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 اإلهـــــداء 
 إىل من قرن الرب سبحانه عبادته بطاعتهما.. 

 هللا.. إىل السبب يف وجودي بعد 
 ..إليكما أيه األبوان الكرميان 

 هللا أسال أن ميد أبعماركما وأنتما ترفالن بثوب الصحة والسعادة.. 
 .. نونإىل الزوجة احل:  إىل السند والعون بعد هللا
 .. كيانو عمر، و كادي، و احلكيم،  عبد : إىل فلذة الكبد ونور احلياة

 إىل إخويت وأخوايت وأهلي واألصحاب..
العمل اخلريي، واملتخصصني يف خدمة شعرية الصالة: مؤسسة  إىل رواد 

 النهر اجلاري الوقفية، ومشروع تعظيم قدر الصالة مبكة املكرمة.. 
 ..كل أب وأم:  يف هنضة األمةبعد هللا إىل عماد األسرة، واملعول عليهم 
 أهدي هذا العمل املتواضع…
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 والتقدير كرالش

للمنعم سكككككككككككككبحانه وومد ، أن هي  وأ ن أرفع خالص شككككككككككككككري ووافر ،  
ويسككككر علا إهام هذا البحل، فله احلمد والشكككككر كله، وإليه الفضككككل و د ،  

 ومنه التوفيق.
وأثين ابلشككككر ملنارة العلم، وصكككرر النور: جامعة اممام  مد بن سكككعود 
امسكككككالمية، بثلة بكلية ال بية، وأخص قسكككككم أصكككككول ال بية، و اقمه املبدع،  

 س، علا تذليلهم الصعاب. يأعضاء هيئة التدر رئيسا و 
وأثلل ابلشككككككككككر ملوام شكككككككككيخي وأسكككككككككتا ي مشكككككككككر  البحل، سكككككككككعادة 

 ، علا ما-أسككتا  أصككول ال بية املسككاعد -الدكتور: ماجد بن عبدهللا احلبّيب
بذل وقدم وأعطا، يف سكككككبيل إخرا  هذا البحل علا أ سكككككن  ال، فاللهم  

 اجز  خريا ما جزيت شيخا عن تلميذ .
وأخص ابلشكككككككككر األسككككككككاتذة الكرام أعضككككككككاء جلنة املناقشككككككككة، األسككككككككتا  

،  - أسكككككككككككككتا  ال بية امسكككككككككككككالمية-الدكتور: عبد العزيز بن عبد الرمحن احمليميد  
، علا -أسككتا  ال بية امسككالمية املشككار -والدكتور خليل بن عبدهللا احلدري  
 تفضلهما بوراءة البحل ومناقشته.

علي من أسكككككككككاتذة و،مالء و بني، وأختم ابلشككككككككككر لكل من له فضكككككككككل  
 أمدوين بنصيحة أو مال ظة أو فائدة.
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 مستخلص الدراسة
الدراسة:   ال بوية أهداف  املضامني  معرفة  إىل  الدراسُة  هذ   هدفت 

املستنبطة من أ اديل الصالة يف كتاب الفضائل من رايض الصاحلني، من 
االجتماعية، والتعر   خالل استنباط الويم من النا ية التعبدية واألخالقية و 

املستنبطة،  للمضامني  ال بوية  التطبيوات  وحتديد  ال بوية،  األساليب  علا 
 وتفعيلها داخل األسرة.
 استخدم البا ل يف هذ  الدراسة املنهج االستنبا ي. منهج الدراسة: 
 خرجت الدراسة مبجموعة من النتائج أبر،ها:  نتائج الدراسة:

 

 



10 

 

 

 

 



11 

 

 الفصل األول
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول 
التمهيد.

 مشكلة الدراسة. 
 أسئلة الدراسة.  
 أهداف الدراسة.  
 أهمية الدراسة. 
 حدود الدراسة.  

 مصطلحات الدراسة.  



12 

 التمهيد: 1-1
ونسكككتهفر ، ونعو  ابهلل من شكككرور أنفسكككنا إن احلمد هلل حنمد  ونسكككتعينه  

وسيئات أعمالنا، من يهد هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 
 أن ال إله إال هللا و د  ال شريك له، وأشهد أن  مدا عبد  ورسوله.

 أما بعد: 
واليت ختتلف عن غريهكا من -إن من املزااي الكربى لل بيكة امسككككككككككككككالميكة،  

املدارس ال بوية األخرى، والسككككرك يف كوهنا فلسككككفة  تربوية مجحة، تضككككمن ملن 
محل لوائها، وعمل وفق قوانينها، السككككككعادة والفالر يف الدنيا، والفو، والنجاة 

زع من معني الكتاب ، هو عصكككككمة مصكككككدرها وقدسكككككيته  إ  أهنا تن-يف اآلخرة
والسككنة،  لك املعني الصككايف، احملفو  من اخلط  والزلل، قال تعاىل عن كتابه:  

،  [42]فصككككلت:      َّ ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ
صككككككككككككككلا هللا عليه -و كا سككككككككككككككبحانه امتنانه علا العرب، ببعثة الن  العظيم 

 مه جه ين ىن من ُّٱ بووله:، املهمة اليت أُنيطت بهوالسكنة املطهرة، و  -وسكلم
 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه

 .[2]اجلمعة:    َّ ّٰ ِّ ُّ
يف اسكتثمار السكنة املطهرة، وما   ولود كان لل بية امسكالمية، اليد الطوىل

 وتككه من تران نبوي كر ، يف اسككككككككككككككتنبككاط الويم  واملنككاهج ال بويككة، الكفيلككة  
بصكناعة امنسكان صكناعة   كمة  متكاملة  من  يع الوجو ،  ص تصكل به إىل 
اهلد  األكرب من الوجود، وحتويق الهاية السككامية من اخللق، واليت هي عبادة 
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، فود كان لعلماء امسكككالم منذ الودم امسكككهاماُت ال بوية هللا و د  سكككبحانه
املنصبة فيما ُيصلح امنسان، ويهيئه خلالفة األرض وعمارهتا، فها هي املكتبة  
امسككككككككككككككالميككة تزخر مبؤلفككاهتم وإنتككاجككاهتم، وال تزال األمككة ولود ا بعلمككاء أفككذا ، 

لككل من بكذل   ومربون  كذا،، وال تزال املكتبكُة امسككككككككككككككالميكة مشككككككككككككككرعكة  أبوا كا
ا، وأّلف سفر ا.  جهد 

نة جاري ال ينضككككب، يررود  املربون علا مر األ،مان  ليهرفوا ما  إن هنر السككككك
 يوائم مشاريعهم، ويصلح ش هنم، ويسهم يف جنار مسريهتم.
 هذا و"للسنة يف اجملال ال بوي فائداتن عظيمتان: 

 

 

وإن با  وته السكنُة النبوية الكرمية، وأخذت فيها مسكا ة  واسكعة، تلكم 
 األ اديل املتعلوة ابلصالة. 

ا يف منظومة العبادات  إن أمهية هذ  الشكككككككككعرية العظيمة، واليت تعد رأسككككككككك 
الصكككككالة مشكككككروعة يف  يع    "والشكككككرائع،  اهرة لدى أبناء امسكككككالم   لك أن

 َّ مث هت مت خت   حت جت هب مب ُّٱ  قكككال هللا تعكككاىل:   امللكككل
، [، و لك ألمهيتها، وألهنا صككلة بني امنسككان وربه عز وجل43]آل عمران: 
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صكلا هللا -وقد فرضكها هللا سكبحانه وتعاىل علا هذ  األمة علا رسكوله  مد 
 ليلة عر  به بدون واسطة. -عليه وسلم

   ا، وبيام    إشكككككادة    تعاىل فريضكككككتها إىل تلك الليلة  وأتمل كيف أخر هللاُ 
 ألهنا:   مهيتهاأل

 بدون واسطة. رسوله علارضت من هللا عز وجل فُ  :أوًل 
صككككككلا هللا عليه -رضككككككت يف ليلة هي أفضككككككل الليا  لرسككككككول هللا  فُ   ا:اثنيً 

 فيما نعلم.  -وسلم
 رضت يف أعلا مكان يصل إليه البشر.فُ  ا:اثلثً 
وعنايته  ا  رضكككت  سكككني صكككالة، وهذا يدل علا  بة هللا هلا،  فُ   ا:رابعً 

ا ابلفعل و سككككككككني يف امليزان،  علت  سكككككككك  ففت فجُ سككككككككبحانه وتعاىل، لكن خُ 
 .(6-5، ص2 ه، 1412العثيمني، ) فك منا صلا  سني صالة".

وما فتئ العلماُء ابلبحل عن مكنومهتا وأسكككككرارها وآ رها، كل   سكككككب 
قة ختصككككككصككككككه، إال أن إسككككككهامات البا ثني يف ،ال ال بية امسككككككالمية، يف عال

الصككالة بسككلو  املصككلي، وأثرها ال بوي، تعد قليلة  موارنة بهريها من اجملاالت  
 والتخصصات األخرى.

فالصكالة ليسكت عبادة ُتؤدى فحسكب، وليسكت واجب ا يُوضكا فو ، بل 
تتعدى  لك لتصكبح هذ  العبادة  اتر أتثريات تربوية، تتجلا آ رها يف  ياة  

ها وأهدافها وخصكككائصكككها وو ائفها الرو ية الفرد وسكككلوكه، "واملت مل يف  بيعت
واالجتماعية والسككككككلوكية وال بوية… سككككككيجد أهنا ال تكتفي فو  برب  صككككككلة 
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املسكككلم ابهلل سكككبحانه، ولكن تتعدى  لك إىل الت ثري العميق يف عالقة املسكككلم  
والكككوين")بكرغكون، االجكتكمكككككككاعكي  ابحملكيك   و كص  ص2009بكهكري ،   (،118م، 

 "أتكد أن ملواصككككككككككككد الصككككككككككككالة أتثرياتي   :بووله م(2017يؤكد  لك  مود )و 
يف  لتهيري وامصكككالراتربوية شكككاملة يف  ياة امنسكككان املسكككلم، هتد لتسكككتوعب 

، وأن هذ  الت ثريات ال بوية الشكككككاملة للصكككككالة هتد مع امنسكككككان  كل اجلوانب
 (.33)ص  يلة  ياته، وال توتصر علا مدة معينة"

" هي  يُ رابين    تربوي    منهج  بككككككل  السككككككككككككككلو ر ووّ ،  األخال،"م  ويهككككككذب   ،  
 خص حص مس خس ُّٱٱ، فحينما يوول سككككككككبحانه:(24صم،  2008)التميمي،  

ٱمف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص
، " فكنن هكذا التوجيكه امهلي يؤككد علا الو كائف ال بويكة [45]العنكبوت:   َّ

اخلاصككككككككككككككة للصككككككككككككككالة، وهذا يعين أن للصككككككككككككككالة دور ا مهم ا جد ا يف تربية الفرد 
واجملتمع، وتنمية احلس امصكككككككككال ي واخلريي لدى املسكككككككككلم، وتشككككككككككيل ثوافة 
النهي عن الفحشككككككككككككككاء واملنكر، وهذا البعد ال بوي للصككككككككككككككالة يبني لنا امتدادر 
الت ثريات العميوة للصكككالة، لتمس جوانب أسكككاسكككية عديدة يف  ياة امنسكككان 

 اجتا  االنسككجام الفردية واالجتماعية، وتعمل علا تهيريها والسككري  ا قدم ا يف
والصكالر واخلري، الذي ينشكد  امسكالُم يف  ياة املؤمن بصكفة عامة" ) مود،  

 (.11م، ص2017
وعلا الصكككعيد االجتماعي، فنن "الصكككالة ثروة أسكككاسكككية ال تودر بثمن،  
ملن وعا موكاصكككككككككككككككدهكا، وأدر  دورهكا يف حتويق التزكيكة الرو يكة والسككككككككككككككلوكيكة، 
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سكككككككلمني، وعمل علا إدخاهلا ضكككككككمن الثروات والتنمية االجتماعية يف  ياة امل
الكبرية اليت ميتلكها اجملتمع من أجل النهوض أبوضككككككككاعه، ول ينظر إليها نظرة 
جزئية بسككككككككيطة كما هو واقع املسككككككككلمني يف نظرهتم للصككككككككالة اليوم، فالصككككككككالة 
إبمكاهنا أن حتدن تهيريات كبرية وعميوة ومتجددة يف  ياة املسكككككككككككككلمني، إن 

إليها، و وووا مواصكككككدها عرب أنظمتهم ال بوية، وبيئاهتم   هم صكككككححوا نظرهتم
 (.  213ن، 2014األسرية، ومؤسساهتم املساجدية" )بو،اين، 

إن "مواصككككككككدية الصككككككككالة يف امسككككككككالم، تعين حتصككككككككني العول من الفكر  
والسكككككككلو  املنحر ، والوسكككككككيلة املثلا جللب املصكككككككا  ودرء املفاسكككككككد واآل م، 

يف اجملتمع، وإن الوعي اجملتمعي بوويمو الصككككككككككككككالة   وحتويق األمن واالسككككككككككككككتورار
ومواصككدها، مينح الفرد واجملتمع، خصككائص التفكري السككليم، والسككلو  الوو ، 

 (.200م، ص2016يف درء املخا ر والفنت والصراعات" )الدرديري، 
وهكذا هي الصكككككككالة مدرسكككككككة  رابنية  تربوية، يتخر  منها املصكككككككلي مرات 

لم العبادة، متضككلع ا من الويم  عديدة،  امال  معه مشككع ل اهلداية، م قي ا يف سككُ
 األخالقية،  افظ ا و امي ا للحوو، االجتماعية.
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 مشكلة الدراسة: 1-2
تعد نظرُة كثري من املسككككككلمني للصككككككالة نظرة  قاصككككككرة  منحصككككككرة  يف أدائها 
شككككككال  بال مضكككككمون، وصكككككورة بال رور، بل " صكككككارت الصكككككالة عند كثري من 

ا  ا(، ب3املصككككلني عادة ال فوه ملعانيها")الال م، د.ت، ص يسككككبب  لك فود 
لثمارها، واغتنام آ رها، وإم "إ ا أمعنا النظر يف الصكككالة وقيمها ومواصكككدها، 
لوجدمها تتجه ابمنسككككان حنو تربية الوجدان، وتسككككمو ابلنفس امنسككككانية إىل 

م،  2016وككاء" )الككدرديري،  معككاين امميككان، وترتفع  ككا إىل مراتككب الطهر والن
171.) 

نة وتصككككفيتها عما يشككككو ا،  هذا وقد تسككككابق علماُء امسككككالم لتنوية السككككك
، -صككككككلا هللا عليه وسككككككلم-ف لفوا يف  لك املؤلفات، وصككككككنفوا أ اديل الن  

وفق ما هليه عليهم أهداُفهم وبواعُثهم، إال أن هنا  مصككككككككككككنف ا قد تلوا  الناُس  
بان، وأثىن عليه العلماُء، واجة ملزيد من الدراسكككككات ابلوبول، وسكككككارت به الرك

ال بويكة،  لكك أن مصككككككككككككككنوفكُه  كر يف موكدمتكه أن البكاعكل الكذي دفعكه لتك ليف  
النووي مؤلف كتكككككاب رايض   يوول  تربوي ابملوكككككام األول،  إمنكككككا هو  الكتكككككاب 

ا من أ ع خمتصككككككككككككر   فرأيت أن  الصككككككككككككاحلني، والذي هو موضككككككككككككع الدراسككككككككككككة: "
ا لصككككككا به إىل اآلخرة،  علا ما يكون  ريو  مشككككككتمال   األ اديل الصككككككحيحة،

ا لل غيب وال هيب وسائر أنواع آداب جامع    ، آلدابه البا نة والظاهرةو صال  
ورايضككككككككككككككات النفوس، وهتكذيكب األخال،،   ،من أ كاديكل الزهكد  السككككككككككككككالكني
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ه،  1428النووي،  و هككارات الولوب وعالجهككا، وصككككككككككككككيككانككة اجلوارر …" )
 .(6ص

رايض الصاحلني  لة من أ اديل الصالة، وما يتعلق    وقد  وى كتابُ 
 ا من علو املنزلة، وعظيم الفضكككككككككل، وما اشكككككككككتملت عليه من قيم وأسكككككككككاليب 
تربويكة، متعكددة جلوانكب و،كاالت الويم األسكككككككككككككككاسككككككككككككككيكة، التعبكديكة واألخالقيكة  
واالجتماعية، واليت تصكككل ابملسكككلم  ال امتثاهلا إىل السكككعادة احلويوة، با  تم 

البا ل الوقو ر عليها واسكككككتنباط مضكككككامينها وأسكككككاليبها، والتنويب عما علا 
،  ال بوية من قيم تعبدية وأخالقية واجتماعية، والكشكف عن األسكاليب حتتويه  

املؤسكككككككككككسكككككككككككة -مث تود  االق ا ات لتفعيل وتطبيق تلكم الويم علا األسكككككككككككرة 
وية املسااتنة ة املضاااما ال بفجاءت هذ  الدراسككة بعنوان:  ،  -ال بوية األوىل

، يف  كاولكة لتجليكة و كائف  من أحاايياا الةااااااااااايف  وس ةي اا اا   ا سااااااااااا  
الصكككالة ال بوية، وتصكككحيح النظرة الهالبة جتا  هذ  الشكككعرية، من خالل ما   

 استنبا ه.
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 أسئلة الدراسة: 1-3
 حتاول هذ  الدراسة امجابة علا السؤال الرئيس: 

ة من أ اديل الصالة وتطبيواهتا يف  ما املضامني ال بوية املستنبط
 األسرة؟

 ويتفرع من هذا السؤال ما يلي: 
▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 
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 أهداف الدراسة: 1-4
 

 

 

 

 

 



21 

 أهمية الدراسة: 1-5
يككة هككذ  الككدراسككككككككككككككككة من خالل اجلككانككب النظري، واجلككانككب  تنبع أمه     
 التطبيوي: 

▪ 
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▪ 

 

هذ  الدراسككككككككة يف تربية    . يؤمل البا ل أن تسككككككككتفيد األسككككككككرة املسككككككككلمة2
 وتوجيه أبنائهم.

. يؤمل البا ُل أن تسكاهم هذ  الدراسكة يف احلد من بعا السكلوكيات 3
غري املرغوبكة، يف األسككككككككككككككرة املسككككككككككككككلمكة، من خالل غرس الويم ال بويكة  

 املستنبطة من أ اديل الصالة.

