
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

  



 

 
 



 

  
 

  



 

 
 

 املقدمة
 

ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا    ونستغفره،حنمده ونستعينه    هلل،  إن احلمد
ومن يضلل فال هادي له،    ،من يهده هللا فال مضل له  ،ومن سيئات أعمالنا 

 . شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه   مه جه ين ىن من خن ُّٱ
ٱ] 18احلشر:  [ٱَّٱَّ ٍّ ٌّ ٰى

ٱٱَّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

   ]102آل عمران: [ٱ

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

 ]71-70األحزاب: [َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

فإن منزلة الصالة عند هللا عظيمة، فهي اثين أركان دين اإلسالم، ومبانيه  
ما   أول  هي  به،  إال  املسلم  دين  يقوم  ال  الذي  الدين  عماد  هي  العظام، 

ة نفوس املؤمنني،  حياسب به العباد يوم القيامة، هي قرة عيون احملبني، وراح
جعل هللا تعاىل هلا من املكانة والتشريف والتعظيم والتقديس ما ليس لغريها  
من العبادات، ففرضها فوق سبع مساوات، وأوصى هبا مجيع أنبيائه ورسله  

 الكرام، وهي الوصية األخرية خلامت النبيني وإمام املرسلني.
 
 
 



 

  
 

وفق هللا جل وعال جلمعه يف  جتد أخي القارئ الكرمي يف هذا الكتاب ما  
 والتذكري أبمهيتها وبيان أثرها يف حياة املسلمني.  ،تعظيم هذه الشعرية العظيمة

وملن تعاون معنا يف إعداده ونشره   ،ا لنا أسأل املوىل الكرمي أن جيعله ذخرً 
 واإلفادة منه. 

 عبد الكرمي بن عوض السلمي                                                   
 ه 18/06/1442                                                

 مكة املكرمة                                                     
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 مفردات الكتاب
 

عظَّمأوال: التعظيم يف اللغة:  وتعظيم    مصدر  والتبجيل،  التفخيم  مبعىن 
 . (1) الشيء: تفخيمه، وتكبريه، وتوقريه 

ولفظ    ،(2)   اسم مصدر من قوهلم: صلى صالةً  ثانيًا: الصالة يف اللغة:
 الصالة أييت على ثالثة معان: 

 َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ :ومنه قوله :الّدعاءيأتي مبعنى 

ُم تسكن إِلهْيِه نُ ُفوسهم وتطيب ِبهِ أي:   ]103التوبة:    [ ُم فهِإن دعاءك هله ،  وادع هله
إذا دعي أحدكم إىل طعام فليجب، وإن    :"ومنه قوله عليه الصالة والسالم

 . فليدع ألهل الطعام ابملغفرة والربكة :أي (3)   "كان صائما فليصل
 . (4) الصالة دعاًء ألن من أجزائها الدعاء :ومسيت

 ّٰ  ِّٱٱُّٱٱ:تعاىل    قوله   ومنه  ويأتي مبعنى الرمحة والربكة واالستغفار:

ومنه قول النيب صلى هللا عليه    ،]56األحزاب:   [ٱٱَّ ىئ نئ مئ زئ رئ
 . (6) ت هرهحَّم عهلهْيِهمْ  ي:أ( 5)   "اللهم صل على آل فالن"وسلم: 

 

 (. 417/ 2( املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري )91/ 2( العني )1) 
 (. 491( املفردات يف غريب القرآن )ص: 2) 
 ( وصححه األلباين. 141/ 3( رواه الرتمذي )3) 
 ( 50/ 3النهاية يف غريب احلديث واألثر )( 166/ 12( هتذيب اللغة )153/ 7( العني )4) 
 . (129/ 2رواه البخاري ) (5) 
 (. 465/ 14( لسان العرب )6) 



 

  
 

قوله   ِمْن  "ومنه  َما َما  اْلَماَلِئَكُة  َعَلْيِه  َصلَّْت  ِإَّلَّ   ، َعَليَّ ُيَصلِ ي  ُمْسِلٍم 
، فَ ْلُيِقلَّ اْلَعْبُد ِمْن َذِلَك َأْو لُِيْكِثرْ   أي: ترتحم عليه وتستغفر.  (7)   "َصلَّى َعَليَّ

 نب مب زب رب يئ ُّٱومنه قوله تعاىل:    ويأتي مبعنى الثناء:

 .اَّللَّ تعاىلالثناُء عليهم من أي: ]157: البقرة [َّ ىب
ابلتكبري    مفتتحة    وأفعال    ذات أقوال    عبادة   ثالثًا: الصالة يف االصطالح:

 .  (8)  ابلتَّسليم  خمتتمة  
وزايدة   :املقصود بتعظيم قدر الصالةرابعًا:  وأمهيتها،  مبنزلتها  املعرفة  هو 

 حبها يف القلب، وإقامتها كما أراد هللا تعاىل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لباين. ( وحسنه األ 294/ 1( رواه ابن ماجه )7) 
 ( 89/ 4( الشرح املمتع على زاد املستقنع )221/ 1( كشاف القناع عن منت اإلقناع ) 8) 



 

 
 

 الصالة يف القرآن الكريمآيات من 
 

 جاءت آايت الصالة يف القرآن الكرمي على عدة معاين منها: 
 األمر بإقامة الصالة واحملافظة عليها:آيات  .1

 ري  ٰى ين ىن   نن من  زن ُّٱ  قال تعاىل: -

 . [43]البقرة: ٱَّ زي 

 جح  مج حج  مث هت مت خت حت ُّٱ  :تعاىل  قال -

 .[110]البقرة: ٱَّ حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

ٱَّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

 .[238:البقرة]

 مك لك اك   يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ :تعاىل  قال -

 ري  ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي  ىي ني مي زي

 [ 77: النساء] َّ مح جح مج حج مث هت مت

 من زن رن  مم ام يل ىل مل ُّٱ  :تعاىل  قال -
 حئ  جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن

 [103: النساء ]ٱَّ هئ مئ خئ

ٱَّٱخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ :تعاىل قال -
 [72: األنعام]

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ  :تعاىل  قال -

 [ 87: يونس]ٱَّ حض جض مص خص حص مس خس حس جس



 

  
 

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ  :تعاىل  قال -
 [114: هود] َّ جح مج حج مث هت مت خت حت

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ  :تعاىل  قال -
 [ 31: إبراهيم ] َّ جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ  :تعاىل  قال -
 [ 78: اإلسراء]ٱَّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ  :تعاىل  قال -

 [ 14: طه]ٱَّ مه

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ  :تعاىل  قال -

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

: احلج]  َّ جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
78] 

 زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ  :تعاىل  قال -

 [ 78: النور]ٱَّ نن من

 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ  :تعاىل  قال -

 حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
 [ 45: العنكبوت] َّ مف خف

 حك جك  مق حق مف خف حف جف  مغ ُّٱ  :تعاىل  قال  -

 . [31: الروم]ٱَّ لك خك



 

 
 

 يت  ىت نت مت زت رت يب ُّٱ وقال تعاىل: -
 .[33: األحزاب] َّ

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ  :تعاىل  وقال -
 مت زت رت يب ىب   نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 [ 13: اجملادلة]ٱَّ ىت نت

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :تعاىل  قال -

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 . [20:املزمل] َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ  :تعاىل  قال -
    .[5:البينة]َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

 .[2:الكوثر] َّ يف ىف يث ىث ُّٱ :تعاىل قال -
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 بيان أثر إقامة الصالة:آيات يف  .2
 .من اخلوف واخلزن أخرب اهلل تبارك وتعاىل أن الصالة أمٌن

تعاىل:  ام  يل  ىل مل  يك ىك مك لك ُّٱ  قال 

ٱَّ ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم

  .[277:البقرة]

ينال املصلي رمحة اهلل تعاىل له، واستغفار املالئكة له، وخيرجه اهلل من 

 .الظلمات إىل النور

   جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل ُّٱقال تعاىل:  

 هي  مي  خي حي   جي ٰه مه جه هن من خن حن

 َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مت هب مب هئ مئ

أي:    َّٱحن   جن  مم ُّٱقال الطربي يف معىن قوله:  ،  [44  -41:  القلم ]
   .(9)  صلوا له غدوة صالة الصبح، وعشيًّا صالة العصر

 
 
 
 
 
 

 

 

 ( 279/ 20( تفسري الطربي )9) 



 

 
 

 .ولنيل الدرجات العلىنجاة من النار، الأن الصالة موجبة لدخول اجلنة و

 َّ ٍّ ٌّ   ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱٱقال تعاىل:

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 . [4 -2: األنفال]ٱَّ ىف يث ىث

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ  قال تعاىل:

 اك   يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
ٱَّ نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

ٱ.[23-22: الرعد]

تعاىل:  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  قال 

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
 [.11  -  1]املؤمنون:  َّ يك ىك مك لك اك يق

 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

 .علق اهلل الفالح بها

تعاىل:  من رنزن مم ام يل ىل مل ُّٱٱقال 

 .[ 77: احلج]ٱٱَّزي ري ٰى ين ىن نن

  َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقال تعاىل:  
 [. 2-1]املؤمنون: 

 [.15-14]األعلى: ٱَّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱقال تعاىل: 

 .عن الفحشاء واملنكر صاحبها تنهىبيان أن الصالة 

 مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱقال تعاىل:  

 مف  خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض   خض حض جض
 [. 45]العنكبوت: ٱَّ

األمور اليت هي من مظاهرها: علو اهلمة،  من املصلي على العزم ُدوَِّعُت هاأن

 .اإلرادة والرجولة واملروءة والنشاط والنبل وقوة
 حط  مض خض حض جض مص ُّٱ  :قال تعاىل على لسان لقمان

 [. 17]لقمان:  َّ حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

 

 

 

 

 



 

 
 

 .الدينأن الصالة من عالمات الوالية بني املؤمنني وشرط لألخوة يف 

 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص ُّٱقال تعاىل:  
 [.55]املائدة:  َّ خف حف جف مغ

تعاىل:  ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ  قال 

 [. 11]التوبة:  َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى

وإزالة آثارها على النفس  ،أن الصالة وسيلة من وسائل مغفرة الذنوب

 واإلنسانية.
تعاىل:  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ  قال 
 . [114]هود:  َّ جح مج حج مث هت مت خت

 .ومدح املؤمنني املصلني الراكعني والساجدين وبشرهم
تعاىل:  ٱ  يل ىل مل خل ُّٱفقال 

 جن يم ىم مم خم حم جم
 [. 112 :التوبة]ٱَّ مه جه ين   ىن من خن حن

 مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت   ىت نت ُّٱ
 [.15 :السجدة]ٱَّ مل يك ىك 

 

 

 

 



 

  
 

 :واألمم السابقة والسالمإىل صالة األنبياء عليهم الصالة  تشارآيات أ .3
يف القران العظيم أنه افرتض هذه الصلوات على  وتعاىل اهلل تبارك أخربنا

 .سائر األمم واألنبياء قبل نبينا حممد عليه الصالة والسالم

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱ :قال تبارك وتعاىل
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 .[60  - 58]مرمي:  َّ خص حص مس خس

 .إبراهيم عليه الصالة والسالم

ملا وأن إبراهيم  ،  ى إبراهيم عليه السالمعل   اافرتضهأنه    هللا تعاىلأخربان  
تعاىل   قالاختار من األدعية له ولذريته إقامة الصالة فسكن ذريته يف مكة أ

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ  خمرباً عن دعائه:

ٱ[.   40]إبراهيم:  َّ مع

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 . [37]إبراهيم:  َّ نن من زن

 
 
 
 
 



 

 
 

 .إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط عليهم السالم

ولده إسحاق ويعقوب،   وإىل،  عليه السالم  إبراهيم  إىلأنه أوحى    هللا  أخرب
 ىم مم خم حم جم ُّٱ  فقال تعاىل  ،إقامة الصالة  وابن أخيه لوط

 . [73: االنبياء]  َّ جه ين ىن من خن حن جن يم

 .السالمو الصالة إمساعيل عليه

 ٍّ ٌّ ُّٱٱفقال هللا عنه:هله  أل  عليه السالم  إمساعيل  عن وصية وأخرب  
ٱ.[55]مرمي:  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 .بنوا إسرائيلوهارون عليهما السالم وموسى 

أول ما ف  ن موسى عليه السالم حني أوحى إليه،أخربان هللا جل وعال ع
تعاىل:  إليه  يأوحِ  فقال  الصالة  التوحيد     خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ  بعد 

 .[14]طه:  َّ مه جه ين ىن من
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

 وأخرب أنه أوحي إليه وأخيه هارون بإقامة الصالة.

تعاىل: ٱ  جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ُّٱٱفقال 
 .[87:  يونس] َّ حض جض مص خص حص مس   خس حس
 حص  مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ

 جع  مظ حط مض خض حض  جض  مص خص
 َّ جك مق  حق مف خف حف  جف مغ  جغ مع

 .[83: البقرة]

 رت  يب ىب نب مب زب رب  يئ   ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ

 .[ 12: املائدة] َّ زث رث يت ىت نت   مت   زت

 .داود عليه السالم

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ   جئ   ُّٱ  :ان هللا عن ركوعهأخرب 
 مص خص حص مس خس حس جس   مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت   خت
 . [24]ص:  َّ جغ مع جع مظ   حط مض خض حض جض

 .زكريا عليه السالم

 عن زكراي عليه السالم ملا جاءته املالئكة تبشره بيحىي: ان هللا أخرب 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ

 . [39:آل عمران]ٱَّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 

 



 

 
 

 .يونس عليه السالم

 ته: وصال  يونس عليه الصالة والسالم  تبارك وتعاىل عن تسبيح  هللا  أخربان

 ٱٱَّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي   ري ٰى ُّٱ

ٱ[144-143]الصافات:   اآلية      ٱ يف  املسبحني  معىن  يف  املفسرون  من قال  أي: 
 .(10) املصلني

 .مريم عليها السالم

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ

 . [43-42:عمرانآل ]ٱَّ مث هت مت خت حت جت هب مب خب

 .عيسى عليه السالم

ملا    ابلصالة فقال خمرباً عنه أنه  عيسى عليه السالم  هللا أنه أوصىأخربان  
   يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ  لبين إسرائيل:  عرَّفه نفسه يف املهد

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
ٱ. [31-30]مرمي: ٱٱٱَّٱنن

 
 
 
 
 
 

 

 

 ( 109/ 21)تفسري الطربي   (10) 



 

  
 

 شعيب عليه السالم

يعظم قدر الصالة، أنكروا عليه ذلك،    ه أنه قوم  ه ملا رآشعيب عليه السالم  
 هئ مئ   خئ   حئ جئ يي ىي ني ُّٱ  خمرباً عنهم:  قال تعاىل

   َّٱجح مج حج مث متهت   خت حت جت هب مب خب حب جب
 . [87]هود: 

 لقمان عليه السالم

ٱفقال خمرباً عنه   وأخرب عن لقمان عليه السالم أنه كان أيمر ابنه ابلصالة: 

 خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ
 .[17:لقمان]ٱَّ حك جك مق حق مف

 نث مث زث رث يت   ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق   يف ىف يث ىث
أخرب هللا تبارك وتعاىل   [33  -  30ص:  سورة  ]  َّ ين ىن نن من زن رن

عن سليمان عليه السالم حني شغلته اخليل عن صالة العصر حىت فاتته،  
 ضرب أعناقها وتصدق هبا. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 حممد صلى اهلل عليه وسلم

،  قبل طلوع الشمس   نيفرضت الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم ركعت
تعاىل:  ابلعشي  نيوركعت قال  األمر  أول   يق   ىق يف ىف يث ٱٱُّ  يف 

 . [55]غافر:  َّ يل ىل   مل يك ىك مك لك اك
عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها قالت: »فرض هللا الصالة حني  
فرضها، ركعتني ركعتني، يف احلضر والسفر، فأقرت صالة السفر، وزيد يف 

 . (11) صالة احلضر« 

 جم يل ىل  مل خل ُّٱٱقيام الليل:  على النيب صلى هللا عليه وسلم  فرض مث  

 .[4-1:املزمل]ٱَّ جي يه ىه مه جه ين ىن من   خن حن جن يم ىم مم خم حم
قالت عائشة رضي هللا عنها: »فإن هللا عز وجل افرتض قيام الليل يف 

، وأمسك  أول هذه السورة، فقام نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه حواًل 
ا يف السماء، حىت أنزل هللا يف آخر هذه السورة  هللا خامتتها اثين عشر شهرً 

 .  (12) التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة« 

 
 

 

 ( 79/ 1رواه البخاري ) 11))
 ( 513/ 1رواه مسلم ) 12))



 

  
 

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱقال تعاىل:  الصلوات اخلمس  فرض    مث

 . [78: اإلسراء]ٱَّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
الصحابة   من  عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن معههللا تعاىل  أخرب  و 

اليت أجل أركاهنا الركوع  و   رضوان هللا عليهم أمجعني ووصفهم بكثرة الصالة،
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :تعاىل  فقال  والسجود

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 رث   يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب   رب يئ

 [.29:الفتح]َّ يف ىف يث ىث نث مث زث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 : هامن أنواعأو نوع  من صفات الصالة صفةبيان آيات يف  .4
 يف القران الكريم جاءت ذكر الصلوات اخلمس

تعاىل:      نئ  مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ   ٰى   ُّٱقال 

 .[78 :اإلسراء] َّ مب زب رب يئ ىئ
ودلوك الشمس: ميالهنا إىل األفق الغريب،    رمحه هللا تعاىل  قال السعدي

 الظهر، وصالة العصر. فيدخل يف ذلك صالة 
 غسق الليل: ظلمته، فيدخل يف ذلك صالة املغرب، وصالة العشاء. 
 . (13) وقرآن الفجر: أي صالة الفجر، ومسيت قرآانً ملشروعية إطالة القراءة فيها  

 [. 114 :هود]ٱَّمب   خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ: وقال تعاىل
: أوله وآخره، ويدخل يف هذا، أي  َّ جب هئ ُّٱٱوقال السعدي أيضاً:

ويدخل يف ذلك،    َّمب   خب حب ُّٱصالة الفجر، وصالات الظهر والعصر،  
صالة املغرب والعشاء، ويتناول ذلك قيام الليل، فإهنا مما تزلف العبد، وتقربه  

 . (14)  إىل هللا تعاىل

 

 

 

 ( 464( تيسري الكرمي الرمحن )ص: 13) 
 ( 391( تيسري الكرمي الرمحن )ص: 14) 

 



 

  
 

الوسطى خصوصًا وهي صالة الصالة و ،وات اخلمسصلال مر باحملافظة علىاأل

 .العصر

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱفقال تعاىل  

وصالة الوسطى: جاءت مفسرة يف احلديث الصحيح على    .[238:البقرة]َّ ىم
قال: قال رسول هللا صلى    بن أيب طالب رضي هللا عنه   عن عليأهنا العصر،  

هللا عليه وسلم يوم األحزاب: »شغلوان عن الصالة الوسطى، صالة العصر،  
 .(15)  ا« مأل هللا بيوهتم وقبورهم انرً 

 يف السفرالصالة  قصربيان 

   مه  جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم   هل مل ٱُّٱتعاىل:قال   

 [.101:النساء ] َّٱ  هت مت  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه

 

 

 

 

         
   

 

 ( 437/ 1( رواه مسلم )15) 



 

 
 

 صالة اخلوف 

 جم  يل ىل مل خل ُّٱ  يبني هللا تبارك وتعاىل صفة صالة اخلوف:
 ين  ىن من  خن حن جن يم ىم مم  خم حم

 يي  ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه
 زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ىت نت  مت زت  رت   يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ 
 لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت

 [102:النساء]َّ يك ىك مك

 والتحام احلرب:وجاءت اإلشارة إىل صالة اخلوف حال القتال 
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ىي  مي خي حي جي يه ىه مه   جه ين ىن من خن  حن

 .[239-238:البقرة]َّ يي
 

 

 

 

 

 



 

  
 

 صالة الليل 

 منها: كثرية ذكر صالة الليل وقيامه   ت جاء
تعاىل:  جه ين ىن من   خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقال 

النيب صلى  حني كان قيام الليل واجباً على ، [4-1:املزمل]ٱَّ جي يه ىه مه
 . اخلمس الصلوات  قبل فرض هللا عليه وسلم

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱوجاء األمر بقيام الليل يف قوله تعاىل:  

 .[26:االنسان]ٱَّ مم خم
 ملا أمر هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم ابلتوكل وصف حاله يف الليل:

 ري  ٰى  ين ىن  نن من زن  رن مم  ام    يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ

 .[220-217:الشعراء] َّ ني مي   زي
 مس   خس   ُّٱ  صالة الليل:  يقيمونمدح هللا عباده املؤمنني الذين  

 .[64:الفرقان]ٱَّ جض مص خص حص
تعاىل:  ىن  نن من  زن رن مم ام يل ىل ُّٱٱوقال 

 . [16:السجدة]َّ ري ٰى   ين
  َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ:  تعاىل  وقال

 .[18-17:الذارايت]
 حف جف مغ جغ   مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱوقال تعاىل:  

 .[9:الزمر] َّ جم هل مل خل حل جل مك لك   خك حك جك مق حق مف خف
 

 



 

 
 

 صالة اجلمعة

تعاىل عباده املؤمنني ابحلضور لصالة اجلمعة واملبادرة إليها،  هللا تبارك و أمر  
 ، من حني ينادى هلا. من حني ينادى هلا والسعي إليها

 حن جن يم   ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱفقال تعاىل:  

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي   جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 زب رب يئ ىئ نئ   مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ   ٰى

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 .[11-9:اجلمعة]ٱٱٱَّ   يق ىق
 صالة اجلماعة

ٱَّ زي  ري  ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ:  تعاىل  قال

ٱ. [43 :البقرة]

 جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ُّٱ:  تعاىل  قال

   .[29األعراف:]َّ خك حك جك مق  حق مف خف حف
 

 

 

 

 



 

  
 

 صالة الضحى

صالة داود عليه السالم وإانبته، وأن هللا سخر  يبني هللا سبحانه وتعاىل  
 والضحى: اجلبال يسبحن معه يف صالة العشاء

 مه جه ين ىن من   خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ..[18-17:ص سورة ]َّ جي يه ىه
ابن عباس رضي هللا عنهما:   اللوحني، ما عرفت قال  لقد قرأت ما بني 

اِبْلعهِشيِ  وهاإلْشرهاِق( وكنت أقول: أين صالة  صالة الضحى إال اآلن )ُيسهبِ ْحنه  
 . (16)  اإلشراق، مث قال: بعدهن  صالة اإلشراق 

 مي خي حي جي ٰه مه جه   هن من خن حن جن مم ُّٱقال تعاىل:  
 . [36 :النور]ٱٱَّ   مئ هي
عن صالة الضحى فقال إهنا لفي   بن عباس رضي هللا عنهما عبد هللا    سئل

 جه   هن من خن حن جن مم ُّٱعواض مث قرأ:  كتاب هللا وال يعوض عنها األ

  .(17) [36 :النور] َّٱ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه

 الطوافسنة 

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ ُّٱ

 .[125 :البقرة] َّ حق مف   خف حف جف مغ جغ مع جع   مظ

 

 

 ( 169/ 21تفسري الطربي )( 16) 
 ( 298/ 2( رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه )17) 



 

 
 

 صالة اجلنازة

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج   حج مث هت مت خت حت جت هب مب ٱٱُّ
 [. 84:التوبة] َّ خص   حص مس

 قال: مسعت عمر بن اخلهطَّاب   رضي هللا عنهما   بن عباسعبد هللا  عهْن  
ُ رضي هللا عنه  ه عهْبُد اَّللَِّ ْبُن ُأيبه   ُدِعيه رهُسوُل اَّللَِّ صهلَّى اَّللَّ ، ي هُقوُل: لهمَّا تُ ُويف ِ

ةه َتههوَّْلُت  يُرِيُد الصَّاله ف هلهمَّا وهقهفه عهلهْيِه  إِلهْيِه،  ِة عهلهْيِه، ف هقهامه  عهلهْيِه وهسهلَّمه لِلصَّاله
، أهعهلهى عهُدوِ  اَّللَِّ عهْبِد اَّللَِّ ْبِن ُأيبه    حهىتَّ ُقْمُت يف صهْدرِِه. ف هُقْلُت: ايه رهُسو  له اَّللَِّ

ا؟   ا وهكهذه ا كهذه ا وهكهذه مهُه    -القهاِئِل ي هْومه كهذه ُ    - ي هُعدُّ أهايَّ : وهرهُسوُل اَّللَِّ صهلَّى اَّللَّ قهاله
: " أهخِ ْر عه  ينِ  ايه ُعمهُر ِإين ِ قهْد عهلهْيِه وهسهلَّمه ي هت هبهسَُّم، حهىتَّ ِإذها أهْكث هْرُت عهلهْيِه قهاله

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱُخريِ ُْت فهاْخرتهُْت، قهْد ِقيله ِل:  

لهْو أهْعلهُم أهين ِ لهْو زِْدُت عهلهى السَّْبِعنيه ُغِفره لهُه   [80]التوبة:   َّ ين ىن من خن حن  جن
  : : مُثَّ صهلَّى عهلهْيِه وهمهشهى مهعهُه، ف هقهامه عهلهى قهرْبِِه حهىتَّ فُرِغه ِمْنُه، قهاله لهزِْدُت "، قهاله

ُ عهلهْيِه وهسهلَّمه،   ُ وهرهُسولُُه أهْعلهُم، ف هُعِجبه ِل وهُجْرأهيت عهلهى رهُسوِل اَّللَِّ صهلَّى اَّللَّ وهاَّللَّ
ِن اآلي هتهاِن:   ن هزهلهْت ههااته  خت حت جت هب مب ٱٱُّف هوهاَّللَِّ مها كهانه ِإالَّ يهِسريًا حهىتَّ 

، [84:التوبة]  َّ خص   حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح  مج   حج مث هت مت
ُ عهلهْيِه وهسهلَّمه   : فهمها صهلَّى رهُسوُل اَّللَِّ صهلَّى اَّللَّ ُه عهلهى ُمنهاِفق  وهاله قهامه قهاله ب هْعده

 .(18)  عهلهى قهرْبِِه حهىتَّ ق هبهضهُه اَّللَُّ 

 

 

 ( وصححه األلباين. 279/ 5رواه الرتمذي ) (18) 



 

  
 

 صالة العيد

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱٱإشارة إىل صالة عيد الفطر قال تعاىل:
 [. 15-14:االعلى]َّ ىي

وغريه:   عنه  هللا  رضي  اخلدري  سعيد  أيب  :    َّ يه ىه مه جه ين ُّٱقال  قهاله
قهة اْلفطر قبل أهن خيرج ِإىله اْلِعيد   : خرج   َّ ىي مي خي حي جي ُّٱأْعطى صهده قهاله

 . (19)  ِإىله اْلِعيد فصلى
ٱَّ   يف ىف يث ىث ُّٱىل صالة عيد األضحى قال تعاىل إشارة إ

ٱ[.2:الكوثر]

كان النيب صلى هللا عليه وسلم ينحر قبل   رضي هللا عنه  أنس بن مالك قال  
 . (20)  أن يصلي، فأمر أن يصلي مث ينحر

 

 

 

 

  

 
 

 ( 485/ 8( انظر: الدر املنثور يف التفسري ابملأثور )19) 
 ( 653/ 24( تفسري الطربي )20) 
 



 

 
 

 :وأركانها الصالة شروطإىل  تشارآيات أ .5

  شروط الصالة

 شرط العقل: 

ٱَّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ

 [.43:النساء]
 شرط الطهارة:

 جن  يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل ُّٱ

  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن   من خن حن

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي

 يت   ىت نت مت رتزت يب ىب نب  مب زب رب يئ

 يق  ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث

 [.6:املائدة]َّ  لك اك 
 ت: إبراهيم وابنه إمساعيل عليهما السالم بتطهري البياخلليل أمر هللا تعاىل 

   مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس   خس حس جس مخ جخ ُّٱ

 [.125:البقرة]َّ حق مف   خف حف جف مغ جغ مع جع
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ
 [.26:احلج]َّ رث يت   ىت نت مت

 شرط سرت العورة:

 ين ىن من حنخن  جن   يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

ٱ[.31:األعراف]َّ مه جه



 

  
 

 شرط دخول الوقت:

 [.103:النساء]َّ هئ مئ خئ حئ  جئ يي   ىي ني ُّٱ
 شرط استقبال القبلة:

   خئ  حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين  ىن نن من ُّٱ

 حج  مث    هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ   مئ

 [.144:البقرة] َّ مص خص حص   مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 أركان الصالة
 :ركن القيام

ٱَّ ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل ُّٱٱ

 [.238:البقرة]

 [.6:املائدة]َّ خم حم  جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ىن نن من  زن  رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ
 َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين

 [.191:آل عمران]

 [.64:الفرقان]َّ جض مص خص حص مس خس ُّٱ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ

 [. 39:آل عمران] َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 الركوع والسجود:ركنا 

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ

 [. 77:احلج]َّ زي ري ٰى ين

 [.19:العلق]َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ
 

 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 من أحاديث الصالة
 

أحاديث عليه وسلمالنيب    كثرية عن  جاءت  أحكام    صلى هللا  بيان  يف 
 : الصالة ومنزلتها يف الدين ومن ذلك 

سالم أخربنا النيب عليه الصالة والسالم أن الصالة هي أعظم أركان اإل

ُ عنهما قال: قهاله   ودعائمه بعد الشهادتني: عن عبد هللا بن عمر رضي اَّللَّ
" ُبِِنَ اإِلْساَلُم َعَلى ََخٍْس: َشَهاَدِة َأْن َّلَ  رهُسوُل اَّللَِّ صهلَّى هللاُ عهلهْيِه وهسهلَّمه  

، َوِإقَاِم الصَّاَلِة، َوِإيَتاِء الزََّكاِة، َوا َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ  ُ حَلجِ ،  ِإَلَه ِإَّلَّ اَّللَّ
" رََمَضاَن  اإل  (21)   َوَصْوِم  أركان  دين  هذه  عليها  بين  اليت  اخلمسة  سالم 

 اإلسالم، أوهلا التوحيد وهو إعالن الشهادة مث بعدها إقامة الصالة. 

