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لماذا عبادة ؟

:مفاهيم أساسية

خلق هللا اإلنسان وأعطاه أعلي مكانة على وجه األرض وهي •

.أن يكون نائبا عن هللا في حكم األرض

.أعطي هللا اإلنسان نعما ال تعد وال تحصي•

نزل من محبة هللا لنا وعلمه المحيط بما ينفعنا وما يضرنا، أ•

ا لنا مع األنبياء والرسل شريعة تخبرنا عن ما يضرنا وم

.يصلح به أمرنا

روعته تحديات الحياة هي فرصة تتيح لإلنسان الترقي وإبراز•

ه وأفضل وتصحيح عيوب نفسه حتي يلقي هللا في أعلي درجات

.أحواله ويكون الئقا لعالقة المحبة والقرب من هللا

(وليبتلي هللا مافي صدوركم وليمحص ما في قلوبكم)



إن هللا يحبك

ل ماهو من محبة هللا لإلنسان لم يشأ أن يتركه ليستكشف ك•
إلن التعلم عن. مفيد وضروري وكل ما هو ضار بنفسه

لهذا أنزل هللا. طريق التجربة والخطأ له كلفة باهظة الثمن
:لنا شريعة تنصح لنا 

ةفريضفهو .........بغيرة نافع وال يتحقق نفعه كل ما هو

حبمستفهو ........بشئ آخرنافع ويمكن تحصيله كل ما هو 

حرامفهو ........معالجة ضررهضار ويصعب جدا كل ماهو 

مكروهفهو .........إستدراك أذاهضار ولكن يمكن كل ما هو 

كل أمر أو نهي في الشريعة اإلسالمية،•

الحكمة منه مصلحة اإلنسان



كل العبادات تخدم اإلنسان

في المجاالت التالية

األجر والثواب و-4

مغفرة الذنب

صحة الجسم-1

مما يخدم صحة العقل
بناء الشخصية-2

وتنمية اإلرادة

تنمية الروح و-3

تقوية اإلتصال باهلل



لماذا عبادة ؟

تلك بالبحث والتأمل وصل اإلنسان إلي الكثير من•

ي لتأكيد الفوائد وليس كلها و لكن ما عرفناه فهو يكف

.الثقة باهلل في كل أمر ونهي

ولنتأمل اآلن في بعض ما إكتشفه العلم

الحديث من أسرار في الصالة



بناء الشخصية وتنمية اإلرادة-1

أهم صفة تؤدي إلي نجاح اإلنسان في الحياة هي قوة •

ما اإلرادة حتي يتمكن من اإللتزام بما يفيده ويمتنع ع

.يضره

درجا من العبادات تكون برنامجا تدريبيا منتظما وثابتا ومت•

.شأنه بناء إرادة األنسان كواحدة من فوائده

ولهذا أعد هللا لنا منظومة من العبادات والشرائع تهدف•

قل إلي تحقيق مصلحة اإلنسان بكل مكوناته من جسم وع

لي وتؤدي إلي مكاسب هائلة في الدنيا باإلضافة إ. وروح

يم تقوية الصلة الروحية بالخالق و األجر والثواب العظ

ي الحياة الذي يؤدي إلي التوفيق في الدنيا والفوز بالجنة ف

.اآلخرة



برمجة العقل الباطن

مج علم النفس يؤكد علي أن تكرار الكلمات يبر•
قاد العقل الباطن و تتحول تلك الكلمات إلي إعت
.مطافوتتولد عنه المشاعر ثم السلوك في نهاية ال

17ولننظر إلي سورة الفاتحة والتي تتكرر على األقل•
:مرة بعدد ركعات الفرائض

أنك عليتبرمج اإلنسان بسم هللا الرحمن الرحيم -
ذين تحكم األرض خليفة هلل وعليك أن تحكمها به

.اإلسمين فتعامل الخلق علي أساسهما

ر الحمد هلل تبرمج اإلنسان على الرضي والبص-

.بما لديه من نعمة والنظرة اإليجابية لألمور



نأمام هذا االلم و أالحمدهلل تذكرك اال تقف كثيرا •
 نقف هم من بعض التفاصيل فالأاالطار الكلى للمشهد