قد تسكككككهم هذ  الدراسكككككة يف رفع قيمة شكككككعرية الصكككككالة يف نفوس أفراد . 4
 املسلمة. األسرة
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 حدود الدراسة: 1-6
أ اديل الصكككككككالة من كتاب الفضكككككككائل يف رايض    احلدوي املوضاااااو ية:     

 الصاحلني.
 .كتاب رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني  احلدوي املكانية:     

 مصطلحات الدراسة:  1-7
والويم : هي "كافة األسككككككككاليب والوسككككككككائل واألفكار املضاااااااما ال بوية

واملمكارسكككككككككككككككات ال بويكة اليت تتم من خالل العمليكة ال بويكة لتنشككككككككككككككئكة األجيكال 
ا لةهككككدا  ال بويككككة املرغوب فيهككككا" )الككككدوسككككككككككككككري،   املختلفككككة عليهككككا حتويوكككك 

 (.40هك،  1426
: اسكككتخرا  أبر، الويم واألسكككاليب  ات البعد املضااااما ال بوية ائ ائي ا
 ال بوي من أ اديل الصالة.

"اسكتخرا  املعاين من النصكوص بفرط الذهن وقوة املساتنة ة:  املضااما 
 (.22هك، 1405الور ة" )اجلرجاين، 

 بق: الطبق غطكاء ككل شككككككككككككككيء، واجلمع أ بكا،،  "الت ةي اا  ال بوياة:  
انطبق وتطبق: غطكككككا  وجعلكككككه مطبوكككككا  ) أ بوكككككه و بوكككككه  ابن منظور، وقكككككد 

 (209، ص10ه،  1414
اخلطوات العمليككة، اليت تووم  كا ،مككل  التع يف اإلئ ائي للت ةي اا :  

األسككككككككرة، لتفعيل ما توصككككككككلت إليه الدراسككككككككة، من الويم واألسككككككككاليب ال بوية،  
 املستنبطة من أ اديل الصالة، يف اجلانب التعبدي واألخالقي واالجتماعي. 
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هو ما ميكن اسككككتنبا ه من قيم تربوية من التع يف اإلئ ائي للدراساااة:  
تعبدي واألخالقي واالجتماعي، إضكككككككافة إىل أ اديل الصكككككككالة، يف اجلانب ال

 األساليب ال بوية، وخطوات تطبيق هذ  الويم علا األسرة.
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 منهج الدراسة1-8
قام البا ُل يف هذ  الدراسككككككككككة ابسككككككككككتخدام املنهج االسككككككككككتنبا ي  ألنه  

 األقرب لطبيعة الدراسة الوائمة علا استنباط املضامني.
من  ر، البحكل  السككككككككككككككتنتكا    ه( أبنكه: " ريوكة1419ويعرفكه ايجلن )

أفكاري ومعلوماتي من نصكككوص وغريها، وفق ضكككواب  وقواعد  ددة ومتعار  
 (.22عليها" )ص

 وط ي ة الةاحا   هذه الدراسة: 
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 الفصل الثاني
 اإلطار املفهومي والدراسات السابقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار املفهومي والدراسات السابقة 

 أوال: اإلطار املفهومي.
  .مفهوم الصالة

 الصالة يف الشريعة اإلسالمية.مكانة 
 فضائل الصالة.

 دور الصالة يف صناعة املربي.
 دور الصالة يف تكوين املرتبي.

 ضابط الصالة املقصودة. 
 نبذه خمتصرة عن اإلمام النووي.

 نبذه خمتصرة عن كتاب رياض الصاحلني.
 املضامني الرتبوية. 

 القيم الرتبوية.
 األساليب الرتبوية.

 التطبيقات الرتبوية.
 ثانيا: الدراسات السابقة: 

 دراسات تناولت شعرية الصالة.
 دراسات تناولت املضامني. 

  عالقة هذه الدراسات بالدراسة احلالية.
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 أوال: اإلطار املفهومي: 
 مفهوم الصالة:  2-1-1
▪ 

ألن املصكلي يلني    "ف ما الصكالة فيوال: إهنا من صكليت العود، إ ا لينته
 (.538ه، ص1406)ابن فارس،  وخيشع. والصالة: الدعاء والرمحة".

"والصكالة: الدعاء، والرمحة، واالسكتهفار، و سكن الثناء من هللا عز وجل 
ركوع وسكجود، اسكم يوضع  ، وعبادة فيها -صكلا هللا عليه وسكلم-علا رسكوله  

ه، 1426)الفريو، آابدي،  موضككع املصككدر. وصككلا صككالة، ال تصككلية: دعا"
 (.1304-1303، ص ص1 

( "والصكالة: الدعاء واالسكتهفار، وصكالة هللا ه1414و كر ابن منظور)
ميت فسكككُ  ،علا رسكككوله: رمحته له و سكككن ثنائه عليه، وأصكككلها الدعاء يف اللهة

 .(466-465، ص 14)  "ا يف اللهة التعظيمببعا أجزائها، وقيل: أصله
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 مكانة الصالة يف الشريعة اإلسالمية:   2-1-2
حتتل الصالُة مكانة  رفيعة من بني تلك العبادات، وال أدل من  لك إال 

صكككلا هللا -أهنا العبادة الو يدة اليت فُرضكككت من فو، سكككبع لوات علا نبينا  
، هي شككعار امسككالم، والفار، من هللا مباشككرة، من دون واسككطة -عليه وسككلم

بني امسكالم والكفر، أفضكل عبادة، وأجل قربة، إ ا صكلحت صكلح ما بعدها 
من العمكل، وبفسككككككككككككككادهكا يفسككككككككككككككد العمكُل، وفيمكا يلي  كر ألبر، معكال مككانكة 

 الصالة يف الشريعة امسالمية: 
ملسو هيلع هللا ىلص 
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 ين ىن من   خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ

 نث ُّٱ َّ مه جه

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك   يق ىق يف ىف يث ىث

َّ نن من زن رن مم   ام

 حض جض مص خص حص ُّٱ

  َّ مع جع   مظ حط خضمض
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قال   املللوالصكككالة مشكككروعة يف  يع ه(: "1412ويضكككيف العثيمني )
]آل عمران:  َّ مث هت مت خت   حت جت هب مب ُّٱهللا تعاىل: 

وقد فرضككككها  ، و لك ألمهيتها، وألهنا صككككلة بني امنسككككان وربه عز وجل  [43
صككككككككككككلا هللا عليه -هللا سككككككككككككبحانه وتعاىل علا هذ  األمة علا رسككككككككككككوله  مد 

وأتمل كيف أخر هللا تعاىل فريضككككتها إىل ، ليلة عر  به بدون واسككككطة  -وسككككلم
 ألهنا:   إشادة  ا، وبيام ألمهيتها  الليلة تلك 

 رسوله بدون واسطة. علارضت من هللا عز وجل فُ أول: 
صككككككلا هللا عليه -رضككككككت يف ليلة هي أفضككككككل الليا  لرسككككككول هللا  فُ   اثنيا:

 فيما نعلم.  -وسلم
 رضت يف أعلا مكان يصل إليه البشر.فُ  اثلثا:
 بة هللا هلا، وعنايته  ا  رضكككت  سكككني صكككالة، وهذا يدل علا فُ   رابعا:

سككككككككبحانه وتعاىل، لكن خففت فجعلت  سككككككككا ابلفعل و سككككككككني يف امليزان،  
 .(6-5، ص2 )". فك منا صلا  سني صالة
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 فضائل الصالة:  2-1-3
إن املتك مكل ملكا رتبكه هللا جكل وعال من أجور وفضكككككككككككككككائكل وغنكائم ملن أقكام 

لها، فاملصككككككلي من الصككككككالة، يعجب من  ب هللا سككككككبحانه هلذ  العبادة وأله
 ني النداء للصكككالة، واسكككتعداد  ابلوضكككوء، واملشكككي هلا، وانتظار أدائها، وبعد 
االنوضككاء منها، موعود بنصككيب وافر من احلسككنات، وتكفري السككيئات، ورفعة 

أل ": -صلا هللا عليه وسلم-عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا  الدرجات،  
ئا ، ويكف  به اخل ااي؟ اسااااةاو الوضااااو  الدر به هللا  ي فع  أيلكم  لى ما 

 "  املكاره، وكث   اخل ا اىل املساااااااااائد، وانت ار الةااااااااايف  بعد الةااااااااايف 
، وصححه األلباين(، 7209، ر134، ص12هكككككك،  1421)مسند أمحد،  

 وفيما يلي إيضار لبعا فضائلها: 
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 مث هت مت خت حت جت هب مب   خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ

 َّ جح   مج حج

 

 زب  رب  يئ   ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ 

 مث  زث رث يت نتىت مت   زت رت ىبيب نب مب

 لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث   نث

   نن  من زن ممرن ام يل ىل مل   يك ىك مك

 َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن

 جس مخ جخ مح جح ُّٱ 

 مظ حط مض   خض حض جض مص خص حص مس خس   حس
َّ  مف خف حف جف مغ  جغ مع جع

 جت هب ُّٱ 

َّ جح    مج حج مث هت مت خت حت
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   دور الصالة يف صناعة املربي: 2-1-4
تعككد و يفككُة ال بيككة محال  ثويال  ينهككك كككاهككل املريب  إ  أنككه يتعككامككل مع  

بشككككككر، لكل وا د منهم ميوله و بائعه، واليت هب عليه مراعاهتا وإشككككككباعها،  
وغرس الويم امسككككالمية النبيلة، وتكوين مناعة  اتية، حتد من سككككراين الفسككككاد 

يف نفسكككه، مصكككلح لهري   إليها، بل و اربته والوضكككاء عليه، وبناء مربّي صكككا   
للوصككككككككككككككول إىل اخلرية املنشككككككككككككككودة، ككل  لكك وغري  بكا  تكاجكه املريب يف ر لتكه  
ال بوية يُعدك أمر ا شكككككككككككاق ا،  تا  معه إىل رافد متني، يعينه ويسكككككككككككاند  يف الويام 

 مبهمته علا أكمل وجه وأ سن  ال.
صكككككككلحني، أبر، ولذا ملا كان األنبياء عليهم السكككككككالم قادة املربني وأئمة امل

هللا جل وعال لنا يف الورآن الكر  صككلتهم ابلصككالة، وأمرهم إبقامتها واحملافظة 
عليها يف دعوهتم ألقوامهم، وللمربني فيهم أسككككككككككوة   سككككككككككنة  يوول تعاىل  كر  

 مخ جخ مح جح مج   حج مث هت مت ُّٱخما ب ا موسككككككككككككا وهارون:  

 .[87]يونس:  َّ حض جض مص حصخص مس   خس حس جس
 مك ُّٱلسكان عيسكا عليه السكالم بووله:ويذكر سكبحانه وصكيته علا  

ٱ.[31]مر :  َّ نن من زن رن مم   ام يل ىل مل يك ىك

وها هم قوم شكككككككككعيب اع ضكككككككككوا  ريوه وأنكروا دعوته وخا بو  ابلعمل  
   حئ جئ يي ىي ني ُّٱ  الذي يرونه مداوما عليه  يوول سكككككككككككككبحانه:

 َّ جح مج حج مث هت   مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 .[87]هود: 



35 

صكككككلا هللا -ه( إىل املريب األعظم نبينا  مد  1428)ويشكككككري السكككككعدي 
كلف  كككا، وهي "ال بيكككة علا األعمكككال ، وإىل الو يفكككة اليت  -عليكككه وسككككككككككككككلم

(،  66ص) الصككككككككاحلة والتربي من األعمال الردية، اليت ال تزكا النفوس معها"
وعن األمر الكذي أوصككككككككككككككا  ربكه جكل وعال ابحملكافظكة عليكه، والعنكايكة بكه  لتحمكل  

 يل ىل مل خل ُّٱمشكككككككا، دعوة الناس لتسكككككككالم، وتربيتهم عليه  يوول تعاىل: 

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من   خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 .[6 - 1]املزمل:  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي   ىي

ويشري البا ُل إىل أن ما مر من عناية األنبياء ابلصالة و رصهم عليها 
هب أن أيخذ  املريب ابحلسككككككككبان، مت سككككككككي ا  م، سككككككككائر ا علا  ريوهم، مؤمال  
الوصكككول ملا يرجو من إخرا  جيل صكككا  دنيا وآخرة، بتحويق إقامة الصكككالة،  

إىل الرب سككككبحانه،  واحملافظة عليها  إ  أن من معاين الصككككالة إ هار االفتوار 
والرباءة من احلول والووة، و لكب املعونكة منكه سككككككككككككككبحكانكه يف ككل األمور  يوول 

،  [45]البورة:    َّ جح    مج حج مث هت مت خت حت جت هب ُّٱتعككاىل:  
 ه،1420ابن كثري،)  "عن ابن جرير قككككال: إهنمككككا معونتككككان علا رمحككككة هللا"

 (.253، ص1 
وك نه سككككبحانه يشككككري إىل أن امنسككككان لن خيلو يف مسككككرية  ياته وعمله 
ال بوي من منهصات وكوادر ال يستطيع حتملها ومواجهتها لو د ، واليت من 
أعظمها صككككالر األبناء، با قد يسككككبب له االنفعالر ويفود  التوا،ن، فكان ال 

زانه، ويكفيه ، ويعيد له اتيووي عضد ، ويشد من أ،ر بد له من معني ونصري  
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 حت جت هب ُّٱما أمهه، ف رشكد سكبحانه إىل االسكتعانة  ذ  الشكعرية: 

 .[45]البورة:  َّ جح    مج حج مث هت مت خت
  - صكلا هللا عليه وسكلم-وال يوجد مربّي عاىن و زن وأو ي كرسكول هللا 

داود،   )أبو  ا"صككككككككككككككلّ  أمر   زبه  "يف سككككككككككككككبيل دعوة قومه وتربيتهم، ولذا فكلما 
، أو أصكككابه  إ ا نزل به هم    :أي" (،ه األلباين، و سكككن1319، ر35، ص2 
 :أي [45]البورة:   َّ خت حت جت هب ُّٱحنو  قوله تعاىل:  و ، اصكككككككككل  غم  

الصككككككككككالة عند   اسككككككككككتعينوا علا البالاي والنوائب ابلصككككككككككرب عليها، وااللتجاء إىل
 (.1093، ص3ه،  1417)الطي ،  وقوعها"

فالصكالة إ ا تسكاعد املريب علا التهلب علا مشككالته وأ،ماته وتوتراته،  
لكككه اهلكككدوء البكككدين والعولي، والطمككك نينكككة  ليووم مبهمتكككه برا كككة ابل،  وجتلكككب 

 "الةاايف    يين  ق    وئعل ": -صككلا هللا عليه وسككلم-وصككفاء  هن  قال  
، وصككككككككككككككححككه 12239، ر305، ص  19ه،  1421)مسككككككككككككككنككد أمحككد،  

اي "فسككريته عليه السككالم  افلة ابلشككدائد واملعضككالت  ولذا يوول:   األلباين(،
الةااااااااااايف    أقم  د.ت.،  ا"باااااا أرحنااااااا  بيفل  داود،  )أبو  ، 296، ص4، 

، وصككككككككككككككححككككه األلبككككاين(، فيتخلص من  ككككاالت امرهككككا، والولق  4985ر
الصالة جامعة لة كار والدعوات، والتوتر، ومن مشاكل احلياة  و لك ألن "

ولذا قال:   لةفعال واحلاالت، وتريح من كل هم، وتفر  من كل غموشكاملة 
 (. 1247، ص4ه،  1417الطي ، ) "أرحنا با اي بيفل"
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الصالة ،لبة للر،،،  افظة للصحة، دافعة لة ى، مطردة وإ ا كانت )
لةدواء، موويكة للولكب، مبيضككككككككككككككة للوجكه، مفر كة للنفس، مكذهبكة للكسككككككككككككككل، 

وى، شككككار ة للصككككدر مهذية للرور، منورة للولب،  منشككككطة للجوارر، بدة للو
 افظة للنعمة، دافعة للنومة، جالبة للربكة، مبعدة من الشككككككككككيطان، موربة من 

وابجلملة: فلها أتثري عجيب يف  فظ صكككككككحة البدن والولب، وقوامها ، الرمحن
ودفع املواد الرديئكة عنهمكا، ومكا ابتلي رجالن بعكاهكة أو داء أو  نكة أو بليكة إال 

وللصكككالة أتثري عجيب يف دفع ،  ن  ظ املصكككلي منهما أقل، وعاقبته أسكككلمكا
التكميل  اهرا واب نا، فما  شكككككككككرور الدنيا، وال سكككككككككيما إ ا أعطيت  وها من

استدفعت شرور الدنيا واآلخرة، وال استجلبت مصاحلهما مبثل الصالة، وسر 
جل  لك أن الصككككككالة صككككككلة ابهلل عز وجل، وعلا قدر صككككككلة العبد بربه عز و 

تفتح عليه من اخلريات أبوا ا، وتوطع عنه من الشكككرور أسكككبا ا، وتفيا عليه 
مواد التوفيق من ربكه عز وجكل، والعكافيكة والصككككككككككككككحكة، والهنيمكة والهىن، والرا كة 

( )ابن الويم، والنعيم، واألفرار واملسككككككرات كلها  ضككككككرة لديه، ومسككككككارعة إليه.
إقككامتهككا واحملككافظككة   (، كككان علا املريب احلرص علا305، ص4ه،  1415
 عليها.
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 دور الصالة يف تكوين املرتبي:  2-1-5
ملا كانت غاية املريب الكربى هي" حتويق العبودية هلل يف  ياة امنسكككككككككان 

واالجتمككككككاعيككككككة" جيككككككل أي  90ه،1434النحالوي،  )  الفرديككككككة  وتكوين   ،)
الفحشككككككاء، وأينف عن املنكر، كانت هذ  الشككككككعرية،  ووة  ملا سككككككبق و،ايدة،  
بل هي "التعبري العملي الذي ميارسككككككككككككه املسككككككككككككلم  س مرات يف اليوم والليلة  

(، و"إ دى  11م،ص2011مصككككككككككككككطفا،  ) ليحوق العبودية هلل رب العاملني"
ص(، والرادع 217ه،  1416الكيالين،  )  ال  كات العمليكة لعالقكة العبوديكة"

