــين  ــه األنبي ــا اهللا ل ــاك أحي ــا هــ -وهن ــة ألــف وأربعــة وعشــرين ألًف ــين  ممائ  -جملــة النبي
بهـم  ل د َصـمـحَ م يـا مُ تقـد  :وأخـذ األمـين جبريـل بيـده وقـال ،عة صـفوفوا سـبف وصُ  ،وجمعهم لحضرته ،أحياهم اهللا
  .لهم اإلمامصلى اهللا عليه وسلم وهو  ،مأمومونى باألنبياء جميًعا وهم فصل  .عز وجل ركعتين هللا 

  ةِ عَ ابَـ تَ المُ  قِ دْ ى صِ لَ عَ  وكَ عُ ايَـ بَ  دْ قَ         مْ هُ لَ  امُ مَ اإلِ  تَ نْ أَ  ذْ إِ  كَ اءَ رَ وا وَ ف صُ 
  ـةِ لَ ــــــــــــاضَ فَ المُ  ورُ ا نُ دَ ى بَ ت حَ  هللاِ ابِ         اً ــمصِ تَ عْ مُ  هللاِ  اً ـــــــــــــــــهجِ و مت  تَ يْ ل صَ 
 :عـز وجـل وهنـا كـان خطـاب اهللا  ،حتى وصل إلى قاب قوسين أو أدنى به إلى السموات جَ رِ ثم بعد ذلك عُ 

   ].النجم١٠[ ﴾فََأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى﴿

ن يوكــان فــرض علينــا خمســ -د علــى حضــرته الة، وقــال بعــد أن تــرد عليــه وعلــى أمتــه الصــ عــز وجــل فــرض 
 د ويقولصالة في اليوم والليلة، فأخذ يترد : ـ يا ربتعـالىثـم قـال اهللا  ،حتـى جعلهـم اهللا خمسـاً  !!عـن أمتـي فْ خف: 

  .٢)وخمسون في األجر والثواب ،في العمل سٌ مْ هي خَ  عبادي،عن  تُ فْ وخف  ،فريضتي أمضيتُ (
اإلجابــة وتحقيــق هــا ب وجــل  عــز ووهبنــا اهللا  ،وموضــع الــدعاء هللا ،الصــالة محــل المناجــاة عــز وجــل وجعــل اهللا 

هــي مفتــاح : قلــتَ  إن شــئتَ  -حتــى كانــت الصــالة للمــؤمن  ،وأال يتــرك للمــرء حاجــة يطلبهــا إال قضــاها ،المطالــب
فيهـا  :وإن شـئت قلـت ،تحقيـق الرجـاء هـي سـر  :وإن شئت قلت ،هي باب إجابة الدعاء :وإن شئت قلت ،الفرج

فيـه يحصـل المـرء مـن األجـر والثـواب مـا لـم يحصـله حتـى  :وإن شـئت قلـت ،ألعضاءلالشفاء والسالمة للجسد و 
يحضـر المـرء بـين  فـال !!عـز وجـل العـالمين  مـن رب  ويأخـذ أجـر خمسـين فضـالً  ألنه يصلي خمسـاً  ،الرسل واألنبياء

كـان : (مـا وصـفه صـحبه الكـرام ك صـلى اهللا عليـه وسـلمذا كـان لـو  !!ينأجابه في الوقـت والحـيدي مواله ويدعوه إال 
 لجأ إلى الصالة فيفرج األمر مواله في الوقت والتو والحال ،٣)فزع إلى الصالة ه أمرٌ إذا أهم.   