يقوم دين ال أخربنا النيب عليه الصالة والسالم أن الصالة عماد الدين الذي 

رضي هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا عليه   بن جبل  معاذ  عن:  ال بهإاملرء 
  "رَْأُس اأَلْمِر اإِلْساَلُم، َوَعُموُدُه الصَّاَلُة، َوِذْرَوُة َسَناِمِه اجِلَهاُد"   :وسلم قال

عليه غريه، وإذا سقط العمود سقط ما    مر الذي يبىناأل  :والعمود يعين،  )22)
 بين عليه.

 
 
 

 

 (. 45/ 1)  (، مسلم11/ 1( متفق عليه رواه البخاري )21) 
 ( صححه األلباين. 12/ 5( رواه الرتمذي )22) 



 

  
 

ول ما أخربنا النيب عليه الصالة والسالم عن أمر احلساب يف األخرة، وأن أ

من عمله صالته، فصالح العمل وفساده بصالح صالته  عليه العبد حياسب

  :وفسادها
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

اْلَعْبدُ " ِبِه  ُُيَاَسُب  َما  َوِإْن   َأوَُّل  َعَمِلِه  َسائُِر  َصُلَح  َصُلَحْت  فَِإْن  َصالتُُه 
َأوَُّل َما ُيْسَأُل َعْنُه  "  ويف رواية عنه  )23)  " َفَسَدْت َصالتُُه َفَسَد َسائُِر َعَمِلهِ 

اْلَعْبُد يَ ْوَم اْلِقَياَمِة يُ ْنَظُر ِف َصاَلتِِه، فَِإْن َصُلَحْت فَ َقْد َأفْ َلَح، وِف رواية "  
  .)25)  َوِإْن َفَسَدْت فَ َقْد َخاَب َوَخِسَر " )24)َوَأْْنََح"
خرة، وإن أول ما  احلساب يف اآلا من عظمة الصالة أن ننظر إىل أمر  فإذً 

عمالنا هو الصالة، وأن قبول الصالة وهو سبب  أخرة من  يف اآل  عليه  اسبحن
 عمال كلها.قبول األل

 

 

 

 

 

 

 

 ه األلباين ( صحح240/ 2( رواه الطرباين يف املعجم األوسط )23) 
 ( عن أيب هريرة رضي هللا عنه وصححه األلباين. 270/ 2( رواه الرتمذي )24) 
 ( صححه األلباين. 127/ 4( رواه الطرباين يف املعجم األوسط )25) 



 

 
 

النيب عليه الصالة والسالم عن آخر ما يفقد من الدين هو الصالة، وإذا  أخرب

  خر الدين مل يبقى شيء منه:آذهب 
"  عن أيب أمامة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

لتنتقضن عرى اإلسالم عروة عروة، فكلما انتقضت عروة، تشبث الناس  
، ويف رواية عن    )26)  ابليت تليها، فأوهلن نقضا: احلكم، وآخرهن: الصالة" 

"أول ما    صلى هللا عليه وسلم:  النيب  زيد بن اثبت رضي هللا عنه قال: قال 
يرفع من الناس األمانة وآخر ما يبقى من دينهم الصالة ورب مصل َّل  

خبار من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عن أ  هفهذ )27)  " خالق له عند للا 
 وأن آخر ما يبقى من دين املسلم. ،عظمة الصالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( صححه األلباين. 111/ 15( رواه ابن حبان ) 26) 
 لباين. ( صححه األ 1122( رواه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول )ص: 27) 



 

  
 

خر وصية أوصى بها آجند يف سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أحاديثه أن 

  :النيب الكريم عليه الصالة والسالم أمته الصالة
قالت: كهانه ِمْن آِخِر وهِصيَِّة رهُسوِل هللِا صهلَّى   اعن أم سلمة رضي هللا عنه 

حهىتَّ جهعهله نهيبُّ هللِا    "الصَّاَلَة الصَّاَلَة، َوَما َمَلَكْت َأْْيَاُنُكْم ":  هللاُ عهلهْيِه وهسهلَّمه 
فننظر ، )28) صهلَّى هللاُ عهلهْيِه وهسهلَّمه يُ لهْجِلُجهها يف صهْدرِِه، وهمها يهِفيُض هِبها ِلسهانُُه 

الصالة   شعرية  الشعرية  هلذه  العظيمة  الوصية  هذه  عظمة  الصَّاَلَة  إىل   "
 .  الصَّاَلَة، َوَما َمَلَكْت َأْْيَاُنُكْم "

الصالة كيف   فرضية  يف  نتذكر  عظمة   ،الصالةفرضت  عندما  نتذكر 
مل    ،أراد أن يفرض هذه الصالة على أمته  اوأن هللا تبارك وتعاىل مل  ،الصالة

ع ابلوحي  السالم  جربيلطريق    نيفرضها  ابملباشرة وإمنا  ،  عليه    ، افرتضها 
مث عرج   ،ىل بيت املقدسإله وسلم من مكة  آفأسري ابلنيب صلى هللا عليه و 

ىل السماء السابعة، ففرض هللا تبارك وتعاىل عليه مخسني صالة، وهذا  إبه  
ا بعض  قال  للصالةيدل كما  وعال  جل  هللا  حمبة  على  ابدئ    لعلماء  يف 

مخسني صالة، مث خفف هللا جل وعال عن عباده، ففرض مخس    (29)مراأل
صلوات يف اليوم والليلة، فهي مخسون يف امليزان ومخس يف العمل، وهذا يدل 

"َقْد َأْمَضْيُت  على عظم مكانتها عند هللا جل وعال، كما جاء يف احلديث:  
 . )30)َفرِيَضيِت، َوَخفَّْفُت َعْن ِعَباِدي"

 

 ( صححه األلباين يف االرواء. 84/ 44رواه أمحد ) ( 28) 
 (. 15( منزلة الصالة يف اإلسالم )ص:  29) 
 ( يف صحيحه عن أنس بن مالك رضي هللا عنه. 111/ 4( رواه البخاري )30) 



 

 
 

بنائهم ويعلمونهم الصالة وأمهات باء واألاآليه وسلم أمر النيب صلى اهلل عل

  :منذ بلوغ سبع سنوات

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه    ماعبد هللا بن عمر رضي هللا عنه   عن
َها،  وسلم:   " ُمُروا َأْوََّلدَُكْم اِبلصَّاَلِة َوُهْم أَبْ َناُء َسْبِع ِسِننَي، َواْضرِبُوُهْم َعَلي ْ

نَ ُهْم ِف اْلَمَضاِجِع"َوُهْم     )31) أَبْ َناُء َعْشٍر َوفَ ر ُِقوا بَ ي ْ
فننظر يف تعظيم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلذه الشعرية العظيمة يف 

ابء واالمهات مأمورون  جانب تربية النشء على تعظيم قدر الصالة، وأن اآل
ُمُروا   "لسن ا اوموجهون أن أيمروا أبنائهم ويعلموهم الصالة منذ يبلغون هذ

أَبْ َناُء   َوُهْم  َها،  َعَلي ْ َواْضرِبُوُهْم  ِسِننَي،  َسْبِع  أَبْ َناُء  َوُهْم  اِبلصَّاَلِة  َأْوََّلدَُكْم 
نَ ُهْم ِف اْلَمَضاِجِع"  .َعْشٍر َوفَ ر ُِقوا بَ ي ْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( واللفظ له وحسنه االلباين يف االرواء. 133/ 1( وأبو داود )295/ 6( رواه أمحد ) 31) 



 

  
 

الصالة من عظمها ُأمر بها الناسي والنائم، ُأِمروا بقضاء الصالة وهذا يؤكد 

 ها: تأهميعلى 

"  عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  
ويف رواية      )32)   َمْن َنِسَي َصاَلًة فَ ْلُيَصلِ  ِإَذا ذََكَرَها، َّلَ َكفَّارََة هَلَا ِإَّلَّ َذِلَك "

َها، َفَكفَّاَرُُتَا َأْن   وهذه   )33)ُيَصلِ يَ َها ِإَذا ذََكَرَها ""َمْن َنِسَي َصاَلًة، َأْو ََنَم َعن ْ
ا، من نسي صالة  املرء أبدً   عنإشارة إىل عظم قدر الصالة، يف أهنا ال تسقط  

 لظرف أو انم عنها لظرف، فإنه إذا قام يصليها فإهنا ال تسقط.
يذكر النيب عليه الصالة والسالم الصحابة رضي هللا تعاىل عنه يف تعظيم   

عليه الصالة والسالم كما جاء    فيذهب:  سنحت فرصةقدر الصالة كلما  
يف احلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

"من صاحب هذا القرب؟" فقالوا: فالن. فقال: "ركعتان  مر بقرب، فقال:  
عندما يسمع الصحابة   -هللا أكرب!  -  .)34) أحب إىل هذا من بقية دنياكم"

هلذا امليت    اً هذا التذكري، أبن ركعتني فقط تكون خري   مرضي هللا تعاىل عنه
ك الدنيا كلها  لْ أن يعطى مُ يعاد للحياة و بني أن    ريِ ه من الدنيا؛ يعين لو أنه خُ 

أو أن يرتك له فرصة ليصلي ركعتني فقط، الختار أن يصلي الركعتني فقط 
 صالة عند هللا جل وعال. وهذا وهللا من عظم أمر ال 

 

 (. 477/ 1( ومسلم )122/ 1( متفق عليه رواه البخاري )32) 
 (. 477/ 1( رواه مسلم )33) 
( قال األلباين يف السلسلة: إسناد صحيح على  282/ 1( رواه الطرباين يف املعجم األوسط )34) 

 شرط مسلم. 



 

 
 

أن النيب عليه الصالة والسالم يذكر الصحابة مما هو يف بيئتهم مبا تؤثره 

 الصالة من خوف من اهلل جل وعال يف القلوب: 

عن عقبة بن عمار رضي هللا عنه قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم 
ِظيٍَّة ِبََبٍل، يُ َؤذِ ُن اِبلصَّاَلِة،  " يَ ْعَجُب رَبُُّكْم ِمْن رَاِعي َغَنٍم ِف رَْأِس شَ يقول:  

َويُِقيُم   يُ َؤذِ ُن،  َهَذا  َعْبِدي  ِإىَل  اْنُظُروا  َوَجلَّ:  َعزَّ   ُ اَّللَّ فَ يَ ُقوُل  َوُيَصلِ ي، 
" اجْلَنََّة  َوَأْدَخْلُتُه  ِلَعْبِدي  َغَفْرُت  َقْد   ، ََيَاُف ِمِنِ  فهذه هذه    )35)الصَّاَلَة، 

اليت   األحاديث  من  يف  مجلة  وسلم  وآله  عليه  النيب صلى هللا  عن  جاءت 
التذكري بعظمة الصالة ومنزلتها عند هللا، علمها النيب صلى هللا عليه وسلم 
اتبعي  إىل  نقلوا  والتابعني  التابعني،  إىل  نقلوا  فالصحابة  الكرام،  الصحابة 
التابعني وهكذا األجيال ينقلون هذه األحاديث اليت وصلت إلينا، فنتواصى  

إايكم على الوعي بتعظيم قدر الصالة وتذكري الناس هبذه األحاديث  حنن و 
 الثابتة عن النيب عليه الصالة والسالم، الدالة على عظم الصالة ومكانتها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( صححه األلباين. 4/ 2( رواه أبو داود )35) 



 

  
 

 مثرات الصالة وآثارها وفضائلهامن 
 

 :عمال بعد الشهادتنياأل الصالة أفضلأن 

ن يتشهد  أىل هللا جل وعال بعد  إالصالة هي أفضل عمل يتقرب هبا العباد  
أل النيب صلى سْ يُ   عندماشهادة التوحيد كما جاء يف عدد من األحاديث،  

فضل أعمال؟ فيقول الصالة على وقتها، فهي  هللا عليه وسلم عن أفضل األ
 .عمال بعد الشهادتنياأل

فينبغي    ،اىل ويبحث عن أفضليةىل هللا تبارك وتعإراد التقرب  أفكل من  
ىل هللا جل وعال، أن يتقرب اىل هللا  إىل ذهنه تقراب  إول ما يتبادر  أله أن  

 . تبارك وتعاىل ابلصالة
الصالة تربط املؤمن ابهلل تبارك وتعاىل مباشرة، ألن أعظم مقصد من ف

 حن جن يم ىم مم خم ُّٱ  إقامة الصالة هو ذكر هللا جل وعال، كما قال تعاىل

يعين أقم الصالة لتذكرين هبا،    [14]طه:   َّ مه جه ين ىن من خن
فهي   وتعاىل  تبارك  ابهلل  يذكر  ما  أعظم  الصالة  األأألن  على  فضل  عمال 

يستشعر أنه اآلن    أن  ىل الصالة،إ ذا ذهب  إطالق، والذي ينبغي للمصلي  اإل
اً معظماً لربه  يف عمل هو يعمله هلل تبارك وتعاىل، راكعاً سجداً داعياً مستغفر 

عمال  فضل األأن الصالة هي  أتبارك وتعاىل، فأعظم مثرة من مثرات الصالة  
ٱبعد الشهادتني.

 

 

 



 

 
 

 :تنهى عن الفحشاء واملنكرثانيًا: 

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱكما جاء يف قوله تعاىل  

 مغ جغ مع جع مظ حط مض   خض حض جض مص خص
واملخالفات   [45]العنكبوت:    َّ مف خف  حف جف السيئات  يقارف  فالذي 

سوف   ا فال شك أهنيها، وحافظ عل  ها قامة الصالة ألن من أقامإعالجه يف 
وفضائلها يف إصالح حال العبد أهنا    ا تنهاه عن الفحشاء واملنكر، فمن مثراهت

 تبعده عن املخالفات الشرعية. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 :غسل اخلطايا وحتط الذنوبت: ثالثًا

"َأرَأَيْ ُتْم َلْو  كما جاء يف احلديث الصحيح أنه صلى هللا عليه وسلم قال:  
ِمْن  َقى  يَ ب ْ َهْل  َمرَّاٍت،  يَ ْوٍم ََخَْس  ِمْنُه ُكلَّ  يَ ْغَتِسُل  َأَحدُِكْم  بَِباِب  ََنًْرا  َأنَّ 

َقى ِمْن َدرَنِِه َشْيٌء، قَاَل: »َفَذِلَك َمَثُل   الصََّلَواِت َدرَنِِه َشْيٌء؟« قَاُلوا: ََّل يَ ب ْ
هذه الصلوات تغسل اخلطااي، تغسل  ف،  (36)   اْْلَْمِس، َْيُْحو للاُ ِِبِنَّ اْْلَطَاََي"

مىت؟ اخلطااي اليت يقرتفها العبد بني الصلوات كما جاء يف احلديث عهْن عهْبِد 
  : ْبِن مهْسُعود  عهِن النَّيبِ  صهلَّى هللاُ عهلهْيِه وهسهلَّمه قهاله ََتََْتُِقوَن، ََتََْتُِقوَن،    "اَّللَِّ 

َها َغَسَلت ْ اْلَفْجَر  ُتُم  َصلَّي ْ الظُّْهَر  فَِإَذا  ُتُم  َصلَّي ْ فَِإَذا  ََتََْتُِقوَن،  ََتََْتُِقوَن  ُثَّ   ،
َها، ُثَّ ََتََْتُِقوَن   ُتُم اْلَعْصَر َغَسَلت ْ َها، ُثَّ ََتََْتُِقوَن ََتََْتُِقوَن، فَِإَذا َصلَّي ْ َغَسَلت ْ

َها، ُثَّ ََتََْتُِقونَ  ُتُم اْلَمْغِرَب َغَسَلت ْ ُتُم  ََتََْتُِقوَن، فَِإَذا َصلَّي ْ  ََتََْتُِقوَن، فَِإَذا َصلَّي ْ
َتْستَ ْيِقُظوَن   َحَّتَّ  َشْيٌء  َعَلْيُكْم  ُيْكَتُب  َفاَل  تَ َناُموَن  ُثَّ  َها،  َغَسَلت ْ اْلِعَشاَء 

. َترتقون يعين: ختطئون وتنسون وتقصرون فإذا صليتم الظهر غسلتها،  (37) "
وحرا شعل  وفيها  انر  واخلطااي كأهنا  َترتقون  اىل  فواإلشارة  جاءت إرة،  ذا 

"اللُهمَّ اْغِسْلِِن ِمْن َخطَاََيَي  يضا إىل دعاء  أالظهر غسلتها، وهذا فيه إشارة  
هذه الصلوات تربد هذه و ، فاخلطااي فيها احلرارة  (38) اِبلث َّْلِج َواْلَماِء َواْلرَبَِد "

الصالة: أهنا تغسل اخلطااي اليت يقرتفها   احلرارة وتغسلها، فمن أعظم مثرات 
 .العبد

 

 ( 462/ 1( ومسلم )112/  1( متفق عليه، رواه البخاري )36) 
 ( وصححه األلباين. 91/ 1املعجم الصغري )( رواه الطرباين يف 37) 
 ( 419/ 1( رواه مسلم )38) 



 

 
 

 :نور لصاحبها يف الدنيا واآلخرة رابعًا:

حديث أيب مالك   يفالصالة نور كما قال النيب صلى هللا عليه واله وسلم  
اْلِميَزاَن،  رضي هللا عنه  األشعري ْيَاِن َواحْلَْمُد َّلِلَِّ ََتََْلُ  : "الطُُّهوُر َشْطُر اإْلِ

َما َبنْيَ السََّماَواِت َواأْلَْرِض،    - َأْو ََتََْلُ    - ََتََْلَِن  َوُسْبَحاَن للِا َواحْلَْمُد َّلِلَِّ  
َأْو  َلَك  ُحجٌَّة  َواْلُقْرآُن  ِضَياٌء،  َوالصَّرْبُ  بُ ْرَهاٌن  َوالصََّدَقُة  نُوٌر،  َوالصَّاَلُة 

 (39) "َعَلْيَك، ُكلُّ النَّاِس يَ ْغُدو فَ َباِيٌع نَ ْفَسُه َفُمْعِتُقَها َأْو ُموبُِقَها
الة نور يستضيء به املؤمن يف الدنيا بوضوح طريق احلق، ووضوح  الصف 

  ستنري له و ،  يضلالذي حيافظ على هذه الصلوات ما  فطريق اخلري أمامه،  
مامه، فريى احلق حقا ويرزقه هللا اتباعه ويرى الباطل ابطال  أالطريق  صالته  

َوالصَّاَلُة  الم "ويرزقه هللا تبارك وتعاىل اجتنابه كما قال النيب عليه الصالة والس 
، كما أنه إذا خرج من بيته يسأل هللا تبارك وتعاىل أن  (40)   رواه مسلم  نُوٌر"

قلبه نوراً، ويف مسعه نوراً، ويف بصره نوراً، وعن مينيه نوراً، وعن مشاله  يف  جيعل  
 . نوراً، ومن فوقه نوراً، ومن َتته نوراً، وأن جيعله نوراً 

 

 

 

 

 

 

 ( 203/ 1( رواه مسلم )39) 
 ( 203/ 1( رواه مسلم )40) 



 

  
 

 :العبد: ترفع درجات خامسًا

يرفع هللا تبارك وتعاىل هبا الدرجات وحيط هبا اخلطااي، كما جاء عن النيب  
صلى هللا عليه وسلم يف آاثر السجود خاصة، عن ثوابن رضي هللا عنه قال:  

:  سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أحب األعمال اىل هللا؟ ف هقهاله 
، فَإِ  نََّك ََّل َتْسُجُد َّلِلَِّ َسْجَدًة، ِإَّلَّ رَفَ َعَك للاُ  "َعَلْيَك ِبَكثْ َرِة السُُّجوِد َّلِلَِّ

، فكلما زاد املسلم من السجدات  (41) ِِبَا َدرََجًة، َوَحطَّ َعْنَك ِِبَا َخِطيَئًة " 
وزاد من الصلوات فال شك أن الصلوات ترفعه عند هللا تبارك وتعاىل فريفع  

الدرجات وحيط هبا اخلطااي، فالذهاب للمسجد ترتفع به الدرجات    هبا  هللا
السيئات، فكل   الدنيا درجات عند هللامن  وَتط    ، أراد أن يرتفع يف هذه 

النوافل بعد أن حيافظ ويتقن    ذهنه أن يكثر من الصلوات اىل  فأول ما يتبادر  
يرتف أراد أن  تبارك وتعاىل. فمن  اليت كتبها هللا  املكتوابت    درجات   عويقيم 

النهي و   عند ليعلم أنه كلما صلى  هللا فليكثر من الصلوات يف غري أوقات 
 صالًة ارتفع درجات عند رب العاملني سبحانه وتعاىل. 

 :: الضيافة والنزل يف اجلنة ملن ذهب إىل املسجد أو راحسادسًا

كما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم من حديث أيب هريرة رضي هللا  
ُ َلُه نُ ُزَلُه ِمَن اجلَنَِّة ُكلََّما َغَدا َأْو  "َمْن عنه:  َغَدا ِإىَل املَْسِجِد َورَاَح، َأَعدَّ اَّللَّ
 .(42)  رَاَح"
 

 

 ( 353/ 1( رواه مسلم )41) 
 ( 463/ 1( ومسلم )133/ 1( متفق عليه رواه البخاري )42) 



 

 
 

 سابعًا: زيادة القرب من اهلل وحمبته:

من ربه، يقول النيب صلى هللا عليه    أكثر قرابً   كان  كلمااملؤمن    كلما صلى
"َأقْ َرُب َما َيُكوُن  وسلم عن السجود يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه:  

 . (43) اْلَعْبُد ِمْن رَبِ ِه، َوُهَو َساِجٌد، فََأْكِثُروا الدَُّعاَء« 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ( 350/ 1( رواه مسلم )43) 



 

  
 

 رضوان اهلل عليهمالصحابة  الصالة عند تعظيم
 

له وسلم الصحابة على حمبة هللا تعاىل  آهللا عليه و رسول هللا صلى    رىب 
ونذكر فيما يلي مناذج  ، وعلى تعظيم شعائره سبحانه وتعاىل  ،وعلى تعظيمه

 . ومنها من أحوال بعض الصحابة مع الصالة
 بكر الصديق رضي اهلل عنه وأب

عندما نراجع يف سريته، كيف كان اهتمامه وعنايته، خاصة ابلصالة قبل  
أذى من  يعانون  املسلمون  عندما كان  مكة،  يف  قريش  كفار    اهلجرة 

 .واضطهادهم

ابلصالة،    ابكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه وأرضاه متمسكً أبو  كان    
 بيته مسجداً اختذ يف  - يصلي فيه،  نه ابتىن يف داره مصاًل أحىت جاء يف سريته  

ن ال يتمالك نفسه من البكاء، فكان  آ إذا قرأ القر وكان رجاًل   -   ليصلي فيه
أوالدهم، حينما ميرون  و نساء املشركني    ةا يف دعو يصلي ويقرأ مما كان سببً 

يالحظون أاب بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه يف صلواته، كما كانت َتدث  
هللا تعاىل عنه على هذه  عائشة رضي هللا عنها وهي تصف حرصه رضي  

   .(44)  الصالة، يف تلك الفرتة الزمنية قبل اهلجرة

مث أيضاً: نالحظ تعظيم أيب بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه للصالة  
حينما أمر النيب    ،وخشوعه يف صالته من وصف عائشة رضي هللا تعاىل عنه

عليه الصالة والسالم ابستخالفه ابلصالة إماماً، كأهنا رضي هللا تعاىل عنها  
 

 ( 64/ 2( السرية النبوية البن كثري )44) 



 

 
 

أسيفاً، إذا قرا القران   رضي هللا عنه رجالً كان  بذكر أنه    ،اعرتضت على ذلك 
ابلناس   عنه  تعاىل  فقد صلى رضي هللا  ذلك  مع  لكن  نفسه،  يتمالك  ال 

 .(45)  وسلمالصالة يف حياة النيب صلى هللا عليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 133/ 1صحيح البخاري )( انظر: 45) 



 

  
 

 عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه

خذ من املسجد  فعمر رضي هللا تعاىل عنه من تعظيمه للصالة ملا طعن وأُ 
بيته،  إ قال املسور بن خمرمة ليلة طعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  ىل 

  الصالة.. عوه فقالوا  زَّ ف ه   ، فلما أصبح ابلصالة من الغد  عليه  وابن عباس   تدخل 
ففزع قال: نعم وال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة فصلى واجلرح يثعب  

 . (46) دما
الرتبوية   حالته  الصالة يف  لقدر  تعظيمه  من  عنه  تعاىل  هللا  رضي  عمر 

ط أسرته على الصالة وعلى تعظيمها واألمر هبا،  نش ِ وتنشئته ألسرته، كان يُ 
  رضي هللا عنه  بن اخلطاب كما جاء عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر  

كان يصلي من الليل ما شاء هللا، حىت إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله  
   حت جت هب ُّٱللصالة، يقول هلم الصالة، الصالة، مث يتلو هذه اآلية:  

 . )47) [132]طه:  َّ خس   حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت   خت
فعمر رضي هللا تعاىل عنه قد أثر عنه آاثر عظيمة وعديدة يف تعظيمه   

 .لقدر الصالة
ىل  إخرج عمر رضى هللا عنه    رضي هللا عنهما  عبد هللا بن عمر  هابنقال  

له فرجع العصر فقال  ،حائط  الناس  ىل حائطي إمنا خرجت  إ  :وقد صلى 
 .)48)حائطي على املساكني صدقة   ،فرجعت وقد صلى الناس

 

(  263/ 3( الطبقات الكربى البن سعد )419/ 44( انظر: اتريخ دمشق البن عساكر ) 46) 
 (  92سري أعالم النبالء )راشدون/ 

 ( 466/ 4( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )47) 
 (. 162/ 1( مسند الفاروق )48) 



 

 
 

هلذه  فان لتأخرييه  سبباً  الذي كان  احلائط  هبذا  تصدق  أنه  ظروا كيف 
 الفريضة العظيمة، وهذا يدل على تعظيمه رضي هللا تعاىل عنه لقدره الصالة. 