  حس  جس مخ جخ مح جح ُّٱاألكرب عن الفحشككككككاء واملنكر  يوول سككككككبحانه:  

 جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس
"والفحشكككككككككككككككاء: كككل مككا اسككككككككككككككتعظم    [45]العنكبوت:      َّ  مف خف حف جف مغ 

واسكككتفحن من املعاصكككي اليت تشكككتهيها النفوس، واملنكر: كل معصكككية تنكرها 
العوول والفطر، ووجه كون الصكككككككككككككالة تنها عن الفحشكككككككككككككاء واملنكر أن العبد 

 قلبه، ويتطهر فؤاد ، املويم هلا، املتمم ألركاهنا وشكككككرو ها وخشكككككوعها، يسكككككتنري
ويزداد إميانه، وتووى رغبته يف اخلري، وتول أو تعدم رغبته يف الشر، فبالضرورة 
مداومتها واحملافظة عليها علا هذا الوجه تنها عن الفحشككككككككككاء واملنكر، فهذا 
من أعظم مواصكككككككككككدها وَثراهتا، ومن مثر يف الصكككككككككككالة موصكككككككككككود  أعظم من هذا 

ن  كر هللا، ابلولب واللسكان والبدن، فنن هللا وأكرب، وهو ما اشكتملت عليه م
تعاىل إمنا خلق اخللق لعبادته، وأفضككككككككككل عبادة توع منهم الصككككككككككالة، وفيها من 

 (.632ه،ص1421عبودايت اجلوارر كلها ما ليس يف غريها" )السعدي، 
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وملا كان من أبر، و ائف الصالة ومواصدها العظام حتويق العبودية هلل، 
صككككلا -اء واملنكر، جاء األمر من هللا سككككبحانه لرسككككوله واالنتهاء عن الفحشكككك

لّو أهله علا الصككككككككككككككالة  قال تعاىل:  -هللا عليه وسككككككككككككككلم   حت جت هب ُّٱوو

، وهككككذا أمر  [132] ككككه:  ٱ خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت
للمربني من أمته بهرس قيمة الصككككككككككالة،   -صككككككككككلا هللا عليه وسككككككككككلم-من الن  

عن عمرو بن شكككككككككعيب، وتعظيم قدرها، ملن هم حتت أيديهم من الصكككككككككبيان  ف
م وا ": -صكككككككلا هللا عليه وسكككككككلم-عن أبيه، عن جد ، قال: قال رسكككككككول هللا  

واضااااا بوهم  ليها، وهم أبنا  أوليكم ابلةااااايف  وهم أبنا  ساااااةع سااااانا،  
، 495، ر133، ص1و داود،  )أب  " شااااااااا  وف قوا بينهم   املضاااااااااائع

اليت سكككككككككيتلواها -وصكككككككككححه األلباين(، وهنا ينو  البا ل إىل الكمية العددية 
، من األمر ابلصككككالة، واحلل عليها، -الطفل من ولّيه  يلة السككككنوات الثالن 

اللف وأربع مئة أمر، يراد منها أن أيلف الصككككككككهري هذا آبا يزيد علا  سككككككككة  
جرى عليكه التكليف، ل هكد صككككككككككككككعوبكة يف العبكادة ويشكككككككككككككككب عليهكا،  ص إ ا  

 أدائها.
ه( إىل أمهية الصكككككالة علا الفرد، ومسكككككامهتها 1416ويشكككككري الكيالين )

يف جعلككه وككالككة توا،ن واعتككدال، وتزويككد  ابملنككاعككة الال،مككة جتككا  أمراض احليككاة 
املدنية  يوول: "فامنسكككككككككككان يف  ياته اليومية وتعامله مع البيئة احمليطة، يكون 

 لتصككككككابة مبرض عرضككككككة  للربح واخلسككككككارة، وهو يف  الة الربح يصككككككبح عرضككككككة  
الطهيان، وإسكككككككناد أسكككككككباب الربح لودراته العلمية املادية، وأنه قادر علا إدارة 
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احلياة ومعاملة أهلها ابجلربوت والطهيان، وإىل هذ  احلالة النفسية يشري قوله: 
، أما  ني خيسكككككككككر  [7، 6]العلق:      َّ مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ُّٱ

لتصككابة مبرض االسككتضككعا ،   امنسككان يف تعامله اليومي، فننه يصككبح عرضككة
وانتواص إنسككككانيته، والتوجه للراجني ابلتوسككككل واحلمد و لب العون، ويتعامل 
معهم ابلذل واهلوان، ويسككككري علا كل  ريق منحر  يف السككككلو  واالجتماع،  
ي )الطهيان(  ولكن املويم للصكككككككككالة تزود  الصكككككككككالة ابملناعة الال،مة إ،اء مرضكككككككككر

 (.211-210)ص  و)االستضعا ( املشار إليهما"
، متوجه ا لربه سككككككككبحانه يف كل  ني،  فهي تبويه متماسككككككككك ا صككككككككلب ا قواي 
موقنك ا أن احلكاجكات بيكديكه، راجيك ا فضككككككككككككككلكه ورمحتكه، خكائفك ا نومتكه وعوكابكه، كلمكا 
 سولت له نفسه االعتداء والظلم جاءت الصالة لتذكر  وقوفه بني يدي ربه.

وم  لبنة صككاحلة يف كيان األمة و ذا يتوصككل إىل بنائه بناء  متكامال، مك 
 اخلرّية، وجتعلككه "أكثر قوة وفككاعليككة يف عمككارة األرض، وحتويق خالفتككه عليهككا"

 (.12م، ص2011مصطفا،  )
م( يف دراسكككتها، أنه "من خالل العرض السكككابق 2017وتذكر شكككاليب )

للنتككائج، نال ظ أن االلتزام ابلصككككككككككككككالة لككه أتثرياتككُه اليت تعود ابمهككاب علا 
املراهق… ويتبني لنا أمهية اجلانب الرو ي للصككككككككككالة، يف حتويق   شككككككككككخصككككككككككية

شخصية امنسان واالرتواء به يف مراتب العبودية هلل  عن عبد هللا بن مسعود 
حت قون،  حت قون  "قال:   -صكككككلا هللا عليه وسكككككلم-رضكككككي هللا عنه، عن الن  

ل ه   حت قون، فإذا صااااااااليتم احت قون  فإذا صااااااااليتم الفا  مثساااااااالتها،    
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حت قون  حت قون فإذا صاااااليتم العةااااا  مثسااااالتها،    حت قون  مثسااااالتها،    
حت قون فإذا صااااااليتم حت قون      ،حت قون فإذا صااااااليتم املل ه مثساااااالتها

)الطرباين،  "العشاا  مثسالتها،   سنامون، فيف يكتع  ليكم حت سساتي  وا
 ، و سنه األلباين(.121، ر،19، ص1 

 ثري السككككككككككككل  لةخطاء واالحنرافات واملعاصككككككككككككي  ونوصككككككككككككد ابال  ا، الت
والضككككهو ات االجتماعية علا التوا،ن الفكري والنفسككككي والرو ي والسككككلوكي  
للمسككككلم، وما ي تب علا  لك من بارسككككات غري سككككوية يف  ياته، ونوصككككد  
بهسكككلتها هنا أي الت ثري امهايب للصكككالة يف اسكككتعادة  الة التوا،ن الذايت، من 

به كل صككككككالة من الصككككككلوات اخلمس من وعي معريف، و اقة خالل ما تزود  
رو ية، تعز، من صكككككككككككالبة إرادته، وقوة إميانه، وقدرته علا  اسكككككككككككبة نفسكككككككككككه، 

 (.316-315ومراجعة أخطائه، واستعادة توا،نه.")ص 
)د.ت(، علا دور الصكككككالة الكبري يف ال بية، أبن" ال بية   ويؤكد الال م

هي الصككككككككككككككالة، وككل مكا عكدا  لكك من أمور ال بيكة، فهي أمور فرعيكة أتيت تبعكا 
هلذا األصكككككل العظيم، الذي يصكككككنع رور امنسكككككان، وير  نفسكككككه تربية يسكككككهل 
معهكا ككل تربيكة، وميكن معهكا غرس ككل فضككككككككككككككيلكة، واقتالع ككل ر يلكة بيسككككككككككككككر 

أما من يفود ال بية علا الصككككككككككككالة، فيصككككككككككككعب مال وة مفردات  وسككككككككككككهولة،  
سكككككلوكه، وتعديل أخالقه وتصكككككرفاته، إن ال بية علا الصكككككالة، تزرع يف النفس 
الووة املوجهة للذات اليت توودها إىل املكرمات، وتذودها عن السكككككككككككفاسكككككككككككف 

 .(14والدمءات")ص
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 ضابط الصالة املقصودة:  6: -2-1
مهم، هل ما مرَّ من فضككككككككككككائل وآ ر تتحوق لكل وها هنا يرب، سككككككككككككؤال 

؟ هنا  مصكككككككلكون كثر، ومع  لك يصكككككككدر منهم سكككككككلوكيات مؤ ية، ول  مصكككككككلّي
تنههم صككككككككالهتم عن الفحشككككككككاء واملنكر، ول تسككككككككهم صككككككككالهتم يف صككككككككال هم  

 وإنتاجيتهم، فما السبب؟
هنا  فر، شكككككاسكككككع وبون واسكككككع بني )أداء الصكككككالة( و)إقامة الصكككككالة(،  

 ذا الفر، يتمايز املصلون، وبه يت ثرون ويؤثّورون.وبناء  علا ه
وهلكذا ينو  البكا كُل إىل أن معظم ألفكا  الصككككككككككككككالة اليت وردت يف الورآن  
علا سككككبيل املدر والثناء، أو ما يرتبه هللا سككككبحانه من األجر واملثوبة، جاءت 

 مو نة بك )إقامتها(، إما لفظ ا أو ضمن ا، ومنها ما يلي: 
 

   خض  حض جض مص خص حص مس خس   حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ

  َّٱ  مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض

 خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ 

 َّ جح مج حج مث متهت خت حت جت مبهب

 زب رب يئ ُّٱ 

 خن  حن جن   يم ىم ُّٱ  َّٱيب ىب   نب مب

 َّ حي جي يه  ىه   مه جه ين ىن من
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 مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ 

  َّ خف حف جف مغ جغ مع   جع

 رب يئ   ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ 

 مث  زث رث يت نتىت مت زت رت ىبيب نب مب زب

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 ىن    نن من زن ممرن ام يل ىل مل   يك ىك

  ٱَّ ني مي زي ري ٰى ين

▪ 

وإ ا علم املصككككككككككككككلي أنكه لن يتمكن من قطف َثكار الصككككككككككككككالة الوجكدانيكة 
والسكككككلوكية، والوصكككككول للهد  املنشكككككود، والتنعم  ا، إال إبقامتها كما أمر هللا 
يف الورآن، كان لزاما عليه معرفة معىن إقامتها، ويسرد البا ُل  لة  من أقوال  

 العلماء يف  لك: 
▪ 

دام وثبت، وليس من الويام علا الرجل، وإمنا  :يوال: قام الشكككككيء أي"
  قال الشككككككككاعر، وقامت بنا احلرب  هر وثبت :أي ،هو من قولك: قام احلق

 (.168، ص1ه،  1384الور  ، ) علا سا،"
 

َّ    ينٱٱُّ
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َّ   جه ين ُّ

 مص خص ُّٱ

  َّٱ  مف حط مض   خض حض جض
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ه( هككككذا املعىن بوولككككه: "ولككككذلككككك مييز الورآُن 1416ويؤكككككد الكيالين )
الكر  بني )مويمي الصككككككككككككككالة(، الكذين يويمون معكانيهكا يف واقع احليكاة، وبني 
)املصككلني( الذين هم عن صككالهتم سككاهون، أي سككاهون عن إقامة معانيها يف 
 يكككاهتم، فكككالكككذين )يويمون الصككككككككككككككالة( ي  ون معكككانيهكككا يف تطبيوكككات ونظم 

قع احلياة ويف شكككككبكة العالقات االجتماعية  لذلك يبوون يف وبارسكككككات يف وا
صككككالة دائمة يف  االت الربح واخلسككككارة، ويف  االت النجار والفشككككل، ويف 
 االت الووة والضككككعف…  وهلذا الفر، بني )مويمي الصككككالة( و)املصككككلني( 

 حط خضمض حض جض مص خص حص ُّٱككان دعكاء إبراهيم عليكه السككككككككككككككالم:  

، وما مدر هللا املصكككككككككككككلني إال وقرن ألاءهم  [40]إبراهيم:   َّ مع جع   مظ
 جع  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱبلفظ امقكككامكككة  مثكككل قولكككه تعكككاىل:  

 زث رث يت ىت ُّٱٱ، وقولكه:  [55]املكائكدة:  ٱ َّٱخف حف جف مغ جغ مع

 يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

 (.213-212ص ص[  )41]احلج: ٱ َّٱىل مل
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 نبذه خمتصرة عن اإلمام النووي رمحه اهلل:  2-1-7
▪ 

▪ 

▪ 

ا ع" لا املشكككككايً شكككككر  ا وتصكككككحيح ا كان يورأ يف اليوم اثين عشكككككر درسككككك 
درسكككني يف الوسكككي ، ودرسكككا يف املهذب، ودرسكككا يف اجلمع بني الصكككحيحني، 
ا يف أصكككول الفوه،  ودرسكككا يف ألاء الرجال، ودرسكككا يف صكككحيح مسكككلم، ودرسككك 
، اترة يف اللمع أليب إسحا، واترة يف املنتخب للرا،ي، ودرس ا يف أصول الدين

 من العلم والزهد والتوشكككف واالقتصكككاد يف وقد كان رمحه هللا علا جانب كبري
العين والصكككككككرب علا خشكككككككونته، والورع الذي ل يبلهنا عن أ د يف ،مانه، وال  

 (.911-910ه، ص ص1413")ابن كثري، قبله بدهر  ويل
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وكان مع تبّحر  يف العلم وسعة معرفته ابحلديل، والفوه، واللهة، وغري    "
 الّزهد، وقدوة يف الورع، عد  املثل يف  لك با قد سارت به الرّكبان، رأسا يف

ه، 1406")ابن العماد،   األمر ابملعرو  والّنهي عن املنكر، قانعا ابليسكككككككككككككري
 (.619ص ،7 

▪ 
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 نبذه خمتصرة عن كتاب رياض الصاحلني:   2-1-8
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▪ 

ا نسككككككككككككككك ل هللا علمك  ه( يوول يف كتكابكه: "1405)  وهكا هو اممكام الكذه 
صككككككلا - ، وفسككككككر  الرسككككككولُ ا، تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به الورآنُ مفع  

قال عليه الصككككالة والسككككالم:   ، ول أيت هني عنه وفعال  قوال    -هللا عليه وسككككلم
فعليكككك اي أخي بتكككدبر كتكككاب هللا،  "  من رمثااع  ن سااااااااااان ، فلي  مين"ف

النووي(  رايض  وإبدمان النظر يف )الصكككككككككككككحيحني( و)سكككككككككككككنن النسكككككككككككككائي(، و)
 (.340، ص19 ) "وأ كار ، تفلح وتنجح
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 املضامني الرتبوية:   2-1-9

 يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ

 ىن  نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك

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

 نن  من ُّٱ

  َّٰى ين ىن
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▪ 

▪ 
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 القيم الرتبوية:  2-1-10
إن وضككككككككور الويم وغرسككككككككها يف نفوس امل بني أسككككككككاس  متني من أسككككككككس 
ال بية، وعامُل قوةي، به يتحدد مسكككككككككاُر اجملتمع، وعليه يعّول هنوضكككككككككه، وما من  
أمكة لكت وسكككككككككككككككادت إال وللويم عنكدهم شككككككككككككككك ن آخر، وهكذا عكام ومطرد يف 

ص تؤهلنا للرايدة اجملتمعات، كيف وللويم يف ،تمعنا امسككككككككككككككالمي، خصككككككككككككككائ
ه(: "الرابنية، وامنسككككككككككككانية،  1416والويادة  منها كما أشككككككككككككار إليها خياط )

والواقعية واملثالية، والشككككككككككمول والتكامل، والتوسكككككككككك  واالعتدال، واالسككككككككككتمرار 
(، "إن الويم 59ص) والتجديد، والوضكككككككككور وعدم التناقا، واملرونة والثبات"

اسكككككككككتطاعت بعد اجملا،فات والتجارب  امسكككككككككالمية والريية ال بوية امسكككككككككالمية
التارخيية املريرة اليت عانت منها البشرية، أن تنوذ العول املسلم، والوعي املعريف 
بشككككككككككل عام من االنشكككككككككطار الثوايف وال بوي، وخلصكككككككككت هذا العول من أن 

مسككككككككككككككعود،  )  يكون  ّمال  للصككككككككككككككراع والتبعثر والتفتككككت بني الو ي والعوككككل"
ين أن دراسكككككككككككككككة الويم يُعىن بتوجيكه السككككككككككككككلو ،  (، "وهكذا يع12ه، ص1419

وبواعثكككككه امل ابطكككككة" السككككككككككككككلو   الكككككداخلي حملرككككككات  احلرا   الكككككدقلكككككة، )  وتنظيم 
 (.15ه، ص1433
 
▪ 

( 500، ص12ه،  1414الويم مفردهككا قيمككة، ويككذكر ابن منظور )
 أن " الويمة: َثن الشيء ابلتوو ، وأتيت مبعىن االستوامة والثبات".
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 ودين قيم: مسكتويم ال ،ي  فيه. وخلق قيم:  سكن. وأمر قيم: مسكتويم."
 (.319، ص33الزبيدي،  )  ".وكتب قيمة: مستويمة تبني احلق من البا ل

▪ 

أبهنا "  طات  ه(،1418) جاء تعريف الويم يف موسكوعة نضكرة النعيم
واألشككككككككككككككيككككاء واألعمككككال  وموككككاييس حنكم  ككككا علا األفكككككار واألشككككككككككككككخككككاص  

واملوضكككككككوعات واملواقف الفردية واجلماعية من  يل  سكككككككنها وقيمتها والرغبة 
 ا، أو من  يل سكككككككككوئها وعدم قيمتها وكراهيتها، أو من منزلة معينة ما بني 

 (78هذين احلدين")ص 

▪ 

ه( الويم امسككككككالمية أبهنا: "،موعة من ضككككككواب   1430يعر  ايجلن )
املنافع والفوائد املادية واملعنوية االنسككككككككككككانية وامسككككككككككككالمية اليت تووم  ا  وائق 