                                                 

 .)َأْن َقْد َأْمَضْيُت َفرِيَضِتي َوَخفْفُت َعْن ِعَباِدي َوَأْجِزي بِاْلَحَسَنِة َعْشَر َأْمثَاِلَها(: صحيح ابن حبان عن أنس بن مالك بلفظ ٢
 .أخرجه أبو داود من حديث حذيفة رضي اهللا عنه ٣
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 اهللا  بل إن وجـل لـه  -والمطـر والمـاء غيـث أن يـأتي بال - اً لـو كـان ضـعيفو  -جعل في إمكـان أي مـؤمن  عز
 - ي ركعتـينل َصـأن يُ  مـا عليـه إال  ،ولو وجد في أي مكان ليس فيه ماء ،ولو كان في صحراء جرداء - ولمن حوله

اهللا يـأتي بالحيـا والمطـر  فـإن  ،ولو لم يكـن فـي السـماء قطـرة مـاء واحـدة ،ثم يدعو مواله -هما صالة االستسقاء 
 يســتحي مــن إن اهللا{ :الحبيــب المصــطفىفيــه واهللا كمــا يقــول  !!والمــاء إكرامــا لهــذا العبــد المــؤمن الــذي ســأل اهللا

  . ٤}يرده صفراً فبالدعاء  عبده أن يرفع يديه إليه
دخلهـا  ،وكانـت تثمـر فـي العـام مـرتين ،له حديقة بالبصرة في أرض العـراقرضي اهللا عنه كان أنس بن مالك 

يعـد عنـدنا  مْ ـلَـ :؟ قـالمَ ـولِـ :قال !!أوشك الزرع على الهالك ،يا صاحب رسول اهللا :م عليها يقول لهإذا بالقي و مرة 
بحـث ف ،أبحـث لـك: قـال ؟هـل عنـدك مـاء يُكفـي وضـوء رجـل واحـد !!؟تـذكرني مـن قبـلولِـَم لَــْم  :قال ؟قطرة ماء

وكانــت  -ثــم رفــع يديــه بالــدعاء لمــواله  ،ن هللاى بمفــرده ركعتــيفتوضــأ وصــل  ،ائتنــي بهــا :فقــال ،ة فيهــا مــاءوجــد قلــف
ونزلـت األمطـار لتغيـث  ،دت بـالغيومالسـماء وقـد تلبـ نوإذا بهـم يجـدو  - ليس فيها سحابة واحـدة السماء صحواً 

 :ذهب ثـم عـاد وقـالفـ ؟يا غالم انظر أين بلـغ المـاء :ها قال أنسئوبعد انتهائها من إفراغ ما ،الزرع وتغيث الضرع
   .جيداً  كأنه يعلمها علماً   ،للعجب إن الماء لم يتجاوز حدود أرضنايا  ،يا سيدي
  رضــي اهللا عنــهفهــذا عقبــة بــن عــامر  !!صــلى اهللا عليــه وســلمأصــحاب رســول اهللا  وكــان علــى هــذه الشــاكلة كــل 

ْم ولِــــَم لَــــ :قـــال ،فـــإذا بالجنـــد يخبرونـــه بـــأن المـــاء قـــد نفـــذ -اآلن فـــي ليبيـــا  -فـــي برقـــة يقـــود جيـــوش المســـلمين 
وبينمـا فرسـه يـركض برجلـه  ،ودعـا اهللا ،ى ركعتـينفتوضـأ وصـل  ،عز وجل ي انتظروا حتى أسأل رب  !!؟تخبروني من قبل

واألمـر فـي هـذا ال  !!تنفجر مـن تحـت قـدم فرسـه تسـقي الجنـد أجمعـين إذا بعين ماءٍ  -بعد الدعاء  -في األرض 
 ُه في تراث المسلميننستطيع عد.  