.مامها كثيراأ

ما رب العالمين وهو مالك يوم الدين فنحن نتذكر دو•
.رجوعنا إليه ووقوفنا بين يديه

.نعبده ونستعينه ونطلب منه الهداية•

ن إن تلك المعاني لو تذكرها اإلنسان بحق لنهته ع•
.الفحشاء والمنكر



تنظيم الوقت والثقة بالنفس

قسيم من يلتزم بالصلوات الخمس أصبح مدربا وقادرا علي ت•
قة بالقدرة تنمو لديه القوة النفسية والث. وقته وترتيب جداوله
.والتحكم في األمور

(  Struggle to surrender)جيفري النج في كتابه .يقول د•
كل يوم إنني عندما نجحت في االستيقاظ في الخامسة صباحا)

ر أفضل شعرت بمصدر قوة كبيرة لي،فقد كان ينتابني شعو
كنت أخبر أصدقائي أنه إذا كان بمقدورك ان . لمخاوفي

ر أنه تنهض من فراشك عند الخامسة كل صباح فإنك ستشع
نت بعد أن ك. ال تحد مهما كبر إال بوسعك أن تتغلب عليه

م منبهات ألستيقظ أصبحا إثنين ثم واحدا ث3أحتاج إلى 
.استيقظ حتى بدون ضبط للمنبه



الصالة واللياقة البدنية

دنى وفر الحد األياإلستمرار والثبات فى أداء الصالة •
إلى المشى-الوضوء )من اللياقة البدنية الضرورية 

بناء العظام ومرونة ل(حركات الصالة–الصالة 
.المفاصل

هم من عمرفى الثالثينات مجموعتين دراسة أجريت على •
:حول معاناتهم من أالم الظهر

.مسلمون يصلون قبل العاشرة ومستمرين-

.  غير المسلمين-

ين وجد إنخفاض في نسبة من يعاني من آالم الظهر ب-
.مبكرةالمسلمين الذين يقيمون الصالة بانتظام منذ سن

صحة البدن-2



أقل ثبت أن تدهور مرضي الروماتويد والروماتيزم•

لمين تحت بكثير بين المسلمين بالمقارنة بغير المس

كات ذلك ألن حر. نفس الظروف البيئية والغذائية

تراكم الصالة بصورة منتظمة وبحركاتها تلك تمنع
.  األلمبعض الترسبات عند المفاصل التي تسبب



الصالة والدورة الدموية

نبض تغيير األوضاع يؤدى إلى تغيير متناغم فى ال•

.والضغط مما يشكل تدريبا غير مباشر للقلب

لت إحدى الدراسات أثبتت أن اإلنسان إذا نام طويال ق•

مر الذى نبضات قلبه وبذلك يجرى الدم ببطء شديد،األ

يؤدى إلى ترسب الدهنيات على جدرانها خصوصا 

.ايينالشريان التاجى مما يسرع بعملية تصلب الشر

وشددت نتائج هذه الدراسات على ضرورة عدم النوم •

حتى يقوم من نومه (ساعات4)لفترات طويلة متواصلة

توفره صالةويؤدى عمال حركيا لمدة ربع ساعة وهو ما

.الفجر



الصالة

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=%D9%81%D8%B5%D9%88%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE+%D9%88%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%87%D8%A7&source=images&cd=&cad=rja&docid=9jBH0L40c0Z9kM&tbnid=kV8phZ_E1zTxKM:&ved=&url=http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=4640&m=1&ei=XvZnUciRKYaw0AXBxICYBw&psig=AFQjCNFkvD_ukR5PBK-G_qorQbuz-hRvVw&ust=1365854175173674


الصالة نور

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=%D9%81%D8%B5%D9%88%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE+%D9%88%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%87%D8%A7&source=images&cd=&cad=rja&docid=OturDpJ7xNbGeM&tbnid=_Jj1VEpEaPAqeM:&ved=&url=http://forum.fntzy.com/t90170.html&ei=XvZnUciRKYaw0AXBxICYBw&psig=AFQjCNFkvD_ukR5PBK-G_qorQbuz-hRvVw&ust=1365854175173674


الصالة

كل تتحسن الدورة الدموية في الدماغ أثناء السجود بش•
.عام

:بنسلفانيابقسم األشعة بجامعة .م.أنيوبرج. د•

زيد فى قام بدراسة تدفق الدم للمخ أثناء الصالة فوجد أنه ي
ف وهو المسئول عن التحكم فى العواطيالفص الجبه

هى عن إن الصالة تن(...)الضمير)واإلنفعاالت والتفكير
(الفحشاء والمنكر

ى كما يقل تدفق الدم للفص الجدارى وهى المنطقة الت•
ينشأ والمكانية وبالتالىالزمانيةتشعر اإلنسان بحدوده 