 (.164ص) األشياء واألقوال واألفعال واأل كام"
ه( تعريف ا للويم أبهنا: "أ د احملددات للسككككككككلو ،  1416وينول خياط )

وهي ضكككككواب  اجتماعية تضكككككب  التفاعالت والعالقات بني األفراد، وهي اليت 
لو  املرغوب والسككلو  غري املرغوب، والدين امسككالميك هو املصككدر حتدد السكك

األسككاسككي للويم واألفكار املختلفة، اليت حتكم ال بية امسككالمية، واليت تضككب  
 (.33-34سلو  األفراد" )ص
ه(: "،موعة من األخال، اليت تصكككككنع نسكككككيج  1404)  ويعرفها قميحة

علا التفاعل احلي مع اجملتمع،  الشككخصككية امسككالمية، وجتعلها متكاملة قادرة 
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 وعلا التوافق مع أعضككككككائه، وعلا العمل من أجل النفس واألسككككككرة والعويدة"
 (.41ص)

ه( أبهنا "،موعة 1418كما جاء تعريفها يف موسككككككككوعة نضككككككككرة النعيم)
من املعايري واأل كام النابعة من تصككككككككككورات أسككككككككككاسككككككككككية عن الكون، واحلياة،  

سككككككككككالُم، تتكون لدى الفرد واجملتمع من وامنسككككككككككان، وامله، كما صككككككككككورها ام
خالل التفاعل مع املواقف واخلربات احلياتية املختلفة  ويل هكنه من اختيار  
أهدا  وتوجيهات حلياته تتفق مع إمكامته وتتجسد من خالل االهتمامات 

 (.79ص) أو السلو  العملي بطريوة مباشرة وغري مباشرة"
ويم أبهنا: "تلك املعايري اليت جاء  ه( تعريف ا لل 1425وينول الدوسككككككككككي )

 ا الورآُن الكر  والسككككككككككنة املطهرة، ودعا إليها امسككككككككككالُم، و ل علا االلتزام 
والتمسكك  ا، وأصكبحت  ل اعتواد واتفا، واهتمام لدى املسكلمني  إ  هثل 
ا حليكاهتم، مرجعك ا أل ككامهم  إ   كدد من خالهلكا املوبول وغري املوبول،  موجهك 

ن واملسككككككككككككتهجن، واملرغوب فيه وغري املرغوب فيه، من األقوال  واملسككككككككككككتحسكككككككككككك
 (.31-30ص ص) واألفعال ومظاهر السلو  املختلفة"

ويوصككككد البا ُل ابلويم خالل هذ  الدراسككككة أبهنا: كل ُخلق أو سككككلو  
ها وتنميُتها يف  أو ابعل تعبدي أو اجتماعي،  وته أ اديل الصككككالة، غرسككككُ

ية عالقة الفرد بربه، والورب منه، وحتويق نفوس أفراد األسككككككككككرة يسككككككككككهم يف توو 
التعبكككد هلل سككككككككككككككبحكككانككه، ويف تنظيم  يكككاتككه االجتمكككاعيكككة، ورب  عالئق األخوة 

 امسالمية، لبلوغ الهاية الكربى من الوجود.
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▪ 

 

 زت رت ىبيب نب مب زب رب ُّٱ

َّ يف ىف   يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت   مت

 

 خل ُّٱ 

  َّ ين ىن من خن   حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 

 

 حي جي   يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ

   رئ  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى   ٰر ٰذ ىييي مي خي

ٱٱٱٱٱٱ َّٱنئ مئ زئ

 زئ ُّٱ 

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب   مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
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  َّٱيث ىث نث   مث
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 األساليب الرتبوية:  2-1-11
إن جنارر العملية ال بوية، وضككمان حتويق نتائجها، مرهون  يف غالبه علا 
 بيعكة األسككككككككككككككلوب  إ  أنكه هو العكامكل الو يكد الوكادر علا اسككككككككككككككتجكابكة امل يب  
وقنكاعتكه مبكا لكدى املريب من قيم، فكم من مربّي متمكن ميلكك مكادة تربويكة ثريكة 

 خذله أسلوبه اخلا ئ.
أن منهج ال بيكة املتبع يف ،تمعنكا إسككككككككككككككالمي، فكنن املريب يسككككككككككككككتمكد   ومبكا

أسكككككككاليبه، من معني الو يني  ليووى قوامه، ويبل  غايته، ويشكككككككري البا ُل إىل 
أن من أعظم مزااي ال بية امسكككككككككالمية هي تعدد األسكككككككككاليب ال بوية وتنوعها،  

ا هعله يسكتجيب "مبا يتيح للمريب اختيار األنسكب واألفضكل لطبيعة امل يب، مب
 (.435ه، ص1420احلا،مي، ) ملؤثراهتا النفسية"

▪ 

 ،واألسكككككلوب ابلضكككككم: الفن  يوال: أخذ فالن يف أسكككككاليب من الوول" 
 ".أفانني منه :أي

، ه1414" )ابن منظور،  الطريق، والوجكككه، واملكككذهكككب:  واألسككككككككككككككلوب "
 (.473، ص1 

 ،العرب إ القات خمتلفةيطلق األسككككلوب يف لهة   :ا سااالوه   الللة"
  ابألنف،وللشكمو    ،وللمذهب ،وللوجه  ،وللفن  ،فيوال للطريق بني األشكجار

 (.302، ص2الزرقاين،  ) "ويوال لطريوة املتكلم يف كالمه ،ولعنق األسد
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▪ 

العربية علا أن  تواضككككككع املت دبون وعلماءُ ا ساااالوه   الصاااا يف :  "
 ،كالميكة اليت يسككككككككككككككلكهكا املتكلم يف أتليف كالمكهاألسككككككككككككككلوب هو الطريوكة ال

يف أتديككة    أو هو املككذهككب الكالمي الككذي انفرد بككه املتكلمُ   ،واختيككار ألفككا ككه
أو فنكه الكذي انفرد بكه    ،و هو  كابع الكالمأ  ،معكانيكه وموكاصكككككككككككككككد  من كالمكه

 (.303، ص2الزرقاين،  ) "كذلك   املتكلمُ 
بوية اليت يسككككككككككككتخدمها ه( أبهنا "هي الطر، ال  1420ويعرفها احلا،مي)

 (.435ص) املريب لتنشئة امل بني التنشئة الصاحلة"
ه،( ككذلكك أبهنكا: " ر، التعليم وال بيكة عمومك ا، 1428ويعرفهكا ايجلن )

ا أنظمككُة التعليم وال بيككة، وسككككككككككككككككب أهككدافهككا  ا وكيفكك  وختتلف يف حتككديككدهككا كمكك 
 (.207ص) وغاايهتا  ألهنا تعد الطر، اليت  ا تتحوق تلك األهدا "

▪ 

األسكككككككككاليب ال بوية امسكككككككككالمية هي مكون أسكككككككككاس من منظومة املنهج  
ال بوي، والكككذي يسككككككككككككككتوي نظمكككه وقواعكككد  من معني الو ي  لكككذا فكككنن هلكككذ  
 األساليب بيزات ال توجد يف غريها من األوعية ال بوية األخرى، ومن  لك: 
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 التطبيقات الرتبوية:  2-1-12

 مث زث ُّٱ

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 َّ رن مم ام يل ىل

  َّٱزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ
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▪ 

▪ 
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 ثانيا: الدراسات السابقة:  
للدراسكات السكابوة اليت تناولت الصكالة، يعرضكها   وفيما يلي عرض       
مرتبككة  سككككككككككككككككب األقككدميككة، مع بيككان من قككام  ككا وعنواهنككا وهككدفهككا   البككا ككلُ 

دراسككككككككككككككات عن الصككككككككككككككالة،   :ومنهجهكا وأبر، نتكائجهكا، وتنوسككككككككككككككم إىل  ورين
 ودراسات تناولت املضامني ال بوية: 

 دراسات تناولت الصالة:  2-2-1
• 

سكككككُة إىل إبرا، أثر الصكككككالة يف تزكية امنسكككككان املسكككككلم، هتد  هذ  الدرا 
وأثر الصالة يف بناء اجملتمع املسلم، وأثر الصلوات املفروضة واجلامعة واملسنونة 
يف الوقككايككة من اجلرميككة، ومعرفككة الفر، بني األسككككككككككككككوايء ونزالء السككككككككككككككجون يف 

  فرضكككككككككها ونفلها، اسكككككككككتخدم البا ُل املنهجر    افظتهم علا  يع الصكككككككككلوات 
: للجرمية  هي  النتائج وكانت أبر،االسككككككتورائي الوصككككككفي واملنهج ام صككككككائي، 

من الدوافع النفسكككككية واالجتماعية، أداء الصكككككالة بكامل أ كامها يف  ،موعة  
خضكككككككوع وخشكككككككوع هي اليت تنها عن الفحشكككككككاء واملنكر تبعا ملا ورد يف اآلية 

 حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح ُّٱالكرميككككة،:  

]الكككعكككنكككككككبكككوت:      َّ  مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض  خض
لتنسككان املسككلم يف  يع  االته، وهلا فضككائل عظيمة،  [، الصككالة موافوة  45
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وأثر نفسكككككي علا العبد، وأثر اجتماعي علا اجلماعة املسكككككلمة من الوقاية من 
 اجلرمية.

• 

يف نفس  األثر الذي ت كه الصكككككككككالةُ هتد  هذ  الدراسكككككككككُة إىل توضكككككككككيح  
املنهج الوصككككككككفي   املسككككككككلم وسككككككككلوكه، وتعامله مع الناس، اسككككككككتخدمت البا ثةُ 

: أن الصككككككككككككككالة أوىل  وككانكت أبر، النتكائج هياملوكارن، واملنهج االسككككككككككككككتنبكا ي،  
  هد املسكككلمُ و وهي الشكككعرية الباقية عرب الرسكككاالت،  ،ية يف الدينمل الفرائا الع

يف صككككالة اجلماعة ام سككككاس ابملسككككاواة واألخوة، وتكسككككبه ام سككككاس برور 
الصكككككككالة تنها عن و الصكككككككالة تعلم املسكككككككلم االنضكككككككباط والنظام، و التماسكككككككك،  

 الفحشاء واملنكر.

• 

د  هذ  الدراسكككُة لبيان أن موضكككوع الصكككالة  تا  يف كل عصكككر إىل هت
ألهنا ركن امسككككككككالم    جتديد عرض وصككككككككياغة، وإىل إ رة الكالم عنها ونشككككككككر 

اسككككككككككككككتخككدم البككا ككل يف هككذ  الككدراسكككككككككككككككة املنهج  األعظم بعككد الشككككككككككككككهككادتني،  
: إن الدراسككككككككككة املوضككككككككككوعية ملوضككككككككككوع  وكانت أبر، النتائج هي،  االسككككككككككتنبا ي
الورآن( تسككاعد علا توسككيع دالالت ومضككامني اآلايت الورآنية،   )الصككالة يف

وإضكككككككككككككككافكة األبعكاد واملعكاين اجلكديكدة اليت قكد ال يلتفكت إليهكا السكككككككككككككككابوون من  
املفسكككرين، وال هدها الوار  يف كتب التفسكككري املوضكككوعي، عظم هللا عز وجل 
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 يل وردت مائة آية بلفظ الصككككككككالة ومشككككككككتواته   شكككككككك ن الصككككككككالة يف الورآن
 لة  يبة من فضككككككككائل   رات اآلايت بهري لفظها، أوضككككككككحت الدراسككككككككةُ وعشكككككككك

كمها، وُ كمها، و كم اتركها، وأسرارها،  الصالة، وخصائصها، وَثراهتا، و و
 .ومواصدها مستنبطة من الورآن

• 

الة الوقائي وال بوي(،  إىل إبرا، وأتكيد )دور الصككككك  هذ  الراسكككككةد   هت 
: وكانت أبر، النتائج هييف وثه املنهج الوصكفي التحليلي،   اسكتخدم البا لُ 

ا سككككككن التكليف، أن أن الصككككككالة فرض واجب علا كل مسككككككلم ومسككككككلمة بلهر 
علا املسكككلم أن أيمر أهله ابلصكككالة ويصكككطرب عليها، أن الصكككالة منهج تربوي  

أن الصكككككككككككالة عبادة مشككككككككككك كة بني   ، ويهذب األخال،،م السكككككككككككلو ر ووّ رابين، يُ 
األداين، وهي لون من ألوان االبتهال والتضكرع، أن الصكالة ضكرورة اجتماعية،  

 ونفسية، وصحية، وتربوية.

• 

لتوصككككي مدى تعظيم الشككككباب املسككككلم ابجلامعات   هتد  هذ  الدراسككككة
املنهج    البا لُ  سككككتخدماحلكومية املختلطة بوالية اخلر وم لشككككعرية الصككككالة، ا

( من %  22: أن مكا ال يوكل عن )وككانكت أبر، النتكائج هيالسككككككككككككككب  املوكارن،  
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 الشككككككككككباب اجلامعي املسككككككككككلم مبجتمع البحل لديهم تعظيم منخفا لشككككككككككعرية
%( منهم لديهم تعظيم متوسكك  هلذ  الشككعرية،   32الصككالة، وما ال يول عن )

ومن نتائج  %( منهم لديهم تعظيم مرتفع هلذ  الشككككككككعرية،  40وماال يول عن )
وجود فرو، دالة يف تعظيم شكككككككككعرية الصكككككككككالة لصكككككككككا  الطلبة الذكور  :البحل

 موارنة ابلطالبات.

• 

إىل رب  النصكككككككككككوص ابلواقع املعين يف أداء هذ    هتد  هذ  الدراسكككككككككككة
 يكمل بعضه بعضا، تربواي    اعتربها امسالم بناء  الشعائر العبادية الرئيسة، اليت 

يف عملية التزكية والتنمية الشككككككاملة حلياة امنسككككككان، كما يهد  إىل الكشككككككف 
عن أتثريات موكاصكككككككككككككككد الصككككككككككككككالة ال بويكة، ابعتبكارهكا أتيت يف موكدمكة العبكاديكة 
العمليككة، اليت تؤثر يف احليككاة الفكريككة، والعوككديككة، والنفسككككككككككككككيككة، والسككككككككككككككلوكيككة، 

املنهج االسكتورائي التحليلي،   البا لُ  اسكتخدمتماعية لتنسكان املسكلم، واالج
: أتكد أن ملواصكككككد الصكككككالة أتثريات تربوية شكككككاملة يف وكانت أبر، النتائج هي

 ياة امنسكان املسكلم، هتد لتسكتوعب ابلتهيري وامصكالر، وأن هذ  الت ثريات 
، وال توتصكككر علا مدة ال بوية الشكككاملة للصكككالة هتد مع امنسكككان  يلة  ياته

الصكالة و ا،  ا أو ،تمع  أن للصكالة قيمة تربوية كبرية يف  ياة املسكلم فرد  و معينة،  
 إبمكاهنا أن حتدن تهيريات كبرية وعميوة ومتجددة يف  ياة املسلمني.
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• 
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 دراسات تناولت املضامني الرتبوية:  2-2-2
• 

هتد  هذ  الدراسُة إىل دراسة قصة نور عليه السالم يف الورآن الكر   
دراسككككة موضككككوعية اسككككتنبا ية، اسككككتنباط املضككككامني ال بوية من قصككككة نور عليه 
السككككككككالم من النا ية االعتوادية والتعبدية واالجتماعية واألخالقية والنفسككككككككية، 

يه السككككككالم، بيان  اسككككككتنباط األسككككككاليب ال بوية املشككككككتملة عليها قصككككككة نور عل 
التطبيوات ال بوية للمضكامني ال بوية املسكتنبطة من قصكة نور عليه السكالم يف 

يف الدراسككة   الورآن الكر  علا األسككرة واملسككجد واملدرسككة، اسككتخدم البا لُ 
: أوضكككككحت الدراسكككككة املضكككككامني ت أبر، النتائج هياملنهج االسكككككتنبا ي، وكان

ه السككككككالم يف الورآن الكر  من النوا ي ال بوية املسككككككتنبطة من قصككككككة نور علي
التككاليككة: االعتوككاديككة والتعبككديككة واألخالقيككة واالجتمككاعيككة والنفسككككككككككككككيككة، خطورة 
اللسكككككككككككان، ليس فو  علا الفرد نفسكككككككككككه، وإمنا علا اجملتمع وعلا أمته وعلا  
 م نينته، احلاجة إىل التخطي  املتون للمناهج الدراسككككككية، الذي من املف ض 

نككككاهج علا الثوابككككت االعتوككككاديككككة واالجتمككككاعيككككة والنفسككككككككككككككيككككة أن تبىن هككككذ  امل
واألخالقية هلذا اجملتمع، اهتمام املريب ابلناشككككئة، وكذلك اهتمامه بنفسككككه، من 
خالل حتفيز اهلمم ابملككافك ت واجلوائز، ثوكة النكاشككككككككككككككئ ابملريب جكانكب مهم من  

 أهم اجلوانب اليت من الضروري أن  رص عليها املريب.
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• 

إىل معرفة املضكككامني ال بوية املسكككتنبطة من أ دان   هذ  الدراسكككةُ   هتد 
السكككرية النبوية من البعثة إىل اهلجرة وتطبيواهتا يف اجملتمع، من خالل اسكككتنباط  
املباد  والويم واألسكككككككاليب ال بوية، وتطبيواهتا يف اجملتمع، اسكككككككتخدم البا ُل 

عثككة إىل :  وت الف ة من البوكككانككت أبر، النتككائج هياملنهجر االسككككككككككككككتنبككا ي،  
اهلجرة العكديكد من املبكاد ، بر،ت عكدد من الويم ال بويكة يف املر لكة من البعثكة 
إىل اهلجرة، امتا،ت املر لة من البعثة إىل اهلجرة ابلعديد من األسكككككككككاليب مثل 

 الودوة، واحلوار.