كان عمر مير ابآلية يف ورده فتخنقه فيبكي حىت  "قال احلسن رمحه هللا:  
 . "يسقط مث يلزم بيته حىت يعاد حيسبونه مريضا

: " لوال ثالث ألحببت  رضي هللا عنه  جعدة، قال: قال عمرعن حيىي بن  
أن أكون قد لقيت هللا: لوال أن أضع جبهيت هلل، أو أجلس يف جمالس ينتقى 
فيها طيب الكالم كما ينقى جيد التمر، أو أن أسري يف سبيل هللا عز وجل  

"(49(. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 51/ 1( حلية األولياء وطبقات األصفياء )49) 



 

  
 

 عنهرضي اهلل  بن عفان عثمان

وهو    - على عثمان بن عفان رضي هللا عنه،    عبيد هللا بن عدي   دخل
فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة،    -حمصور  

الناس،   أحسن  فإذا  الناس،  يعمل  ما  أحسن  »الصالة  فقال:  ونتحرج؟ 
 . )50)فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءهتم« 

القران يف أنه كان خيتم  امرأة    ،ركعة  وأيضاً  قالت  قال:  ابن سريين  عن 
عثمان حني قتل عثمان رضي هللا عنه: لقد قتلتموه وإنه ليحيي الليل كله 

 . )51)ابلقرآن يف ركعة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 141/ 1ي )( رواه البخار 50) 
 (. 72/ 3( الطبقات الكبري البن سعد ) 51) 



 

 
 

 علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه
رضي هللا عنه شديد االهتمام أبمر الصالة، فقد    ي بن أيب طالبكان عل 

كان مير يف الطريق مناداًي: الصالة، الصالة، كان يوقظ بذلك الناس لصالة  
عن خروجه اليوم الذي طعن فيه من بيته    ، احلسن رضي هللا عنه قال    ،الفجر

الصالة الصالة  الناس!  أيها  اندى:  الباب  من  خرج  فلما  يقول:    ، حيث 
كل يوم، ومعه درته، فاعرتضه الرجالن، فضربه ابن ملجم    وكذلك كان يصنع

 . (52) على دماغه

 عنهعدي بن حامت رضي اهلل 

ىل عظم إ، إشارة  (53)   كان يقول ما جاء وقت صالة إال وأان هلا ابألشواق 
 . للصالة وحبه هلا هاشتياق

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 157/ 3( اتريخ الطربي )52) 
 (. 125/ 4( حياة الصحابة )53) 



 

  
 

 رضي اهلل عنه بن مالك أنس

  ،النيب صلى هللا عليه وآله وسلمكان يصف يف كثري من أحاديثه صلوات  
وبيان اقتداءه العظيم للرسول عليه الصالة والسالم يف كل أفعال الصالة وكل  

 أقواهلا.
: ما رأيت أحدا أشبه صالة برسول هللا صلى  رضي هللا عنه   قال أبو هريرة

 .هللا عليه وسلم من ابن أم سليم يعين أنس بن مالك 
يصلي    رضي هللا عنه  كان أنس  :أنسحفيده مثامة بن عبد هللا بن    قال

 (54 )   حىت تفطر قدماه دما، مما يطيل القيام رضي هللا عنه.
: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي رمحه هللا  قال الزهري

رسول هللا صلى هللا عليه  عليه  فقلت: ما يبكيك؟ قال: ال أعرف مما كان  
وسلم وأصحابه إال هذه الصالة، وقد صنعتم فيها ما صنعتم. ويف رواية وهذه  

يعين ما كان يفعله خلفاء بين أمية من أتخري الصالة   -الصالة قد ضيعت
  .سع إىل آخر وقتها املو 

مل ُنصهلِ  ي هْومهِئذ  رسله عمر بن اخلطاب يف غزوة تسرت فقال رضي هللا عنه  أ
 .(55)  الغداة حىت انتصف النهاُر فما يُسرُّين بتلك الصالة الدنيا كلها

 

 

 

 ( 400/  3( سري أعالم النبالء )54) 
 ( 89/ 9( البداية والنهاية )55) 



 

 
 

 سلمي رضي اهلل عنهربيعة بن كعب األ

الصحابة للنيب صلى هللا عليه واله وسلم ويسأله عن أمر عظيم    ضأييت بع
يريد أن يرافقه يف اجلنة، فيقول له النيب صلى هللا عليه وسلم أعين على نفسك  

هللا عنهم،    ربيعة بن كعب االسلمي رضي يف قصة    ورد السجود، كما    بكثرة
وحاجته  قال: كنت أبيت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتيته بوضوئه  

فقال ِل: »سل« فقلت: أسألك مرافقتك يف اجلنة. قال: »أو غري ذلك«  
،  (56)    رواه مسلم   قلت: هو ذاك. قال: »فأعين على نفسك بكثرة السجود«

هبا   اليت كان  النبوية  والتوجيهات  العظيمة  الرتبوية  الوصااي  فهذه وصية من 
الصالة واحملافظة عليها يوجه النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه اىل هذه  

 وإىل تعظيم قدرها. 

 عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما

جند أن تعظيم قدر الصالة قد أثر يف الصحابة مجيعاً: فهذا عبد هللا بن  
قادم من سفر كما جاء يف سريته رضي    وهو  ماعباس رضي هللا تعاىل عنه 

، فنزل من على راحلته، فصلى ركعتني ئهنعي له موت ابن من أبنا  ما هللا عنه
إشارة   به،  أمران هللا  ما  فعلنا  وعال  إفقال  قوله جل   جت  هب ُّٱىل 

 .(57) [45]البقرة:  َّ جح  مج حج مث هت مت حتخت

 

 

 ( 353/ 1( رواه مسلم )56) 
 ( 173/ 12( رواه البيهقي يف شعب اإلميان ) 57) 



 

  
 

 الكفاية اإلهليةمفهوم 
 

 

كهفهى يهْكِفي ِكفايًة ِإذا قهامه ابألهمر، وهيُ قهاُل: كفاه الش يُء:   لغة:ل يف ا الكفاية
 .(58) سد  حاجتهه، وجعله يستغين به عن غريه  

منسوب إىل لفظ )إله(، وهي اسم من أمساء هللا    اسم لغة:يف ال اإلهلية
 .(59)  [19: األنعام] َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ احلسىن، ومعناه املعبود حبق:

ا أن هللا تبارك  ا جازمً أن يعتقد املسلم اعتقادً   وه  معنى الكفاية اإلهلية:
ذا  إ، و شيء، وأن كل ما نريده هو عند هللا سبحانه وتعاىلوتعاىل يكفيه كل  

، فال ميكن ألي أحد كائن من كان أن هللا جل وعال أن يعطيه شيئاً أراد  
مينعه من ذلك، وإذا منع هللا بشيء، فال ميكن ألي أحد أن يعطيه ذلك  

املرادات اليت هو  و املمنوع، يعين: أن يعتقد املسلم أن احلاجات اليت يردها،  
ميلكها يف    الوصول اليها، أهنا كلها الذي  يريدالطلبات اليت  و يسعى إليها،  

 .قيقة هو هللا تبارك وتعاىل احل
أن يكتفي ابهلل تبارك وتعاىل، ويزداد يقينه واعتقاده هبذا    الكفاية اإلهلية:

هو  األمر، أن كل احلاجات مهما صغرت، ومهما عظمت، الذي ميلكها  
 .هللا الواحد األحد، مالك امللك الغين سبحانه وتعاىل

 
 

 

 ( 1712( القاموس احمليط )ص: 225/ 15لسان العرب ) 58))
 (  127/ 1( مقاييس اللغة )467/ 13لسان العرب ) 59))



 

 
 

  ؟ما عالقة هذا بالصالة

عالقة هذا ابلصالة أن حقيقة الصالة: وقوف العبد بني يدي هللا تبارك  
  ،نتأمنا تريده  أا  ا جازمً ن تعتقد اعتقادً أوتعاىل الذي بيده كل شيء له،  

ن تذهب وتقف  ذا جاءت الصالة تعلم أنك أنت اآلإهللا، مث    الذي ميلكه هو
 . نده هوكل أمورك اليت َتتاجها بيده تبارك وتعاىل وع  نْ بني يدي مه 

على الصالة ويتغري مفهوم الصالة   االقبالهذا االعتقاد كلما زاد يزداد  
نسان بطبعه هو حمتاج، وكما  صبح الصالة عاملاً آخر، اإلت، و املؤمن    عند

نسان يف حياته  اإلف يذكر العلماء أن االنسان دائماً يسعى لتحقيق ما يريد،
من اناليومية،  أن ميسي  ذ  يريد وهو    يصبح إىل  يسعى إىل َتقيق مرادات 

مر الذي هو موضوع  ذا زاد عنده هذا األ إليها، فإاحلصول عليها، والوصول  
الكفاية األهلية، وأن هذه احلاجات كلها الذي ميلكها هو هللا جل وعال،  

من كل احلاجات عنده، عند إذ  يتغري إقباله    وأنه يف الصالة يكون بني يدي
إذا احتاج أول ما يتذكر تذكر  ئذ  لصالة معىًن متجدد، عندلصبح  ية، و للصال

وهللا تبارك وتعاىل    ،الصالة، ملاذا ألنه يف الصالة بني يدي هللا تبارك وتعاىل
يتذكر  الدعاء  مواطن  يف  الصالة  يف  دخل  وإذا  يريد،  ما  عنده  الذي  هو 

 ت. احلاجات اليت يريدها فيسأل هللا تبارك وتعاىل تلك احلاجا
  

 
 



 

  
 

عندما أنيت إىل النصوص اليت تشري إىل هذا وتدل عليه: أول ما نتذكر 
 هب ُّٱأن هللا تبارك وتعاىل يف كتابه أمران ابالستعانة )ابلصرب والصالة( 

و [45]البقرة:    َّ جح  مج حج مث هت مت خت حت جت   هللا   انخرب أ، 
ٱَّرث   يت ىت نت ُّٱسبحانه وتعاىل أنه هو وحده الذي يكفي عباده  

  مع جع مظ ُّٱوأخربان سبحانه وتعاىل أن منتهى الكفاية إليه    [36]الزمر: 

والنيب الكرمي عليه الصالة والسالم دلتنا سنته على   [31]الفرقان:    َّ مغ جغ
له  آه و يتعلق ابلصالة، وذلك أن النيب صلى هللا علي  ما تطبيقه هلذا األمر في

ذلك يف    ء ىل الصالة، كما جاإوسلم كلما فزع وكلما احتاج وحزبه أمر فزع  
اليمان   بن  والسالم من حديث حذيفة  الصالة  الثابت عنه عليه  احلديث 

  صلى كان النيب صلى للا عليه وسلم إذا حزبه أمر  "رضي هللا عنه قال:  
لوجود هذا املعىن الكفاية اإلهلية أنه يكتفي    يها،يعين: أسرع وابدر إل  (60)   "

ابهلل تبارك وتعاىل وأن مصدر القوة واإلعانة والسداد يف هذا هو هللا تبارك  
 وتعاىل فيستعني به.

النيب صلى هللا عليه وسلم يقول    هذا املعىناألحاديث اليت جاءت يف  ومن  
اركع يل    "ابن آدموعال:  هللا جل  يف حديث أيب ذر رضي هللا عنه، عن  

  أكفك: كفاية كاملة.( 61)  أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره"

 

 ( وحسنه األلباين  35/ 2( رواه أبو داود )60) 
( من حديث أيب ذر وأيب الدرداء رضي هللا عنهما، صححه  340/ 2( رواه الرتمذي )61) 

 األلباين. 



 

 
 

ا: يف قول النيب عليه الصالة والسالم يف حديث أيب مالك  يضً أمث انظر  
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   رضي هللا عنه  األشجعي عن أبيه

«»َمْن َصلَّى اْلَفْجَر فَ ُهَو ِف ِذمَِّة   ( 62)  اَّللَِّ
فانطروا يف ذمة هللا يعين: يف رعاية هللا، يف حفظ هللا تبارك وتعاىل يف يومه 
ذلك، أن هللا تبارك وتعاىل حيفظه ويهديه ويتكفل بتحقيق ما يريد، هذا كله 

 صالة الفجر كما جاء عن النيب عليه الصالة والسالم.بمرتبطة 
جند أن يف صالة الناحية العملية يف ال منعندما أنيت لتنزيل هذا املفهوم  

، مثل  منهمواطن خاصة ابلدعاء، وجاءت اإلشارة فيها إىل االكثار    الصالة
النيب عليه الصالة والسالم     ان عنخرب أالسجود وقبل السالم، يف السجود 

من ربه حال سجوده، فقال عليه الصالة والسالم يف حديث   قرب املصلي
َيُكوُن  أيب هريرة رضي هللا عنه:   َما  َساِجٌد،  "َأقْ َرُب  َوُهَو  رَبِ ِه،  ِمْن  اْلَعْبُد 

قال: قال    مابن عباس رضي هللا عنهعبد هللا  وعن  (  63) فََأْكِثُروا الدَُّعاَء«  
"فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل،  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يعين:    (64)  وأما السجود فاجتهدوا ِف الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم" 
املسلم  فيه  تكون  اليت  هذه  السجود  حالة  وأن  لكم،  يستجاب  أن  حري 

قريب أن    اً املصلي  ويعلم  يكفي  هللا  أن  ويعلم  وتعاىل،  تبارك  هللا  من  جداً 
احلاجات اليت يريدها بعد الصالة عند هللا تبارك وتعاىل الذي يسجد له، هنا  

 

 ( وصححه األلباين. 229/ 4)  ( رواه الطرباين يف املعجم األوسط 62) 
 (. 350/ 1( رواه مسلم )63) 
 (. 348/ 1( رواه مسلم )64) 



 

  
 

رك وتعاىل سيحقق له يدعو ويشعر ابلرجاء يف حالة الطلب هذه، أن هللا تبا
 ما يريد ويعطيه ما سأل. 

أيضً  والسالم يف  مث  الصالة  الذي جاء عنه عليه  السالم  قبل  الدعاء  ا: 
مسعود رضي هللا عنه قال: أن رسول هللا صلى هللا عليه    حديث عبد هللا بن

وسلم عليه  قال صلى هللا  مث  الصالة،  آخر  التشهد يف  علمهم  ُث  وسلم   "
ُثَّ يَ َتَخريَُّ ِمَن ويف رواية "  (65)   ليتخري بعد من املسألة ما شاء أو ما أحب"

يطلب من  و ل، وكل ما يتمىن  يعين: ما يريد ويفض    (66)   الدَُّعاِء َأْعَجَبُه ِإلَْيِه" 
 خريي الدنيا واألخرة. 

أذكار  وردت  فيها   وقد  الصالة  يف  والسالم  الصالة  عليه  النيب    عن 
املغفرة    الطلبات، طلب  وتعاىلو وفيها  تبارك  هللا  من  التوبة  حري    ،طلب 

يبحث عن هذه الدعوات املأثورة اليت جاءت يف السنة    أنملسلم املصلي  اب
 سواءاً يف السجود أو قبل السالم وحيفظها ويرددها.

خرة،  من خريي الدنيا واآلقبل السالم    ا: له أن خيتار من الدعاءوأيضً  
خري من الدعاء ما شاء، وليتخري  تألن الدعاء هنا جاء ابإلطالق فقال: لي

 مواطن الدعاء. من هذا املوطن الثاينأعجبه إليه  من الدعاء
هللا تبارك وتعاىل، وليس فيه محد    املوطن الثالث: هو خاص ابلطلب من

أو   أو ما  ثناء  أو  بني   تسبيح  اجللوس  يف  هو  الطلب  هذا  ذلك،  شابه 
السجدتني،  بني  للفصل  ليست  هي  السجدتني  بني  اجللسة  السجدتني، 

 

 (. 302/ 1رواه مسلم )(65) 
 (. 167/ 1( رواه البخاري )66) 



 

 
 

كان الصالة مثل السجود مثل القيام  أر جلسة خمصوصة يعين هي ركن من  
ابلطلبات اليت يريدها املصلي، فمن أعظم   ةمن الركوع، هذه اجللسة خاص

ما يريد املصلي طلب املغفرة، وجاء عن النيب عليه الصالة والسالم تكرار 
 ريب غفر ِل ريب اغفر ِل ريب اغفر ِل. 

احلاجات؟  بتحقيق  املغفرة  طلب  عالقة  أن    ما  املغفرة  ال شك  طلب 
تعاىل قال  احلاجات كما  بتحقيق   لك خك حك جك مق ُّٱ  :مرتبط 

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل   جل مك
 [12 -11]نوح:  َّ ىن من خن

جاء يف اجللوس بني السجدتني إضافة إىل طلب املغفرة طلب أيًضا: مما  
رفعة يف الدنيا واآلخرة يف الدعاء:  الوالرزق واهلداية وجرب نقص و   الرمحة والعافية

كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول    مارضي هللا عنه  بن عباس  عبد هللا  عن  
 (67) "اللهمَّ اغِفر يل، وارََحِن، وعاِفِن، واهِدين، وارزُقِن"   بني السَّجدتنِي:

  َواْجرُبْين، َواْرفَ ْعِِن 
 (68) . 

نسان كفاية يف الدنيا  حيتاجه اإلهذه الطلبات السبع تشتمل على كل ما  
ورمحه وهداه وعافاه ورزقه وجرب نقصه ورفعه، هذه    ه ذا غفر هللا لإواآلخرة،  

ىل الصالة إا عندما نعود  مشولية كفاية هللا تبارك وتعاىل لعبده يف ما حيتاجه، اذً 
نسان  حيدث ارتباط يف الصالة، ألن اإل  -تعلمون أيها اإلخوة-هبذا املعىن  

زاد    هبني هذه احلاجات وبني صالت  هوكلما زاد ربط  ،ا مرتبط ابحلاجات دائمً 
 

 ( حسنه األلباين. 224/ 1( رواه أبو داود )67) 
 ( جود األلباين اإلسناد. 460/ 5( وأمحد )20/ 12( رواه الطرباين يف املعجم الكبري ) 68) 



 

  
 

فإذا ،  اخلضوع والذل هلل تبارك وتعاىلوزاد  َتقيق غاية العبودية يف الصالة،  
عظم من إقامة الصالة، والتعلق ابهلل زاد اخلضوع والذل حصل املقصود األ

 . تبارك وتعاىل
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 مفهوم اهلداية
 

لِ من  :لغةل يف ااهلداية    ، ِإخراج شهْيء  ِإىل شهْيء  ، وهو اهلُدى ِضدُّ الضَّاله
والورع،الرَّشادُ   واهلدى والطاعة  يقال:  وجيمع:    ،  الطَّرِيقه هداايت،  يْ ُتُه  ههده

ايهًة، أهيْ   .(69)  ِإذا دهلَّه عهلهى الطَّرِيقِ  :ِهده

وتعاىل  :اهلادي تبارك  هللا     مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱ  هو 

املؤمن عندما يسمع كلمة اهلداية يراتح، ألنه يريد    [54]احلج:    َّ مغ جغ
 ن يهتدي. أاهلداية، وكل  يريد اهلداية يريد 

عندما نتأمل يف اهلداية يف القرآن الكريم جند أن العلماء رمحهم اهلل  

 ذكروا أربع مراتب هلداية اهلل تبارك وتعاىل خللقه جاءت يف القرآن:

  لكل اخللق، يعين أن هللا تبارك وتعاىل هدى امة  عاهلداية ال  املرتبة األوىل:
 مث هت مت هب مب   هئ مئ هي مي ُّٱكل اخللق، كما قال تعاىل  

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ، وقال تبارك وتعاىل  [50]طه:    َّ هث

فاهلل تبارك وتعاىل هدى اخللق ملا خلقوا   [3  -  1]األعلى:    َّ هئ   مئ خئ حئ
من أجله، فهدى الشمس وهدى اجلبال وهدى العني وهدى اليدين، وهدى 
كل ما خلق سبحانه وتعاىل، هذه اهلداية املرتبة األوىل اليت يسميه العلماء  

 اهلداية العامة. 
 

 

 (  42/  6(، مقاييس اللغة )355/ 15(، لسان العرب )77/ 4العني ) 69))



 

 
 

ملكلفني من ابهداية ليست عامة وإمنا هي هداية خاصة    املرتبة الثانية:
  ، املكلفني من عباده اجلن واإلنس  دىوتعاىل ه  جلن واإلنس، يعين هللا تباركا

واخلري من   ، من الباطل  قهي هداية البيان الداللة وتوضيح احل  :هداهم هداية
كل اخللق إمنا هي هداية  لوالصواب من اخلطأ، هذه اهلداية ليست    ،الشر

 خك حك جك مق حق ُّٱنس، كما قال تعاىل  خاصة للمكلف من اجلن واإل

  [10]البلد:    َّ حب جب هئ ُّٱ، وكما قال تعاىل  [3]اإلنسان:   َّ جل مك لك
 يعين بيان طريق اخلري من طريق الشر.

لبعض املكلفني  هداية التوفيق للحق واخلري، وهذه اهلداية    املرتبة الثالثة:
هدوا   الذين  يعين  واالنس،  اجلن  اهتدوا  هداية  من  ليس كلهم  هداية بيان 

من البشر، ليس    سبعة مليارات التوفيق، اآلن مثال يسكن األرض ما يقارب  
 يئ  ىئ ُّٱٱ    اإلسالموا لإلسالم والدين احلق الذي هو دين  قُ ف ِ كل هؤالء وُ 

ٱ[.19]آل عمران: ٱَّ مب زب   رب

ليها  إهداية التوفيق، فهدى هللا تبارك وتعاىل    : هذه اهلداية لإلسالم هي 
 نس.بعض عباده املكلفني من اجلن واإل

خرة لدخول اجلنة كما  منا هي يف اآلإليست يف الدنيا و   املرتبة الرابعة:
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ  :عن أهل اجلنة  :قال تعاىل
 من خن حن جن مم   خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك
 هذه مراتب اهلداية.  [43]األعراف:  َّ ٰه مه جه هن

 
 



 

  
 

 أما مصادر اهلداية وأركانها كما جاءت يف القرآن الكريم

وأركان وأسس للهداية كل من   فإننا جند أن هللا تبارك وتعاىل ذكر مصادر
 متسك هبا اهتدى، كل من اقرتب منها اهتدى وهي ثالثة: 

وهللا تبارك وتعاىل هو    ،القرآن الكرمي: كالم هللا جل وعال   املصدر األول:
  َّ جغ مع   جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ  اهلادي

، فكل من اقرتب من القرآن اهتدى، وله من اهلداية على قدر قربه  [6]التوبة: 
ٱ. من القرآن

املسلمة، اجملتمع اإلسالمي، األ وا  مة اإلسالمية، كلما كانالفرد، األسرة 
القرآن تالواتً   نيقريب البعد  و اهتدوا،    ..ومعايشةً ..  مدارسةً و   .. اوتدبرً   .. من 

 عن مصدر اهلداية.  عن القرآن بعد  
سنة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: قال هللا تعاىل:   املصدر الثاني:

   َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي ُّٱوالسالم  عن نبيه عليه الصالة 

 يي ىي مي   خي حي جي يه ىه مه جه ُّٱٱ، وقال تعاىل:[52]الشورى:  

، فاتباع النيب عليه الصالة والسالم اتباع السنة هداية، فعلى [54]النور:  َّ ٰذ
قدر القرب من السنة، من تعلمها وتطبيقها، من آداهبا النبوية، من معاشيها  
تكون اهلداية، والبعد عنها بعد عن مصادر اهلداية، فالفرد املسلم واالسرة 

على   اإلسالمي  واجملتمع  اهلداية املسلمة  من  قربة  يكون  السنة  من  قدر 
 واالهتداء.

 



 

 
 

 ام يل ُّٱ  البيت احلرام؛ الكعبة املشرفة: قال هللا تعاىل:  املصدر الثالث:

 ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن  رن مم

  فالكعبة املشرفة هي بيت[  97،  96]آل عمران:    َّٱهئ مئ خئ حئ جئ يي
 رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱقال هللا تعاىل:  و   ،هللا

 فالكعبة بيت هللا وهللا تبارك وتعاىل هو اهلادي.  [26]احلج:  َّ
 هذه املصادر الثالث جند أن إمجاهلا يف الصالة

فالصالة تتحقق فيها قراءة القرآن بل فيها طلب اهلداية يف سورة الفاَتة  
، فالصالة تتضمن  [6]الفاَتة:    َّ يي ىي مي  خي ُّٱيف قوله تعاىل  

ن  أول من مصادر اهلداية الذي هو القرآن الكرمي، والصالة جيب  األ  املصدر
تصلى كما كان النيب عليه الصالة والسالم يصلي لقوله عليه الصالة والسالم  

عنه:   هللا  رضي  مالك  حديث  ُأَصلِ ي"من  رَأَيْ ُتُموين   (70)   "َوَصلُّوا َكَما 
 جئ  ُّٱت احلرام  والصالة أيضاً: جيب أن تكون ابجتاه الكعبة املشرفة؛ البي

، الذي يصلي يهتدي، اهلداية  [144]البقرة:      َّ هئ  مئ خئ حئ
إقامة الصالة،   إقامة للصالة كان  ككل من كان أفيف احلياة على قدر  ثر 

الفاَتة   الصالة يف  اليومي يف  التكرار  ولذلك جاء  أكثر هداية يف حياته، 
 ٰذ  يي ىي  مي   خي  ُّٱىل الصراط املستقيم،  إلطلب اهلداية  

،  [7- 6]الفاَتة:    َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ٰى ٰر
فهذه اهلداية اليت يف الفاَتة اليت يف الصالة: هي هداية بيان وهداية التوفيق،  
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له،    ان جيعله مريدً أن املؤمن يسأل هللا جل وعال أن يبني له احلق و يعين أ
 ن يثبته عليه. أ له، و عاًل اف

التوفيق فلرياجع   أراد  فلذلك كانت الصالة مرتبطة ابلتوفيق، فكل من 
ا يف  لصالة، فكل من كان أكثر إقامة للصالة كان أكثر توفيقً ل  تهقامإأمر  

 حياته. 
نواع أ ذكر العلماء رمحهم اهلل ،االنسان متعددةاهلدايات اليت يريدها 

 :(71) اإلنسان يف حياته إليها دايات اليت حيتاجاهل

 النوع األول: هداية العلم.
 النوع الثاين: هداية اإلرادة. 
 النوع الثالث: هداية الفعل.
 النوع الرابع: هداية الثبات. 