.هللالدى اإلنسان شعور بالسالم والتحرر وأنه قريب من



فلنشاهد معا هذا الفيديو

دورة فيديو من حلقة خواطر عن تأثير الصالة الخاشعة علي ال
.الدموية للمخ

https://www.youtube.com/watch?v=Eg-
Kzku0zXg

https://www.youtube.com/watch?v=Eg-Kzku0zXg


التخلص من الشحنات الكهربائية

ية و نحن نعيش في هذا الفضاء الملئ بالشحنات الكهربائ•

الطاقة الكهرومغناطيسية الناشئة عن الهواتف الذكية 

لشحنات والقنوات الفضائية والمحطات وأصبح التصاق تلك ا

.مبأجسادنا مسببا لحاالت االرهاق والشعور بالتعب الدائ

اه وجد العلماء أن وضع الجبهة علي األرض وخاصة في إتج•

هو الحل األمثل للتخلص من تلك( الكعبة)مركز األرض
.الشحنات



الموجات المخية

ا بين ينتج المخ أربع موجات مخية تتفاوت درجتها وتردداته•

اليقظة والنوم وفى حالت الصحة والمرض ومستويات 

:التدريب الرياضى وأداء العبادات وهى

ألفا وثيتا ودلتاوبيتا

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=8cqPrKMqxKkY5M&tbnid=c8kPqZTLsYZYLM:&ved=&url=http://kaheel7.com/pdetails.php?id=1112&ft=19&ei=CPlnUYi5DMey0QXai4BQ&psig=AFQjCNGobhtm1qS5VXJBPiATqv8ji97Stw&ust=1365854856285442


اإلعجاز فى الخشوع والتعلم

قل الكثير من األبحاث تؤكد اإلحتياج إلى وقت أ•
ل فى للمذاكرة مع اإلحتفاظ بالمعلومات لوقت طوي

.حالة إنتاج المخ للموجتين ألفا وثيتا

لصالة الموجتان ألفا  وثيتا تنتجان بيسرأثناء ا•
صالة و إستعينوا بالصبر وال)يقال تعال.الخاشعة

(إنها لكبيرة إال على الخاشعين

تخذوا كل الوسائل لتقوية الذاكرة الكن الناس 

.وسهولة الحفظ ونسوا هذا الكنز الثمين



الخشوع يحل المشاكل النفسية

ثيتا وفا يطلق علم األعصاب على نقطة اإللتقاء بين أل•

ة نقطة العبور والمرضى الذين يمرون بهذه النقط

ية واضح فى حل المشاكل النفسيصاحبها تحسن 

.المعقدة

و هذه قصة رجل تعرض لمظلمة شديدة وكان •

ال عرضة لإلنهيار فقام إلى الصالة وبعد أن فرغ ق

.الحمد هلل أن لنا ربا نلجأ إليه و زال ما به من كرب



الخشوع يحل المشاكل النفسية

ي علم يؤكد الدكتور أندريو نيوبرغ والمتخصص ف•

األعصاب أن االعتقاد بوجود إله للكون ضروري

 ً في و. جداً، من أجل صحة أفضل نفسياً وجسديا

عات حقق مبيالذي " كيف يغير هللا دماغك"كتابه 

وجود كلما كان اعتقادك ب: كبيرة في أمريكا، يقول

د فالصالة تساع! الخالق أقوى كان دماغك أفضل

في على الشفاء وبخاصة إذا أداها المؤمن بانتظام و

اَل : )ولذلك قال تعالى... أوقاتها ةَ َكانَْت َعلَىإِنَّ الصَّ
103: لنساءا( ]اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا َمْوقُوتًا



ع صالة يبدأإفراز هرمون النشاط في الصباح الباكر تقريبا م

.  لظهيرةالفجر ويتزايد حتي يصل إلى أعلي مستوياته قبيل ا

غط فتأتي صالة الظهر لتسحب اإلنسان من ذلك األجهاد والض

ة لجسده الناتج عن العمل ليهدأ و يتصل باهلل فتكون فترة راح

.مما يمثل حماية له من الضغط المتزايد. وقلبه معا

الساعة البيولوجية



بيولوجيةالصالة والدورة ال

مما سبق نعرف أن مواقيت الصالة تعطي الجسم إيقاعا •

فليس .منتظما يتناسب مع العمليات الحيوية مما يحسن أدائها

فقط هرمون الكورتيسول هو الوحيد الذي له دورة زمنية 

ولكن أيضا هرمون النمو يفرز أثناء النوم و هرمون 

.الميالتونين

كلما أعطيت جسدك نظاما متوافقا، كلما كانت كفائته •

.أعلي وخاصة النظام المناعي والحماية من األمراض



ا على إن دراسة العلماء لتأثير التأمل والخشوع لتنطبق تمام•
ما يأمرنا هللا به في الصالة ومع تالوة القرآن، وقد وجد