• 

إىل امجابة عن السككككككككؤال الرئيس  ول اسككككككككتنباط    الدراسككككككككةُ  هتد  هذ 
املضكككككككككامني ال بوية من آايت الصكككككككككدقة وتطبيواهتا يف اجملتمع، ويتفرع من هذا 
السكككككؤال أسكككككئلة فرعية  ول اسكككككتنباط الويم ال بوية، والتعر  علا األسكككككاليب 

ت الصككككدقة، اسككككتخدم  ال بوية، وحتديد التطبيوات للمضككككامني ال بوية من آاي
: تضمنت آايت الصدقة هي  أبر، النتائج  وكانتالبا ُل املنهجر االستنبا ي،  

و امنفككا، ،موعككة من الويم أغري الواجبككة سككككككككككككككواء وردت بلفظ الصككككككككككككككككدقككة  
واألسككككككاليب والتطبيوات يف اجملتمع، اشككككككتملت هذ  الدراسككككككة علا  س قيم 

والصككككككككككككككرب، واخلو  والرجكاء، ثكار،  يتربويكة وهي: قيمكة امخالص، والعفو، وام
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اشككككتملت هذ  الدراسككككة علا ثالثة أسككككاليب تربوية، وهي األسككككلوب احلكيم، 
 وأسلوب ضرب املثل، وأسلوب ال غيب وال هيب.

• 

إىل بيان املضككككامني ال بوية املسككككتنبطة من أ اديل   اسككككةُ الدر  هتد  هذ 
الوقف وتطبيوكاهتكا ال بويكة علا التعليم العكام، وختلكل  لكك بيكان مككانكة الوقف 
يف امسكككالم، واسكككتنباط الويم ال بوية من األ اديل والتعر  علا األسكككاليب 

سكككككككككتنبطة،  ال بوية املسكككككككككتنبطة منها، وحتديد التطبيوات للمضكككككككككامني ال بوية امل
يف الدراسككككة املنهج   م، اسككككتخدم البا لُ اوبيان كيفية تطبيوها علا التعليم الع

: تضكككككككمن أ اديل الوقف ،موعة من وكانت أبر، النتائج هياالسكككككككتنبا ي،  
م، اشككككككككككككككتملكت هكذ  االويم واألسكككككككككككككككاليكب والتطبيوكات ال بويكة علا التعليم العك

وقف، وهي قيمة  الدراسكككككككككة علا سكككككككككبع قيم تربوية اسكككككككككتنبطت من أ اديل ال
امخالص، وقيمة املسككككككككككككارعة يف فعل اخلري، وقيمة الكرم، وقيمة بر الوالدين، 
وقيمة صككككككككككككككلة الر م، وقيمة نشككككككككككككككر العلم وتعليمه، وقيمة احلل علا العمل، 

علا أربعكة أسككككككككككككككاليكب تربويكة وهي: )الوكدوة، ال غيكب  مشلكت هكذ  الكدراسككككككككككككككةُ 
 وال هيب، ضرب املثل، احلوار واملناقشة(.
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• 

إىل التعر  علا املضكككككامني ال بوية املسكككككتنبطة من  هتد  هذ  الدراسكككككة
أ كار الصبار واملساء يف اجلانب العودي والتعبدي واألخالقي واالجتماعي،  

: تضككككمن هذا وكانت أهم النتائج هياالسككككتنبا ي،  اسككككتخدم البا ُل املنهجر  
البحل أربعة مضامني،   استنبا ها، وهي مضامني عودية وتعبدية وأخالقية  
واجتماعية، بيان أوقات أ كار الصككككبار واملسككككاء مع  كر الوول الراجح منها،  

يف اجلانب االجتماعي علا أمهية االبتعاد عن الكسككل واحلسككد،  أكد البحلُ 
ل اب  اجملتمع،    فاد أن هذ  الصككككككككفات سككككككككبب  أعن إيذاء املؤمنني، و  واالبتعاد

 وشيوع احملبة بني أفراد .
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 عالقة هذه الدراسة بالدراسات السابقة:  2-2-3
من خالل تتبع الدراسات، اتضح اهنا تتفق مع هذ  الدراسة من وجو ، 
وختتلف معها من وجو  أخرى، وتتناول هذ  الدراسككككككككككُة أوجه االتفا،، وأوجه 

 االختال ، ومدى االستفادة منها: 
▪ 

 

 

▪ 

 

 



75 

 

▪ 

 استفادت هذ  الدراسة من الدراسات املاضية يف:  
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 لفصل الثالثا

 الرتبوية املستنبطة من أحاديث الصالة ضامنيامل
 . الصالةويم التعبدية املستنبطة من أ اديل ال: أوال

 لفصل الثالثا

 املضامني الرتبوية املستنبطة من أحاديث الصالة
 القيم التعبدية املستنبطة من أحاديث الصالة. أوال:  
. القيم األخالقية املستنبطة من أحاديث الصالة  ثانيا:
 . القيم االجتماعية املستنبطة من أحاديث الصالةثالثا:  
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ما الويم   جاء هذا الفصل لتجابة علا السؤال األول يف هذ  الدراسة:
 ؟التعبديال بوية املستنبطة من أ اديل الصالة يف اجلانب 

: القيم التعبدية املستنبطة من أحاديث الصالة:   أوالا
خلق هللا اخللق، وسككككككككككككككخر الكون ومكا  تويكه، وأنزل الكتكب، وأرسكككككككككككككككل  
الرسكل، يف سكبيل حتويق قضكية  ورية كربى، ألجلها يف ، الناس، و ا تكون 

هتم، وعليها يكون مصككريهم، أال وهي )عبادة هللا(، واخلضككوع سككعادهتم وشككواو 
و لك أن العبادة هلل هي الهاية احملبوبة له واملرضكككككككية له اليت له واالفتوار إليه  "

هللا قكككككككال  هلكككككككا ككككمكككككككا  اخلكككلكككق     َّٱيئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ  :خكككلكككق 
 رئ ُّٱ(، وقكال سككككككككككككككبحكانكه: 44، ص1426)ابن تيميكة، [.56]الكذارايت:  

 نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

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

، ووصكككككككف هللا خري اخللق عليهم ابلسكككككككالم [36]النحل:   َّ مك لك
 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱابلعبودية  فوال سكككككككككككككبحانه:  

  َّ خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
  َّ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ، وقال: [1]امسككككككككككككككراء: 

 ىه مه جه ُّٱ، ونعت املالئكة الكرام  ا، فوال سكككككككبحانه: [45]ص:  

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه
 .[27، 26]األنبياء:   َّ
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رضي -للصحابة الكرام   -صلا هللا عليه وسلم-ولود كانت تربية الن   
رضكككككي -مرتكزة علا التعبد هلل، قائمة عليه، فما سكككككادوا وال قادوا  -هللا عنهم
إال بعد تو يد هللا سككككككككككبحانه، وامميان به، فكان من موتضككككككككككيات   -هللا عنهم

 لك  سكككككككككن عبادهتم، وقد نول لنا التاريً صكككككككككور ا منها، ال ختطر علا ابل، 
وبعد أن كان ،تمعهم متخلف ا رجعي ا، أصكككككككبح    رهبام  ابلليل، أسكككككككود ا ابلنهار،

مرجع ا علمي ا، و ضكككككككككارة سكككككككككامية، وبعدما كانوا عالة أصكككككككككبحت األمم عليهم 
عككالككة، ومككا  ا  إال  ينمككا خككالطككت العبككادة بشكككككككككككككككاشكككككككككككككككة قلو م، واختلطككت  

 بدمائهم.
 مت خت ُّٱإن امنسكككان مفطور  علا عبادة هللا سكككبحانه  قال تعاىل: 

 خض  حض  جض مص خص   حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث   هت

،  تكككا   مفتور إليكككه يف ككككل  [30]الروم:   َّ جغ مع جع   مظ حط مض
تعكككككككاىل:   قكككككككال   حس جس مخ   جخ مح جح مج حج ُّٱ ني  

وقكككككككال [62]الككنككمكككككككل:    َّ مظ حط مض خض حض جض مص   خص حص مس خس  ،
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق   يف ىف يث ىث ُّٱسككككككككككبحانه:  

]األنكككعكككككككام:    َّ يي ىي ني مي   زي ري ٰى ين ىن نن منٱ  زن رن مم ام   يل
ه(  اجة الولب للعبادة، واضكككطرار  1416ويوضكككح ابن الويم )، [64، 63

ه إال امقبال علا هللا. وفيه و شكككككة، يف الولب شكككككعل، ال يلمّ هلا   لك أن "
يكذهبكه إال السككككككككككككككرور مبعرفتكه ال   زن  وفيكه  ،  ال يزيلهكا إال األنس بكه يف خلوتكه

،  ه إليه وفيه قلق ال يسككككككككككنه إال االجتماع عليه، والفرار من، وصكككككككككد، معاملته
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ال يطفئها إال الرضككا أبمر  وهنيه وقضككائه، ومعانوة الصككرب ، وفيه نريان  سككرات 
ال يوف دون أن يكون هو   وفيكه  لكب شكككككككككككككككديكد،  علا  لكك إىل وقكت لوكائكه

وفيكه فكاقكة ال يسكككككككككككككككدهكا إال  بتكه، واممبكة إليكه، ودوام  كر ، ،  و كد  مطلوبكه
د تلك الفاقة منه وصككككككككككككد، امخالص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها ل تسكككككككككككك

 .(156، ص3،  1416ابن الويم، ) "أبدا
ويرب، سكككككؤال هنا، ما أفضكككككل وسكككككيلة لتحويق العبودية يف نفوس األبناء؟ 

م(: " وال بد من امميان أبن ال بية هي الوسككككككككككككككيلة 2009وجتيب الفهداوي )
 الفكذة لتهيري اجملتمع، وحتويق اآلمكال، وعمكاد ال بيكة الرابنيكة، هو الولكب احلي
املوصككككككككول ابهلل تبار  وتعاىل، املوقن بلوائه و سككككككككابه، الراجي لرمحته، اخلائف  
من عوابه، ومن املوومات األسككككاسككككية اليت قامت عليها ال بية الرابنية: العبادة 
هلل تعاىل. ومن هنا يتضكح جليا العالقة الوثيوة بني ال بية امسكالمية والعبادة،  

 (.237ص) سنة"فكالمها مصدر  وا د هو الكتاب وال
وهذا ما مييز ال بية امسككككالمية عن غريها من املدارس ال بوية املعاصككككرة،  
  اليت " أغفلت بصككككككورة كلية قيمة العبادة، وأمهيتها يف تربية امنسككككككان اجلديد

 (.5ه، ص1404فضل، )
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▪ 

 من الناحية الللوية: 
،  العبوديككة اخلضككككككككككككككوع والتككذلككل وأصككككككككككككككككل  ه(: "1414قككال ابن منظور)

، 3 ) "التذليل. وبعري معبد: مذلل. و ريق معبد: مسكككككككككككلو  مذللوالتعبيد:  
 (.274-271ص

الطككككككاعككككككة" والعبككككككادة:  والعبودة  والعبوديككككككة  آابدي،  )  "والعبككككككديككككككة  الفريو، 
 .(296ه، ص1426

 من الناحية الص يفحية: 
وككال:  ريق العبككادة يف اللهككة من الككذلككة، يه(: "1420قككال ابن كثري )

احملبكة كمكال  همع  عمكا  عبكارة  معبكد، وبعري معبكد، أي: مكذلكل، ويف الشككككككككككككككرع:  
 .(134، ص1 ) "واخلضوع واخلو 

،  العبككادة هنككا عبككارة عن تو يككد  والتزام شككككككككككككككرائع دينككه وقككال الور  : "
 (.226، ص1ه،  1384. )"والعبادة: الطاعة. والتعبد: التنسك 

العبادة هي اسككككم جامع لكل ما ل: "ه(، فوا1426وعرفها ابن تيمية )
فالصككككككككككككككالة والزكاة     به هللا ويرضككككككككككككككا  من األقوال واألعمال البا نة والظاهرة

والصككككككككيام واحلج وصككككككككد، احلديل وأداء األمانة وبر الوالدين وصككككككككلة األر ام 
والوفكاء ابلعهود واألمر ابملعرو  والنهي عن املنكر واجلهكاد للكفكار واملنكافوني 
وام سككككككككككككان للجار واليتيم واملسكككككككككككككني وابن السككككككككككككبيل واململو  من اآلدميني  

 .(44ص) "وأمثال  لك من العبادة ،والبهائم والدعاء والذكر والوراءة
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▪ 

"إن هذا املفهوم الشككككامل للعبادة، ينطوي علا مردود تربوي هام   لك 
(، فحضور  4ص  ه،1404فضل، ) أنه يؤكد علا تكامل السلو  امنساين"

العبوديككة يف نفس االبن جتعلككه متزم   بتكك ا يف غككالككب أ والككه، يف خلوتككه أو مع 
، أمين ا خملص ا عندما  أصحابه، أما مع غياب معىن العبودية ف ا  غالب ا مضطراب 
ا إ ا خال لو د   ولذا "فال بية امسكالمية سكباقة  ا فاسكد  يشكاهد  الناس، غاشك 

 (.5ه، ص1404فضل، ) شخصية"يف  رصها علا تكامل ال
و ص تتجاو، األمة مشككككككالهتا وأ،ماهتا، فال بد هلا من الفهم الصكككككحيح 

 ملفهوم العبادة الشامل.
وما يوع من احنرافات علا مسككككككككككتوى الفرد أو اجلماعات، إمنا "يتفاوت 
بوككدر بُعككد الفرد واجلمككاعككة عن أداء العبككادات علا الوجككه املكك مور بككه، فكلمككا 

واجملتمع فيهكا ،اد االحنرا ، وكلمكا هسكككككككككككككككوا  كا و كافظوا عليهكا هتكاون الفرد  
  اسكككككككتوام السكككككككلو   ألن العالقة بني العبادة وسكككككككلو  امنسكككككككان عالقة  ردية"

 (.139-138، ص ص1437احلا،مي، )
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 وبا يؤكد أمهية العبادة ما يلي: 
 

 نن من ُّٱٱ 

  َّ جئ  يي ىي ني مي زي   ري ٰى ين ىن

 َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٱٱُّ
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▪ 

 

 

   حن  ٱٱُّ

 مث هت مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن
ٱٱ َّ  مك لك هش مش هس مس هث

▪ 

 

 

 زت رت يب   ىب نب مب زب ُّٱ

 َّ   زث رث يت ىت نت مت

 

 ىث  نث مث زث رث يت   ىت نت مت ُّٱٱ

 َّ   لك اك يق ىق يف ىف   يث
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▪ 

م العبادة ومبا أن رور العبادة كائنة  يف الولب، فال بد أن تظهر آ ر تلك
علا اجلوارر، واليت هي ميكدان ال بيكة، ومعيكار احلكم علا تشككككككككككككككبع الفرد  كا،  
و لككك أن" أكثر النككاس التزامككا أبداء العبككادات علا الوجككه املشككككككككككككككروع، أقر م 

احلا،مي، ) للسككككككمو اخلُلوي، وأن أقلهم عبادة أبعدهم عن االنضككككككباط اخلُلوي"
 (.140ه، ص1437

 اي  ما يلي: ومن اآلاثر ال بوية للعة
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▪ 

تووم هذ  الدراسكككُة ابسكككتنباط كل قيمة تعبدية  وهتا أ اديل الصكككالة، 
تدعو وحتل علا أي شيء من ش نه أن يورب إىل هللا سبحانه ويووي الصلة 
به، ويسكككككككككهم يف الت له واخلضكككككككككوع، ومية شكككككككككعل الولب، و جز عن الذنوب 

 سلف من آ ر.  واملعاصي، و وق ما 
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 : التوحيد هلل سبحانه وتعاىل:  3-1-1
إن تو يد اخلالق سكككبحانه هو رور العبادة ولبها، وأصكككل الدين ومدار ، 
وأوله وأخر ، وكل عبادة إمنا هي تصككككككككككككب يف هنر ، وتروي شككككككككككككجر ، وال قيمة  

ل ميزان العويكدة، وعالقكة العبكادة ابلعويكدة عالقكة للعبكادة وال و،ن هلكا، إ ا اختك
تال،م وتال م   لكك أن "العبكادة هي املظهر امهكايب للعويكدة، والتجسككككككككككككككيكد 
ا ال دليككل  العملي هلككا، ولو أن العويككدة ل تثمر العبككادة لكككانككت عويككدة عويمكك 

(، بكل إن 119ه، ص1425سككككككككككككككعيكد، احلكامكد،  مكد،  ) عليهكا وال أثر هلكا"
 (.9ابن عبد الوهاب، د.ت.، ص) "التو يدالعبادة هي "

▪ 

الكمككككال،  بتفرد الرب بصككككككككككككككفككككات  العلم واالع ا   "التو يككككد املطلق: 
السعدي، )  وامقرار بتو د  بصفات العظمة واجلالل، وإفراد  و د  ابلعبادة"

 (.39ه، ص1430
الربوبيكككة، واأللوهيكككة،  "ويف الشككككككككككككككرع: إفراد هللا تعكككاىل مبكككا خيتص بكككه من  

 (8ه، ص1434العثيمني، )  واأللاء والصفات"
▪ 
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وهنا أمر مهم وهو: "أن أقسككككككككككام التو يد الثالثة متال،مة، كل نوع منها 
 ال ينفكككك عن اآلخر، فمن أتا بنوع منهكككا ول أيت ابآلخر ل يكن مو كككدا"

 (.9ه، ص1436احلويل، )
▪ 

 

 

 

 خل ُّٱ 

َّ حن جن يم   ىم مم خم حم جم يل ىل مل
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ا وإعالم   ا صكككككر  ا ملعىن التو يد، وجتديد  إن شكككككعرية الصكككككالة تعد جتسكككككيد 
مفراد الرب سكككبحانه ابلعبادة واخلضكككوع، و لك " يف كل جزئية من جزئياهتا،  
من خالل كثكككافكككة وقوة سككككككككككككككراين املعكككاين العوكككديكككة، يف ككككل أقواهلكككا وأفعكككاهلكككا  

(، ف ول  لة يُفتتح  ا النداء والصالة تُعرّب 22م،ص2017وأ واهلا") مود،
عن بُعد عوائدي أصكككككككككككيل،  ر، نورها كل معظَّم لهري هللا سكككككككككككبحانه، وُ طّم 
وهجها كل كبري قد رفعه صكككككا به فو، قدر ، ويصكككككر  ضكككككيايها  الولب إىل 

ه( عن هكذ  الكلمكة،  كاكيك ا  1438التعلق بكه سككككككككككككككبحكانكه  يوول ابن الويم )
ي، مبين ا لوا،م موا  ة الولب مع اللسكككككككككان،  ص يُتحصكككككككككل علا   ال املصكككككككككل 