 النوع األول: هداية العلم

مبعىن أن هناك أمور ال يعرفها اإلنسان وال يظهر له الوجه واحلق فيها،  
تبني احلق فيها، وأن يكون عنده علم هبا، فيعلم أن الذي يهديه  ي ويريد أن  

ىل هللا تبارك وتعاىل يف صالته يف سجوده  إذلك هو هللا جل وعال، فيلجأ  
 احلق، وأن يلهمه  وقبل سالمه يف مواطن الدعاء، أن يعلمه هللا تبارك وتعاىل

 إايه، وأن يرشده إىل الصواب من حيث العلم واملعرفة.
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 النوع الثاني: هداية اإلرادة

رادة وعزمية  إو  أ، لكن ليس عنده رغبة  قد يكون عند اإلنسان علم أبمر ما
نه بيد ربه تبارك وتعاىل  أن قلبه الذي هو حمل اإلرادة،  أويعلم  على الفعل  

يناجيه، والذي يركع له ويسجد له ويدعوه، فيلجأ إىل الذي يقف بني يديه 
له وأن يرزقه هداية    ان جيعله مريدً أ  ؛كما علمه هذا احلق  هربه تبارك وتعاىل أن
 . هالرغبة والعزمية لفعل 

 النوع الثالث: هداية الفعل 

الفعل:    هداية  من  اإلأواملقصود  الذي  ن  احلق  يفعل  ألن  يوفق  نسان 
 . فعلهالناس قد يعلم احلق يريده لكنه ال يوفق لأراده، ألن بعض 

ا على  ن جيعلك قادرً أ، وأن يعينك، و هداية الفعل: أن جيعلك هللا فاعاًل  
 ن تقوم هبذا األمر، فتدعو هللا تبارك وتعاىل يف صالتك.أ

 النوع الرابع: هداية الثبات 
الثبات على احلق، الثبات على اخلري، الثبات على العمل الصاحل، الثبات   

على فعله؛ تسأل    اا له قادرً على احلق الذي علمك هللا إايه، وجعلك مريدً 
يثبتك   أن  وتعاىل  تبارك  اهلداية عليههللا  إمجال هذه  إىل   :،  اهلداية  هي يف 

بني هللا له احلق، فقد  املستقيم    صراطىل الإالصراط املستقيم، فكل من اهتدى  
 ه عليه. يثبتعلى فعله، مث وأعانه له،  اوجعله مريدً 

 
 

 



 

  
 

 مفهوم اهلم األكرب ومركز احلياة
 

 

ُر مهههْمت اِبلشَّْيِء مهه اً   :لغةل يف ا اهَلمُّ واهلهمُّ: مها ههمَّ ِبِه يف ن هْفِسه، ،  مهْصده
ا األهمرُ   . (72) احلُْزن، وهمجهُْعُه مُهُوم  ، واهلم: ت هُقوُل: أهمههَّيِن ههذه

مركزً  بعضها  يشكل  ومتعددة  خمتلفة  مهوم  يف  يعيش  حلياته،  اإلنسان  ا 
جًدا يف حياته، ويشكل    كبري    كرب الذي يكون له أتثري  فيكون هو اهلم األ

تكوين عالقاته، وإنفاق أمواله،  و وقاته،  أا له يف قضاء  ويكون مؤثرً   دافعيته،
يعين أن اإلنسان يتمركز حول هذا اهلم   ،مركز احلياةو كرب  اهلم األ  ىيسم  فهذا

 الكبري الذي هو يعيش فيه. 
حياهتم، فبعض الناس مركز  مراكز  ن الناس يتفاوتون يف مهومهم و أجند   

كرب عنده املال، وبعضهم الوظيفة، وبعضهم الزوجة املال يعين اهلم األ  حياته
 قات.اتكوين الصدو واألوالد، وبعضهم العالقات واجلاه 

مكانة، لكن الذي نقصده و مهية  أن هذه كلها مهوم هلا  أطبعا ال شك   
،  ايتمركز حياة االنسان حوهل و كرب  اهلم األ  فقط  ن اخللل عندما تكون هي أ

ن تكون  أما الذي ينبغي  و   ،كرباأل  هلمؤمن أن يكون له مه لما الذي ينبغي  
منا نتذكر ماذا قال النيب الكرمي عليه  إو ،  حوله، هذا ال جنتهد فيه   زةً كَّ ره حياته مُ 

لصالة والسالم عن اهلم األكرب؟ ماذا قال عن اهلم؟ ما هو اهلم الذي ذكر ا
ينبغي  أالنيب عليه الصالة والسالم   ه عليه  هاملؤمن؟ ووج  عليه   ن يكونأنه 

 ليه؟إمة الصالة والسالم األ
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والسالم من حديث أنس بن مالك رضي    جند يف ذلك قوله عليه الصالة 
"من كانت اآلخرة مهه هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

جعل للا غناه ِف قلبه ومجع له مشله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت  
الدنيا مهه جعل للا فقره بني عينيه، وفرق عليه مشله، ومل أيته من الدنيا 

كرب الذي ينبغي أن  فهذا احلديث: يوضح أن اهلم األ  (73)  إَّل ما قدر له"
 يم ىم ٱُّٱيقول هللا تبارك وتعاىل عن اآلخرة:  ،  يكون للمؤمن هو اآلخرة

احلياة الكاملة اليت يعيشها   ومعىن احليوان:  [64]العنكبوت:     َّٱخن    حن  جن
اآلخرة،   حياة  وتعاىل:  أاملؤمن هي  تبارك  فذكر هللا  الدنيا  احلياة   حت  ُّٱما 

 .وأهنا وقت قليل زائل  [185]آل عمران:    َّ مج حج مث هت  مت خت
 ماذا يعين أن اهلم هو اآلخرة؟ 

يريد    هن يكون مهه اآلخرة، ألنأكل من قرأ هذا احلديث واطلع عليه يريد  
مع له مشله، وأتتيه الدنيا وهي راغمة، فما معىن جيأن يغنيه هللا تبارك وتعاىل و 

 آلخرة هم؟ان أ
اآلخر  أن  ل  هم: هو حضور  ةمعىن  املؤمنغالب  فهو آلخرة يف ذهن   ،
  مجياًل   ا، فعندما يرى منظرً هلاوقاته، ويتخذ من حياته تذكريًا  أيتذكر اآلخرة يف  

يرتأ يعيش حياًة سعيدًة،  املقيم،  و  والنعيم  واآلخرة  مباشرة ابجلنة  ذهنه  بط 
ا يتذكر  ا ساخنً و يلمس شيئً أ  النار  ويسأل هللا من فضله، وعندما يشاهد

اآلخرة، ويسأل هللا تبارك وتعاىل النجاة من عذاب النار فيها، فهو مرتبط  
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بلسانه، لكن هم اآلخرة   ..اآلخرة  ..ا أن يقول اآلخرةوليس شرطً   ،ابآلخرة
 مستمر.و يتذكر اآلخرة بشكل غالب و هم غالب عليه، 

هذا ال يعترب  أو مرتني، ف  أمر معني ويتذكره يف السنة مرة واحدة   من لديه
  إذا كان يف تذكر    ؟هم ابلفعل  هذا األمرمىت يعترب  فمهم،  ذلك األمر  عنده  
 رة يف الذهن. هم اآلخرة هو حضور اآلخ، فا يف ذهنهوكان حاضرً  غالب  

 خرة هم؟هل اآل

   ... اآلخرة هم ألن يف حياتنا مراحل مرتبطة ابآلخرة يف انتظاران
الوداعية اليت سوف نودع هبا احلياة، حنن ال نعلم    اللحظات ،  اخلامتةأوًَّل:  

ي حالة تكون؟ ونسأل هللا  أكيف تكون؟ وال نعلم مع من تكون؟ وال يف  
يكون ظن املؤمن ابهلل ،  حسنه  ن حيسن ختامنا، ورجاءان في أسبحانه وتعاىل  

"َأََن ِعْنَد  يف احلديث القدسي    تبارك وتعاىل حسن، وهللا تبارك وتعاىل قال 
مر ال يعلم  لكن يف نفس األفاملؤمن حيسن الظن ابهلل    ،(74) َعْبِدي ِب"   َظن ِ 

و يف صالة،  أ ن اخلامتة ستكون بعد صالة  أمث ملا يدرك    ته، كيف تكون خامت
ميوت  إما أن  و  أميوت يف صالة،  أن  ما  إألن كل من مات من املصلني فهو  -

خر  آو يف  أميوت يف الضحى بعد الفجر،  أن  ما  أفهو    ، بعد صالة قد صالها
فهناك حتًما صالة  و يف العصر بعد صالة العصر،  أالعشاء،  الليل بعد صالة  

ولذلك جاء    ،ي صالة هذهأ، لكن ال ندري  انَّ خر صالة لكل واحد مِ آهي  
يف  قال النيب صلى هللا عليه وسلم    أبن نصلي صالة مودع،   توجيه النبويال

"إذا قمت ِف صالتك فصل حديث أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه  
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ن كل صالة   أل  ، املوت يف صالتنا  ره كُ ذْ ن نه وجاء التوجيه أب،  (75)صالة مودع"  
بنا  هي  قد تكون   أهنا الصالة األخرية، وحري  أن من صلى الصالة على 

احلديث عن أنس بن مهالك رضي    جاء يفصالة مودع أن حيسن صالته،  
ذكر اْلَمْوت ِف َصاَلتك، ا"قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    :هللا عنه قال

َأن ُيسن صاَلته، وصل  اْلَمْوت ِف صاَلته حلري  ِإذا ذكر  الرجل  فَِإن 
 (76)  َصاَلة رجل ََّل يظن  َأن ُيَصلِ ي َصاَلة َغريَها"

اليت سوف  فهذه اخلامتة ال نعلم مىت   الطويلة  الربزخية  تكون؟ مث احلياة 
ن القرب  أأخربان النيب عليه الصالة والسالم    ؟كيف تكون  نعيشها ال ندري

  ؟ كيف تكون  لكن ال نعلم  ،و حفرة من حفر النار أروضة من رايض اجلنة  
 . تكون قبوران رايض من رايض اجلنةأن  نسأل هللاف

القيامةاثنياً:    مخس   ، يوم  هو  الذي  العظيم  سنة  وناليوم  وتدنو    ، ألف 
رقون يف العرق ال ندري كيف يكون  تعالشمس فيه من رؤوس اخلالئق حىت ي

  ، ن هناك من يظلهم هللا َتت ظل عرشهأحنن نعلم    ؟وضعنا يف ذلك اليوم
يوم ال ظل إال ظله، هو نسأل هللا تبارك وتعاىل أن جيعلنا منهم، لكن يف  

 ؟ كيف يكون وضعنا  مر ال نعلمنفس األ
الصراط  اثلثاً:  القيامة،  املرور على  يوم  يتفاوتون يف    يف  ،  املروروالناس 

ا، فمنهم كالربق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد اخليل، ومنهم من حيبوا حبوً 
 ، مورومنهم من تتخطفه الكالليب فيسقط يف النار، حنن ال نعلم هذه األ

 

 ( وحسنه االلباين. 1396/ 2( رواه ابن ماجه )75) 
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مور خميفة  أواحلرمان من اجلنة، هذه كلها    النارالنجاة من النار أو العذاب يف  
ن تكون اآلخرة مهه  أ   البد لإلنسانف،  مناماأكلها    ه األمورفهذ  ،مهوم  وهي

 . ويهتم هبا 
 ما عالقة الصالة باملوضوع؟

يف  و تذكران اآلخرة، حنن يف حياتنا يف هلوان،  جاءت لن الصالة  أعالقتها  
نغفل، فإذا أذن املؤذن ذكران هللا، ونذهب   يف شهواتنا بني الصلوات و أعمالنا،  

للصالة ف ه   للمسجد ونقوم  يديه  الوقوف بني  تبارك وتعاىل،  كُ ذْ نه اليت هي  ره 
ننا كما نقف اآلن بني يديه يف الدنيا سنقف بني يديه يف اآلخرة،  أونذكر  

، ويوم الدين هو يوم القيامة،   َّ  جه ين  ىن  من  ُّٱالفاَتة قرأان    انمث إذا قرأ
نا أبمر اآلخرة، مث إذا ختمنا الصالة استعذان ابهلل من عذاب جهنم،  يُ عْ زاد وه 

الوعي   فزايدة  اآلخرة،  القرب، كلها يف  األهبومن عذاب  أمر ضِ مور َتُْ ذه  ر 
فكيف إذا    ،و مرتنيأمرة    اآلخرة  اآلخرة يف ذهن اإلنسان، هذا إذا كانت

العصر و   الفجر والظهر  صالة  -  ن املؤمن يف كل صالةأكانت ابستمرار،  
مور تكون حاضرة يف الذهن، والشك هذه األ  - واملغرب والعشاء والنوافل

اخلشوع فيها، والوعي مبا  يف  ها، وجهد نفسه  تن من عظم قدر الصالة وأقامأ
ا سوف يكون  مل  همهية اآلخرة تزداد عنده، ويزداد ذكر أيقول فيها، ال شك أن  

، ويكون حرصه على النجاة من  أكثر  رةخيف اآلخرة، ويكون تعلقه بنعيم اآل
 خب  حب جب هئ  مئ خئ ُّٱٱاألعظم،    وهخر  عذاب هللا يف اآل

ٱ[ 185]آل عمران:  َّ مج حج مث هت  مت  خت حت جت هب مب 



 

 
 

زاد  )  عندئذ   الطبيعي،    (م ابآلخرةاهلإذا  الدنيا أتخذ وضعها  فإن حياة 
   حف جف   مغ جغ   مع جع مظ حط مض ُّٱكما قال تعاىل:    فيعيش فيها

فهو يعمل لآلخرة وال ينسى الدنيا، لكن   [77]القصص:    َّٱحق   مف خف
حديث سهل يف  خرب النيب عليه الصالة والسالم  وضعها كما أ   الدنيا  أتخذ

"لو كانت الدنيا تعدل عند للا جناح بعوضة ما  :  بن سعد رضي هللا عنه 
 .ة فالصالة تربطنا ابآلخر  (77)  ا منها شربة ماء"سقى كافرً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( وصححه األلباين. 560/ 4( رواه الرتمذي )77) 



 

  
 

 اإلصالح الشاملمفهوم 
 

 

أي:  ْصلهح الشيءه ب هْعده فهسهاِدِه:  مصدر أصلح، يقال أ اإلصالح يف اللغة:
ابَّةه: أهحسن إِليها فهصهلهحهتْ   (78) أهقامه وأهْصلهحه الدَّ

اإل عن  نتحدث  اإل عندما  ومشولية  الشامل،  حياة  صالح  يف  صالح 
حديث  يف  نسان، تربز لنا الصالة ألن النيب عليه الصالة والسالم أخربان  اإل

"أول ما ُياسب به العبد صالته فإن صلحت عنه  أنس بن مالك رضي هللا  
 (79)  صلح سائر عمله وإن فسدت صالته فسد سائر عمله"

الصالة فيها هذه  فعماله وحياته،  أنسان يسعى إلصالح  ن اإلأوال شك   
ن الذي يقابلها  أصالح جند  الشمولية إلصالح العمل، نتأمل يف موجبات اإل

هي املخالفات الشرعية واملنكرات، ه  سبابأن  أهو الفساد، والفساد ابالتفاق  
ا عن املنكرات واملخالفة الشرعية هو الصالة، كما قال  والذي ينهى َتديدً 

وتعاىل تبارك   خص  حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح ُّٱ  :هللا 

 حف  جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض   خض حض جض مص
   .واملنكرفالصالة َتديًدا تنهى عن الفحشاء   [45]العنكبوت:  َّ مف خف

 
 

 

 ( 303/ 3( مقاييس اللغة )516/ 2( لسان العرب )117/ 3العني ) 78))
 ( صححه األلباين. 240/ 2( رواه الطرباين يف املعجم األوسط )79) 



 

 
 

وزايدة    ،قام الصالة يزداد يف قلبه تعظيم هللا جل وعالأ  إذافاملرء املسلم  
 التعظيم يف القلب ينشأ عنها أمران:

 وتعاىل. األمر األول: ينشأ زايدة احملبة هلل تبارك 
 زايدة اخلوف من عذاب هللا جل وعال. :مر الثاينواأل

تعظيم يف القلب زاد احلب هلل تبارك وتعاىل، فأقبل املسلم  الفإذا زاد هذا   
،  زاد اخلوف من هللا جل وعالو على كل ما حيبه هللا تبارك وتعاىل ويرضاه،  

تبارك وتعاىل وال يرضا املسلم عن كل ما ال حيبه هللا  إذا كانت  ف  ه،فيبتعد 
،  ضعيفة  عليها  ة، ويف احملافظضعيف  إقامة الصالة ضعيفة، واخلشوع فيها

   .فإهنا ال تثمر
الصالة إبقامة  القلب:  يف  وعال  جل  هللا  تعظيم  زايدة  فينتهي    ،عالقة 

ىل إالصالة من أوهلا  ،  نسان عن الفحشاء واملنكر، يقرتب من الصاحلات اإل
 . وعالآخرها يظهر فيها تعظيم هللا جل 

التكبريات املتكررة، واألذكار املتتابعة كلها يف تعظيم هللا جل وعال، فإذا  
من معاين، ال شك أهنا   ا، وهو يعي ما يقولوأقواهل  أذكار الصالةقال املسلم  

سوف َتدث له زايدة يف تعظيم هللا جل وعال، هذه الفرائض اليت نصليها  
قل ما أة، يعين كل يوم  ربع وتسعني تكبري أسبع عشرة ركعة، تشتمل على  

ربعة وتسعني مرة، فإذا مل حيدث هذا التكبري  أيقوله املسلم املصلي)هللا اكرب( 
ا ذا مل حيدث يف القلب تعظيمً إ  ،وهذا التكرار لكلمة )هللا أكرب( يف كل يوم

هلل تبارك وتعاىل، وزايدة يف حمبته، واإلقبال عليه، وخوفاً من عقابه، فما هو  
  . ا هللن يزداد به املرء تعظيمً أي عساه األمر اآلخر الذ



 

  
 

ا هي أعظم ما يغرس اهليبة واخلوف اإلجالل والتعظيم هلل تبارك  فالصالة إذً 
وتعاىل، اليت ينشأ عنها البعد عن املخالفات الشرعية واملنكرات، والقرب من  

 حمبة هللا تبارك وتعاىل وطاعته. 
وإصالح أسري  صالح شخصي  إ ن الصالة فيها  أفإًذا أنخذ من هذا   

صالحه،   مدى  يعرف  أن  أراد  اذا  املسلم  الفرد  ولذلك  جمتمعي  وإصالح 
قامة الصالة زاد صالحه وقل فساده،  إىل صالته، ألنه كلما زاد يف  إ فلينظر  
الصالة   أقام  املنكرات عنده بشكل شخصي، فإذاو   خالفات الشرعيةاملوقلت  

األسرة حمافظة على  ابتعد عن املنكرات، كذلك األسرة املسلمة إذا كانت  
فرادها عن املخالفات الشرعية واملنكرات، أالصلوات، فإن هذه الصالة تنهى  

سرة صاحلة حملافظتها على الصالة، كذلك اجملتمع أفيزداد صالحهم فتكون  
ن صالح هذا اجملتمع يكون أقامتها، ال شك  إمر ابلصالة و إذا فشا فيه األ

 فيها األمر ابلصالة.خرى اليت يقل كثر من اجملتمعات األأ
 ما عالقة الصالة ابلنهي عن الفحشاء واملنكر؟
إرادةً  إرادهتا  بعد  األعمال  يعمل  اإلنسان  عمل  قلبيةً   أن  عنها  وينشأ   ،

سلوك أو  )سواًء  ،  هاإلنسان  ابلسلوك  يبدأ  أن  قبل  ويريد  ينوي  فاإلنسان 
يف  جانب أساسي    فجانب القلبعمال الطيبة أو اخلبيثة( ويعزم عليه،  األ

النيب صلى هللا  أو    توليد األعمال به اإلنسان، أخرب  يقوم  اليت  السلوكيات 
وسلم   بن    حديث  يفعليه  عنه  النعمان  رضي هللا  اجَلَسِد بشري  ِف  "َوِإنَّ 

ُمْضَغًة: ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجَلَسُد ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجَلَسُد ُكلُُّه، 



 

 
 

هذا القلب إذا عمر مبحبة هللا تبارك وتعاىل وذكره   .(80)  َأَّلَ َوِهَي الَقْلُب "
رادات إهي    أو السلوكيات عمال  لأليرادات املنبعثة منه  وتعظيمه، كانت اإل

  - نسأل هللا السالمة والعافية-حنو فعل اخلري والطاعة والقرابت، وهذا القلب  
 واألعمال السيئة.يرادات املنبعثة منه هي حنو الشر  إذا فسد القلب كانت اإل

 ىن ُّٱتغذية القلب أعظم ما تكون ابلصالة كما قال هللا تبارك وتعاىل  ف 

قامة الصالة،  إفأعظم مقصد من مقاصد    [14]طه:    َّ مه جه ين
هو ذكر هللا جل وعال، فالقلب يعلق بذكر هللا تبارك وتعاىل وتعظيمه فينشأ  

و ل  همر أعنه   الصاحلة،  واألعمال  الطيبة  ابألعمال  هذا  لجوارح  جند  لذلك 
الكبري جدً تالال القلوب زم  إذا    ،ا بني أعمال اجلوارح وأعمال  فإن اإلنسان 

ذا عمر قلبه بذكر هللا  إ مارس أعمال اجلوارح الطيبة هي تغذي قلبه وكذلك  
تبارك وتعاىل وتعظيمه وحمبته واإلانبة إليه والتوكل عليه واإلخالص له سبحانه  

ن من  أعماله وجوارحه، ولذلك جتد  أوتعاىل، أثرت هذه العبادات القلبية يف  
عماله ويسدده، فهو  أحيافظ على الصالة يعينه هللا تبارك وتعاىل يف مجيع  

وهللا تبارك وتعاىل هو الذي يعني اإلنسان على    متصل مرتبط بربه جل وعال
ال عجب  إ ولذلك  احلال،  إبصالح أصالح  املرتبة  املعاين  هذه  نعايش  ن 

قباله على صالته فيها، فالنيب عليه الصالة والسالم  إا و أحوال االنسان مجيعً 
"أول ما ُياسب به العبد صالته فإن صلحت صلح خربان يف احلديث  أ

 ( 81) صالته فسد سائر عمله" سائر عمله وإن فسدت
 

 ( 1219/ 3( ومسلم )20/  1( متفق عليه، رواه البخاري )80) 
 ( صححه األلباين. 240/ 2( رواه الطرباين يف املعجم األوسط )81) 



 

  
 

ىل اجملتمع، فاجملتمع الذي يفشو فيه األمر  إصالح ينتقل  كذلك هذا اإل
األ  فيه   ، جندوإقامتهاابلصالة   من  االجتماعية  القيم  من  واأللفة  كثري  خوة 

يك والتآزر  والتعاون  التآلف  عظمو واحملبة  يدركون  الذين  املسلمني  بني    ة ن 
اعة اليت فيها هذه القيمة االجتماعية العالية،  ال سيما صالة اجلمو الصالة،  

هلم،    ويراهم ويتحدث معهم ويدعهو    يف صالة اجلماعة  هخوانإفاملؤمن مع  
م، ويتذكر أبخوهتم  ء هبلقاليف وجوههم، ويستبشر اب  يهشويسلم عليهم، و 

 خوته يف اجلنة مع العباد الصاحلني.إبهذه 
 

  



 

 
 

  



 

  
 

 مفهوم الطهارة واجلمال
 

 

ُف الدَّنهِس، وهالتَّطههُُّر: الت َّن هزُُّه   الطهارة يف اللغة: ، والطهر ِخاله مصدر طُهره
 .(82)  عهِن الذَّمِ  وهُكلِ  قهِبيح  

مصدر اجلميل، والفعل منه مجل جيمل قال هللا تعاىل:  :لغةل يف ااجلمال 
 .(83)  ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون أي: هباء وحسن

 الطهارة واجلمال يف الصالة

نه يشرتط هلا أكمل حالة من حاالت العبد يكون  أمن عظمة الصالة   
، ملاذا؟ ألنه يف الصالة يناجي هللا  -يف طهارته وزينته ونظافته وهتيئه-فيها  

ن يكون هبذه احلالة اليت أكمل حالة، كما قال  أتبارك تعاىل، فالبد وجيب  
"ِإنَّ  أنس بن مالك رضي هللا عنه    حديثيف  النيب عليه الصالة والسالم  

َا يُ َناِجي رَبَُّه" وهللا تبارك وتعاىل يقول   (84)   املُْؤِمَن ِإَذا َكاَن ِف الصَّاَلِة، فَِإَّنَّ
، فحالة السجود اليت  [31]األعراف:   َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
الطهارة والزينة  ن يستصحب املؤمن فيها معىن  أالبد    مجااًل إحالة الصالة  ي  ه

 واجلمال.
بل  ،  القلبية، و املعنوية، و احلسية  :نواع الطهارةأالصالة تشتمل على مجيع  و 

والزينة،   اجلمال  صالته  من  املسلم  مجاالً و وأيخذ  روحه  صلى  تزداد    كلما 

 

 ( 428/ 3( مقاييس اللغة )504/ 4لسان العرب ) 82))
 ( 481/ 1( مقاييس اللغة )142/ 6العني ) 83))
 (. 390/ 1( ومسلم )90/ 1( متفق عليه، البخاري )84) 



 

 
 

 ودعاًء، ألن هذا غذاء  ا سؤااًل ا وثناًء وتعظيمً ا ومحدً وانجى ربه، وزاد له تكبريً 
 زاد مجاهلا وقوهتا.  غدي والروح إذاللروح، 

على    تشتمل  فيُ أالصالة  احلسية،  الطهارة  الطهارة نواع  للصالة  شرتط 
البدن، ويف الثوب   احلسية يف  ويف  فيها،  يصلي  اليت  إال    ،البقع  تصح  وال 

بطهارة كاملة، فهذا الوضوء املتكرر اليومي يعطي معىن النقاء والصفاء والزينة  
 .املسلم اليت أيخذها ةالكامل 

أيضا: الطهارة املعنوية من اخلطااي يعين: الذنوب واملعاصي السيئة، حنن  
خنطئ كثريً  صلواتنا  الصلوات    ابني  هذه  وأتيت  اخلطيئة،  يف  ونقع  وننسى 

طهارة، إذا كان الوضوء نفسه َتط خطااي كما جاء عن النيب عليه الصالة 
أن رسول هللا صلى    ،رضي هللا عنه   والسالم من حديث عبد هللا الصناحبي

ِإَذا تَ َوضَّأَ اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُن فَ َتَمْضَمَض َخَرَجِت اْْلَطَاََي  ":هللا عليه وسلم قال
ثَ َر َخَرَجِت اْْلَطَاََي ِمْن أَْنِفِه، فَِإَذا َغَسَل َوْجَهُه َخَرْجِت  ِمْن ِفيِه، فَِإَذا اْستَ ن ْ

َحَّتَّ   َوْجِهِه  ِمْن  َيَدْيِه  اْْلَطَاََي  َغَسَل  فَِإَذا  نَ ْيِه،  َعي ْ َأْشَفاِر  ََتِْت  ِمْن  ََتُْرَج 
َمَسَح  فَِإَذا  َيَدْيِه،  َأْظَفاِر  ََتِْت  ِمْن  ََتُْرَج  َيَدْيِه َحَّتَّ  ِمْن  اْْلَطَاََي  َخَرَجِت 

َل رِْجَلْيِه  ِبَرْأِسِه َخَرَجِت اْْلَطَاََي ِمْن رَْأِسِه َحَّتَّ ََتُْرَج ِمْن ُأُذنَ ْيِه، فَِإَذا َغسَ 
َخَرَجِت اْْلَطَاََي ِمْن رِْجَلْيِه َحَّتَّ ََتُْرَج ِمْن ََتِْت َأْظَفاِر رِْجَلْيِه، ُثَّ َكاَن َمْشُيُه 

َلهُ  ََنِفَلًة  َوَصاَلتُُه  اْلَمْسِجِد  ، فهذه اخلطااي خترج ابلوضوء كيف  (85)   "  ِإىَل 
فالصالة مكفرة عظيمة للخطااي، ومطهرة هلا ولذلك جاء    ؟!الصالة نفسها

يف احلديث قال النيب عليه الصالة والسالم يف حديث عبد هللا بن مسعود 
 

 لباين. ( وصححه األ 74/ 1( رواه النسائي )85) 



 

  
 

َها، ُثَّ ََتََْتُِقوَن    " رضي هللا عنه   ُتُم اْلَفْجَر َغَسَلت ْ ََتََْتُِقوَن، ََتََْتُِقوَن، فَِإَذا َصلَّي ْ
تُ  ُتُم  ََتََْتُِقوَن، فَِإَذا َصلَّي ْ َها، ُثَّ ََتََْتُِقوَن ََتََْتُِقوَن، فَِإَذا َصلَّي ْ ُم الظُّْهَر َغَسَلت ْ

َها، ُثَّ   ُتُم اْلَمْغِرَب َغَسَلت ْ َها، ُثَّ ََتََْتُِقوَن ََتََْتُِقوَن، فَِإَذا َصلَّي ْ اْلَعْصَر َغَسَلت ْ
َغَسلَ  اْلِعَشاَء  ُتُم  َصلَّي ْ فَِإَذا  ََتََْتُِقوَن،  ُيْكَتُب  ََتََْتُِقوَن  َفاَل  تَ َناُموَن  ُثَّ  َها،  ت ْ

   (86) َعَلْيُكْم َشْيٌء َحَّتَّ َتْستَ ْيِقظُوَن "
هذه الطهارة اليت أيخذها املسلم من اخلطااي والذنوب والسيئات طهارة  

  يكسبها املسلم احملافظ على صالته   معنوية فهي إضافة إىل الطهارة احلسية
 . وية  ناملع طاهرة  

من  أيضً  الطهارة  القلبية،  الطهارة  تعطي  الصالة  من  أا:  القلوب  مراض 
  إايك نعبد ذكر شيخ اإلسالم رمحه هللا: أن  ،  والعجب والرايء  احلسد والكرب