 المهم أن   مسلم معه الصالة كل،  يستطيع أن يحق مـن   -إذا سـأل  -وأن يشفيه اهللا وغيره  ،أمل ق بها كل
 كــل ذلــك إذا أقــام هللا ،  وأن يحبــوه ويعطيــه ،وهلــه بمــا يرجــ يــأتيوأن  ،علــل كــل وجــل فمــا أجمــل هــذه  !!الصــالةعــز

ومـن  ،مـن أقامهـا فقـد أقـام الـدين ،الـدينالصـالة عمـاد {: صلى اهللا عليـه وسـلمقال  !!وما أكمل هذه النعمة !!الهدية
وقــال . ٦}بيننـا وبـين الكـافرين الصــالة فمـن تركهـا فقـد كفـر{: صــلى اهللا عليـه وسـلموقـال . ٥}فقـد هـدم الـدينهـدمها 

ــه ،التائــب حبيــب الــرحمن{: صــلى اهللا عليــه وســلم ــتم موقنــون . ٧}والتائــب مــن الــذنب كمــن ال ذنــب ل أدعــو اهللا وأن
  .باإلجابة

  :الحطبة الثانية
 وأشــهد أن ال إلــه إال  .الــذي اصــطفانا ورقانــا وأدنانــا وجعلنــا مــن عبــاده المقــربين ،العــالمين الحمــد هللا رب
 .معلــوم رٍ دَ َقــلــه إال بِ ومــا ينز  ،شــيء عنــده بمقــدار وكــل  ،بيــده خــزائن الخيــر ومفــاتيح الرضــا ،اهللا وحــده ال شــريك لــه

 ،وأقـام بـه فريضـته ،به شريعتهعز وجل نشر اهللا  ،هه من خلقه وخليلُ وصفي  ،هورسولُ اهللا  عبدُ  وأشهد أن سيدنا محمداً 
ــوجعلــه حُ  وفــي اآلخــرة أعطــاه رتبــة الشــفاعة لجميــع خلقــه ،ة علــى خليقتــهج.  وبــارك علــى ســيدنا وســلم  اللهــم صــل

                                                 
 .ابن ماجة عن سلمان رضي اهللا عنهالترمذي وأبو داود و  ٤
 .رواه الهندي في كنز العمال  والسيوطي في الدرر المنتثرة  ٥
بين : (وعن جابر بلفظ )العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر  : (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم بلفظ  ٦

 ).الرجل وبين الكفر ترك الصالة
 .بُن ماجه عن أبي عبَـْيَدة بِن عبداللِه َعن أَبِيِه رضي اهللا عنهوروى ا ٧
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معيتـه فـي الـدار و مـا يتمتـع بجـواره نا مواجعلنا يا رب  ،له في عبادته ةتابعموال ،محمد ووفقنا لحسن التأسي بحضرته
   ... أما بعد .اآلخرة أجمعين

ــة الــدعاء  :فيــا أيهــا األخــوة جماعــة المــؤمنين  ،رجــاء ومفتــاح تحقيــق أي  ،إذا كانــت الصــالة موضــع إجاب
 ؟فــي الصــالة وال نشــعر باإلجابــة مــن حضــرة اهللا انــدعو  فلمــاذا ،الشــفاء لألجســام والنفــوس واألعضــاء وفيهــا ســر!! 

  !!؟و دواءأاذا نصلي هللا وتالزمنا األمراض وال ينفع معها أطباء ولم
فنصـل إلـى مـا  ،ؤدي بهـا الصـالةنـالكيفيـة التـي  صلى اهللا عليـه وسـلملنا في رحلة حبيبه  مَ سَ رَ  عز وجل ألن اهللا 

  .عز وجل وعدنا به اهللا 
خرجـوا قلبـه أمـر المالئكـة أن يُ  ،اجـاةحتـى يـأذن لـه فـي المن - ره اهللا تطهيـراً الذي طه  -إذا كان الحبيب 

ور، أننـا ُهـمفتـاح الصـالة الط و  ،فكـان ذلـك إشـارة لنـا مـن اهللا، وأن يحشـوه باإليمـان والحكمـة ،وأن يغسلوه بالمـاء
  .البد أن نفعل الطهارة كما فعلها اهللا مع حبيبه ومصطفاه ،أمل في الصالة ويحقق لنا كل  ،لكي يستجيب لنا اهللا

