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 لِّنيصلٌ لِّلْميفَو  الَّـِذين

 )٥ ـ ٤ : املاعون( هم عن صلَاِتِهم ساهونَ









  َِّإن

الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَامواْ ِإلَى الصالَِة قَامواْ كُـسالَى          
    )١٤٢ : النساء(   كُرونَ اللّه ِإالَّ قَِليالًيرآؤونَ الناس والَ يذْ











 يسرق صالته قيل يا أسرق الناس الذي

 "رسول اهللا كيف يسرق صالته قال ال يتم ركوعها وال سـجودها           











[ يهم  لينتهني أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء فـي الصالة أو ال ترجع إل           

]أو لتخطفن أبصارهم : وفـي رواية 





  أبـو هريـرة   








 :   ال يزال اُهللا مقبالً على العبد فـي صالته ما لـم
  " يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه










 













أبو هريرة






مات هذا على لو 

  ]قر صالته كما ينقر الغراب الدم  ين[؛ مات على غري ملة حممد ؛ حاله هذه 


 



    ال ينظر اهللا عز وجل إىل صـالة عبـد ال

  ."يقيم صلبه بني ركوعها وسجودها 



 


.   







    وليـضع  ، فال يربك كما يربك الـبعري    ؛  إذا سجد أحدكم



٥ ٤ 

 يديه قبل ركبتيه





 :  اعتـدلوا
) كما يبـسط    : ويف لفظ   ( يف السجود ، وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط         

سلم    الكلب وال يفتـرش   : " فظ آخر وحديث آخر     ويف ل .  البخاري وم
أحدكم ذراعيه افتراش الكلب 

 






  مه الَِّذينو
أُولَِئك ِفي جناٍت مكْرمونَ،  علَى صلَاِتِهم يحاِفظُونَ







   "    مخس صلوات أفترضهن اهللا ـ عز وجل  ـ من أحـسن
وخشوعهن كان لـه    وضوئهن وصالهن لوقتهن وأمت ركوعهن وسجودهن       

    "على اهللا عهدا ان يغفر له ومن مل يفعل فليس له على اهللا عهد


















 "ع فَ إرِجفَ لِّص إنـ ك  م لَ

تلِّص"  









)صــلي صــالة مــودع(


 


)   صلوا كما رايتموين اصلي(





 )
یم  ن الق )اب

"  دى اهللا للعبد بین ی
ف        ي الصالة وموق الى ف عز وجل موقفان موقف بین یدیھ سبحانھ وتع
ھ        بین یدیھ یوم القیامة یوم لقائھ فمن قام بحق الموقف األول ھون علی
دد       ھ ش ھ حق م یوف ف ول ذا الموق تھان بھ ر ومن اس الموقف األخ

"علیھ ذلك الموقف
   أَِن الْحمد ِللِّه رب الْعالَِمنيناوآِخر دعوا

  

 




 ئۀو عیبادةتۀى 

 الى زؤریَک بوة بۀ عادةت











 


www.ba8.org  

www.ba8.orgمالَثۀرِى بۀهۀشت 
 