 حي  جي يه ىه  مه ُّٱٱهذه عالج ملرض الرايء، ألن املسلم قال

العبد    َّ التوحيد، وجيدد قصد هللا ابلعبادة، وإذا قال   يه  ُّٱهو جيدد 

نه يستعني ابهلل تبارك وتعاىل على عبادته وعلى مجيع  أيتذكر    َّ حي  جي
 .(87)  مور حياته، فال يعجب بنفسهأ

ن هللا أو   ،ا محده هلل تبارك وتعاىلوأيضاً: عندما يردد املسلم ويكرر يوميً  
العاملني عند رب  ن  أويعلم    ، هو رب  من  هو  أعطاها هللا  اليت  النعم  هذه 

فالصالة تعطي الطهارة القلبية على أمر ما،    احيسد أحدً   عندئذ الالعاملني  
يتطهر من الرايء، فال -، ويعرف هذه األمور  يهالمسلم الذي احملافظ عل ل

 

 ( وصححه األلباين. 91/ 1( رواه الطرباين يف املعجم الصغري )86) 
 ( 263/  6مية )( جمموع الفتاوى البن تي87) 



 

 
 

يرائي أبعماله، ويتطهر قلبه من العجب فيعلم أن هللا هو الذي يعني، ويتطهر  
أحدً من   حيسد  فال  رب  احلسد  عند  من  األعمال كلها  هذه  أن  فيعلم  ا 

ويزداد   وصفاءً   ونقاءً   عندئذ  تكون الصالة طهارةً إذا علم ذلك  .ف-العاملني
ا يف صدره،  ا وانشراحً جد أثر هذه الصالة زينًة وارتياحً وُ و   كلما صلى  مجااًل 

أيخذ النظام  الة  ىل القيم اجلمالية اليت أيخذها املسلم من هيئات الصإ  إضافةً 
هو وضع كل شيء يف موضعه، واملسلم إذا صلى وضع    :، فالنظاماجلميل

عليه،  يف  كل شيء   وتدربنا  النظام  تعلمنا  جاءت  الصالة  وكأن  موضعه، 
فيضع املسلم كل   ،ونستصحب أثر الصالة يف مجال النظام يف سائر حياتنا

 العظيمة.  ا من هذه العبادةشيء يف موضعه يف خارج الصالة استنباطً 
يتذكر مجال صالة اجلماعة ومجال الصف، ومجال القيادة    ؤمنا: املأيضً 

ِبهِ "  يف الصالة،   لِيُ ْؤََتَّ  اإِلَماُم  ُجِعَل  َا  كلهم مأمورون   مونمو فاملأ  "،(88)  ِإَّنَّ
الذي   لإلمام  وينقادون  اجلميل،  املوقف  يقفون يف هذا  الصفوف،  بتسوية 

إذا أقمنا الصالة وأدركنا هذه املعاين اجلميلة يف  ،  يقودهم هلذه العبادة اجلميلة 
مور حياتنا، واستنبطنا  أيف مجيع    نقاءً و   وزينةً   وصفاءً   الصالة، ازددان طهارةً 

ن هللا تبارك وتعاىل أمر أ نتذكر  وحنن  كيف  ،  تناهذه القيم اجلمالية من عبادا
]األعراف:    َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱأبخذ الزينة عند كل صالة  

نه  أيتذكر  هلا،  هذا املعىن إذا جاء  يعي  نأفحري مبن عظم قدر الصالة  [31
فيما يتعلق  ، هبى حلةأبأيتيها أبمجل زينة و   وإذا أتى للصالة أنأيخذ الزينة، 

 

 ( من حديث أنس رضي هللا عنه. 308/ 1( ومسلم )85/ 1( رواه البخاري )88) 



 

  
 

ن أيخذ من الصالة  أحيرص على  و فيها،  يصلي  البقعة اليت  و   ثوبهو بدنه    ةبطهار 
 . من الرايء والعجب واحلسد مجاهلا يف قلبه طهارةً 



 

 
 

 علو اهلمةمفهوم 

 

 ما مهههْمته بِه من أهْمر  لت هْفعهلهُه، يُقاُل: إن ه لعهظيُم اهِلمَّةِ  اهلمة يف اللغة:

هللا تبارك وتعاىل "حيب معاِل ومطلب جلميع الناس    اهلمة العالية و ،  (89)
والسالم   الصالة  عليه  النيب  على  جاء  سهل    يفاألمور" كما  حديث 

"ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُيُِبُّ َمَعايلَ اأْلُُموِر، َوَيْكَرُه  الساعدي رضي هللا عنه  
   .(90) َسْفَسافَ َها"

دائمً  يسعون  احلياة  يف  عالية،  أىل  إا  فالناجحون  مهمهم  تكون  ن 
إىل يصل أن    ىلإ  ونويسع اهلمة  إالوصول    مقصى ما ميكنهأ  وا  ليه، هذه 

العالية اليت هي القوة النفسية اليت أيخذها املسلم من عبادته وصلته بربه  
به  تذكر القوي سبحانه وتعاىل فيزداد    نساناإل  تبارك وتعاىل، فإذا ضعف

ذا جهل تذكر العامل  إويقف بني يديه،  ذا افتقر تذكر الغين فيقوم  وإقوًة،  
 عالم الغيوب فيطلب منه العلم. 

  ضعف وال فتور،   فال يتطرق إليه   هائلةً   نفسيةً   فالصالة تعطي املسلم قوةً 
ي  أنه يستمد قوته ومهته من الصالة كلما ضعف وفرت يف  أفهم املؤمن    إذاف

جانب احلياة( يتذكر  -جانب الدعوة  -جانب من اجلوانب )جانب العلم  
كيف وقد جاء  ،  سوف يصلي فيعيد مهته ويزداد نشاطه  أنه   نه عما قريبأ

 .يف الصالة نفسها ما يعطي هذا املعىن

 

 ( 621/ 12( لسان العرب )357/ 3العني ) 89))
 ( وصححه االلباين. 210/ 3( رواه الطرباين يف معجم األوسط )90) 



 

  
 

للوصول العملية  الوسائل  أو    إىل  من  العالية وزايدهتا وجود مناذج  اهلمة 
ومل يوجد من عمل رد معرفة أو معلومة نظرية  قدوات، ألن املعىن إذا كان جم

 قام هبذا األمر  منوذج أو قدوة  وجد   إن  اإلنسان، لكن  عبهرمبا يستصبتطبيقها  
فإهنا بتطبيقها،  الفعل    لُ ه ِ سِ تُ   وعمل  اإلنسان  مهما كان    املعىن  ذاهبعلى 

 .اعظيمً 
 فيقولن يهدينا الصراط املستقيم،  أيف الصالة نسأل هللا جل وعال  حنن  

 ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي   خي  ُّٱاملسلم يف صالته  

، هذا الصراط املستقيم الذي يريد   َّ  رئ  ّٰ ِّ  ُّ  َّ 
  اطريقً وال    ، ا عادايً هذا ليس صراطً -ن حيياه، ويريد أن يكون عليه،  أاملسلم  

 ومناذج    هو طريق أعظم قدوات   بل -شخصي ألا ، وليس منهجً ألي أحد
نبياء  هم األ-  صحاب اهلمم العاليةأاملوفقني من  من    مرت على اتريخ البشرية

األربع-والصاحلني  والشهداءوالصديقني   هذه  األ ،  يريد    صنافة  اليت  هي 
الذين أنعم هللا  األربعة    ن يكون على طريقها يف كل صالة، وهؤالءأاملسلم  

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱعليه  

 يق ىق يف ىف يث ىث   نث مث زث رث  يت

 [70-69]النساء:    َّ مل يك ىك  مك لك اك

تذكر    القدوات  إذا  هؤالء  صالته  يف  وتذكر  -املؤمن  األنبياء  تذكر 
، وعلم أنه يف كل صالة يريد  -الصديقني وتذكر الشهداء وتذكر الصاحلني

وتعاىل  أ تبارك  يكون على طريقهم، ويسأل هللا  الصراط أن  يكون على  ن 
أنعم هللا   الذين  حياته، هؤالء  يراجع  هو  يبدأ  عليه،  ساروا  الذي  املستقيم 



 

 
 

  ف وقاهتم؟ كيأ  تكان  ف مهمهم؟ كيكانت    فحياهتم؟ كيكانت    كيف  عليهم
كانت    فتعامالت؟ كي  تكان  ف خالقهم؟ كيأكانت    ف عبادهتم؟ كيكانت  

هبذه املعاين يف طريقه يف احلياة، فيزداد مهًة، وأيخذ    ءيستضيف  مجااًل؟إ م  حياهت
 ه بُّ شه من هؤالء هذا الته 

 (91) إن التشبه ابلكرام فالح مثلهم  واإن مل تكون واتشبهف

املؤمن    مهة  ترفع  حقيقًة  درجة  أىل  إفالصالة  وهو    قصى  ممكنة، كيف 
عليه  يصالة  ال هللا  صلى  هللا  رسول  يتذكره  تذكر  األعظم،  القدوة  وسلم 

أيها النيب ورمحة    وابلسالم عليه عندما يقول يف جلسة التحيات السالم عليك 
ٱنه له القدوة أتذكر يهللا وبركاته، فهو يتذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 

 مل  خل حل جل مك  لك خك  حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱٱُّ

ىل تلك إاملسلم أن ترفعه  ويريد منها  كيف  [ 21]األحزاب:      َّ  حم جم هل
ترفعه   العالية،  من إالدرجات  املصلي  يكون  فعندما  الفردوس،  وراثة  ىل 

   َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱاخلاشعني  

قصى درجة ممكنة يف  أ ىل  إن تصل به  أ، يريد من صالته هذه  [2-1]املؤمنون:  
عندما حيافظ على صلوات ن يتنعم برؤية هللا تبارك وتعاىل  أالدار اآلخرة، و 

 ويكون فيها من اخلاشعني.
الصالة تعطي املؤمن اهلمة العالية يف قوة صلته ابهلل اليت يتقوى هبا يف  

تعطيه اهلمة العالية يف طريق األنبياء والصديقني والشهداء فيتشبه  و حياته،  
القدوة  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  للنيب  لتذكره  العالية  اهلمة  وتعطيه    هبم، 
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ا أن صالته هذه سبب يف  األعظم، فكلما جاء وقت الصالة يتذكر عمومً 
دار اخللود واجلنات اليت يريد   فيها  ىل الدرجة اليت يريد، وإذا تذكرإعلو مهته  

 نبياء والصديقني والشهداء ال شك أنه تزداد به اهلمة. ن يكون فيها مع األأ
قامة الصالة،  إوبني    ا بني اهلمة العاليةن نربط دائمً أ  للمسلمني  فوصييت

انب اجل  وأ  ،جانب الدعوة  وأ  ،نه إذا فرت اإلنسان وضعف يف جانب العلمأو 
جانبً   ي،االجتماع يتذكر  اأو  اجلوانب،  قريب  من  يصلي أ  عما  سوف  نه 
 نشاطه ومهته.  هبا فيستعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 وقرة العني راحةالمفهوم 
 

 

ي هرهاُح رهْوحاً أي   :لغةل يف االراحة  ، والراحُة ِضدُّ الت َّعهِب،  راحه  ب هرهده وطابه
ًة أهي ِخفًَّة، وهيف احلْهِديِث: قهاله النَّيبُّ صهلَّى  يقال وهجهْدُت ِلذهِلكه األهمر رهاحه
يحه أبهدائها   ِة فنهْسرته : أهرِْحنا هِبها أهي أهذ ن لِلصَّاله ل  ُ عهلهْيِه وهسهلَّمه، ِلُمؤهذِ نِِه ِباله اَّللَّ

 . (92)  قُ ُلوبِنها هِبهاِمنه اْشِتغهالِ 

ُْد، يقال: فالن قهارٌّ أي:   :لغةل يف االقرة  : الربه ق هرَّ يهِقرُّ ق  رًَّة وقُرورًا وق هرًَّة، والُقرُّ
به    والَقراُر:ساكن   املرء  يصادف  ما  العهنْي:  وقُ رَّة  األرض،  من  املستقر 

 ىف يث ىث نث ٱٱُّٱسرورًا، فال تطمح العني إىل ما سواه، ومنه قوله تعاىل:

" وجعلت ويف احلديث: قول النيب صلى هللا عليه وسلم:    [9:  القصص ] َّ
 . (93) قرة عيِن ِف الصالة " 

 يف تكون الصالة راحة؟ك

 ؟والنعيم والتنعم بالصالة ا هي أوجه الراحةوم 

ذكر الصالة واالرتياح هبا، نتذكر قول النيب عليه الصالة والسالم تعندما ن 
ََي ِباَلُل َأِقِم  "  عندما كان يقول يف حديث سلمان بن خالد رضي هللا عنه:  

 .(94)   " الصَّاَلَة َأرِْحَنا 

 

 (.  461/ 2( لسان العرب )293/ 3العني ) 92))
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  ان ارتباط الراحة ابلصالة ظاهرً أول ما تقرأ هذا احلديث جتد  أ  أيها القارئ
  ( 95)   "َأِقِم الصَّاَلَة َأرِْحَنا ِِبَا"  النيب عليه الصالة والسالم لباللا، ملا يقول  جدً 

أن النيب الكرمي  و أن فيها راحة،  و ن الصالة مرحية،  أ يعطينا داللة هذا احلديث  
عليه الصالة والسالم كان يراتح ابلصالة، فبقي على املسلم أن جياهد نفسه  

ا أن الصالة راحة  يقينً   ايعلم علمً الرتياح ابلصالة، ألنه  ل  يف حالة الوصول
والدليل على ذلك هذا احلديث، الذي ذكر فيه النيب عليه الصالة والسالم 

 ."َأِقِم الصَّاَلَة َأرِْحَنا ِِبَا"أن الصالة راحة وكان يقول لبالل 
الدنيا   من  له  احملببات  والسالم  الصالة  عليه  النيب  ذكر  عليه    ،ملا  قال 

أنس   حديث  يف  والسالم  عنه: الصالة  هللا  نْ َيا  "  رضي  الدُّ ِمَن  ِإيَلَّ  ُحبِ َب 
   .(96)  "النِ َساُء َوالطِ يُب، َوُجِعَل قُ رَُّة َعْيِِن ِف الصَّاَلةِ 

ا تتطلع ا تتحرك ودائمً والعني دائمً األمر الذي تقر به العني،  قرة العني: 
ىل شيء  إعلى وإىل ما هو أفضل، فتظل العني تتطلع حىت تصل  أىل ما هو  إ

على منه يف هذه احلياة جهة النعيم هو الصالة،  أال أعلى منه، األمر الذي ال  
 ولذلك قرت عني النيب صلى هللا عليه وسلم عليه وسلم يف الصالة.

ن الصالة  أيظهر هذا األمر عندما نعلم    رتياح هبا وجه التنعم ابلصالة واالأ 
اخلطااي تثقل   ات ئوالسي  واخلطااي  ،السيئات و   الذنوب و   تكفر  والذنوب 

،  وسيئاته  ذنوبه و   صالة خاشعة تساقطت خطاايه  املسلم  نسان، فإذا صلىاإل

 

 لباين. ( وصححه األ296/ 4( رواه أبو داود )95) 
 لباين. ( وصححه األ 61/ 7( رواه النسائي )96) 



 

 
 

الصالة من هذه   هُ تْ حيَّه ا، فهو اراتح ابلصالة وره فأصبح بعد هذه الصالة خفيفً 
 .والسيئات الذنوب و اخلطااي 

هل أن الصالة فيها التنعم مبناجاة هللا تبارك وتعاىل، ملا كان  أجند    :ايضً أ
هو رؤية هللا تبارك وتعاىل، والفوز برضوانه كما جاء  اجلنة أعظم نعيم يتنعم هبا  

يف احلديث عن صهيب بن سنان رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه 
تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل:  قال:  وسلم   " ِإَذا َدَخَل َأْهُل اجْلَنَِّة اجْلَنََّة، قَاَل: يَ ُقوُل للاُ 

اجْلَنََّة،   ُتْدِخْلَنا  َأمَلْ  ُوُجوَهَنا؟  تُ بَ يِ ْض  َأمَلْ  فَ يَ ُقوُلوَن:  َأزِيدُُكْم؟  ًئا  َشي ْ ُترِيُدوَن 
َنا ِمَن النَّاِر؟ قَاَل: فَ َيْكِشُف احلَِْجاَب، ًئا َأَحبَّ ِإلَْيِهْم    َوتُ َنجِ  َفَما ُأْعُطوا َشي ْ

عظم من ذلك النعيم، أا  ، فما أعطوا نعيمً (97) ِمَن النََّظِر ِإىَل َرِبِ ِْم َعزَّ َوَجلَّ "  
عظم ما يتلذذ به املؤمن وهو الزايدة،  أوال لذًة أعظم من تلك اللذة، فهذا  

ىل رؤية  إ، يف الدنيا ال سبيل  [26]يونس:    َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ
هناك سبيل   لكن  برؤيته جل وعال،  والتنعم  وتعاىل  تبارك  مناجاته  إهللا  ىل 

والوقوف بني يدي، وهذا ما حيدث للمصلي يف صالته، إذا قام املصلي فإمنا 
ِإنَّ املُْؤِمَن    "يناجي ربه قال النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح:  

َا يُ َناِجي رَبَُّه   .(98)   "ِإَذا َكاَن ِف الصَّاَلِة، فَِإَّنَّ
،  َّٱ  يم ىم مم خم حم ُّٱ:  فقال  تذكران أنه إذا قرأ الفاَتةوإذا  

يقول ،    َّ خن  حن  جن  ُّٱللا تعاىل: َحدين عبدي، وإذا قال:    يقول
للا  يقول  ،   َّ  جه ين ىن من ُّٱللا تعاىل: أثىن علي عبدي، وإذا قال:  

 

 ( من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه. 163 / 1( رواه مسلم )97) 
 ( عن أنس بن مالك رضي هللا عنه. 390/ 1( ومسلم )90/ 1( متفق عليه رواه البخاري )98) 



 

  
 

قال:     َّ حي  جي يه ىه مه ُّٱتعاىل: جمدين عبدي، فإذا قال:  
قال:   فإذا  ما سأل،  ولعبدي  عبدي،  وبني  بيِن   مي    خي  ُّٱهذا 

   َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي  ىي 
 (99)  قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل "

فيتنعم املؤمن هبذه املناجاة يف الصالة، وهو يتذكر ويربط بينها وبني النعيم  
 املقيم يف دار اخللود برؤية هللا والفوز برضوانه. 

ن مما يتنعم به املؤمن يف الصالة هو التسبيح والذكر، فأهل اجلنة يف إمث   
ابلتسبيحاجلنة   تعاىل  يتنعمون  هللا   رب يئ ُّٱٱ  اجلنة  أهل  عن  قال 
 رث  يت ىت نت مت زت  رت يب  ىب نب مب  زب
وتعاىل،  [10]يونس:    َّ مث زث تبارك  هللا  يسبح  صالته  يف  واملؤمن   ،

سبحان    :وعال يف ركوعه قائاًل ، ويسبح هللا جل  اترة  يستفتح صالته ابلتسبيح 
سبحان ريب العظيم، ويسبح هللا يف سجوده    ،سبحان ريب العظيم  ،ريب العظيم

سبحان ريب األعلى، فإذا علم    ،علىسبحان ريب األ  ،علىسبحان ريب األ
أن   ابلتسبيح جاهدً   أهلاملصلي  ويتلذذون  يتنعمون  نفسه  اجلنة  نه كلما  أا 

 النعيم فتنعم به وهو يف صالته. صالته تذكر ذلك يف سبح 
يكثر يف الصالة )السالم( ويف اآلخرة يف اجلنة يتنعم املؤمن ابلسالم   :اأيضً 

 مل خل ُّٱ،    [58:  يس ]ٱَّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱمن الرب الرحيم،  

 ىب نب مب  زب رب يئ ُّٱ،  [ 44:  األحزاب]  َّيل ىل

 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ ُّٱ،  [10:  يونس]  َّ يبرت

 

 (. 296/ 1( رواه مسلم )99) 



 

 
 

يتنعمون  [43]األعراف:    َّٱجل مك اآلخرة  يف  اهلداية  هبذه  اجلنة  فأهل   ،
تبارك وتعاىل يف جلسة التحيات    ربهبني يدي  جلس  ابلسالم، املصلي إذا  
)التحيات هلل والصلوات والطيبات( فهو يعظم هللا    :يتذكر السالم، فيقول

)السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا    : ئاًل تبارك وتعاىل، مث يسلم على رسوله قا
ته(، مث يسلم على نفسه )السالم علينا(، ويذكر أن السالم هو هللا،  وبركا

 هفعلم أن هللا معه فيطمئن ويتنعم ويهدأ، وحاله: يشعر هبذا االرتياح وهذ
الطمأنينة إذا قال )السالم علينا(، مث يسلم على اجلميع العباد )وعلى عباد  

 . هللا الصاحلني(
ثر السالم الذي يف الصالة،  ابلسالم، فما أك  صالتهخيرج من    :ايضً أو 

الطمأنينة والسعادة واالرتياح، واملؤمن يف  و مان  السالم الذي يعطي معىن األ
 ىب نب مب زب ُّٱن يدخل دار السالم،  أيومه يكثر من السالم وهو أيمل  

 [. 127]األنعام:  َّ نت مت زت رت يب

 

 

 

 

 

 



 

  
 

  



 

 
 

 الصالة وأركانها وواجباتها وسننهاشروط 

 الصالةوعالقتها بتعظيم قدر 

 :شروط ةيشرتط للصالة تسع

وعظم   ،ا من العناية أبمهية الصالةتعطي املسلم مزيدً   حقيقةً   وهذه الوقفة
 تعاىل اشرتط هلا هذه الشروط املتعددةو   تبارك  هللا، و قدرها عند هللا جل وعال

 للدالة على عظم قدر الصالة. العبادات األخرى أكثر من 
 اإلسالمأول شرط من شروط الصالة: 

ول للصالة،  فاإلسالم يشرتط جلميع العبادات، فاإلسالم هو الشرط األ 
" ُبِِنَ  سالم يف قول النيب عليه الصالة والسالم:  كان اإل أر كما جاء يف بناء  

، َوِإقَامِ  ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ   اإِلْساَلُم َعَلى ََخٍْس: َشَهاَدِة َأْن َّلَ ِإَلَه ِإَّلَّ اَّللَّ
وكذلك ما جاء    ،(100)   الصَّاَلِة، َوِإيَتاِء الزََّكاِة، َواحَلجِ ، َوَصْوِم رََمَضاَن "

عن النيب عليه الصالة والسالم عندما أرسل معاذ بن جبل إىل اليمن، قال  
تَ ُهْم  له عليه الصالة والسالم   »ِإنََّك َسَتْأِت قَ ْوًما ِمْن َأْهِل الِكَتاِب، فَِإَذا ِجئ ْ

ُ، َوَأنَّ ُُمَمَّدً  ، فَِإْن ُهْم  فَاْدُعُهْم ِإىَل َأْن َيْشَهُدوا َأْن َّلَ ِإَلَه ِإَّلَّ اَّللَّ ا َرُسوُل اَّللَِّ
طَاُعوا َلَك ِبَذِلَك، فََأْخرِبُْهْم َأنَّ اَّللََّ َقْد فَ َرَض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواٍت ِف 

َلٍة"   .(101)   ُكلِ  يَ ْوٍم َولَي ْ

 

( من حديث عبد هللا بن عمر رضي  45/ 1( ومسلم )11/ 1متفق عليه رواه البخاري ) 100))
 . ماهللا عنه

( من حديث عبد هللا بن عباس  50/ 1( ومسلم )104/ 2متفق عليه رواه البخاري ) 101))
 رضي هللا عنهما. 



 

  
 

 هم من شروط الصالة. ول واأل الشرط األهو سالم فهذا بيان أن اإل

 الشرط الثاني: العقل. 

يقول ا  ال يدري م  ألنهمن الصالة،    نُ كَّ من عظمة الصالة أن اجملنون ال مُيه 
، والنيب  يشرتط أن يكون اإلنسان فيه عاقاًل   ،وموقف الصالة موقف عظيم

يقول   والسالم  الصالة  َحَّتَّ  عليه  النَّائِِم  َعِن  َثاَلثٍَة:  َعْن  اْلَقَلُم  رُِفَع   "
وَ  "َيْستَ ْيِقَظ،  يَ ْعِقَل  َحَّتَّ  اْلَمْجُنوِن  َوَعِن  َُيَْتِلَم،  َحَّتَّ  الصَّيبِ     (102)   َعِن 

 فاجلامع بينهم وجود العقل.

 الشرط الثالث: التمييز.

مييز الذي ال  الصغري  مُيه ال  فالطفل  الصالة، فشرط من شروط    نُ كَّ   من 
السن الذي  ا، والنيب عليه الصالة والسالم حدد  ن يكون الصيب مميزً أالصالة  

»ُمُروا الصَّيبَّ اِبلصَّاَلِة ِإَذا  ابلصالة فقال عليه الصالة والسالم:    يؤمر الصيب
َها«   فهذه السن   (  103)   بَ َلَغ َسْبَع ِسِننَي، َوِإَذا بَ َلَغ َعْشَر ِسِننَي فَاْضرِبُوُه َعَلي ْ

 ابلصالة، ويعلم الصالة.  الطفل مييز يف حياته، فيؤمر عندئذ   فيها يبدأاليت 
 

 

 

 

 

 

 لباين. األ  حه( من حديث على بن أيب طالب رضي هللا عنه صح141/ 4رواه أبو داود ) 102))
 لباين. األ  ( من حديث سربة اجلهين رضي هللا عنه حسنه133/ 1رواه أبو داود ) 103))



 

 
 

 الشرط الرابع: الطهارة من احلدث.

عظيم  موقف  الصالة  سبحانه    ،موقف  العاملني  لرب  املناجاة  موقف 
هذه القداسة العظيمة للصالة البد هلا من الطهارة من احلدث، فإذا    ،وتعاىل

ال أن يقوم للصالة، بل جيب عليه  و أحدث اإلنسان ال يصح له أن يصلي  
" ََّل تُ ْقَبُل َصاَلٌة النيب عليه الصالة والسالم يقول  ألن  أن يتطهر ويتوضأ  

ي فقد املاء جيب ، ولذلك جاء من عظمة الصالة أن الذ(104)   ِبَغرْيِ ُطُهوٍر "
العاملني   رب  عند  الصالة  عظمة  من  فهذه  ابلتيمم،  ولو  يتطهر  أن  عليه 

 سبحانه وتعاىل. 
 الشرط اخلامس: اجتناب النجاسة.

يناسبه أن يكون يف ثوبه   البقعة اليت  جناسة   موقف الصالة ال  ، وال يف 
 مت خت ُّٱقال: وهللا تبارك وتعاىل  ها يصلي فيها، فيجب عليه أن جيتنب 

فيشمل التطهري الكامل من النجاسة اليت ال تناسب الصالة    [4]املدثر:     َّ  هت
 هللا تبارك وتعاىل. ناجاةمن عظمتها وجالل ما يقوم فيها العبد مل

 ل القبلة.االشرط السادس: استقب

أن يستقبل القبلة اليت هي الكعبة املشرفة،    يف صالته  املؤمن  على  جيب 
تعاىل  زي  ري ٰى  ين  ىن  نن  من زن  رن  مم  ام يل  ُّٱ  :قال 

القبلة هي    [97-96]آل عمران:   َّ هئ مئ  خئ  حئ جئ يي    ىي  ني مي
 ىن  نن  من ُّٱالكعبة وهللا تبارك وتعاىل قال لنبيه صلى هللا عليه وآله وسلم  

 جب هئ    مئ  خئ حئ جئ  يي ىي  ني مي    زي ري    ٰى ين
 

 ( من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما. 204/ 1رواه مسلم ) 104))



 

  
 

فهذا األمر بتولية الوجه   [144]البقرة:   َّ خت حت جت  هب مب  خب حب
هو فا من الكعبة  نسان قريبً ذا كان اإلفإ  ،شطر املسجد احلرام اجتاه الكعبة

إذا كان خارج  و ذا كان يف مكة فهو يتجه إىل احلرم،  وإيتجه اىل عني الكعبة،  
 ىل مكة حيث الكعبة املشرفة.إمكة يتجه 

الوقفة مع اشرتاط استقبال الكعبة والصالة ظاهر؛ ألن الكعبة هي بيت  و 
إىل    املؤمن  عندما يتوجه   [ 26]احلج:    َّ زت رت ُّٱوهللا تبارك وتعاىل قال    ،هللا

تقبلها  س فهو ي  ،تبارك وتعاىل  هللا   بيت هي  القبلة أول ما يتذكر أن هذه الكعبة  
ويستقبل مناجاة هللا تبارك وتعاىل بقلبه، فيكون ذلك   (،اجتاه الكعبة)جبهته 

وهذا وهللا من عظمة الصالة وعلو شأهنا    ،أدعى حلضور القلب أثناء الصالة
 عند رب العاملني سبحانه وتعاىل.