الثمرة: "مث كربَّر  ابلتعظيم وامجالل، ووا كك  قلبككه يف التكبري لسكككككككككككككككانككره، فكككان 
)هللا( أكرب يف قلبه من كل شكككككككيء، وصكككككككّد، هذا التكبري أبنه ل يكن يف قلبه 

ما اشكتهل به    شكيء أكرب من هللا يشكهله عنه، فن ا اشكتهل عن هللا بهري ، وكان
 أهم عند  من هللا كان تكبري  بلسانه دون قلبه، فالتكبري: 

 

 

 ديثا يتضكككككح من خالله الداللة علا  -رضكككككي هللا عنه-ويسكككككو، أنس 
عوظم وفضككككككل األ ان، والذي هو شككككككعار امسككككككالم، وعالمة أهل امميان، وأنه 
كا  للعصكمة من الوتل والشكهادة ابمسكالم، "عن أنس بن مالك رضكي هللا 

يُهري إ ا  لع الفجر،  -صكككككلا هللا عليه وسكككككلم-عنه، قال: "كان رسكككككول هللا 
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ان يسككككمع األ ان، فن ا لع أ ام أمسككككك، وإال أغار، فسككككمع رجال يوول: وك
،  " لى الف   " : -صلا هللا عليه وسلم-هللا أكرب هللا أكرب، فوال رسول هللا  

-مث قال: أشككهد أن ال إله إال هللا، أشككهد أن ال إله إال هللا، فوال رسككول هللا 
 ن ا هو راعي موعزى"، فنظروا ف"خ ئت من النار":  -صكككككككلا هللا عليه وسكككككككلم

ه( اشكككككتمال 1392(، ويؤكد النووي )9، ر288، ص1مسكككككلم، د.ت،  )
اعلم أن األ ان كلمكة جكامعكة لعويكدة األ ان علا مسككككككككككككككائكل العويكدة، فيوول: "

ف وله إثبات الذات    امميان مشككككككككتملة علا نوعيه من العوليات والسككككككككمعيات 
 ،هللا أكرب  :ولهو لك بو   وما يسكككككككككككككتحوه من الكمال والتنزيه عن أضكككككككككككككدادها

مث صككككككككككككككرر إبثبكات  ،وهكذ  اللفظكة مع اختصكككككككككككككككار لفظهكا دالكة علا مكا  كرم 
وهذ   ،الو دانية ونفي ضككدها من الشككركة املسككتحيلة يف  وه سككبحانه وتعاىل

مث صككككككككككككككرر إبثبكات    ،عمكدة امميكان والتو يكد املوكدمكة علا ككل و كائف الكدين
وهي قاعدة عظيمة  ،-وسككلمصككلا هللا عليه -النبوة والشككهادة ابلرسككالة لنبينا  

ألهنكا من ابب األفعكال   بعكد الشككككككككككككككهكادة ابلو كدانيكة وموضككككككككككككككعهكا بعكد التو يكد
وبعككككد هككككذ  الوواعككككد   ،اجلككككائزة الوقوع وتلككككك املوككككدمككككات من ابب الواجبككككات 

العوليكات فيمكا هكب ويسككككككككككككككتحيكل وهو، يف  وكه سككككككككككككككبحكانكه    كملكت العوكائكدُ 
فدعاهم إىل الصككككالة وعوبها   مث دعا إىل ما دعاهم إليه من العبادات  ،وتعاىل

 -صككككلا هللا عليه وسككككلم-ألن معرفة وجو ا من جهة الن     بعد إثبات النبوة
 ،الفو، والبوكككاء يف النعيم املويم  مث دعكككا إىل الفالر وهو  ،ال من جهكككة العوكككل

وهي آخر تراجم عوككككائككككد   ،وفيككككه إشككككككككككككككعككككار أبمور اآلخرة من البعككككل واجلزاء
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متضككككمن  وهو ،ابلشككككروع فيها لتعالممث كرر  لك إبقامة الصككككالة  ،امسككككالم
 ،لتكك كيككد امميككان وتكرار  كر  عنككد الشككككككككككككككروع يف العبككادة ابلولككب واللسكككككككككككككككان

ويسكككتشكككعر عظيم  ،وليدخل املصكككلي فيها علا بينة من أمر  وبصكككرية من إميانه
  ،هذا آخر كالم الواضكككي   .وجزيل ثوابه  ،وعظمة  ق من يعبد   ،ما دخل فيه

 (.89، ص4 ) "هو من النفائس اجلليلة وابهلل التوفيقو 
ا هلل  وإ ا كككان األ ان، الككذي هو خككار  الصككككككككككككككالة، والبوابككة هلككا، تو يككد 
ا، فالصككككككككالة من ابب أوىل وأ رى  إ  أن فيها من  ا، وأتهل ا له  ضكككككككك  خالصكككككككك 
مظككككاهر التو يككككد هلل مككككا ال ُههككككل، من تكبري وتعظيم، ومحككككد وثنككككاء، وركوع  

يف  لة وخضوع. وال تكاد توجد عبادة هدد فيها املسلم تو يد     وسجود هلل،
 هلل مرات متتالية يف اليوم والليلة كهذ  العبادة.

بل إن "املوصد العودي يف الصالة موصد جوهري، بل هو موصدها 
األكرب واألساس، كما تؤكد  لك هذ  اآلية الورآنية الصر ة علا سبيل 

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم ٱُّٱٱ: قال تعاىل:املثال

[، والصالة كما هو واضح يف هذا النص الورآين، تستهد   14] ه: َّ مه
 الة حتويق الذكر املستمر هلل، وما يعنيه  لك من جتسيد ملوتضيات العويدة 

يف  ياته بشكل دائم، يبتعد به عن الهفلة وضعف امرادة والتسيب،  
ورآن، وهي معاين واالجنرا  يف متاهات الشر  والضالل كما يسميها ال 

ة عظيمة، و وق له اال مئنان والسكينة والتوا،ن يف  ياته") مود،  يتربو 
 (. 22م، ص2017
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صككلا هللا -عن الن    -رضككي هللا عنه-عن عمر بن اخلطاب    -1032
الوضو ،   -أو فيسةغ-ما منكم من أحد يتوضأ فيةلغ  "قال:  -عليه وسلم

 شاااا ي، له، وأشااااهد أن  مدا   ي ول: أشااااهد أن ل اله ال هللا وحده ل
  ."  ةده ورساااااولهف ال فت ت له أبواه النة الثمانية يدخل من أيها شاااااا 

 (.17، ر209، ص1)مسلم، د.ت،  

قولككه: ))أشككككككككككككككهككد أن ال إلككه إال هللا(( الوول  ه(:  1417يوول الطي  )
إخالص العمل هلل، و هارة الولب من  ابلشككهادتني عويب الوضككوء إشككارة إىل

 (.748، ص3. ) الشر  والرايء، بعد  هارة األعضاء من احلدن واخلبل
ومن فوائككد هككذا احلككديككل:  كمككة  ه(:  1426ويؤكككد  لككك العثيمني )

الشكريعة ابلتناسكب يف شكرائعها   يل إنه ملا  صكلت الطهارة احلسكية الظاهرة 
د تطهري للولب من الشكككككككككر  والوضكككككككككوء فنن التو ي  الطهارة املعنوية ندب إىل

 (.217، ص1)  تطهري لةعضاء من احلدن.
 ع يف هككذا احلككديككل بني  هككارة الظككاهر  ه(:  1426وقككال احلرميلي )

ابلوضككككككككككككككوء، و هكارة البكا ن ابلتو يكد، وسككككككككككككككؤال التوبكة، والتطهر من الكذنوب 
ن أن ثواب هذا العمل دخول اجلنة م -صكلا هللا عليه وسكلم-واآل م، وأخرب  

 (.605)ص أي أبوا ا شاء، وابهلل التوفيق.
فهذ  أوىل  طات التجديد، والتخلص من رواسككككككككككككككب الشككككككككككككككر  اخلفي  

 والشر  األصهر.
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صكككلا  -عن الن   -رضكككي هللا عنه-وعن سكككعد بن أيب وقاص  -1040
من قال حا يساااامع امل ذن: أشااااهد أن ل اله "أنه قال:  -هللا عليه وسككككككلم

،  وأن  مدا  ةده ورساااااوله، رضااااايت اب  راب  ال هللا وحده ل شااااا ي، له،  
، 1، د.ت،  مسكككككككككككلم)  "ا، مثف  له ذنةه، وابإلساااااااايف  يينً ومب مد رسااااااااوًل 

 (.13، ر290ص

أتكيد التو يد وامقرار به  نية بعد ال ديد مع املؤ ن ترسككيً هلذا املعىن 
العظيم يف الولكب، وتثبيكت ألواتد ، وهكا هنكا تكذكري مبوتضككككككككككككككا التو يكد، وال،م 

بربوبيته، وجبميع قضككككككككككككككائه  :)رضككككككككككككككيت ابهلل راب( هييز، أين لوا،مه، فووله: م
)املباركفوري،   ا.ا، ومصكككككككككلح  ا، وسكككككككككيد  ا، ومالك  مربي    :أي ،وقدر ، وقيل:  ال

 (.367، ص2 
فنن الرضككككككككككا ابلوضككككككككككاء من أعظم أبواب السككككككككككعادة، فن ا ُعّمق يف نفس 

ه سكيجري عليه ال  الة، امل يب، أن ما أصكابه ل يكن ليخطئه، وأن ما كتب ل
هدأت نفسككككه، وا م ن ابله، فيبوا راضككككي ا ابهلل وبوضككككائه وقدر ، كلما  لت 
به مصكككيبة، أو نزلت به مئبه،  ّكرته الصكككالة هذا املعىن اممياين العظيم. يوول  

بربوبيته    :أي  ،هييز  :( قال السككككككككككككنديرضككككككككككككيت ابهلل راب  ) ه("1430)  اهلرري
 (.37، ص7 )  "فنن الرضا ابلوضاء ابب هللا األعظم ،وجبميع قضائه وقدر 

صككككلا -قال: لعت رسككككول هللا   -رضككككي هللا عنه-وعن جابر  -1078
.  " ان با ال ئل وبا الش ك والكف ، س ك الةيف "  يوول: -هللا عليه وسلم

ر  بني الرجل والكفر والش "وقوله:  "  (134، ر88، ص1، د، ت،  مسلم)
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تر  الصككككالة" معنا : بني املسككككلم وبني اتسككككامه ابسككككم الكفار واسككككتحواقه من 
وقد يكون معىن احلديل: إن ابلصكككككككككككالة   ،الوتل ما اسكككككككككككتحوو  تر  الصكككككككككككالة

يومكه وليلتكه يف ، املسككككككككككككككلم من الككافر، ومن   واملوا بكة عليهكا وتكرار  لكك يف
واد أضككدادهم من سكك تر   لك ول يهتبل به وال هيز بسككيماء املؤمنني دخل يف

 (.343، ص1ه،  1419)السبيت،  الكفرة واملنافوني.

 "بينه وبني أن يصكككككككل إىل الشكككككككر  والكفر  :وبني الشكككككككر  والكفر( أي")
 (.265، ص1ه،  1423الشني، )

صككككككككككككككلا هللا عليكه  -عن الن     -رضككككككككككككككي هللا عنكه-وعن بريكدة  -1079
  ."  د كف العهد الذي بيننا وبينهم الةااااااايف ، فمن س كها ف"قال:   -وسكككككككككلم

 ، وصححه األلباين(.2621، ر310، ص4ه،  1395، ال مذي)

ويتبني من خالل ما سبق مدى ارتباط الصالة ابلتو يد، بل إن الصالة 
 يع أعمال الصكالة ه( فيوول: "1406تو يد خالص، يؤكد  لك املرو،ي )

 قال أبو عبد هللا: فال عمل بعد تو يد هللا أفضككككككككككل من   تو يد هلل وتعظيم له
ألنه افتتحها ابلتو يد والتعظيم هلل ابلتكبري، مث الثناء علا هللا،     الصككككككككككككالة هلل

وهي قراءة فكككاحتكككة الكتكككاب، وهي محكككد هلل وثنكككاء عليكككه، وهجيكككد لكككه ودعكككاء، 
وكذلك التسكككككبيح يف الركوع والسكككككجود والتكبريات عند كل خفا ورفع، كل 

يد، ولرسكوله ابلرسكالة،   لك تو يد هلل وتعظيم له، وختمها ابلشكهادة له ابلتو 
ا، ورفع اليدين عند االفتتار والركوع،  ا له وتواضكككع  وركوعها وسكككجودها خشكككوع  
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 له، ووضككككع اليمني علا الشككككمال ابالنتصككككاب ا هلل وإجالال  ورفع الرأس تعظيم  
 (.268ص) " ابلعبودية له، وإ عام  هلل تذلال  
▪ 

 

 خل ُّٱ 

  َّ حن جن يم   ىم مم خم حم جم يل ىل مل
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   : الطهارة الشاملة، احلسية واملعنوية من الذنوب واملعاصي:3-1-2
إن أكثر ما يؤر، املسككككككككلم، ويوا مضككككككككجعه، موضككككككككوع اخلاهة، وكيف 

سكبحانه  ولذا كان اهلد  األكرب هو أن ير ل من الدنيا،  سكيكون لوائه بربه  
خكاليك ا من الكذنوب واآل م،  كاهر ا من املعكاصككككككككككككككي واألو،ار، قكد رجحكت كفكة 

  سناته علا سيئاته.
وال خيلو العبد من الذنوب واملعاصككككككككككي  إ  أنه سككككككككككبحانه قد كتب علا 

األنبياء  عباد  نصككككككككككيبهم من اخلط  والزلل والنوص، وليس أ د  معصككككككككككوم ا إال 
رسككككول هللا صككككلا عليهم السككككالم  ويف أتكيد أن الذنب واقع ال  الة، يوول ال

والذي نفسااااااي بيده لو و سذنةوا لذهع هللا بكم، ولا  "هللا عليه وسككككككككلم: 
، 2106، ص4)مسككلم، د.ت،  "ب و  يذنةون، فيسااتلف ون هللا فيلف   م

ابن الويم، )  ا"(، فود "امتحن هللا سكككككككبحانه عبد  ابلشكككككككهوات وأسكككككككبا 11ر
(، فما "بني صككككككككككككالتني حتدن له الهفلة واجلفوة وامعراض 12ه، ص1438

والزالت واخلطااي، فيبعد   لك عن ربه، وينحيه عن قربه، ويصكككري ك نه أجن  
عن العبودية ليس من  لة العبيد، … فحظه ضككككيق الصككككدر ومعاجلة اهلموم 

(، وأرشكككككد نبينا  26صه،  1438والهموم واأل زان واحلسكككككرات" )ابن الويم، 
أبن يوول   -وهو خري األمة بعد األنبياء-أاب بكر   -صكككككككلا هللا عليه وسكككككككلم-

عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه: أنه قال لرسول هذا الدعاء يف الصالة: "
: علمين دعاء أدعو به يف صكككككككاليت، قال: قل: -صكككككككلا هللا عليه وسكككككككلم-هللا  
ول يلف  الذنوه ال أنت، فامثف  كثريا،  ظلما  نفسااااااي  ظلمت  اللهم اين  "
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ال حيم اللفور  أنااااات  انااااا،  واركين  من  نااااادك،  ملف    )البخككككككاري،  يل   "
(، فنن كان أبو بكر وهو خري األمة بعد 834، ر166، ص1ه،  1422

 نبيها قد  لم نفسه  لم ا كثري ا، فما البال مبن هم من دونه؟!!
د صككككككككككككككالة  ولذا وما من مسككككككككككككككلم قُبا وانتول إىل الدار اآلخرة إال بع 

جاءت هذ  الصكككالة مكفرة ومطهرة ملا اق فه املسكككلم من الذنوب قبل أدائها،  
هللا تعاىل خيص ل "  فيصبح املصلي يف  الة  هارة دائمة، علا مدار اليوم، و

فجعلكككه يكفر بكككه اخلطكككااي ويطهر بكككه املكككذنبني كمكككا   ، من أعمكككال الكككدينعمال  
]هود:  َّٱجح متهت خت حت جت ُّٱفوكككال:     خص الصككككككككككككككالة بكككذلكككك 

(، ومن  يل فضكككككككله وبر  وإ سكككككككانه 139ص1ه،  1406)املرو،ي  [114
سككككككككككبحانه بعبد ، أن "اقتضككككككككككت رمحة ربه الر يم به، أن جعل له من عبوديته  
عبودية جامعة خمتلفة األجزاء واحلاالت… فبالوضككككككوء يتطهر من األوسككككككا ، 

لبككدن ويوككدم علا ربككه متطهر ا، والوضككككككككككككككوء لككه  ككاهر واب ن، و ككاهر   هككارة ا
وأعضككككككككاء العبادة، واب نة وسككككككككر   هارة الولب من أوسككككككككاخه وأدرانه ابلتوبة   
وهلذا يورن سكككككبحانه بني التوبة والطهارة يف قوله: )إن هللا  ب التوابني و ب 

للمتطهر بعد فراغه من  -صكككككككككلا هللا عليه وسكككككككككلم-املتطهرين(، وشكككككككككرع الن  
التوابا، وائعلين من من  ائعلين  اللهم  "الوضكككككككككككوء أن يتشكككككككككككهد، مث يوول: 

، وصححه األلباين(، 55، ر77، ص1ه،  1395)ال مذي،    "املت ه ين
-26ه، ص  1438ابن الويم،  )  فكمككل لككه مراتككب الطهككارة اب نككا و ككاهرا"

27.) 
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▪ 

ه(،  لككة من اآل ر السككككككككككككككيئككة للككذنوب،  ري 1393أورد ابن الويم )
يب، علهكا تكون سككككككككككككككببك ا يف امقالع عنهكا، منهكا:  ابملريب إدراكهكا، ونولهكا للم  

 ،و ول الذكر ،وفسكككككككككككككاد الولب ،وخفاء احلق  ،وفسكككككككككككككاد الرأي ،قلة التوفيق"
ومنع إجابة    ،والو شككككككككككككككة بني العبد وبني ربه ،ونفرة اخللق ،وإضككككككككككككككاعة الوقت

ولباس    ،و رمان العلم  ،و ق الربكة يف الر،، والعمر  ،وقسكككككككككوة الولب ،الدعاء
واالبتالء بورمء السككككوء الذين يفسككككدون  ،الصككككدر  وضككككيق  ،العدوالذل وإهانة 