 لكن ال تكمُ  ،أو نتيمم بالتراب عند فقد الماء ،عضاء بالماءاأل رُ نطه ل الطهارة إال بطهارة القلب مـن كـل 
َونـََزْعَنــا َمــا ِفــي ُصــُدورِِهم مــْن ِغــل ِإْخَوانًــا َعَلــى ُســُرٍر ﴿: نعمــل بقــول اهللا ،قْلــمــن الخَ  عــز وجــل صــفة يبغضــها الخــالق 

   ].الحجر٤٧[ ﴾متَـَقابِِلينَ 

وكـل صــفة  ،والغــش ،والغـلّ  ،والحقـد والحســد ،مـن األثــرة واألنانيـة -مــع غسـل األعضــاء  - قلوبنـا طهـرن
   !!!في الصالة إلى ما ينظر؟ ألن اهللا ،عز وجل العالمين  ها رب وال يحب  أو فيها سوءٌ  ،لكل المسلمين دٌ فيها كيْ 

ــــه وســــلميقــــول  كم ولكــــن ينظــــر إلــــى قلــــوبكم إن اهللا ال ينظــــر إلــــى صــــوركم وال إلــــى أمــــوال{: صــــلى اهللا علي
ِإال َمـْن َأتَـى اللـَه بَِقْلـٍب ﴿ :قـال فيـه اهللا افإذا نظر في القلب كـان كمـ ،بد أن نطهر موضع نظر اهللاال .٨}وأعمالكم

ومـن  ،سـليم مـن الغـش .]الصـافات٨٤[ ﴾ِإْذ َجـاء رَبـُه بَِقْلـٍب َسـِليمٍ ﴿ :وقال عـن إبـراهيم الخليـل .]الشـعراء٨٩[ ﴾َسِليمٍ 
ال {: شـعاره قــول سـيد األولــين واآلخــرين ،ومـن الكيــد للمــؤمنين ،ومـن الــدهاء ،ومــن المكــر ،ومــن الحسـد ،حقـدال

 يؤمن أحدكم حتى يحب  ٩}لنفسه ألخيه ما يحب.   
قــد و  ،فعلينــا أن نحــرص علــى مــا فعلــه الحبيــب ،فــإذا طهرنــا القلــوب واألعضــاء الطهــارة الظــاهرة والباطنــة

ولكنـه  ،وأغنـاه وجعلـه أغنـى المخلوقـات فـي الطاعـات والنوافـل والقربـات ،ذنبـه ومـا تـأخرغفر اهللا له ما تقدم مـن 
ألن الجماعــة ال  ،فالصــالة فــي جماعــة أقــرب إلــى اإلجابــة .ى جماعــة مــع أنبيــاء اهللا ورســل اهللافصــل ابتــدأ الصــالة 

ل صـالة أهـل ذا المسـجد تقبـعمله، وإذا تقبل اهللا عمـل رجـل واحـد فـي هـ عز وجلتخلو من رجل صالح يتقبل اهللا 
  .ينبغي علينا الحرص على صالة الجماعةكان لذلك  و  !!ودعاءهم من أجلهالمسجد كلهم 

ال يكتـب للمـرء مـن صـالته إال مـا عقـل {: كـان كمـا قـال الحبيـب فـي شـأنه  - ى بمفـردهن المرء لو صل فإ
ال يكتـب للمـرء مـن صـالته إال ا، إال سدسها، و نصفها، إال ثلثهوإن المرء ليصلي الصالة ال يكتب له إال {، }منها

  . ١٠}ما عقل منها

                                                 
 .متفق عليه عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ٨
 .متفق عليه عن أنس رضي اهللا عنه ٩

إن الرجل لينصرف وما كتب له إال عشر صالته تسعها ثمنها سبعها : ( بلفظ رضي اهللا عنه رواه أحمد أبو داود عن عمار بن ياسر ١٠
إن عمار بن ياسر صلى  (: أخرج اإلمام أحمد بإسناد صحيح :وجاء في تخريج أحاديث اإلحياء).  دسها خمسها ربعها ثلثها نصفهاس