 لسابع: سرت العورة.الشرط ا

نسان  فموقف الصالة موقف مهيب موقف عظيم، ال يناسبه أن أييت اإل 
 يل ىل مل خل ُّٱ  يقول:  هللا تبارك وتعاىلو،  شاء  كيف ما اتفق وأبي لباس

]األعراف:   َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

الزينة    [31 هذه  والسالم  الصالة  عليه  النيب  وبني  الزينة،  أبخذ  أمر  فهذا 
ٱاملقصودة للمصلني بسرت العورة. 

 

 

 

 



 

 
 

 الشرط الثامن: هو النية.

ىل هللا تبارك وتعاىل هبذه العبادة  إنية التقرب    ..نية الصالة  ..نية العبادة
فيفر ِ أأبقواهلا و  اعتيادق اإلفعاهلا،  القيام واجللوس    هنسان بني   حىت  وأعلى 

ىل هللا تبارك  إفهو ينوي التقرب    ،صالة هبذه النيةال يف    هذكار وبني كوناأل  قول
والنيب عليه الصالة والسالم    ،األفعالاألقوال و هبذه   لهوينوي التعبد    ،وتعاىل
نَ َوى  ":يقول َما  اْمِرٍئ  ِلُكلِ   َا  َوِإَّنَّ اِبلنِ يَّاِت،  اأَلْعَماُل  َا  فينوي (  105)   " ِإَّنَّ

التعبد هلل تبارك وتعاىل بكل ما يقوله  و   ، ا أو نفاًل املصلي بتحديد صالته فرضً 
 يف الصالة.

 الشرط التاسع: دخول الوقت.

 [ 103]النساء:   َّ هئ  مئ خئ  حئ جئ  يي    ىي ني ُّٱٱ:تعاىل  قال
»َأمَِِّن ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلم   :وجاء عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال

َقْدَر   وََكاَنْت  الشَّْمُس  زَاَلِت  ِحنَي  الظُّْهَر  ِبَ  َفَصلَّى  َمرََّتنْيِ،  اْلبَ ْيِت  ِعْنَد 
َراِك، َوَصلَّى ِبَ اْلَعْصَر ِحنَي َكاَن ِظلُُّه ِمثْ َلُه، َوَصلَّى ِبَ يَ ْعِِن اْلَمْغِرَب  الشِ 

ُم، َوَصلَّى ِبَ اْلِعَشاَء ِحنَي َغاَب الشََّفُق، َوَصلَّى ِبَ اْلَفْجَر  ِحنَي َأْفَطَر الصَّائِ 
ِحنَي َحُرَم الطََّعاُم َوالشََّراُب َعَلى الصَّائِِم، فَ َلمَّا َكاَن اْلَغُد َصلَّى ِبَ الظُّْهَر  

اْلَعْصَر ِحنَي َكاَن ِظلُُّه ِمثْ لَ  ْيِه، َوَصلَّى ِبَ  ِحنَي َكاَن ِظلُُّه ِمثْ َلُه، َوَصلَّى ِب 
اْلَمْغِرَب ِحنَي َأْفَطَر الصَّائُِم، َوَصلَّى ِبَ اْلِعَشاَء ِإىَل ثُ ُلِث اللَّْيِل، َوَصلَّى ِبَ  
ِإيَلَّ فَ َقاَل: »ََي ُُمَمَُّد، َهَذا َوْقُت اأْلَنِْبَياِء ِمْن   اْلتَ َفَت  اْلَفْجَر فََأْسَفَر« ُثَّ 

 

( من حديث عمر بن اخلطاب  1515/ 3( ومسلم )6/  1متفق عليه رواه البخاري )   105))
 رضي هللا عنه. 



 

  
 

َبنْيَ  َما  َواْلَوْقُت  اْلَوقْ َتنْيِ« قَ ْبِلَك،  َهَذْيِن  هذه  أىل  إشارة  إهذه  (  106)     ن 
نبينا حممد  عند مجيع األ   ةوقات كانت معظمالصلوات وهذه األ نبياء قبل 

رتباط الكبري  االهذه شروط الصالة وقد الحظنا مدى  ،  عليه الصالة والسالم
يالهتا الفقهية  صجداً بني تعظيم قدر الصالة وبني اشرتاط هذه الشروط، وتف

 يس هذا جمال ذكرها. ل
جزاء الصالة ذاهتا،  أركان الصالة وواجباهتا وسننها نتناول أعندما نتناول 

ركان  أتسميتها  بوهذه املصطلحات اليت اصطلح الفقهاء رمحهم هللا عليها  
وتناقلتها العلماء بعضهم   ، وواجبات وسنن، هي املعمول هبا لدى الفقهاء

قد  بعضها ببعض عند املذاهب و يف    ختالفاعن بعض، وقد يكون هناك  
العلماء نتطرق هلاتلك األحكام  بني  ولكن نذكر ما هو مقرر يف    ، ، ولن 

 حكام الصالة. أالذي ندرسه يف   (107)  املذهب

ال يقوم ذات الشيء إال به، يعين هو اجلزء األقوى يف ما  هو    الركن:
جزاء األساسية املهمة يف  الشي، فعندما حندث عن األركان نتحدث عن األ

 .الصالة
 
 
 

 

( من حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما وحسنه  107/ 1رواه أبو داود ) 106))
 لباين. األ

 مام أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل. ( مذهب اإل107) 



 

 
 

 :ذكر العلماء أن أركان الصالة أربعة عشر ركنًا 
كان   إذاواحرتز له العلماء القيام مع القدرة، يعين القيام ركن    :القيام -
ركان أا، فيسقط مع عدم القدرة، فالقيام مع القدرة هو الركن األول من  قادرً 

 الصالة.
بقول:)هللا أكرب( هذه التكبرية    :االحرام التكبري يف بداية الصالة ةتكبري - 

 كان الصالة.أر حرام ركن من وىل اليت هي تكبرية اإلاأل
هي الصالة كما جاء يف  سورة الفاَتة    :الفاحتة يف الصالةسورة قراءه  - 

  رضي هللا عنه   أيب هريرةاحلديث القدسي يف قول هللا جل وعال يف حديث  
»قَاَل للاُ تَ َعاىَل: َقَسْمُت الصَّاَلَة بَ ْينِ  ي  :  عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال

قَالَ  فَِإَذا  َس   َأَل،  َما  َوِلَعْبِدي  ِنْصَف   نْيِ،  َعْبِدي  اْلَعْبُد:  َوَبنْيَ   خم  حم  ُّٱ 
 جن  ُّٱ، قَاَل للاُ تَ َعاىَل: َح   ِمَدين َعْبِدي، َوِإَذا قَاَل:   َّ  يم  ىم مم 

 ىن  من ُّٱ، قَ اَل للاُ تَ َعاىَل: أَْثىَن َعَليَّ َعْبِدي »َوِإَذا قَ  اَل:  َّ خن  حن
فَ      ِإَذا    -َوقَاَل َمرًَّة فَ    وََّض ِإيَلَّ َعْبِدي-، قَاَل: جَمَّ    َدين َعْبِدي   َّ  جه ين
َعْبِدي،     َّ حي  جي  يه ىه مه  ُّٱقَاَل:   َوَبنْيَ  بَ ْيِِن  َه     َذا  قَ   اَل: 

قَاَل:   فَ    ِإَذا  َس    َأَل،  َم    ا   ٰر  ٰذ يي  ىي  مي  خي  ُّٱَوِلَعْبِدي 
ِلَعْبِدي    َّ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ   ٰى َه َذا  قَاَل: 

كان الصالة وال تصح الصالة أر فقراءة الفاَتة ركن من    (108)َوِلَعْبِدي َما َسَأَل«
 إال هبا.  
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 وفيه تعظيم هللا جل وعال.   ،الركوع -
 فيه تنبيه على استجابة هللا ملن حيمده.   ،الرفع من الركوع -
 حلمد هللا والثناء عليه.   ،االعتدال قائمًا بعد الرفع من الركوع -
 القرب من هللا تعاىل والذل له. ،السجود على االعضاء السبعة -
 تنبيه إىل تعظيم هللا بتكبريه.   ،من السجود رفعال -
 لطلب املغفرة.  ،اجللوس بني السجدتني -
 الطمأنينة يف مجيع األركان. -

 هذه األركان. ترتيب  الرتتيب، -
   .وفيه عدد من العبادات القلبية واجللوس له التشهد األخري - 

استحضار   ،الصالة على النيب عليه الصالة والسالم يف التشهد األخري -
 حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم. 

 بيان اخلروج من الصالة والسالم على املصلني.   ،التسليم من الصالة - 
هبا، وإذا سقط ركن   ال إاليت ال تصح الصالة    إمجااًل   ركان الصالةأفهذه  

 من هذه األركان حيب االتيان به. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 اليت ذكرها الفقهاء مثانية:واجبات الصالة 

حرام ركن معنا أن تكبرية اإل  وقد مر  مجيع التكبريات غري تكبرية االحرام،
 . فكل التكبريات األخرى واجبة من واجبات الصالة ،كان الصالةأر من 

 .ركانداخل األتكون  قوال اليتاأل

  .مثل القول يف الركوع:" سبحان ربي العظيم"

  .وقول" مسع اهلل ملن محده" عند الرفع من الركوع

 وقول " ربنا ولك احلمد" 

  .وقول "سبحان ربي األعلى" يف السجود

 ربي اغفر لي" والتشهد األول، واجللوس له."قول 

 ما: هوالفرق بين تيان بهاركان يف لزوم اإلتشرتك الواجبات واأل

كان الصالة جيب عليه أن أييت به، لكن إذا  أر إذا نسي املصلي ركناً من  
  ما و ، فإنه جيربه بسجود السهو وال يلزمه أن أييت به اواجباهت ا من نسي واجبً 

 .عدا األركان والواجبات مما يقال يف الصالة فهو سنن
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 .فعلية ة قولية، وسن ةسن تنقسم إىل قسمني:سنن الصالة 
هي كل ما جاء يف األحاديث غري الركن والواجب، مثل:    القولية: ةالسن

ستعاذة يف الصالة، والبسملة، والتأمني، قراءة سورة بعد الفاَتة، وما زاد  اال
على املرة يف تسبيح الركوع والسجود وحنو ذلك مما جاءت به السنة القولية  

ن من  ىل الواجب ومل يكن ركإلكنه مل يرتق    ،عن النيب عليه الصالة والسالم
 كان الصالة. أر 

وهي هيئات أفعال الصالة أي: كيفية رفع اليدين عند    السنة الفعلية:
كيفية قبض و كيفية وضع اليمني على الشمال على الصدر،  و   حرام،تكبرية اإل

األصابع يف حال الركوع على الركبتني وهكذا، فصفة اهليئة يف الصالة، هي  
 أبواب الفقه املعلومة. رها وَتديدها يف كْ السنن الفعلية وذِ 

أركان الصالة وواجباهتا وسننها عالقتها أو ربطها يف معىن أو قيمة أو  
ا، ألن النيب عليه الصالة والسالم صلى وقال  تعظيم قدر الصالة، عظيم جدً 

عنه   هللا  رضي  احلويرث  مالك  حديث  ُأَصلِ ي يف  رَأَيْ ُتُموين    "َوَصلُّوا َكَما 

، بينها النيب عليه الصالة ةيئة حمددة معلومة واضحا هلا هذً إفالصالة    ،(109) "
والسالم لصحابته الكرام رضي هللا تعاىل عنه، وعلم الصحابة التابعني وعلمها  

األ هذه  إلينا  وصلت  بعدهم، حىت  ملن  والسنن، التابعون  والواجبات  ركان 
ال يتعمد   ينسان يصل اإل  ءذا جاإفالتقسيمات هذه لدراسة الصالة لكن  

وإمنا يتقيد    ،أهنا سنة   ىترك سنة من سنن النيب صلى هللا عليه وسلم بدعو 
بفعل النيب صلى هللا عليه وسلم، ألنه صلى هللا عليه وسلم قال للصحابة ملا  
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  ، "َوَصلُّوا َكَما رَأَيْ ُتُموين ُأَصلِ ي "وقال    جاءه، وصلوا عنده، علمهم الصالة،
الصالة يتعلم  بكل من  وواجباهتا    ،فجدير  الصالة كاملة أبركاهنا  يتعلم  أن 

ا أشد احملافظة عليها حىت ينال األجر العظيم عند هللا  وسننها، ويكون حمافظً 
 الكرمي سبحانه وتعاىل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 العبادات القلبية يف الصالةىل إاملدخل 
 

 

ويتعرف عليها    يف الصالة،  العبادات القلبية  ن يستصحبللمسلم أ  ينبغي 
مهية عبادة القلب،  أب  أواًل   ةعرفاملحىت يعيش حياة الصالة وروحها، فال بد من  

إذا علم    هشكلها الظاهري، لكنبنسان قد تعود وتعلم العبادات  رمبا يكون اإل
 ن:  آأن العبادة هلا جز 

 اللسان واجلوارح.ه هو أعمال اجلوارح ما يقوم ب :جزء الظاهري -1
من   جزء قليب:  -2 عبادة  أن كل  فيعلم  القلب،  بعبادة  يتعلق  ما  هو 

صورة اجلوارح،  :  ال بد هلا من هاتني الصورتني: الصورة اخلارجية  العبادات 
نسان لومة البد أن يستصحبها اإلصورة القلب، فهذه املع  :وصورة داخلية

يف كل عبادة من العبادات يف الذكر والصالة والصيام والزكاة واحلج ويف سائر  
يعيش  املسلم هذه املعلومة ويستصبح هبا، حىت    قف يأن  ال بد  العبادات،  

وأيخذ أجرها    حيسن فيهاو   ،ىل هللا تبارك وتعاىلإهذه العبادة اليت يتقرب هبا  
 .كاملال

أُ و   العبادات،    حنن املسلمني  رانمِ قد  هو أن    واإلحسان:ابإلحسان يف 
الذي هو   العبادات   حسانإنه يراك، و إن مل تكن تراه فإتعبد هللا كأنك تراه، ف

هو الذي  العلم  يسبقه هذا  أن  بد  ال  العالية  الدرجة  وهبذه  الصورة،    هبذه 
 استصحاب عبادة القلب مع عبادة اجلوارح.

يتحرك ابلتكبري    لسانهأن    معنا أن املصلي يف صالته  أييتا سوف  فإذً  
وأن يديه تتحرك   ،وابلذكر وابلتسبيح وابالستغفار وابحلمد والثناء والدعاء



 

  
 

ينحين هلل ف  ،كامل خيضع هلل تبارك وتعاىل يف ركوعهالوأن جسده    ،للتكبري
فكما    هلل جل وعال،وذالً  جل وعال ويسجد ويقرتب من األرض خضوعاً  

العبادات أن هذه ا أن يكون له عبادات    للقلب  ال بدف  جلوارح تقوم هبذه 
بني   املصطلحات  يفرق يف  العلماء  بعض  وهلذا  اجلوارح،  ألفعال  مصاحبة 

 العبادة: هي أفعال اجلوارح، والعبودية: هي أعمال القلب.فالعبادة والعبودية،  
ن  أدان  لعبادة أثر فال بد أن يصاحبها عبودية، إذا أر لن يكون  أإذا أردان  

ن يستصحب املسلم أ فال بد    ،اوأجرً   اتً لعبادة أتثري ويكون هلا حسناليكون  
أعظم شروط   النية من  القلب، ولذلك كانت  ابلعبادة عبودية  القيام  حال 

ن النية حملها القلب، والنية املقصود هبا يف الصالة هي نية العبادة  الصالة، أل
أبهنا التعبد    :الصالة  أهل العلميعرف بعض    والتعبد هلل تبارك وتعاىل، ولذلك 

هلل تبارك وتعاىل أبقوال وأبفعال خمصوصه تفتتح ابلتكبري وختتتم ابلتسليم، 
املصلي إذا   م ِ ن هه تالمس جانب القلب، وليكن مِ هذه    (التعبد هلل)فكلمة  

، وما هي العبادات القلبية  هائثناأيف  قلبه    ِمله عْ أنه كيف ي ُ دخل يف صالته  
قيام اجلوارح أبفعاهلا، وهلذا   أثناء  القلب  ينزهلا  يف الصالة  جاء  اليت سوف 

وكمال  جالل هلل، وكمال احملبة له،  عدد من العبادات القلبية فيها التعظيم واإل
له،   ثواهبالذل  به يف إجابة  إ، واهليبة، واخلوف منه، و اورجاء  الظن  حسان 

، وعظم ما هلل من حقوق على  ااستشعار التقصري يف حقهالدعاء، واحلياء و 
فيس  له،  وتقربه  عبادته  حال  يف  والعبد  هذه   تصحبالعباد،  املسلم  قلب 

 العبادات أثناء قيامه بعبادة اجلوارح. 



 

 
 

 ، معنا بشكل مستقل ومنفصل معاين أقوال الصالة وأفعاهلا  أييتوسوف  
  هأناملصلي كما    تحضارلكن نركز على أمهية اس  ،وعالقتها بعبودية القلب

أن يتهيأ بقلبه أنه سوف  عليه    ن يقول األقوال وأن يفعل األفعالأجيتهد يف  
وف  اخلو ه، واحلياء،  ئرجا  ته وحمب  هتعظيم و يدخل يف مناجاة هلل تبارك وتعاىل  

  .يف دائرة العلم ابلشيء املعىن دخالإو منه، 
يستصحب نية التعبد وأن  فعلى املصلي أن يروض نفسه على هذا االمر،  

النيب عليه الصالة والسالم  ه، يقول  يفعل و   هيقول  هلل تبارك وتعاىل يف كل ما
ابلنياتَّن"إيقول   األعمال  من  (110)  "ا  أعمال  والصالة كلها  ىل إوهلا  أ، 

ا، ويف حالة الصالة  يف حالة العبادات عمومً تقرتن    فالعبادة والعبودية   ،خرهاآ
 بشكل أخص.
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 وعالقتها باملعاني القلبية فعاهلاأو الصالة قوالأ
 

 

 مم    خم حم ُّٱهلل تبارك وتعاىل،  هو القيام  يقوم به املصلي    ما  أول
كان الصالة، فيقوم املسلم أر من    ركن  فالقيام مع القدرة هو  ،[238]البقرة:     َّ ىم 

،  هوتكبريه، وتعظيمه واستغفار   ، ا ملناجاته جل وعالوتعاىل استعدادً هلل تبارك  
ف الصالة،  القيام  والدخول يف  املسلم ويشعر عندما أن  يناسب مع  يستعد 

  مستقبل الكعبةوهو ،  ة بعظم هذا املوقف بني يدي هللا تعاىليقوم يف الصال
تبارك وتعاىل  احلرام  بيت هللا قال   نت مت زت رت ُّٱ  :كما 

 نن    من زن  رن مم ام يل ُّٱٱ:وقال  ،[26]احلج:    َّ رث يت   ىت

عمران:    َّ ري  ٰى  ين ىن الكعبة  و فيت  [96]آل  اجتاه  ببدنه  املصلي  جه 
 ناجاة هللا تبارك وتعاىل.  ملوبقلبه 

الصالة  أبفيبدأ   ويستقبل  فقوال  يقوم  أن  بعد  املصلي  يقوله  قول  أول 
هبذه التكبرية  : أنه  ومعناهاحرام،  ، وهذه تكبرية اإل"للا اكرب"هو    الكعبة:

الصالة، فأصبح ما كان حالاًل  قبل دخل يف حرمة  له  ا عليه  حرامً صار    ها 
، فأصبح ينشغل هبذا الوقت الذي يقضيه يف الوقوف بني يدي هللا  هاداخل 

وما أمر به النيب عليه الصالة والسالم من    ،بكل ما أمر هللا به يف الصالة
مناسب هلذا املوقف العظيم،  ال ما هو  إأقوال وأفعال، فال يفعل وال يقول  

ويدرك أنه إذا قاله  "للا اكرب"  يقول    (حرامالذي هو تكبرية اإل)هذا القول  
أنه من كل شيء خيطر    يعين:  أكرب  أنه  ويعرتف  وتعاىل،  تبارك  هللا  يعظم 

ن هللا تبارك وتعاىل الكبري، وهللا جل وعال  أوما مل خيطر، فهو يعتقد    ، بباله



 

  
 

 يف  ىف يث ُّٱ  ، [23:  سبأ]ٱَّ يي  ىي  مي خي ُّٱمن أمسائه الكبري،  
بلسانه يستشعر   أكرب"  للا"ذا قال املصلي  إف  [9:  الرعد ]  َّ اك يق ىق

؛  أكرب"   للا"هذه العظمة هلل تبارك وتعاىل، مع هذا القول الذي يقوله بلسانه  
اليدين أفعال الصالة: وهو رفع  أو  أ  لفريفع يديه حيا  ، يبدأ فعل من  ذنيه 

منكبيه، ويعتقد أنه عندما يرفع يديه يعظم هللا تبارك وتعاىل، ألن رفع    حذو
ىل تعظيم من هو  إشارة  إجالل، فرفع اليدين  اليدين فيه معىن التعظيم واإل

األأ تبارك وتعاىل هو  فاهلل  اليدين سبحانه  مامك،  له  حق ابلتعظيم، فرتفع 
ودية لليدين كعبودية وتعاىل، ورفع اليدين يف الصالة زينة هليئة الصالة، وعب

له  آا لسنة النيب صلى هللا عليه و سائر اجلوارح يف الصالة، وكل ذلك اتباعً 
 .وسلم
ينظر  على صدره  الشمال يده  على    اليمني  يدهيضع  مث    موضع  إ،  ىل 

يبدأ يستفتح الصالة أبحد أدعية االستفتاح مث  سجوده، أو ينظر جتاه القبلة،  
و  عليه  هللا  صلى  النيب  جاءت  صيغ آاليت  عدت  وردت  وقد  وسلم،  له 

بَ ْيِِن  من ذلك أن يقول: "و أن خيتار أحدها  فله  ،  ستفتاحلال اَبِعْد  اللَُّهمَّ 
َوَبنْيَ َخطَاََيَي، َكَما اَبَعْدَت َبنْيَ املَْشِرِق َواملَْغِرِب، اللَُّهمَّ نَ قِ ِِن ِمَن اْلَطَاََي  

ِمَن   األَبْ َيُض  الث َّْوُب  يُ نَ قَّى  اِبْلَماِء  َكَما  َخطَاََيَي  اْغِسْل  اللَُّهمَّ  الدََّنِس، 
، هذا الذكر وهذا االستفتاح فيه: معىن التوبة، وفيه  (111) َوالث َّْلِج َوالرَبَِد "

 .معىن االستغفار، وفيه معىن تذكر الذنوب 
 

( من حديث أيب هريرة رضي هللا  419/ 1( ومسلم )149/ 1متفق عليه رواه البخاري ) 111))
 عنه. 



 

 
 

فالعبادات   ،ذا قال هذا الذكر واستفتح صالته هبذا االستفتاحإفاملصلي   
ن يكون فيها القلب: هو الشعور بطلب املغفرة والتوبة،  القلبية اليت ينبغي أ

أخطأ يكون  قد  صالته  قبل  املصلي  أن  شك  نظرة-   وال  أو  نظر  تكلم ، 
ذا جاء للصالة واستفتح  إ، فمن اخلطااي والذنوب   أو ما شابه ذلك   ،بكالم

ن يتوب ويطلب من هللا ليعلم أن هذه توبة، وأنه اآل  ،صالته هبذا الدعاء 
ن يستفتح  أا  يضً أذا استفتح هبذا االستفتاح، وله  إتبارك وتعاىل أن يتوب عليه  

"ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ  بصيغة أخرى جاءت بغري طلب التوبة واالستغفار، وهي  
تفتاح ، هذا االس(112) َوِبَْمِدَك َوتَ َباَرَك اْْسَُك، َوتَ َعاىَل َجدَُّك، َوََّل ِإَلَه َغرْيََك"

ول يف أنه املعىن الذي فيه هو معىن: التعظيم هلل خيتلف عن االستفتاح األ
"  ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَْمِدَك    تبارك وتعاىل وتنزيه هللا عن النقص، فيقول "

" فيذكر بركة  َوتَ َباَرَك اْْسُكَ ا محده، "مستصحبً   هللا تبارك وتعاىل   هيعين: ينز 
"  َوََّل ِإَلَه َغرْيَكَ " واجلد: هو العظمة "  َوتَ َعاىَل َجدُّكَ   " اسم هللا تبارك وتعاىل،  

إعالن التوحيد، فهذه املعاين غري املعاين اليت كانت يف االستفتاح السابق، 
ي صيغة من صيغ االستفتاح، عليه أن  أوهلذا ينبغي للمصلي أنه إذا اختار  

الذي  هذا املعىن    دركأ ذا  إيعلم املعىن املقصود هبا، ألنه عندئذ حيضر قلبه  
خرى اليت جاءت  ا أن يستفتح بعدد من االستفتاحات األيقوله، وله أيضً 

 له وسلم.آعن النيب صلى هللا عليه و 

 

 لباين. ( وصححه األ206/ 1رواه أبو داود ) 112))



 

  
 

يعين    (113) "َأُعوُذ اِبَّللَِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ مث يقول بعد أن يستفتح " 
االلتجاء  يعين  هنا:  االستعاذة  ومعىن  الرجيم،  الشيطان  من  ابهلل  يستعيذ 

ليه تبارك وتعاىل إابهلل تبارك وتعاىل، فاملصلي يعتصم ابهلل و يلجأ    عتصامواال
ويشمل الشيطان   ،من الشيطان، والشيطان هنا: يشمل كل أنواع الشياطني

شيطان   الصالة  يف  ألن  الصالة،  يف  صالته    يف  إلنسان ليوسوس    الذي 
ليفسدها عليه، فاملصلي قبل أن يبدأ يف مناجاة هللا تبارك وتعاىل ابلفاَتة  

فيلت املعىن  هذا  قائاًل إ  جئ يتذكر  وتعاىل  تبارك  هللا  ِمَن  "  :ىل  اِبَّللَِّ  َأُعوُذ 
بسم للا الرَحن   :بعد االستعاذة يبدأ يف البسملة قائاًل   ،"الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 

  بسم للا الرَحن الرحيم "ا  مستعينً وأنه يبدأ  ويستحضر معىن البسملة    حيمالر 
 .هلذه السورة العظيمة اليت هي سورة الفاَتة هيف قراءت" 

يف احلديث    ت الصالة كما جاءوالفاَتة هي    ،الفاَتة   قراءة سورة  مث يبدأ يف 
بَ ْيِِن يقول النيب عليه الصالة والسالم   تَ َعاىَل: َقَسْمُت الصَّاَلَة    " قَاَل للاُ 

 مم  خم  حم ُّٱَوَبنْيَ َعْبِدي ِنْصَفنْيِ، َوِلَعْبِدي َما َسَأَل، فَِإَذا قَاَل اْلَعْبُد:  
 جن  ُّٱٱَوِإَذا قَاَل:، قَاَل للاُ تَ َعاىَل: َحََِدين َعْبِدي،  [2َّ ]الفاَتة:    يم ىم 

   ، قَاَل للاُ تَ َعاىَل: أَْثىَن َعَليَّ َعْبِدي، َوِإَذا قَاَل:[3]الفاَتة:   َّ خن  حن 
َوقَاَل َمرًَّة فَ وََّض    -، قَاَل: جَمََّدين َعْبِدي  [4]الفاَتة:   ٱٱَّ   جه ين ىن من ُّٱ