وكسككككف البال   ،وضككككنك املعيشككككة ،و ول اهلم والهم ،الولب ويضككككيعون الوقت
وام را،   ،تتولد من املعصككككككككككككككية والهفلة عن  كر هللا كما يتولد الزرع عن املاء

 (.33ص) "وأضداد هذ  تتولد عن الطاعة ،عن النار
▪ 

وملا كانت املكفرات بسككككككككككبب الصككككككككككالة متعددة ومتنوعة، قبل الصككككككككككالة 
وأثنائها وبعدها، مسككب أن يوسككم البا ُل هذ  املكفرات وسككب مواضككعها، 

 ويورد الشاهد عليها.
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صكلا -عن الن   -رضكي هللا عنه-وعن سكعد بن أيب وقاص    -1040
من قال حا يساااامع امل ذن: أشااااهد أن ل اله "أنه قال:  -هللا عليه وسككككككلم

،  ال هللا وحده ل شااااا ي، له، وأن  مدا  ةده ورساااااوله، رضااااايت اب  راب  
، 1، د.ت.،  مسكككككككككلم)  "ا، مثف  له ذنةه، وابإلسااااااايف  يينً ومب مد رساااااااوًل 

 (.13، ر290ص
وأما املؤ ن فننه إ ا أ ن فوال: أشكككهد أن ال إله إال هللا، كان  لك من  "

 -رضككي هللا عنه-أسككباب خروجه من النار، دل عليه  ديل أنس بن مالك 
يهري إ ا  لع الفجر، وكان  -صكككككلا هللا عليه وسكككككلم-كان رسكككككول هللا  " قال:

هللا أكرب فسمع رجال يوول:    ، أمسك وإال أغاريستمع األ ان، فنن لع أ ام  
مث قال:   " لى الف   ": -صكككلا هللا عليه وسكككلم-هللا أكرب، فوال رسكككول هللا  

صكككلا هللا -أشكككهد أن ال إله إال هللا أشكككهد أن ال إله إال هللا، فوال رسكككول هللا  
" )مسككككككككككككلم،  عزىمو راعي فنظروا فن ا هو   "خ ئت من النار": -عليه وسككككككككككككلم
 (.51-50ه، ص ص1430(.)املشيطي، 9، ر288ص1د.ت.،  

وعن عبد هللا بن عبد الرمحان بن أيب صكعصكعة: أن أاب سكعيد   -1035
إين أرا  حتب الهنم والبادية فن ا كنت "قال له:   -رضككي هللا عنه- -اخلدري 

ف  نت للصككككككككالة، فارفع صككككككككوتك ابلنداء، فننه ال   -أو ابديتك  -يف غنمك 
 شكككككككككهد له يوم يسكككككككككمع مدى صكككككككككوت املؤ ن جن، وال إنس، وال شكككككككككيء، إال

 (.609، ر125، ص1ه،  1422" )البخاري، الويامة
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مدى الصككككككككككككككوت: هنايته، وأقصككككككككككككككا ما يبلهه، واملعىن: أن كل من لع "
ا يعلمكه هللا فكنن هلكا لكاعك  -صككككككككككككككوتكه من عكاقكل وغري ، من البهكائم واجلمكادات  

فكنهنكا تشككككككككككككككهكد للمؤ ن ابلتو يكد عنكد هللا يوم الويكامكة، وهكذ  فضككككككككككككككيلكة   -تعكاىل
ل الهنيمكككككان،  )  "ة ان، فينبهي أن  كككككافظ علا  لكككككك و رص عليكككككهعظيمكككككة 
 .(600، ص2ه،  1405
 

-عن عثمان بن عفان، قال: قال رسكككول هللا عن عثمان بن   -1148
الوضاااو  خ ئت خ اايه من  فأحسااان  سوضاااأ  من "  :-لا هللا عليه وسكككلمصككك

، 216، ص1.،  )مسكككككككككككلم، د.ت "  ئسااااااااده، حت ت أ من حتت أظفاره
 .(33ر

قوله: "من توضكككك  ف  سككككن الوضككككوء"، أي: ل ي ُ   من فرائضككككه وسككككننه  "
قوله: "خرجت خطااي "، يعين: يزيل ماُء الوضككككككككككككككوءو الصككككككككككككككهائرر من .  شككككككككككككككيئ ا

 حت جت هب مب   خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱالكذنوب  لوولكه تعكاىل: 

من  114]هود:    َّ جح   مج حج مث هت مت خت [،  ص ختر  
 يع جسكككككككد   ص من أصكككككككابعه، فيصكككككككرُي  اهر ا من يعين: من  ،  حتت أ فار 

، 1ه،  1433املظهري، . )"صكككهائر الذنوب، كما صكككار  اهر ا من احلردرن 
نرنه وآدابه"  .(348ص ابن )  "إ سككككككان الوضككككككوء: إكماله مبراعاة فرائضككككككه وسككككككُ

 (.228، ص1امللك،  
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ه( معىن لطيف ا يف وصكككف املصكككلي ودميومة 1417وهنا يورد ابن هبرية )
املصككلي إ ا صككلا الصككالة فنن ما بني عند شككر ه هلذا احلديل، أن: "   هارته

الصكككككككالة إىل الصكككككككالة األخرى يف محاية ما قد سكككككككبق له من الصكككككككالة املتودمة 
فك منا صكالة تسكلمه إىل صكالة، وتتناوله صكالة من صكالة، وك منا يكون دهر  

 أبسر  قد  فظ إ ا  فظ الصلوات اخلمس.
وفيه دليل علا أن  لك  )ام سكككككككككككان( الوارد يف احلديل: "وهلي معىن  

الوضكككوء الذي  سكككنه ويسكككبهه إ ا أتبعه صكككالة مودارها ركعتان  أقل ما يكون 
من الصككككالة، فحسككككنها وأخلص فيها، ول  دن فيها نفسككككه  فننه يهفر له ما 

و لك أنه يكون قد أ سن العمل أصال  وفرع ا، وهذا معىن     تودم له من  نبه
ل عمر. وما أخرب يف  لك احلديل من فكر املصكككككككككككككلي يف األ كار اليت   دي

  بعبادة، واسكككككككككككككتعانةي  وإفرادي   وثناءي   ينطق  ا، ما بني تكبري هلل سكككككككككككككبحانه، ومحدي 
ا ة من  الة غضككب وضككالل  وتدبر علصككراط مسككتويم مع اسككت وسككؤال هدايةي 

افه عن تالوة مرتلة يسكمعها نفسكه، وركوع وسكجود، وقيام وقعود، و فظ أل ر 
العبل وعوله عن الطمور، وألعضككككككائه عن االضككككككطراب و لته عن االلتفات  
ولولبه عن الوسكككككوسكككككة، فن ا هت له هذ  الصكككككالة يف مدة سكككككاعة هدم هللا  ا  

و لك ألن هذ  الصككككالة خلصككككت فثولت     الذنوب املتودمة يف عمر  ما كان
ملت علا إمبة  ألهنا اشكككككككككت   و ت كل  نب إب،ائها يف كفة ميزان  ،يف املوا،ين

مع   ،واسككككككككككككككتعكانكة ابخلكالق  ،يف إميكان، وانوطكاع عن اخللق وفيئكة وأوبكة وإخالص
 ،، وتالوة كالمه-صككككككلا هللا عليه وسككككككلم-امتثال أمر  علا سككككككنة رسككككككول هللا  
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وتوجيه الوجه إليه والتذلل له، ووضكع أشكر  ما يف امنسكان علا األرض بني 
سكككككككككان أول ما يبدأ به من أفعال يف هذا احلديل من الفوه أن امن، و يدي ربه

 "فن ا  سكنه وأسكبهه وجود  كان كمن أ كم أسكاس عمله  ،صكالته )الوضكوء(
 .(231-230، ص ص1 )

1027-  : تكرورضككَّ ر   -صككلا هللا عليه وسككلم-ررأيُت رسككول هللا "وعنه، قرالر
ا، مُثَّ  وئوي هرذر :   موث لر ُوضكككككككُ أ َمْن "قرالر َذنِْةِه،  ِمْن  سَاَ د َ   َماَلُه مُثِفَ  هَكَذا،  سَاَوضاااااا 

يَفسُُه  وََكاَنْت   ُيُه صاااااااااَ اِد ِاىَل َوَمشاااااااااْ ، 1، د.ت.،  مسككككككككككككلم" )"ََنِفَلةً املَساااااااااْ
 (.8، ر207ص

 "ا للذنوب وأراد ابلنافلة: ،ايدة يف  سكككناته   يل كانر الوضكككوء مكفر    "
 .(476، ص9ه،  1417ابن رجب، )

بني هككككذ  األ ككككاديككككل مُيكن أن ُهمع    ه( و"1426)  وقككككال امتيويب
فرّب شككككككخص يكون إخالصككككككه ومراقبته هلل   ابختال  األ وال واألشككككككخاص

عز وجل أّ ، فتكّفر  نوبه بوضككككوئه، وتكون صككككالته ومشككككيه إىل املسككككجد يف 
،ايدة الكدرجكات، ورّب شككككككككككككككخص ال يكون ككذلكك، فيكون هكام تكفري  نوبكه 

 .(300ص، 6 ) "ابلوضوء والصالة، وهللا تعاىل أعلم ابلصواب 
عليه  نب ا، فلما   يعين: أن الوضككككككككككككككوء ل يُبقه(: "1417وقال الور   )

فعكل بعكد  الصككككككككككككككالة ككان ثوا كا ،ايدة لكه علا املهفرة املتوكدمكة. وهكذا احلكديكل 
 .(291-290، ص ص1" ) يوتضي أن الوضوء ابنفراد  يستول ابلتكفري
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أل "قال:    -صكككككككككلا هللا عليه وسكككككككككلم-وعنه: أن رسكككككككككول هللا    -1030
قككالوا: بلا اي   "أيلكم  لى مااا و و هللا بااه اخل ااااي، وي فع بااه الاادرئااا ؟

اسااةاو الوضااو   لى املكاره، وكث   اخل ا اىل املسااائد، "رسكككول هللا، قال: 
مسككككككككلم.  )  "وانت ار الةاااااايف  بعد الةاااااايف ف فذلكم ال ابابف فذلكم ال اباب

 (.41، ر219، ص1،  ت د.
من  لك   امكمال وامهام :إسكككككككككباغ الوضكككككككككوء علا املكار   :وأما قوله"

يعين أههككككا عليكم    ،[20]لومككككان:    َّ ىن من   خن ُّٱ  :قول هللا عز وجككككل
كر  وكل  ال يُ ،  إنه أراد شكككدة الربد :فويل  ،علا املكار  :وأما قوله.  وأكملها

وروى  . ومنه دفع تكسككككككيل الشككككككيطان له عنه،  املرء فيها نفسككككككه علا الوضككككككوء
من صككككككككككككد،   :دينار عن عبيد بن عمري قالسككككككككككككفيان بن عيينة عن عمرو بن 

 (.302، ص2ه،  1421" )الور  ،  امميان وبر  إسباغ الوضوء يف املكار 
صكككككككلا  -عن الن   -رضكككككككي هللا عنه-وعن عمر بن اخلطاب    -1032

 -أو فيسااااااااةغ-ما منكم من أحد يتوضااااااااأ فيةلغ  "قال:   -هللا عليه وسككككككككككلم
ده ل شا ي، له، وأشاهد أن  الوضاو ،   ي ول: أشاهد أن ل اله ال هللا وح

ا  ةده ورسااااااااااولهف ال فت ت له أبواه النة الثمانية يدخل من أيها   مدً 
 (.17، ر209، ص1، د.ت.،  مسلم) "شا 

قولككه: ))أشككككككككككككككهككد أن ال إلككه إال هللا(( الوول  ه(: "1417قككال الطي  )
إخالص العمل هلل، و هارة الولب من  ابلشككهادتني عويب الوضككوء إشككارة إىل

 (.748، ص3 ) "الشر  والرايء، بعد  هارة األعضاء من احلدن واخلبل
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ويشككككككككككككككري البككا ككُل إىل ملحظ مهم، يهفككل عنككه املربون، عنككدمككا يُرّغبون 
( بووله: "ويال ظ  1430أبناءهم ابلصككالة وقراءة الورآن، يؤكدها املشككيطي )

فضكككككككل الوضكككككككوء، والسكككككككبب هو اعتواد أن أن كثري ا من الناس قد  رم نفسكككككككه 
الوضكككككككوء إمنا هو للصكككككككالة أو لوراءة الورآن أو غريها من العبادات فحسكككككككب، 
واحلق أن الوضككوء عبادة مسككتولة بذاهتا، وعلا هذا فاألوىل أن يعود امنسككان 
 نفسككه علا متابعة الوضككوء عند كل  دن، أو عند كل عبادة ولو ل ُ دن"

 (.57ص)
 

:  -صلا هللا عليه وسلم-ن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا  ع  -1054
من س ه    بيته،   مشاااااى اىل بيت من بيو  هللا لي ضاااااي ف يضاااااة من "

 "يرئااةس فع  وا خ ى  ف ائض هللا، كاااناات خ وحه احااداخااا حت  خ ي ااة،  
 (.282، ر462، ص1)مسلم، د.ت.،  

 

 "دّل احلككديككل علا أن كثرة اخلطككا إىل املسكككككككككككككككاجككد من أعظم الورابت "
 (.248، ص4ه،  1351السبكي، )
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ألهنككا تسككككككككككككككككد  ر،    واملعىن: أن هككذ  األعمككال هي املرابطككة احلويويككة"
الشككككككككككككككيطككان علا النفس، وتوهر فيهككا اهلوى، وترعبهككا يف التوا، وهنعهككا عن  

 جنود الشككككككككككيطان، قبول الوسككككككككككاوس واتباع الشككككككككككهوات، فيهلب  ا  زب هللا
إ  احلكمكة يف شككككككككككككككرع اجلهكاد تكميكل النكاقصككككككككككككككني    و لكك هو اجلهكاد األكرب

 (.169، ص1ه،  1433البيضاوي، ) "ومنعهم عن امفساد وامغواء
 سكفري الذنوه بسةع أيا  الةيف : -

-قال: لعت رسكككككككككول هللا   -رضكككككككككي هللا عنه-عن أيب هريرة   -1042
أرأيتم لو أن هن ا بةاه أحدكم يلتسااال منه  "يوول:  -لا هللا عليه وسككككلمصكككك

قالوا: ال يبوا من درنه   "كل يو  مخ  م ا ، هل ية ى من يرنه شاااااااااي ؟
)مسلم،  "فذل، مثل الةلوا  اخلم  و و هللا بن اخل ااي"شيء، قال:  

 (.283ر، 462، ص1د.ت،  
وقولكه: "هكل يبوا من درنكه" علا معىن التوكدير ال علا االسككككككككككككككتفهكام. "

احلديل  يفوالدرن: الوسكككككككً، ضكككككككربه مثال حملو الصكككككككلوات اخلطااي كما نصكككككككه 
 (.645، ص2ه،  1419السبيت، ) "نفسه

أقام  -صككلا هللا عليه وسككلم-يف هذا احلديل من الفوه أن رسككول هللا "
موام املاء يف غسل األوسا ، وإمنا ضرب غسل الذنوب    الصلوات اخلمس يف

املثل ابلنهر  ألن النهر جلريته ال يوف فيه املاء األول الذي اغتسل به يف املرة 
فشكككبه رسكككول هللا ،  األوىل، وإمنا يتجدد عند كل مرة من االغتسكككال ماء جديد

الصلوات اخلمس ابملرات اخلمس يف االغتسال، وأن  -صلا هللا عليه وسلم-
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ة األوىل أ،الككت مككا وجككدتككه من اخلطككااي إب،الككة  هبككت  ككا اجلريككة، مث تلككك املر 
جاءت الهسلة الثانية فهسلت ما عسا  جتدد، مث  هبت به اجلرية، مث جاءت 
الهسككككلة الثالثة كذلك، فكانت الهسككككالت ما ية ما يتجدد بني كل غسككككلتني  

وهذا ألن الذنوب إمنا تصكككككككدر عن األعضكككككككاء، أعضكككككككاء اآلدمي    من الذنوب 
فيكون غسكككل ما نظر إليه نفسكككه، ونطق بلسكككانه،  ،  ليت يسكككتعملها يف الصكككالةا

 من  لك يف عبادة ربه مرة بعد وبطن بيديه، ومشككككككا برجليه أبن شككككككهل كال  
وإمنا ضكككككككككككككرب املثل ابملاء  ألن املاء هو ،  مرة، وكان  لك ما ي ا آل ر اخلطااي

بكد وأنفكاسكككككككككككككككه،  املكا ي للكتكابكة، وقكد سككككككككككككككبق أن الككاتبني يكتبكان  رككات الع
  "فكانت الصككككلوات مزيلة ما يرقمانه كما يزيل املاء أثر الكتابة املكتوبة ابملداد 

 .(199، ص6ه،  1417ابن هبرية، )
وقولككه: "علا ابب أ ككدكم": تنبيككه علا قرب تنككاولككه وسككككككككككككككهولككة أتتا  "

 (.644، ص2ه،  1419السبيت، ) "استعماله
فهكذا لتكفري، "ه( ضكككككككككككابط ا مهم ا حلصكككككككككككول ا1426و كر العثيمني )

ا من ا نوي   اهر    الصككككككككلوات اخلمس ميحو هللا  ن اخلطااي  ص يبوي امنسككككككككانُ 
ولكن كما أسكككككككككككلفنا فيما مضكككككككككككا أن هذا يف الصكككككككككككلوات اليت يتمها    ،اخلطااي

فن ا  ،و ضكككككر قلبه ويشكككككعر أنه يناجي هللا سكككككبحانه وتعاىل ،و ووها امنسكككككانُ 
 (.49، ص5 ) "العظيم هت الصالة علا املطلوب  صل هذا الثواب 

أن رجال أصكككككككاب من ": -رضكككككككي هللا عنه-وعن ابن مسكككككككعود  -1044
ٱف نزل هللا تعاىل:  ،ف خرب  -صلا هللا عليه وسلم-بلة، ف تا الن  امرأة قُ 
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 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ

لميع "أ  هكذا؟ قكال:    :[ فوكال الرجكل114]هود:    َّ جح   مج حج
 (.39، ر2115، ص4 )مسلم، د.ت،  ""أم  كلهم

هنا الصكككككككلوات اخلمس، هذا قول    كرهن هللا ها قالوا: احلسكككككككنات اليت"
ابن ) "ابن مسكعود، وابن عباس، واحلسكن، وقتادة، وسكعيد بن املسكيب وغريهم

 (.155، ص1بطال،  
صلوات الو)الزكلف(:  ع ،ُل فةي، وهي قطعة من الليل  يعين: مرن صلَّا "

 (.56، ص2،  1433املظهري، ) "اخلمس يهفر صهائر  نوبه
: الوضكككككككوء يكفر اجلرا ات -رضكككككككي هللا عنه-قال سكككككككلمان الفارسكككككككي "

 "الصكككككهار، واملشكككككي إىل املسكككككجد يكفر أكثر، والصكككككالة تكفر أكثر من  لك 
 .(205، ص4ابن رجب،  )

وفيكككه: أن إقكككامكككة الصككككككككككككككلوات اخلمس جتري ،رى التوبكككة يف ارتككككاب "
 (12ص، 5.ت.،  العيين، د) "الصهائر

ه( إىل االنتبكا  لويكد يهفكل عنكه املصككككككككككككككلون: 1426ويشككككككككككككككري العثيمني )
بد أن تكون الصكككككككالة علا الوجه الذي يرضكككككككا  هللا عز وجل، كما  ولكن ال"

أن  -صككككككككلا هللا عليه وسككككككككلم-يف  ديل عمرو بن عبسككككككككة  ينما أمر  الن  
أن وأرشككد  إىل أن هلا ألوقات  دودة، وهنا  أوقات ينها امنسككان   ،يتوضكك 

مث أرشككككد الن  صككككلا اله عليه وسككككلم عمرو بن عبسككككة إىل صككككفة  ،  يصككككلي فيها
الوضككككككككوء الصككككككككحيحة  ألن امنسككككككككان إ ا توضكككككككك  علا هذ  الصككككككككفة خرجت 
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بد من مال ظة هذا  فال،  خطااي ، وإ ا صكككككككككلا وقد فرغ قلبه هلل كفر هللا عنه
الويد  ألن من الناس من يصكككككلي ولكنه ينصكككككر  من صكككككالته ما كتب له إال 

وك نه ليس يف صكككالة  بل ك نه يبيع ويشككك ي  شكككرها أو أقل  ألن قلبه غافل  ع
 (.331، ص3 ) "أو يعمل أعماال  أخرى  ص تنتهي الصالة.