:العلماء أنه يؤدى إلي

.الحماية للقلب من إرتفاع ضغط الدم -

.يعالج اإلكتئاب والقلق واإلحباط-

هموم يعطي اإلنسان ثقة بالنفس ويجعله أكثر صبرا وتحمال لمشاكل و-
.الحياة

ن وجد أن قشرة الدماغ تصبح أكثر سمكا في مناطق محددة و من الشاهد إ-
.الشيخوخة تكون مصحوبة بترقق في قشرة الدماغ

.نفعاالتمن ينتظم علي التأمل يكون أكثر أبداعا وقدرة على التحكم في اإل-



التجويد وتالوة القرءان

طالة أن إناكاموراتاكاشيشير عالم الطب اليابانى •

ألفا النفس و إمساكه يظهر فعالية كبيرة لموجات

ور وهى تلعب داإلندورفينويحدث زيادة إلنتاج 

لعلمى ااإلكتشافقوى فى التعلم والذاكرة وفى هذا 

رتيله توجيه رائع للمحافظة على تجويد القرءان وت

.سواء فى الصالة أو خارجها



:  هللا َعْنهُ قَالَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضيَ •

ِ صَ  ُ َعلَيْ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ِه َوَسلََّم لَّى َّللاَّ

ُ تَعَالَ ": يَقُولُ  اَلةَ قََسْمُت الصَّ : ىقَاَل َّللاَّ

ِدي َما ْصفَْيِن َوِلعَبْ بَْينِي َوبَْيَن َعْبِدي نِ 

ِ رَ }: اْلعَْبدُ َسأََل فَإَِذا قَاَل  ِ اْلَحْمُد ّلِِلَّ ب 

ُ تَ { اْلعَالَِمينَ  ْبِدي َحِمَدنِي عَ : عَالَىقَاَل َّللاَّ

ْحَمِن الرَّ }: قَالَ َوإَِذا  ُ { ِحيمِ الرَّ قَاَل َّللاَّ

ْبِدي أَثْنَى َعلَيَّ عَ : تَعَالَى

صلة بين العبد وربه-3



الصالة عماد الدين

يَماِلِك يَ }: َوإَِذا قَالَ  { نِ ْوِم الد ِ

َدنِي َعبْ : قَالَ  ِدي َوقَاَل َمجَّ

ةً  َض إِلَ : َمرَّ إَِذا يَّ َعْبِدي فَ فَوَّ

ُد َوإِيَّاكَ إِيَّاَك نَْعبُ }: قَالَ 

بَْيَن َذا بَْينِي وَ هَ : قَالَ { نَْستَِعينُ 

َذا َما َسأََل فَإِ َعْبِدي َوِلعَْبِدي

رَ }: قَالَ  ِقيَم اَط اْلُمْستَ اْهِدنَا الص ِ

ِهْم عَْمَت َعلَيْ ِصَراَط الَِّذيَن أَنْ 

اَل َعلَْيِهْم وَ َغْيِر اْلَمْغُضوبِ 

ال ِينَ  َذا ِلعَْبِديهَ : قَالَ { الضَّ

َوِلعَْبِدي َما َسأَلَ 



قصة نبى هللا يونس

قصة الثالثة الذين لجئوا إلى الغار

نشقاق البحرا

الصحابى الذى لقى األسد

من قصص السلف
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http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D9%83%D9%87%D9%81&source=images&cd=&cad=rja&docid=bUppG752gFM7dM&tbnid=dtQ6_VCwuAqlkM:&ved=&url=http://www.al3inmoon.com/vb/showthread.php?t=291896&ei=qs9nUYTONcjt0gXVm4CoCA&psig=AFQjCNFwIkbme2-034GCS3qGNHfrtWUiJg&ust=1365844267420663
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89&source=images&cd=&cad=rja&docid=Mq-49W-Re3WfvM&tbnid=NhOTPIqifc1TQM:&ved=&url=http://msa6el.mbc.net/vb/tt81323.html&ei=iddnUdLBC8e_0QXNxoDoCg&psig=AFQjCNF5kNtRNMwGQ1LKf_M1O5K5jJMSaQ&ust=1365846281633093
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF&source=images&cd=&cad=rja&docid=QgpMkhAdk8KMRM&tbnid=qU6Vrn0H_hC-9M:&ved=&url=http://www.facebook.com/douniagroupe?filter=1&ei=QdlnUc_hLIe20QWkloCQCw&psig=AFQjCNHnDLL4LVgO0Jv3y6oOOSOwagNr_Q&ust=1365846722408745