قَاَل:    [5]الفاَتة:   َّ حي  جي يه ىه مه ُّٱفَِإَذا قَاَل:    - ِإيَلَّ َعْبِدي  
قَاَل:   فَِإَذا  َسَأَل،  َما  َولَِعْبِدي  َعْبِدي،  َوَبنْيَ  بَ ْيِِن   مي    خي  ٱٱَُّهَذا 

 

 بعموم قول هللا تعاىل: }فهِإذها ق هرهْأته اْلُقْرآنه فهاْستهِعْذ اِبَّللَِّ ِمنه الشَّْيطهاِن الرَِّجيِم{  عماًل  113))
 [.98]النحل: 



 

 
 

 َّٱ  رئ ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ   ٰى  ٰر  ٰذ يي  ىي 

ٱ. (114)  [7]الفاَتة: 

أنه يناجي هللا وأن هللا تبارك وتعاىل    املصلي  ليعلمو فالفاَتة هي: املناجاة  
جييبه سبحانه وتعاىل، يقول النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح 

يُ َناِجي رَبَُّه" َا  ِإَذا َكاَن ِف الصَّاَلِة، فَِإَّنَّ ، واملناجاة هي:  (115)   "ِإنَّ املُْؤِمَن 
  يم  ىم  مم خم حم  ُّٱا، فاملصلي عندما يقول  حديث بني اثنني سرً 

  السنة    ، وجاءت "َحََِدين َعْبِدي"، ليعلم أن هللا تبارك وتعاىل يقول  [2]الفاَتة:   َّ
حىت يستشعر املصلي أن هللا تبارك وتعاىل جييبه،    اآلايت   لوقوف على رؤوساب

 ىم  مم  خم حم  ُّٱويرد عليه محده ومتجيده، فعندما يقول املصلي:  
فيحمد هللا تبارك وتعاىل بكل أنواع   ، ، هو يثبت أن احلمد هلل[2]الفاَتة:  َّ  يم

نفسه، واحلمد هذا يستمر    ده احملامد وله احلمد يف األوىل واآلخرة، وهللا محهِ 
مع املسلم يف كل حياته، بل إن احلمد هو: العبادة األوىل اليت ُعبد هللا هبا 

ُ آَدَم َونَ َفخَ ، كما جاء يف احلديث  عليه السالم  من آدم  ِفيِه " َلمَّا َخَلَق اَّللَّ
  ُ َ ِبِِْذنِِه، فَ َقاَل َلُه رَبُُّه: َرَِحََك اَّللَّ ، َفَحِمَد اَّللَّ الرُّوَح َعَطَس فَ َقاَل: احلَْمُد َّلِلَِّ

آَدُم" وصف  (  116) ََي  هو:  واحلمد  هلل،  وأنه  احلمد،  يستشعر  املؤمن  فهنا 
وتعظيمه،   مبحبته  الشعور  مع  واجلمال  واجلالل  الكمال  بصفات  احملمود 

ها سورة احلمد،  ئمساأيعلن هذا احلمد ولذلك سورة الفاَتة جاء من  فاملصلي  

 

 ( من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه. 296/ 1رواه مسلم ) 114))
 (. 90/ 1رواه البخاري ) 115))
 لباين. ( حسنه األ 453/ 5رواه الرتمذي ) 116))



 

  
 

أن   له  ينبغي  يبدأ صالته ابحلمد هلل  عندما  فاملصلي  بُدأت ابحلمد،  ألهنا 
يستحضر أنه تشرف للدرجة اليت وصل فيها إىل أن يناجي هللا تبارك وتعاىل  

 فيحمده سبحانه. 
 َّيم  ىم مم  خم حم  ُّٱذا قال له العبد:  إيقول هللا تبارك وتعاىل  

للعبد هبذه العبودية اليت  من هللا  شكر    فهذا   "َحََِدين َعْبِدي"يقول:    [2]الفاَتة:  
فيقول  العبودية،  فيعطيه لقب  له ذلك  يشكر  احلمد، أن هللا  قدمها وهي 

شرف العبودية    املؤمن  يتكرر يف الفاَتة سبع مرات ينالو   "َحََِدين َعْبِدي"
 جن  ُّٱ، أن يقول هللا عز وجل له عبدي مث بعدها يقول:  تعاىل  من هللا

له    ويقف  [3]الفاَتة:    َّ خن  حن  إجابة هللا  َعْبِدي"مستشعراً  َعَليَّ  ،  "أَْثىَن 
 ن يف ذاته، ورحيم خبلقه،  اويتذكر فيها املؤمن صفة الرمحة وأن هللا رمح

]طه:   َّ يف ىف يث ىث نث ُّٱ  ،[2-1]الرمحن:   َّ زب رب يئ ىئ نئ ُّٱ

رحيم خبلقه، ويتذكر املصلي أن من رمحة هللا به  الهو الرمحن يف ذاته، و ف،  [5
هبذه الصالة اليت هو فيها، ألن الصالة رمحة من هللا رحم هبا هذه    هُ مِحه أن ره 

ٱَّ خن  حن جن  ُّٱقال له العبد:   إذااألمة احملمدية، فيقول هللا عز وجل 

 احلمد مث يثين ألن هذا ثناء بعد احلمد، أواًل   "أَْثىَن َعَليَّ َعْبِدي"  [3]الفاَتة:   
مث بعدها  ،  ذاته والرمحة خللقهبعد ذلك على هللا أبن يثبت له صفة الرمحة يف  

واملالك هو: الذي ميلك يوم الدين،      [4]الفاَتة:    َّ   جه  ين ىن  من ُّٱٱ:يقول
 حل جل مك لك خك ُّٱ  تبارك وتعاىل   ا إال هللافال أحد يوم القيامة ميلك شيئً 

  . [16]غافر:  َّ   هل مل خل



 

 
 

يعرتف أنه هو    :يفاملصلي يف وقوفه بني يدي ربه تبارك وتعاىل ميجده، أ 
فيقول   القيامة،  يوم  امللك  له  وهنا     [4]الفاَتة:  ٱَّ  جه  ين ىن  من ُّٱالذي 

ويتذكر يوم القيامة فيزداد خشيًة، ألنه كما وقف    ، يتذكر املصلي يوم الدين
يف يوم   - خرةبني يديه يف الدنيا يف هذا املوقف سوف يقف بني يديه يف اآل

وهلذا من العلماء من ذكر أن احلمد فيه: اعرتاف وحمبة، وأن ذكر   -الدين
وف  عالن اخلإفيه  و   ،ن هللا ميلك يوم الدينأرمحة هللا فيه الرجاء ملا عند هللا، و 

اآلايت: فشملت هذه   حن  جن   يم ىم  مم  خم حم  ُّٱ  منه، 
الثالثة:    [4-2]الفاَتة:    َّ  جه  ين ىن من  خن  العبادة  أركان  من على  احملبة 

تذكر من  واخلوف  الرمحة،  تذكر  من  والرجاء  فيقول    احلمد،  الدين،  يوم 
  "جَمََّدين َعْبِدي" يقول  هللا فجييبه    [ 4]الفاَتة:  ٱَّ  جه ين ىن من ُّٱاملصلي:  

الدين   ليوم  هللا  مبلك  يوم    ،هلل  متجيد  فاالعرتاف  الكامل  وامللك  اجملد  فله 
فينال املسلم املصلي هذا   "جَمََّدين َعْبِدي"القيامة، فيقول هللا تبارك وتعاىل  

الوسام    ،الشرف العبودية-وهذا  العبودية وشرف  تبارك    -وسام  ربه  من 
ٱوتعاىل للمرة الثالثة يف هذه السورة.

بعدها   اإلمث  إعالن  التوحيد  إعالن  اإلعالن:  احملبة  يبدأ  إعالن  خالص 
إلعالن العبودية هلل الواحد األحد، إذا قال املصلي  الكاملة، واخلضوع التام  

العبادة والتعبد: هي اخلضوع    ،[5]الفاَتة:    َّ حي  جي  يه  ىه  مه ُّٱ
عندما حيمدْ  فاملصلي  واحملبة،  احلب  درجات  من  درجة  وأعلى  ويثين    التام 

ال ابهلل، ويدخل يف إيعلن مباشرًة أنه ال يعبد إال هللا وأنه ال يستعني    وميجدْ 
ال هلل، وال يزكي  إذلك كل أنواع العبادات اليت يقوم هبا املصلي فهو ال يصوم  



 

  
 

عمال الصاحلة كلها ال هلل، وال يتصدق إال هلل، وال يعمل األإحيج  ال هلل، وال  إ
هلل الواحد األحد، ومن ذلك هذه الصالة اليت هو  من ال إاليت يبتغي أجرها 

فهو اآلن يف حالة عبودية بل إنه يصل إىل أعلى مرتبة من مراتب الدين   ،فيها
 حسان. وهي: مرتبة اإل

 يه  ىه مه ُّٱأبسلوب اخلطاب    هايإا  فيقول هلل تبارك وتعاىل خماطبً 
إىل إوتقدمي  ،  [5]الفاَتة:    َّ حي  جي  لإلشارة  الفعل،  على  هنا  ايك 

اال العبادة وهذه  أن هذه  واخلصوص  إال هللالتخصيص،  تكون    ستعانة ال 
ا:  وهنا أيضً   [5]الفاَتة:   َّ حي  جي  يه ىه  مه  ُّٱ  العبد:  فيقول  ،وابهلل

الصالة تعطيه هذا املعىن،  يستحضر املسلم اإلخالص هلل تبارك وتعاىل، وأن  
املعىن أن خيلص فيه هذه العبادة اليت هو فيها، ويف سائر عباداته، ولذلك مما  

اإلخالص يف غري الصالة هو إقامة الصالة، ألنه يف    على  نسانيساعد اإل
  َّ حي  جي يه ىه مه ُّٱكل يوم يكرر أكثر من سبع عشرة مرة  

 .تبارك وتعاىلفيتذكر إخالصه للمعبود ، [5]الفاَتة: 
قال: تبارك    جييبه   ،[5]الفاَتة:    َّ حي  جي يه ىه مه ُّٱ  إذا  هللا 

"َهَذا   ومعىن قوله  "َهَذا بَ ْيِِن َوَبنْيَ َعْبِدي، َوِلَعْبِدي َما َسَأَل"  بقوله  وتعاىل
 لقسمني: ةيعين هذه الفاَتة منقسم بَ ْيِِن َوَبنْيَ َعْبِدي"

 عالن العبودية له. وإوثناء له  هلل تبارك وتعاىل متجيد قسم: 
اآلايت اليت بعد هذه من  للعبد هو سؤال هللا اهلداية فيما أييت    وقسم:

"َهَذا    [5]الفاَتة:   َّ حي  جي  يه  ىه مه  ُّٱ  اآلية، ومن املعاين يف معىن
َوَبنْيَ َعْبِدي"   أن هذا الذي هو العبادة واالستعانة بني املصلي وبني  بَ ْيِِن 



 

 
 

ذا قام  إاملصلي وبني ربه، فبني  ربه، فالعبادة أمر قليب ال يعلمه الناس فهو  
ألنه قد يقوم هبذا    ،عبادة ال أحد يعلم أنه يعبد إال هللا   أو العبد أبي أمر  

، فالعبادة  العمل ُمرهآة  للناس، فالذي يعلم أنه يعبد أو ال هو هللا جل وعال
"َهَذا بَ ْيِِن َوَبنْيَ َعْبِدي"،  بينك وبني هللا ال يعلمها أحد، وهلذا جاء املعىن هنا  

فاهلل تبارك    [5]الفاَتة:   َّ حي  جي  يه ىه  مه  ٱٱُّٱ  :عندما يقول املصلي
يقول   َعْبِدي"وتعاىل  َوَبنْيَ  بَ ْيِِن  وتعاىل،  "َهَذا  سبحانه  الكرمي  يقول    : مث 

 [ 6]الفاَتة:   َّ يي  ىي  مي    خي  ٱُّ  :فيأيت السؤال  َسَأَل"َوِلَعْبِدي َما  "
أن يهديه هللا    .نسان يف يومه وليلته بتكراروهذا هو أعظم سؤال يسأله اإل
املستقيم الصراط  وتعاىل  هنا    ،تبارك  املقصودة  الصراط  واهلداية  بيان  يف 

التوفيق،   وهداية  واإلرشاد  والداللة  البيان  هداية  تشمل  فاملصلى  املستقيم 
بيان    ةهدايه  يسأل هللا جل وعال أن يبني له الطريق املستقيم حىت يعرفه، هذ

وعلم وداللة مث يسأله تبارك وتعاىل أن يهديه ألن يكون على الصراط املستقيم 
 .يعين هداية التوفيق

هو الطريق الواضح البني املوصل إىل رضوان هللا تبارك  والصراط املستقيم:  
األوامر والنواهي، وكل ما حيبه هللا تبارك  و كله،    إلسالما  مليش وتعاىل، وهو  

يف   التوفيق وذلك هو وتعاىل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة، 
 احلياة. 

يف أقواله ويف    وسؤال اهلداية إىل الصراط املستقيم يتضمن سؤال التوفيق 
فهو يبدأ صالة    ،لهاأفعاله ويف إيراداته ويف أفكاره ويف تصوراته يف حياته ك 

يومه يف  يوفقه  أن  وتعاىل  تبارك  هللا  يسأل  أبن  الصراط   الفجر  إىل  ذلك 



 

  
 

ويف كل صالة هو يسأل ربه تبارك وتعاىل التوفيق فيما بعدها من  ،  املستقيم
ن يكون على الصراط املستقيم، وهللا  أنسان حمتاج يف كل حلظة اإلو ، أعمال

 جع مظ حط مض خض حض  ُّٱال هللا،  إجل وعال هو الذي يهدي فال هادي  
  ىل الصراط املستقيم يسأهلا املصليإفاهلداية    [54]احلج:   َّ مغ جغ  مع

 فْ رِ عَّ مث ي ُ   [6]الفاَتة:   َّ يي  ىي  مي  خي  ُّٱ  :يف كل صالة قائاًل   ربه
الصراط:   أنعم هللا عليهم:    [7]الفاَتة:    َّ ٌّ   ٰى  ٰر ٰذ ُّٱهذا  والذين 

كما قال هللا تعاىل يف سورة    ونوالشهداء والصاحل  ونوالصديق  ون النبي  هم
 ىت  نت  مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ  النساء

 يق  ىق يف ىف يث ىث  نث  مث زث رث يت

املصلي يريد هذا الصراط،   فاملؤمن  [70-69]النساء:   َّ مل يك ىك  مك اكلك
 .الصاحلني ويكرر هذا املعىنو الشهداء  و ن يكون مع االنبياء والصديقني  أيريد  
ذا طلب أن يكون على إوال تسأل عن اهلمة العالية اليت أيخذها املسلم   

العلم  يف  له  الكبرية  النفسية  القوة  عن  تسأل  وال  املستقيم،  الصراط  ذلك 
والدعوة والرتبية واحلياة عموًما، إذا تذكر أنه يريد أن يكون على ذلك الصراط 

هؤالء الذين  َّ ٌّ    ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  مي    خي   ُّٱاملستقيم،  
  َّٱ  رئ ّٰ  ِّ   ُّ َّ ٍّ ُّٱ  ،أنعم هللا عليهم ابلعلم والعمل

عليهم  فهناك  ،[7]الفاَتة:   أنعم هللا  الذين  غري  آخر  قسم غضب هللا   قسم 
  .عليهم، وقسم ضلوا عن الصراط

 



 

 
 

به    واعلم فلم يعمل   معنده  نالذي  مه  : مالقسم الذي غضب للا عليه
 اليهود.  :مثل

منا عبد  إعلم و   مليس عنده  : هم الذينضلوا عن الصراط  والقسم الذي 
النصارى، فاملسلم يف كل حياته ال يريد أن يكون مثل   :مثل  هللا على جهالة

 . وال النصارى ،اليهود
قال  ِّ    ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ    ٰى  ٰر ٰذ ُّٱ:  العبد  فإذا 

َهَذا بَ ْيِِن َوَبنْيَ َعْبِدي،  يقول هللا تبارك وتعاىل "  [7]الفاَتة:    َّ  رئ ّٰ
هلذا العبد الذي سأل  " هللا أكرب ما هو هذا؟ اهلداية تكون  َوِلَعْبِدي َما َسَألَ 

 .مرهللا عز وجل هذا األ
  العبادة القلبية اليت ينبغي أن يستصحبها املصلي هنا هي عبادة ولذلك  

أن يظن أن   :، يعينوالرجاء: هو ظن حصول ما فيه مسرة للعبدالرجاء،  
   ٰى  ٰر ٰذ  ُّٱ  :نه قد حصل عليه، فإذا قال املصليأمر الذي يطلبه كاأل

يسأل هللا عز وجل  [   7]الفاَتة:   َّ  رئ ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ 
مسيع يسمع    نهجميب سوف جييبه، وأ  هاهلداية ويعلم أن هللا كرمي ال يرده، وأن 

ن هللا قريب منه تبارك وتعاىل فيضع يف قلبه أن هللا سوف يعطيه  أدعاءه، و 
  ؟، وكيف تكون هذه الركعة!؟!عندئذ  كيف تكون قراءة الفاَتة فهذه اهلداية،  

نه على الصراط املستقيم، وأن هللا  أصلي فيها أنه مهتد  و عندما يستشعر امل
"َهَذا بَ ْيِِن  تبارك وتعاىل سوف يهديه ال شك ألنه يرجوا الكرمي والكرمي قال  

، وهي ليست من الفاَتة، أمنيمث يقول:    َوَبنْيَ َعْبِدي، َوِلَعْبِدي َما َسَأَل"
 نه يؤمن عليه. أدعاء و ، يقوهلا وهو يعلم أن هذا اللهم استجبومعناها: 



 

  
 

بعد الفاَتة يقرأ املصلي سورة أو ما تيسر من القرآن، والقرآن كالم هللا  
 جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱجل وعال  

أن هللا تبارك وتعاىل تلقاء وجهه، وأنه    علميقرأ املصلي ي  فعندما  [6]التوبة:   َّ
ن يصاحب  تبارك وتعاىل يعطيه وجييبه ويكرمه، البد أ  هوأن  ، يسمع تالوته

نه اآلن قريب من أواستحضار هذه احلالة حالة الصالة  ،  تدبر ما يتلوهذلك  
هللا تبارك وتعاىل، فاملصلي كما جاء يف حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه  

َا  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:   "ِإنَّ املُ      ْؤِمَن ِإَذا َك     اَن ِف الصَّاَلِة، فَِإَّنَّ
 . (117) يُ َناِج     ي رَبَُّه" 

قراءته خارجاءفقر  الصالة غري  تبارك  ، ألنه  هاته يف  ربه  اآلن قريب من 
وتعاىل كما جاء عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا  

  " "َوَما تَ َقرََّب ِإيَلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإيَلَّ ِمَّا اْفََتَْضُت َعَلْيهِ عليه وسلم:  
فهذه الصلوات: هي حاالت القرب من هللا، فالقرآن يف الصالة له    (118)

ألن املصلي يف داخل الصالة يف مناجاة مع هللا تبارك وتعاىل   ،ن آخرشأ
 فعندما يقرأ كالمه يستحضر معانيه يتدبر ما يتلوا ويقرأ.

:   قائاًل جالاًل إ ا و يديه تعظيمً   افعً ار ابلتكبري،  مث يكرب، ينتقل إىل ركن الركوع  
 ويبدأ يف الركوع.   "للا أكرب"

 

 (. 390/ 1( ومسلم )90/ 1اه البخاري )متفق عليه رو  117))
 (. 105/ 8رواه البخاري ) 118))



 

 
 

ولذلك جاء الذكر الذي فيه    ، هلل تبارك وتعاىل  التعظيمهيئة    والركوع هو:
والتنزيه نفي النقص عن ،  والتسبيح هو: التنزيه،  (119)   "سبحان رِب العظيم"

يعلم أنه هو اآلن   "سبحان ريب العظيم"ذا قال العبد  إ، فسبحانه وتعاىلهللا  
"سبحان  فيقول:    ،كمال احلمدله  ويثبت    ،ينزه هللا تبارك وتعاىل عن كل نقص

"سبحان ريب  وله أن يقول كما جاءت يف أذكار الركوع  (120)"  العظيم  ريب
أن يقول    : ايعين يستصحب احلمد مع التسبيح وله أيضً   ( 121)العظيم وحبمده"

"سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر ذكار أخرى مثل:  أ  من  ت ما جاء
من  فهذه كلها    (123) سبوح قدوس رب املالئكة والروح"  "   ومثل:   (122)ِل"
التعظيم هبذه  األ ذكار اليت يف الركوع تعطي هذا املعىن الذي هو فيه معىن 

 اهليئة هيئة الركوع. 

"، يعين استجاب هللا ملن حيمده، فهذا  ْسع للا ملن َحده "مث يرفع قائاًل 
، ولذلك بعدها بعد  مستجاب    احلمد الذي بعد الرفع من الركوع هذا محد  

أو    "ربنا ولك احلمد" أو    "اللهم ربنا لك احلمد" ن يرفع ويعتدل يقول:  أ
"اللهم لك احلمد  ا أن يطيل يف هذا احلمد والثناء  وله أيضً   "ربنا لك احلمد" 

ا فيه ملء السماء ومن األرض ومن ما بينهما ومن  ا مباركً ا طيبً ا كثريً َحدً 
 

 ( من حديث حذيفة اليمان رضي هللا عنه. 287/ 1( رواه ابن ماجه )119) 
 ( من حديث عائشة رضي هللا عنها. 536/ 1( رواه مسلم )120) 
 لباين. ( وصححه األ230/ 1( رواه أبو داود )121) 
( من حديث عائشة رضي هللا  350/ 1( ومسلم )163/ 1( متفق عليه رواه البخاري )122) 

 عنها. 
 ( من حديث عائشة رضي هللا عنها. 353/ 1( رواه مسلم )123) 



 

  
 

بد وكلنا لك  ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واجملد أحق ما قال الع
ينفع ذا اجلد منك  عبد، َّل مانع ملا اعطيت وَّل معطي ملا منعت وَّل 

كما أن الركوع  فركان الصالة،  أعتدال هي ركن من  هذه احلالة حالة اال  اجلد"
كان الصالة، فيجب  أر ركن، والرفع منه ركن، فحالة االعتدال هي ركن من  

على هللا تبارك وتعاىل حال    فيها الطمأنينة الكاملة، وجيب فيها احلمد والثناء 
يه   مث يرفع بعد ذلك يثين عل   هوعظمهلل  ألن املصلي ركع    ،القيام مرة أخرى

يف احلمد   اقوال اليت يقوهلتبارك وتعاىل هبذا الثناء، فينبغي أن يستصحب األ
هذا الركن كما جاء يف  يف ن يطيل أوهلذا البد  ،والثناء شعور عظيم ابلقلب 

 له وسلم.آعليه و سنة النيب صلى هللا 
من الركوع إىل الركن األعظم وهو ركن السجود،   لمث ينتقل بعد االعتدا

عضاء السبعة كما جاءت  : "هللا أكرب" مث يسجد على األينتقل ابلتكبري قائاًل 
حالة السجود هي: حالة  و   له وسلم،آيف صفة صالة النيب صلى هللا عليه و 

منتهى الذل للواحد األحد، فيضع يف  املصلي  يكون  حيث    ،القرب من هللا
لألعلى    ؟!األسفل  يف  رضأشرف شيء فيه وهو أنفه وجبهته، يضعهما يف األ

 سبحانه وتعاىل، وهلذا يقول يف سجوده "سبحان ريب األعلى". 
وينفي عنه النقص ويثبت    ، والعبد يف حالة السجود: ينزه هللا تبارك وتعاىل

ى وحبمده" ويتذكر أن هللا تبارك  له كمال احلمد، يقول "سبحان ريب االعل 
عال األعلى، فيتذكر سفل وهللا جل و وتعاىل هو: األعلى، فاملصلى يف األ

   [2-1]األعلى:  َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱعلو هللا جل وعال 



 

 
 

ذا تذكر هذا وعلم ما يقوله إفاملصلي يف هذه يتذكر علو هللا جل وعال ف
من   األعظم، وحالة السجود هي القرب هللا من التسبيح تذكر أنه قريب من

يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه  النيب عليه الصالة والسالم  يقول  ،  هللا
وقال   ( 124) "َأقْ َرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن رَبِ ِه، َوُهَو َساِجٌد، فََأْكِثُروا الدَُّعاَء"

  ما  عنها عليه الصالة والسالم يف حديث عبد هللا بن عباس رضي هللاأيضً 
ألن    (125)  "َوَأمَّا السُُّجوُد فَاْجَتِهُدوا ِف الدَُّعاِء، فَ َقِمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكْم"

  ، ا من هللا تبارك وتعاىل، ويشعر أبنه قريب من الكرميذا كان قريبً إاملصلي  
قريب من الوهاب سبحانه تعاىل، فيتذكر    ،قريب من اجلواد  ،قريب من الغين

ما يريده يف الدنيا    -هللا جل وعال، يسأله بكل حاجاته  سؤاله هلل فيسأل  
عن النيب عليه الصالة والسالم من    ت مبا جاء  :اوله أن يسأل أيضً   -خرةواآل

وإنه َّل يغفر   ،اكثريً   ا "اللهم إين ظلمت نفسي ظلمً أدعية مثل أن يقول:  
الذنوب إَّل أنت، فاغفر يل مغفرة من عندك وارَحِن إنك أنت الغفور  

"اللهم اغفر يل ذنيب كله دقه وجله وعالنيته وله أن يقول:    (126)   الرحيم"
 .وله أن يطلب من حاجاته، فهو يف حالة قرب  (127)  "وسره

  "للا أكرب" ىل اجللسة بني السجدتني يرفع أبن يقول:  إمث يرفع من سجوده  
  "للا أكرب" يرفع ابلتكبري، ألن التكبري يعيد العظمة يف قلب املصلي، فيقول 

 

 (. 350/ 1رواه مسلم ) 124))
 (. 348/ 1رواه مسلم ) 125))
 ( 166/ 1رواه البخاري ) (126) 
 ( 350/ 1رواه مسلم ) (127) 



 

  
 

 هي ركن منو مث جيلس اجللسة بني السجدتني،    ،حالة الرفع من السجود
ا  الصالة جيب فيها الطمأنينة الكاملة، وجيب أن يكون القلب حاضرً   أركان

  ا ضعً اا على ركبتيه وو  جاثيً ألنه يف جلسة عظيمة بني يدي هللا تبارك وتعاىل
يراه..   منه،  قريب  هو  الذي  وتعاىل  تبارك  ربه  ويسأل  فخذيه،  على  يديه 

 يسمعه.. يعطيه سؤله.. يكرمه. 
يسأل سؤال املغفرة يقول رب اغفر ِل ريب اغفر ِل ريب اغفر العبد  فيبدأ  

 .ِل
تعِن: وعدم    ،السرت  واملغفرة  عنها،  والصفح  والعيوب  الذنوب  سرت 

 خذة هبا وعدم احملاسبة عليها يف اآلخرة، وعدم الفضيحة هبا. املؤا
خطاء اليت يراها  الذنوب واأل  من  ايرتكب كثريً فاإلنسان يف خارج الصالة  

، فإذا جاء يف صالته  يهواليت تكتبها املالئكة عل   ، ويعلمها  هللا تبارك وتعاىل
للمغفرة،   حاجته  وتذكر  الذنوب،  تلك  تذكر  السجدتني،  بني  يف جلسته 

كثر ما يقوله النيب صلى هللا  أفيسأل هللا جل وعال أن يغفر له، ولذلك جاء  
رب اغفر يل رب اغفر  عليه وسلم يف اجللوس بني السجدتني أن يقول:  

جللسة العظيمة مع املغفرة يف هذه ا  يطلبا: أن  أيضً له  يكرر هذا، و   (128) يل
الرمحة ويطلب الرزق ويطلب العافية ويطلب اهلداية ويطلب الرفعة ويطلب  

جاء عن النيب عليه الصالة والسالم يف طلبات اجللوس بني  قد  جرب النقص و 
َواْرزُْقِِن   :السجدتني َواْجرُبْين،  َوَعاِفِِن  َواْهِدين  َواْرََحِِْن،  يل،  اْغِفْر    َربِ  

 

 ( وصححه األلباين. 289/ 1( رواه ابن ماجه )128) 



 

 
 

فهذا الدعاء هبذه الطلبات السبعة تفصيل إلمجال ما يريده    (129)   ْعِِن َواْرف َ 
فاملغفرة والرمحة واهلداية والعافية والرزق وجرب   ،املسلم من ربه تبارك وتعاىل

النقص والرفعة، تشتمل على كل ما يريده اإلنسان يف دنياه وُأخراه، ولذلك 
ورفعك    ،وجرب نقصك   ،ورزقك   ،وعافاك  ،وهداك  ،ورمحك   ،إذا غفر هللا لك 

الدنيا واآلخرة. أن جتلس بني    يف  هذا اجللوس عظيمو   فقد أعطاك سعادة 
، وأن تقتدي بسنة النيب صلى هللا عليه وسلم،  يدي هللا تبارك وتعاىل سائاًل 

تسأله مبا ورد عن النيب عليه الصالة والسالم يقول أنس رضي هللا تعاىل عنه  
"َويَ ْقُعُد  عليه وسلم بني السجدتني يقول:  يف حالة جلوس النيب صلى هللا 

  ته فيها وطمأنين  ته، يعين من إطال(130)َبنْيَ السَّْجَدَتنْيِ َحَّتَّ نَ ُقوَل َقْد َأْوَهَم "
- قد نسي  أي  وهم  أ يظنون أنه قد    عليهم  هللا تعاىل  وان حىت الصحابة رض

مة ويعلمنا  م األل ِ عه لكنه يف هذا الركن العظيم ي ُ   ؛وما نسي صلى هللا عليه وسلم
 صالتنا. أن نغتنم هذه اللحظات الثمينة يف  

على مث يرفع ويقوم إىل ا ربه األمرة أخرى، ويسجد مسبحً   املصليمث يكرب  
ا  مستحضرًا ومستشعرً   الركعة الثانية، فيفعل هبا كما كان يفعل يف الركعة األوىل

 بلذة الصالة.   ضر قلبه فيشعرويفعله حىت حي هكل ما يقول
  إجالل  و   َتية    جلسةُ وهي  جلسة التشهد أو جلسة التحيات  مث جيلس  

في  فاملصلي وهذه  والطيبات،  والصلوات  هلل  التحيات  هللا    ها يقول  تعظيم 

 

( عن عبد هللا بن  290/ 1( وابن ماجه )224/ 1( وأبو داود )479/ 31أمحد ) ( رواه  129) 
 عباس رضي هللا عنهما وجود إسناده األلباين. 