لشيطان إن اإني بادرت سهو : ال قال : هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئا ؟ قالوا  : خففت يا أبا اليقظان فقال: صالة فأخفها فقيل له 
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 ،يقبـل اهللا دعـاء أهلهــا ،تامــة عنـد اهللا فهـي مقبولـة -وخاصــة فـي أول الوقـت  – أمـا الصـالة فـي الجماعـة
 هنـا القلـب بـاإلخالص إلـى رب ووج  ،إذا فعلنـا ذلـك .ويحقق لهم ما يـأملون ،ويعطيهم ما يطلبون ،ويحقق رجاءهم

 :فــي حديثــه القدســي عــز وجــل ويقــول كمــا قــال  ،رجــاء ويحقــق لنــا كــل  ،دعــاء ا كــل نــيقبــل مِ  عــز وجــل فــإن اهللا  ،لبريــةا
حمـدني  :يقـول اهللا تعـالى ،)العـالمين هللا رب  دُ ْمـالحَ ( :فإذا قـال العبـد ؛قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين﴿

ــدني عبــدي :هللا تعــالىيقــول ا ،)الــرحمن الــرحيم( :وإذا قــال .عبــدي يقــول اهللا  ،)الــدين مِ وْ يـَــ كِ الِــمَ ( :وإذا قــال .مج
 ،إلــى آخــر الســورة ) ..إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين إهــدنا الصــراط المســتقيم( :وإذا قــال ،أثنــى علــي عبــدي :تعــالى

  .١١﴾هذا لعبدي ولعبدي ما سأل :يقول اهللا تعالى
 ،محـافظين علـى فـرائض اهللا ،وزوجاتنـا وذرياتنـا مقيمـين للصـالةنـا يجعلنـا وبنينـا وبناتأن عـز وجـل نسأل اهللا 

   .عز وجل بعونه على طاعته معانين 
 ر قلوبنااللهم طه،  ْر أمورنـا، و  ،صدورنا اشرح بطاعتكو  ،نفوسنا وزكـ يسواشـف أمراضـنا ،ق رجاءنـاوحق، 

  .مجيب الدعاء يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب ،وانصر إخواننا المسلمين أجمعين ،وارحم أمواتنا
ـ ؛اللهم إنا نسألك وأنـت خيـر مسـئول أن و  ،ر أرض بيـت المقـدس وفلسـطين مـن اليهـود الغاصـبينأن تطه

  .وأن ترزقنا جميًعا صالة في بيت المقدس يا أكرم األكرمين  ،إلى اإلسالم والمسلمينتردها 
وخـــذ علـــى يـــد العصـــاة  ،مســـلمين أجمعـــينوأصـــلح حكـــام ال ،وأصـــلح والة أمورنـــا ،اللهـــم أصـــلح أمورنـــا

  .يا أرحم الراحمين والخير والبر  ،وارزقنا األمن واألمان ،وخذ بناصية المفسدين في بلدنا أجمعين ،والمغتصبين
َهــى َعــِن اْلَفحْ ﴿ :عبــاد اهللا اتقــوا اهللا ــى َويـَنـْ ــاء ِذي اْلُقْرَب ــْدِل َواِإلْحَســاِن َوِإيَت َــْأُمُر بِاْلَع ــَه ي  َشــاء َواْلُمنَكــرِ ِإن الّل

   .]النحل ٩٠[ .﴾َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلُكْم َتذَكُرونَ 
  .وأقم الصالة ،واستغفروه يغفر لكم ،ذكروا اهللا يذكركما

*********************  
        

                                                                                                                                                                  
 ،)وال ثلثها وال ربعها وال خمسها وال سدسها وال عشرها. إن العبد ليصلي الصالة ال يكتب له نصفها(:  عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا

 . )إنما يكتب للعبد من صالته ما عقل منها( :وكان يقول
 .رواه مسلم وأصحاب السنن األربعة عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ١١

 