بالحياة دائما مواقف صعبة

قد نمرض نحن أو من نحب

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81+%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=QvAGtuiWv7sSaM&tbnid=JlMJDoryM0yX4M:&ved=&url=http://women.bo7.net/girls156908&ei=5tdnUdcshvzRBdzTgcAL&psig=AFQjCNHQQVPkg9tFSo0xI43FxXmXu7z_AA&ust=1365846374490017
http://www.google.com.eg/imgres?q=%D8%BA%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86&um=1&hl=ar&biw=1366&bih=650&tbm=isch&tbnid=pU2MlJEY1rJvcM:&imgrefurl=http://www.skynewsarabia.com/web/article/2611&docid=E76fq6IgMNYf4M&imgurl=http://asset1.skynewsarabia.com/web/images/2012/01/19/1959/598/337/1-137269649.jpg&w=598&h=337&ei=i95nUbqxM6nB0gXC4YDACw&zoom=1&ved=1t:3588,r:65,s:0,i:285&iact=rc&dur=638&page=4&tbnh=168&tbnw=292&start=55&ndsp=20&tx=173&ty=86
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6&source=images&cd=&cad=rja&docid=zyQ8hrKn2LmYvM&tbnid=_npTMQnPvPIZdM:&ved=&url=http://montada.aya.sy/showthread.php?t=87197&ei=mN9nUamtOIiQ0AWr9IHoDw&psig=AFQjCNHtJLxFCEA3EfTa4JSbvR17jqNkpA&ust=1365848345332435


بالحياة دائما مواقف صعبة

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=%D9%81%D8%B2%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86&source=images&cd=&cad=rja&docid=wpf6mk2zbT0ZgM&tbnid=DG7O_VrnMuyrmM:&ved=&url=http://wahanews.com/science/12612.html&ei=muNnUfylB8il0QWPv4G4Ag&psig=AFQjCNHUv3JFoa1y7XElxUFu0F3wp2b22Q&ust=1365849370777834
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=%D9%81%D8%B2%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86&source=images&cd=&cad=rja&docid=P6OFUKlLzeTfXM&tbnid=Q2VNyCabFNA95M:&ved=&url=http://www.qaa.edu.bh/ViewPage.aspx?PageId=62&ei=muNnUfylB8il0QWPv4G4Ag&psig=AFQjCNHUv3JFoa1y7XElxUFu0F3wp2b22Q&ust=1365849370777834


ظاهرة اإلجابة

رُّ فِي اْلبَْحِر • ا إاِلَّ إِيَّ ت ْدُعون  َمْن ل  ض  َوإِذَا َمسَُّكُم الضُّ اهُ ۖ فَلَمَّ

اُكْم إِلَى اْلبَِر  أَْعَرْضتُْم ۚ وَ  ْنَساُن َكفُوًرانَجَّ راءسورة اإلس.َكاَن اإْلِ

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3jHKwf6bJLvP0M&tbnid=CngCbkx9IttnsM:&ved=&url=http://daraa-news.7orani.net/2012/07/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-2/&ei=bt1nUbj_JMir0QX804H4AQ&psig=AFQjCNGVaz-aHUyzeEJ9f0tf-YN8DTS-3w&ust=1365847791044329


األجر والثواب ومغفرة الذنوب-4

هم خمس صلوات ويؤجرنا هللا عليهم خمسين•

لخمس الصلوات ا) (:صلى هللا عليه وسلم)قال رسول هللا •

والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما 

رواه مسلم( ] بينهن ما لم تغش الكبائر

إن الصلوات)(:صلى هللا عليه وسلم)قال رسول هللا •

رواه ( ]الخمس يذهبن بالذنوب كما يذهب الماء الدرن

أحمد

ى إلى من تطهر فى بيته ثم مض) (:صلى هللا عليه وسلم)•

 كانت بيت من بيوت هللا ليقضى فريضة من فرائض هللا

رواه ( ]خطواته إحداها تحط خطيئة واألخرى ترفع درجة
مسلم