 ( من حديث أنس رضي هللا عنه. 344/ 1رواه مسلم ) 130))



 

  
 

و ف  ،لهوإجالل   َتية  مجع  أن و التعظيم،    معناهاالتحيات  يعرتف  املصلي 
والالم   االلف  التحيات التحيات كلها هلل،  لفظ  فتستغرق    ،لالستغراق  يف 

التحااي  أنواع  فمجيع  تكبري  ،  وركوع  و كل  هللو تسبيح  أنواع    ،سجود  فكل 
 .التحيات يستحضرها املسلم أهنا إمنا تكون هلل تبارك وتعاىل

فكل أنواع الصلوات    :والطيبات  والصلواتالتحيات هلل  العبد    يقول
 هلل تبارك وتعاىل. تعظيم   فيهابكل ما  (الفرائض والنوافل)

يعرتف    تصليها كل  هبا  املصلي  اليت  والصلوات  هلل،  الصلوات  فيقول 
هلل تبارك وتعاىل. فهنا الصلوات االلف والالم لالستغراق    إمنا هياملخلوقات  

 كل أنواع الصلوات. 
ٱ هلل والطيبات كلها :والطيبات والصلواتالتحيات هلل العبد  يقول

فاملصلي هنا يعظم    [10]فاطر:   َّ مع جع  مظ حط مض خض  حض جض ُّٱ
ابعرتافه   وتعاىل  تبارك  الطيبات كلها  أهللا  بعدها  مث    له، ن  "السالم يقول 

وهذه َتية لرسول هللا صلى هللا عليه    عليك أيها النيب ورَحة للا وبركاته"
عظم من تكون له احملبة هو هللا، وبعد حمبة هللا جل وعال أوسلم فال شك أن  

أتيت حمبة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وهذه احملبة تتجدد يف كل 
صالة يصليها املسلم، يتجدد حبه هلل تعاىل وحبه لرسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم  آو   يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱله 
له وسلم آفمحبة النيب صلى هللا عليه و   [31]آل عمران:    َّ نب  مب زب رب

لشعور ابلسالم عليه صلى هللا عليه  ابتظهر يف الصالة وتتجدد مع كل صالة  
" يقول:  يسلم على رسول هللا  فاملصلي  النيب  وسلم،  أيها  عليكم  السالم 



 

 
 

فاملعىن أن يستحضر أنه يسلم على الرسول عليه الصالة   ورَحة للا وبركاته
املصلي:   يقول  فعندما  هللا،  هو  والسالم:  أيها  والسالم،  عليك  "السالم 

  ، متهله وسلم ودعاء لدعوته، ودعاء ألآهذا دعاء للنيب صلى هللا عليه و   النيب" 
فيقول:   يسلمه هللا،  أن  له  النيب ورَحة للا" ودعاء  أيها  عليك    "السالم 

ا: دعاء ابلرمحة أن تكون رمحة هللا مع النيب صلى هللا عليه وسلم، وأن  يضً أ
الربكة: اليت هي كثرة اخلريات، فاملصلي   "ورَحة للا وبركاته"يرحم دعوته،  

ه صلى هللا عليه  يدعو هللا تبارك وتعاىل الذي هو السالم أن الربكة على نبي ِ 
أمتآو  فتكون  دعوته،  وعلى  أمته  وعلى  وسلم،  دعوته  له  وتكون  مباركة  ه 

مبزيد من احملبة لرسول   عليه  لسالمابمباركة، وهذا ال شك أن املسلم يشعر  
هللا صلى هللا عليه وسلم، ويستحضر أنه يف كل صالة يصليها يسلم على 
رسوله صلى هللا عليه وسلم يف التشهد األول، ويسلم على رسوله صلى هللا  

ون حال املصلي الذي يكثر من السالم عليه وسلم يف التشهد الثاين، ماذا يك
  ثر العظيم ال شك أن هذا األ  !؟على نبيه صلى هللا عليه وسلم بعد الصالة

لنيب صلى هللا عليه وسلم، جيعل املصلي بعد الصالة االذي هو أثر زايدة حمبة  
ا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهلديه ولسنته، ألنه أكثر من يكون متبعً 

يكثر من َتري هديه صلى هللا عليه  إعالن   أن  له  فينبغي  حمبته ابلسالم، 
 وسلم بعد الصالة.

فاملصلي يقول السالم   ، السالم هو هللا  "السالم علينا"بعدها  يقول  مث   
يعين هللا تبارك   "السالم علينا"علينا، يعين: املصلي نفسه ومن معه، فيقول 

يسلمين، يهد السالم يكون معي  الذي هو  يوفقين،  وتعاىل  يسددين،  يين، 



 

  
 

ن  أوال شك    "السالم علينا" أبن يقول    طمئنانواالمان  يستشعر معىن: األ
بطمأنينة عظيمة،    ره عُ املسلم إذا شعر يف صالته أن هللا تبارك وتعاىل معه شه 

 وسالم وأمان داخلي عظيم، ألنه يستشعر أن السالم تبارك وتعاىل معه. 
السالم على و   له  والطيبات   ،والصلوات له  ،تعظيم هللا ابلتحيات هللمث بعد  

نسان على نفسه، فاملسلم ليس عنده سلم اإليالرسول عليه الصالة والسالم  
يكون  أن  يريد  العباد    ،معههللا    أاننية  قال  الصاحلني،  ومع مجيع  هذه فإذا 

املؤمنني  و املالئكة  من    الدعوة أصابت كل عبد صاحل يف السماء واألرض،
يستحضر  فا يف نشر اخلري ونشر السالم،  املؤمن يزداد حبً ، فمن اجلن واألنس

   صالح.حمبته لكل من يشرتك معه يف صفة ال
أييت   ولآلخرين  للنفس  ابلسالم  والدعاء  والتعظيم  التحااي  هذه  بعد  مث 

ن  أشهد  أَّل للا و إله  إ "أشهد أن َّل  والشهادة، فيقول بعدها    إعالن التوحيد
أبنه ال    هي االعرتاف واالعتقاد اجلازمه الشهادة  وهذ  ا عبده ورسوله" ُممدً 

إىل درجة    ةعبادذه الإشارة إىل أن املصلي وصل هب  "أشهد"قول  و   إله إال هللا،
يه   ،حساناإل يقينً   رُّ قِ فهو  الكونويعرتف  هلذا  إله  أنه ال  إال    له  وال رب   ،ا 

األ وتعاىل،  الواحد  اخلالص هلل جل  فحد سبحانه  التوحيد  يستحضر معىن 
 . ال هللاإ إلهاالعتقاد اجلازم أبنه ال و ال وع

ا عبده ورسوله، وهنا يتذكر رسول هللا  ن حممدً أوأشهد  املصلي    يقول  مث
وآله وسلم الشهادة أبنه رسول من هللا  ،صلى هللا عليه  له  أويثبت    رسله ، 

 . دين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرونو ابهلدى  للناس



 

 
 

أول  ، فاملصلي يف كل صالة جيدد توحيده هلل جل وعالوهبذا يعلم أن  
اال هللا وأشهد أن   إلهسالم هو أن يقول أشهد أن ال  ركن من أركان دين اإل

إذا جلس يف َتياته وتشهده يف كل  ا عبده ورسوله، فاملصلى  حممدً  صالة 
أن يالحظ يف صالته أن    للمسلم  يعلن هذا التوحيد وهذا التشهد، وينبغي 

 .جيدد العهد على التوحيد مع هللا تبارك وتعاىلو  ،ددإسالمه يتج
املصليمث   األخري    يشرع  التشهد  الصالة   ابلصالةيف  عليه  النيب  على 

والسالم، وهذه من زايدة حمبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن املصلني 
والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم هي الثناء عليه يف  ،  يصلون عليه

"اللهم صلي على ُممد وعلى آل ُممد كما    : على فيقول املصلياملأل األ
فهنا املصلي يطلب   صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك َحيد جميد"

آله يثين عليه وعلى  تبارك وتعاىل أن  املأل األ  ابلرمحة هلم  من هللا  ، علىيف 
تعاىل صل   نيب هللا  ويستحضر أن هللا  أنه كما  السالم  عليه  على  ى  إبراهيم 

براهيم وعلى  إكما صليت على   إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فاملؤمن يقول : 
آل  على ُممد وعلى  . وابرك  لهآ فصل على ُممد وعلى    إبراهيم    آل

والربكة   نك َحيد جميد"إ براهيم إل آ براهيم وعلى إ ُممد كما ابركت على 
سبحانه وتعاىل أن يبارك    الكرمي  املصلي يطلب من هللاف  ،ريات تعين: كثرة اخل

يف نبيه صلى هللا عليه وسلم ويف أمته ويف دعوته، وأن يبارك يف أهله فتكثر  
األمة هلذه  لعباده    عرتافاالو   ،اخلريات  وتعاىل محيد وحامد  تبارك  أبن هللا 

 .كمال السلطانالعظمة و   اجملد وهو:و وأنه جميد    ،تبارك وتعاىل، له احلمد كله



 

  
 

النيب عليه الصالة    ، قالمث يبدأ املصلي يدعو هللا تبارك وتعاىل مبا شاء
"ُث ليتخري من الدعاء  :  رضي هللا عنه  بن مسعودعبد هللا  والسالم يف حديث  

شاء" أعجبه    أو   (131)ما  الدعاء  من  ورد    (132) ليه"إ"يتخري  مبا  فيدعو 
ومن    ،ومن عذاب القرب   ،جهنم"اللهم إين أعوذ بك من عذاب  ويستعيذ  

فهذا الدعاء مجع    (133) "ومن شر فتنة املسيح الدجال  ،فتنة احمليا واملمات
وفتنة    ،والقرب وعذابه  ، أصول الفنت العظام كلها جهنم أجاران هللا وإايكم منها

وما حيصل له عند املوت، ومن    ، احمليا ما يكون لإلنسان من فنت يف حياته
فهنا هذه االستعاذة ينبغي أن يصاحبها حالة الرجاء،    ،فتنة املسيح الدجال

نسان إذا استعاذ ابهلل يغِ لب أن هللا تبارك وتعاىل سوف يعيذه من هذه  أن اإل
إذا   وسعادته  املصلي  حالة  تسأل عن  وال  أنه    ره عُ شه األمور،  يف كل صالة 

ة  ومن فتن  ،يؤمن من الفنت يف الدنيا ومن فتنة القربو سوف ينجو من النار،  
املسيح الدجال، فيعيش حياته معتصًما ابهلل تبارك وتعاىل مستوثًقا بقدرة هللا  

"ربنا من أدعية مثل    ت ا أن يدعو مبا جاءوله أيضً   .جل وعال وحببله املتني
النار"  وقنا عذاب  اآلخرة حسنة  الدنيا حسنة وِف  وهذا    (134)   آتنا ِف 

 . خريات الدنيا واآلخرةيشمل 

 

 ( 301/ 1( رواه مسلم )131) 
 ( 167/ 1( رواه البخاري )132) 
 ( 412/ 1( رواه مسلم )133) 
 (. 2071/ 4( ومسلم )28/ 6ي )( متفق عليه رواه البخار 134) 



 

 
 

رضي    صية النيب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ بن جبلبو   : اوله أن يدعو أيضً 
ملا قال: اي معاذ وهللا إين ألحبك فال تدعن دبر كل صالة أن تقول  هللا عنه  

وهذا الدعاء فيه    ( 135) "اللهم أعِن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"
بدعائه وعبادته،  و ا بصلواته  ا مرتبطً من املعىن الشيء العظيم، جيعل املسلم دائمً 

ألنه يريد من هللا الذي وفقه هلذه الصالة وهو يف ختامها أن يعيده مرة أخرى  
لصالته، وأن يعينه على الذكر وأن يعينه على الشكر، وأن يعينه على إحسان  

 تعاىل هو الذي يعني. العبادة، فاهلل تبارك و 

، السالم  للا  "السالم عليكم ورَحة:  مث خيتم املصلي صالته ابلسالم قائاًل 
ا  من معاين السالم نية اخلروج من الصالة ابلسالم وأيضً و   عليكم ورَحة للا"

نية السالم على من جبواره من املصلني، ونية السالم على املالئكة الذين معه  
 صالته. واملالئكة الذين حيضرون  

 

 

 

 

 

 

 

 ( صححه األلباين. 86/ 2( رواه أبو داود )135) 
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 . 9عدد األجزاء: ، 1986 – 1406الثانية، 

 
 



 

 
 

الكربى .12 موسى  ،  السنن  بن  علي  بن  احلسني  بن  أمحد  املؤلف: 
احملقق: حممد ،  ه (458اخُلْسرهْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:  

الطبعة:  ،  لبنات   –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  ،  عبد القادر عطا
 م 2003 -ه   1424الثالثة، 
بن   الرتمذيسنن   .13 موسى  بن  سهْورة  بن  عيسى  بن  حممد  املؤلف: 

أمحد حممد   َتقيق وتعليق:  ه (279الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  
الباقي )ج     (2،  1شاكر )ج    وإبراهيم عطوة عوض   (3وحممد فؤاد عبد 

)ج    الشريف  األزهر  يف  ومطبعة  ،  (5،  4املدرس  مكتبة  شركة  الناشر: 
،  م  1975  -ه     1395الطبعة: الثانية،  ،  مصر  –ليب  مصطفى البايب احل

 .5عدد األجزاء: 
ماجه .14 ابن  يزيد  ،  سنن  بن  حممد  هللا  عبد  أبو  ماجة  ابن  املؤلف: 

َتقيق: حممد فؤاد عبد  ،  ه (273القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد )املتوىف:  
عدد  ،  احلليبفيصل عيسى البايب    -الناشر: دار إحياء الكتب العربية  ،  الباقي

 . 2األجزاء: 
اإلقناع .15 منت  عن  القناع  بن  ،  كشاف  يونس  بن  منصور  املؤلف: 

إدريس   بن  ابن حسن  الدين  )املتوىف:    البهويتصالح  ، ه (1051احلنبلى 
 . 6عدد األجزاء:، الناشر: دار الكتب العلمية 

املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد  ،  الشرح املمتع على زاد املستقنع .16
الطبعة: األوىل،  ،  دار النشر: دار ابن اجلوزي،  ه (1421وىف:  العثيمني )املت

 . 15عدد األجزاء: ، ه  1428 - 1422



 

  
 

األوسط .17 مطري ،  املعجم  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليمان  املؤلف: 
احملقق: طارق بن  ،  ه (360اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )املتوىف:  

الناشر: دار احلرمني ،  سيينعبد احملسن بن إبراهيم احل،  عوض هللا بن حممد
 .10عدد األجزاء:  ، القاهرة –

املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي ،  املعجم الكبري .18
َتقيق: فريق من الباحثني  ،  ه (360الشامي، أبو القاسم الطرباين )املتوىف:  

الرمحن   عبد  بن  خالد  ود/  احلميد  هللا  عبد  بن  سعد  د/  وعناية  إبشراف 
 .2عدد األجزاء: ، اجلريسي
اإلميان .19 موسى ،  شعب  بن  علي  بن  احلسني  بن  أمحد  املؤلف: 

حققه وراجع  ،  ه (458اخُلْسرهْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:  
أشرف على ،  نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد

حب الدار السلفية ببومباي َتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، صا
الدار  ،  اهلند   – للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع  الرشد  الناشر: مكتبة 

ابهلند ببومباي  األوىل،  ،  السلفية  عدد ،  م  2003  -ه     1423الطبعة: 
 .14األجزاء: 

املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن  ،  صحيح ابن حبان .20
ح أبو  التميمي،   ، مهْعبده بن  )املتوىف:  معاذ  الُبسيت  الدارمي،  ،  ه (354امت، 

الطبعة: الثانية،  ،  بريوت   –الناشر: مؤسسة الرسالة  ،  احملقق: شعيب األرنؤوط
 .18عدد األجزاء: ، 1993 – 1414



 

 
 

املؤلف:  ،  نوادر األصول يف أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم .21
الرتمذي )املتوىف:  حممد بن علي بن احلسن بن بشر، أبو عبد هللا، احلكيم  

عدد  ،  بريوت   –الناشر: دار اجليل  ،  احملقق: عبد الرمحن عمرية،  ه (320حنو  
 . 4األجزاء: 

والرتهيب  .22 الرتغيب  األلباين،  صحيح  الدين  انصر  حممد  ،  املؤلف: 
عارف لِلنهْشِر والتوزْيع، الرايض  

ه
، اململكة العربية السعودية  -الناشر: مكتهبة امل
 . 3عدد األجزاء: ، م 2000 -ه   1421الطبعة: األوىل، 

املؤلف:  ،  سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .23
آدم،   بن  جنايت  بن  نوح  احلاج  بن  الدين،  انصر  حممد  الرمحن  عبد  أبو 

)املتوىف:   األلباين  للنشر   مكتبة  الناشر:  ه (1420األشقودري  املعارف 
 6عدد األجزاء: ، )ملكتبة املعارف(الطبعة: األوىل، ، والتوزيع، الرايض

املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد انصر   صحيح اجلامع الصغري وزايداته .24
)املتوىف:   األلباين  األشقودري  آدم،  بن  جنايت  بن  نوح  احلاج  بن  الدين، 

 . 2عدد األجزاء:  الناشر: املكتب اإلسالمي، ه (1420
ف: حممد انصر  املؤل،  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل .25

الناشر: املكتب  ،  إشراف: زهري الشاويش،  ه (1420الدين األلباين )املتوىف:  
 . 9عدد األجزاء:  ،  م1985  -ه     1405الطبعة: الثانية  ،  اإلسالمي بريوت 

 
 



 

  
 

املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق  ،  داود  سنن أيب .26
احملقق:  ،  ه (275السِ ِجْستاين )املتوىف:  بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي  

،  بريوت   –الناشر: املكتبة العصرية، صيدا  ،  حممد حميي الدين عبد احلميد
 .4عدد األجزاء: 

املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ،  السرية النبوية .27
)املتوىف:   الواحد،  ه (774الدمشقي  عبد  مصطفى  دار  ،  َتقيق:  الناشر: 

 - ه     1395عام النشر:  ،  لبنان  – فة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت  املعر 
 . م 1976
دمشق .28 هللا  ،  اتريخ  هبة  بن  احلسن  بن  علي  القاسم  أبو  املؤلف: 

،  احملقق: عمرو بن غرامة العمروي،  ه (571املعروف اببن عساكر )املتوىف:  
والتوزيع والنشر  للطباعة  الفكر  دار  النشر:  ،  الناشر:    -ه     1415عام 

 80عدد األجزاء: ، م 1995
املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد  ، سري أعالم النبالء .29

احملقق: جمموعة من احملققني  ،  ه (748بن عثمان بن قهامْياز الذهيب )املتوىف:  
الطبعة: الثالثة،  ،  الناشر: مؤسسة الرسالة،  إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط

 . 2عدد األجزاء:  ،م 1985ه  /  1405
 
 
 



 

 
 

مسند أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وأقواله   .30
العلم أبواب  القرشي  ،  على  بن كثري  بن عمر  إمساعيل  الفداء  أبو  املؤلف: 

دار ،  احملقق: عبد املعطي قلعجي،  ه (774البصري مث الدمشقي )املتوىف:  
عدد ،  م1991  -ه   1411ىل،  الطبعة: األو ،  املنصورة  –النشر: دار الوفاء  

 . 2األجزاء: 
املؤلف: أبو نعيم أمحد بن عبد هللا  ،  حلية األولياء وطبقات األصفياء .31

)املتوىف:   بن مهران األصبهاين  بن موسى  بن إسحاق  ،  ه (430بن أمحد 
السعادة   مصر،    -الناشر:  حمافظة  عدد  ،  م1974  -ه   1394جبوار 

 .10األجزاء: 
الكربى .32 منيع ،  الطبقات  بن  سعد  بن  حممد  هللا  عبد  أبو  املؤلف: 

، ه (230اهلامشي ابلوالء، البصري، البغدادي املعروف اببن سعد )املتوىف:  
الطبعة:  ،  بريوت   –الناشر: دار الكتب العلمية    َتقيق: حممد عبد القادر عطا

 . 8عدد األجزاء: ، م 1990 -ه   1410األوىل، 
املؤلف: حممد بن جرير  ،  طربياتريخ الرسل وامللوك، وصلة اتريخ ال .33

، ه (310بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتوىف:  
الناشر: دار  ،  ه (369)صلة اتريخ الطربي لعريب بن سعد القرطيب، املتوىف:  

 .11عدد األجزاء: ، ه  1387 -الطبعة: الثانية ، بريوت  –الرتاث 
 
 



 

  
 

الصحابة .34 يوسف  ،  حياة  بن حممد  املؤلف: حممد  إلياس  حممد  بن 
حققه، وضبط نصه، وعلق عليه:   ه (1384إمساعيل الكاندهلوي )املتوىف: 
معروف عو اد  بشار  والنشر ،  الدكتور  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  الناشر: 

عدد ،  م  1999  -ه     1420الطبعة: األوىل،  ،  لبنان  – والتوزيع، بريوت  
 . 5األجزاء: 

املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب  ،  الصغري(الروض الداين )املعجم   .35
احملقق:  ،  ه (360بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )املتوىف:  

  -دار عمار    اإلسالمي،الناشر: املكتب  ،  حممد شكور حممود احلاج أمرير
 . 2عدد األجزاء: 1985 – 1405الطبعة: األوىل، ، عمان بريوت،
املؤلف: حممد  ، عن أتويل آي القرآن جامع البيان -تفسري الطربي  .36

)املتوىف:  الطربي  أبو جعفر  اآلملي،  بن غالب  بن كثري  يزيد  بن  بن جرير 
الناشر: دار هجر  ،  َتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،  ه (310

،  م  2001  -ه     1422الطبعة: األوىل،  ،  للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن
 .26عدد األجزاء: 

املؤلف: شريويه بن شهردار بن شريو يه  ،  لفردوس مبأثور اخلطاب ا .37
)املتوىف:   اهلمذاين  الديلمي   شجاع  أبو  فناخسرو،  احملقق:  ،  ه (509بن 

الطبعة:  ،  بريوت   – الناشر: دار الكتب العلمية  ،  السعيد بن بسيوين زغلول
 .5عدد األجزاء: ، م1986 -ه   1406األوىل، 

 



 

 
 

املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم  ،  جمموع الفتاوى .38
،  احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،  ه (728بن تيمية احلراين )املتوىف:  

الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة  
 .1995ه /1416عام النشر:  العربية السعودية

بكر عب،  املصنف .39 أبو  بن انفع احلمريي  املؤلف:  بن مهام  الرزاق  د 
)املتوىف:   الصنعاين  األعظمي،  ه (211اليماين  الرمحن  حبيب  ، احملقق: 

العلمي اجمللس  الثانية،    بريوت   -الناشر:  األجزاء:  ،  1403الطبعة:  عدد 
11. 

املفهوم، واحلكم، واملنزلة، واخلصائص،   -منزلة الصالة يف اإلسالم   .40
املؤلف: د. سعيد بن علي  ،  الكتاب والسنة   وحكم الرتك، والفضائل يف ضوء

توزيع: مؤسسة اجلريسي   الناشر: مطبعة سفري، الرايض  بن وهف القحطاين
 .1عدد األجزاء:   للتوزيع واإلعالن، الرايض 

املؤلف: أبو الفداء  ،  السرية النبوية )من البداية والنهاية البن كثري(  .41
)املتوىف الدمشقي  القرشي  بن كثري  عمر  بن  َتقيق:  ،  ه (774:  إمساعيل 

  – الناشر: دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت  ،  مصطفى عبد الواحد
 . م 1976 -ه   1395عام النشر: ، لبنان

 
 
 



 

  
 

املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ،  البداية والنهاية .42
)املتوىف:   الدمشقي  بن عبد  ،  ه (774البصري مث  احملسن  َتقيق: عبد هللا 

الطبعة: األوىل، ،  الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،  الرتكي
النشر:  ،  م   1997  -ه     1418 /  1424سنة  عدد  ،  م2003ه  
 .21األجزاء:
احمليط .43 يعقوب  ،  القاموس  بن  حممد  طاهر  أبو  الدين  املؤلف: جمد 
يف مؤسسة َتقيق: مكتب َتقيق الرتاث  ،  ه (817آابدى )املتوىف:    الفريوز
الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة ، إبشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، الرسالة

، م 2005 -ه   1426الطبعة: الثامنة، ، لبنان  –والنشر والتوزيع، بريوت 
 .1عدد األجزاء: 

اللغة .44 مقاييس  زكرايء،  معجم  بن  فارس  بن  أمحد  القزويين   املؤلف: 
،  احملقق: عبد السالم حممد هارون،  ه (395الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  

 . 6عدد األجزاء: ، م 1979 -ه  1399عام النشر: ، الناشر: دار الفكر
أسرار الصالة، لشمس الدين حممد بن أيب بكر بن القيم اجلوزية،   .45
بن عبد الغين،  ه، احملقق: أيب عبيدة الوليد بن حممد بن سالمة  751املتوىف:  

مصر، الطبعة: األوىل    –الناشر مكتبة املسلم، ومكتبة ابن اإلسالم، القاهرة  
 .1، عدد األجزاء2007- 1428
حبش  .46 بن  حيي  الفتوح  أبو  الدين  لشهاب  السهروردي،  ديوان 

م، 2005السهروردي، َتقيق كامل مصطفى الشييب، الناشر: مطبعة الرفاه  
 .1عدد األجزاء: 



 

 
 

العر  .47 اللغة  املعاصرةمعجم  عبد ،  بية  خمتار  أمحد  د  املؤلف: 
)املتوىف:   عمر  الكتب،  ه (1424احلميد  عامل  الطبعة:  ،  الناشر: 

 . 4عدد األجزاء: ، م 2008 -ه   1429األوىل، 
املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين ،  الدر املنثور .48

الفكر  ،  ه (911)املتوىف:    السيوطي دار  عدد ،  بريوت   – الناشر: 
 . 8األجزاء: 
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