يككككدل علا لطف هللا تعككككاىل، 1417ويسككككككككككككككتنب  ابن هبرية ) ه( معىن 
  [ 114]هود:   َّ هت مت خت حت جت ُّٱوقوله:  وعظيم رمحته بعبد : "

عاىل وبني عباد ، فننه من لطفه أن احلسككككنات يدل علا فر، ما بني كرم هللا ت
عند  يذهنب السككككككككيئات أي هحوها وتزيلها، ومن شكككككككك ن العباد أن السككككككككيئات 
عندهم تذهب احلسككنات، فشككتان ما بني  الني، واي خسككران من تر  معاملة 

 (.56، ص2") هللا تعاىل إىل معاملة فالن وفالن
صكككلا هللا عليه -وعن أيب هريرة رضكككي هللا عنه: أن رسكككول هللا  -1045

"الةااااالوا  اخلم ، والمعة اىل المعة، كفار  ملا بينهن،   ، قال:-وسككككككلم
 (.14، ر209، ص1)مسلم، د.ت.،  ما و سلش الكةائ " 

ملا كانت الصكككككككككككلوات اخلمس، كاألعالم بني األوقات، واجلمعة كالعلم  "
 السكككككككككنة، أثر كل وقت من هذ  األوقات املكرمة يف األسكككككككككبوع، ورمضكككككككككان يف

ابن )  "فنسككككككككككككككً الظلمككة اليت توجككد فيمككا يليككه من األوقككات من أتثري الككذنوب 
 .(143، ص8هبرية،  
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وهو تعاىل   ،و لك ألن العبد وإن توقا ال بد له من تدنيسككككه ابلذنوب "
  "فجعل أداء الفرائا تطهريا له من أدمسككه   ،قدوس ال يوربه إال قديس  اهر

 (.244، ص4ه،  1356املناوي، )
 سكفري الذنوه بسةع ئلوسه   مةيفه لنت ار الةيف  ا خ ى: -

صكككلا هللا عليه -رضكككي هللا عنه: أن رسكككول هللا   عن أيب هريرة  -1062
امليفئكة سةاالي  لى أحدكم ما يا    مةاايفه الذي صاالى "قال:   -وسككلم

اللهم اركاااا  لااااه،  اللهم امثف   س ول:  لااااده،  و  مااااا  ،  البخكككككاري )  "هفيااااه، 
 (.445، ر96، ص1ه،  1422
إ ا قعد املتوضككككككككئ ينتظر الصككككككككالة أعطي  كم املصككككككككلي، فن ا أ دن "

 (.451، ص3اجلو،ي، د.ت،  ) "خر  عن تلك احلالة
أفضكككلية الصكككالة علا غريها من  ه(: "1415واسكككتنب  منه الشكككنويطي )

  "ة والتوبكة و لكك بصككككككككككككككالة املالئككة عليكه ودعكائهم لكه ابلرمحكة واملهفر    األعمكال
 (.499، ص4 )

جهكككد فيهكككا وال   ولكككذا علا املريب أن ال يفوت هكككذ  الهنيمكككة، واليت ال
تعب، مقال   لك للم بني  إ  أن كل مسكككككلم يتو، ألن يدعو له الصكككككا  من 

هم املالئكة؟!! وقد أرشكككككد ابن   ء لهعايووم ابلداألمة، فما ابلك إ ا كان من  
فمن ه( هلككذا املعىن، و ككل علا عككدم التفري  فيككه، يوول: "1432بطككال )

كككان كثري الككذنوب وأراد أن  طهككا هللا عنككه بهري تعككب فليهتنم مال،مككة مكككان 
ليسككتكثر من دعاء املالئكة واسككتهفارهم له، فهو مرجو    مصككال  بعد الصككالة
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[، وقد أخرب عليه 28ملن ارتضكككا( ]األنبياء:    إجابته لووله: )وال يشكككفعون إال
املالئكة غفر له ما تودم من  نبه، وأتمني  ه أتمنير السكككككككككالم أنه من وافق أتمينُ 

مصككككككككككككككال    املالئككة إمنكا هو مرة وا كدة عنكد أتمني اممكام ودعكايهم ملن قعكد يف
ا فيه، فهو أ رى ابمجابة ا ما دام قاعد   (.95، ص2 ) "دائم ا أبد 

ك إىل ملمح آخر، اسكتنبطه من قوله: )ما ل  دن(  لتعزيز ويشكري كذل
رابطة احملبة بني املسككككككككككلمني، وإ هار اال  ام واملكانة، وقطع كل شككككككككككيء من 
شككككككك نه أن يؤ ي املصكككككككلي، أو هرر مشكككككككاعر ، ليبوا يف  الة صكككككككفاء وتركيز   

مصككال (،   قوله عليه السككالم: )املالئكة تصككلا علا أ دكم ما دام يفيوول: "
[، يريد املصلني، واملنتظرين 7سري لووله: )ويستهفرون للذين آمنوا( ]غافر: تف

املعىن، بن  بس نفسه علا أفعال   يف لك من أشبههم    يفللصالة، ويدخل  
الربّو كلها، وهللا أعلم. قال املهلب: فالصكككككككككالة من املالئكة اسكككككككككتهفار ودعاء، 

فسككككاء أو ضككككراط، وقد وها من هللا رمحة، وقد فسككككر أبو هريرة احلدن فوال: 
ا، فتك ول العلمكاء    لكك األ ى أنكه   يفروى عنكه: )مكا ل  كدن(: مكا ل يؤ  أ كد 

أ ى احلدن، يفسكككككككككككر  لك  ديل  -وهللا أعلم-الهيبة وشكككككككككككبهها، وإمنا هو 
ا بلسككككككككككككانه أنه ينوطع عنه اسككككككككككككتهفار  النوم، لكن النظر يدل أنه إ ا آ ى أ د 

ى رائحة احلدن، فن ا انوطع عنه املالئكة  ألن أ ى السككككككككككب والهيبة فو، أ 
  "اسكككككككككككتهفار املالئكة أب ى احلدن، ف وىل أن ينوطع أب ى السكككككككككككب وشكككككككككككبهه 

 .(284، ص2 )
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صكككلا هللا عليه -أن رسكككول هللا  عن أيب هريرة رضكككي هللا عنه،    -1030
بااااه "قكككككال:    -وسككككككككككككككلم اخل ااااااي، وي فع  بااااه  مااااا و و هللا  أيلكم  لى  أل 

اسااااةاو الوضااااو   لى املكاره، "، قال: قالوا: بلا اي رسكككككول هللا  "الدرئا ؟
وكث   اخل ا اىل املسااااائد، وانت ار الةاااايف  بعد الةاااايف ف فذلكم ال ابابف  

 (.41، ر219، ص1، د.ت،  مسلم) "فذلكم ال اباب
قوله: "وانتظار الصالة بعد الصالة"، يعين: إ ا أدى صالة  ابجلماعة،    "

أو منفرد ا ينتظر صككككككككككككككالة أخرى، وتعلَّقر قلُبه  ا، إما أن هلسر يف املسككككككككككككككجد 
ينتظرُها، أو يكون يف بيته، أو مشككككتهل بكسككككبه، وقلُبه متعلّوق  ابلصككككالة ينتظُر 

 (.348، ص1ه،  1433املظهري، ) " ضورر 
 تمل وجهني: أ دمها اجللوس يف املسكككككجد، والثاين يو ي:  "وقال السككككك

، 3امتيويب،  )  "تعلق الولب ابلصكككككككككككالة واالهتمام  ا والت هب هلا. اهكككككككككككككككككككككككككك
 (.356ص

وملا كانت هذ  األعمال مرهوة للشكيطان، وال يسكتطيعها إال من صكلب  
هذا ، مرابطة، ويف -صككلا هللا عليه وسككلم-عود ، وقويت عزميته، لاها الن  

  واملعىن: أن هذ  األعمال هي املرابطة احلويوية(: "1433يوول البيضككككاوي )
ألهنا تسككد  ر، الشككيطان علا النفس، وتوهر فيها اهلوى، وترعبها يف التوا، 
وهنعها عن قبول الوسككككككككككككاوس واتباع الشككككككككككككهوات، فيهلب  ا  زب هللا جنود 

جلهكاد تكميكل إ  احلكمكة يف شككككككككككككككرع ا   الشككككككككككككككيطكان، و لكك هو اجلهكاد األكرب
 (.169، ص1 ) "الناقصني ومنعهم عن امفساد وامغواء
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 : احلث على إحسان العبادة والعناية بها وجتويدها:  3-1-3
هو املطلوب واملعول عليه فحسب، بل إن مدار الفو،   ليسأداء العبادة  

 بثوا ا، منوط إب سكاهنا، ومتعلق بضكبطها، والشكريعة امسكالمية قد أولت هذا
 ين ىن من خن   حن جن ُّٱاجلكانكب عنكايكة كبرية  يوول احلق سككككككككككككككبحكانكه:  

   حي جي يه ُّٱ، وقال سكككككككبحانه:  [2]امللك:   َّ   خي حي جي يه ىه مه جه

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ   ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 مت زت رت يب   ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ   مئ زئ رئ ّٰ
يعلن    -عليه الصككككككككككالة والسككككككككككالم-، وها هو املريب األول [7]هود:  َّ ىت نت

عن معا  بن جبل  به ملعا  رضككككككككي هللا عنه، ويوصككككككككيه وصككككككككية احملب حلبيبه،  
قلت:  " اي معاذ!"فوال:  -صكككككككلا هللا عليه وسكككككككلم-أخذ بيدي الن  "قال: 

أل أ لمااا، ". قلكككت: وأم وهللا أ بكككك. قكككال:  "اين أحةااا،"لبيكككك. قكككال:  
قل: اللهم أ ين "قلت: نعم. قال:   "يب  كل صااااااااايفس،؟كلما  س و ا   

)البخككاري يف األدب املفرد،   "وشاااااااااااك ك، وحسااااااااااان  ةااايساا،ذك ك   لى  
 ، وصححه األلباين(.534، ر256ه، ص1418

وإن من واجبات املريب، واليت رمبا غفل عنها بعضكككهم، هي جتسكككيد هذ  
الفرائا والشكككرائع، وال خيفا الويمة يف نفوسكككهم، وإبرا،ها هلم،  ال تعليمهم 

أثر خط  تعليم الننء العبادة ،ردة من ام سككككان وامتوان، واالقتصككككار علا 
 األداء فو ، فينشؤون علا أداء العبادة، عبادة  مشوهة ال رور فيها.
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أجاب عن هذا الفضككككككككيل بن عياض،  ينما سككككككككُئل عن معىن: )ليبلوكم 
قيل اي أاب علي: "ما أخلصككه   أخلصككه وأصككوبه""مال(؟ فوال: أيكم أ سككن ع

وإ ا كان ،   ل يوبلا ول يكن صكوااب  فوال: إن العمل إ ا كان خالصك    وأصكوبه"؟
واخلالص: أن   .ا صككككككوااب  ا ل يوبل،  ص يكون خالصكككككك   ول يكن خالصكككككك  صككككككوااب  

ا قال يكون لوجه هللا، والصواب: أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة، وهذا كم
[، )السككككككككعدي، 56]الذارايت:  َّٱيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱتعاىل: 
 (.377ه، ص1422

إيواعها علا الوجه   :أيو كر املباركفوري، املراد وسككككن العبادة فوال: "
 (.249، ص9 ) "املرضياحلسن  

ابن رجككككب ) العبككككادة: 1424يوول  يتحككككدن عن  سككككككككككككككن  ه(، وهو 
وامتيان  ا عرلرا أكمل الوجو . واحلاصكل   ،إتواهنا وإكماهلا: إ سكان العبادة"

صككككككككككككككلا هللا عليكه -عرلرا  لكك أن يعبكد العبكد ربكه كك نكه يرا  كمكا فسككككككككككككككر الن   
أساااااأل، شاااااك  نعمت، "ام سكككككككان بذلك، وكان يوول يف دعائه:   -وسكككككككلم

، 7135، ر279، ص7ه،  1415)الطرباين،  "  وحسااااااااااان  ةاااااايسااااا،
اللهم أ ين َ َلى ذك ك  ": وعلَّم معا  بن جبل أن يوول  وصككككككححه األلباين(،

، 430، ص36ه،  1421" )مسككككككككند أمحد، وشااااااك ك وحساااااان  ةايس،
 ، وصححه األلباين(". 22119ر
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إتوكاهنكا وامتيكان  كا علا أكمكل  و سككككككككككككككنهكا ويوول يف موضككككككككككككككع آخر: "
ملا سككك له جربيل عن   -صكككلا هللا عليه وسكككلم-وإىل هذا أشكككار الن  ،  وجوهها

 ."هللا كأن، س اه فإن و سكن س اه، فإنه ي اكأن سعةد "ام سان فوال: 
 ف شار إىل موامني: 

ا لريية هللا إاي ، ويسككتحضككر قرب أن يعبد هللا العبد مسككتحضككر   أحدخا:
 هللا منه، وا العه عليه، فيخلص له العمل، وهتهد يف إتوانه وحتسينه.

ال أن يعبد  علا مشككككاهدته إاي  بولبه، فيعامله معاملة  اضككككر    والثاين:
رجال أن يصكككلي صكككالة  "  -صكككلا هللا عليه وسكككلم-معاملة غائب، وقد وصكككا 

مودع  يعين يستشعر أنه يصلي صالة ال يصلي بعدها صالة أخرى، فيحمله 
، 1ه،  1424)ابن رجكب،   ."إتوكاهنكا، وتكميلهكا، وإ سكككككككككككككككاهنكا لكك علا  

صكل صكالة مودع، فننك إن كنت ال (، قال صكلا هللا عليه وسكلم: "315ص
" نككه يرا ، وأيس بككا يف أيككدي النككاس تكن غنيككا، وإاي  ومككا يعتككذر منككهترا  فككن

 ، وصححه األلباين(4427، ر258، ص4)الطرباين، د.ت،  
 من خالل ما سبق، فنن معىن  سن العبادة، ينصب يف أمرين: 
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قال: قال رسككول هللا  -رضككي هللا عنه-وعن عثمان بن عفان   -1048
من سوضااأ فأحساان الوضااو ، خ ئت خ اايه  ": -صكككلا هللا عليه وسكككلم--

، 216، ص1، د.ت،  مسكككككككلم)" من ئساااااده حت ت أ من حتت أظفاره
 (.33ر

وكان السككككككلف يوصككككككون إبتوان العمل وحتسككككككينه دون امكثار منه، فنن "
العمل الوليل مع التحسككككككككككككككني وامتوان، أفضككككككككككككككل من الكثري مع الهفلة وعدم  

 (.352ه، ص1424ابن رجب، ) "امتوان
قال: لعت رسككككول   -رضككككي هللا عنه-وعن عثمان بن عفان   -1046

 ئ مسااااالم حتضااااا ه صااااايف  ما من ام"يوول:   -صككككككلا هللا عليه وسككككككلم-هللا  
مكتوبة في سان وضاو هاف وخشاو ها، وركو ها، ال كانت كفار  ملا قةلها  

، 1، د.ت،  مسككككككككككككككلم)  "من الاذنوه ماا و س   كةري ، وذلا، الاده  كلاه
 (.7، ر206ص

صككلا  -قال: قال رسككول هللا    -رضككي هللا عنه-وعن أيب هريرة -1081
ان أول ماا لااساااااااااااع باه العةاد يو  ال يااماة من  ملاه ":  -هللا عليكه وسككككككككككككككلم

صاااااااااايفسه، فإن صاااااااااال ت، ف د أفلد وأبد، وان فسااااااااااد ، ف د خاه 
 ز وئل: ان  وا    -وخساااا ، فإن انت   من ف يضااااته شااااي ، قال ال ه  

هال لعةادي من س و ، فيكمال منهاا ماا انت   من الف يضااااااااااااة؟   سكون  
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، وصككككححه 269، ص2ه،  1395، ال مذي)  ."ساااائ  أ ماله  لى هذا
 األلباين(.
يف هذا احلديل: احلل علا إتوان الفرائا، واالهتمام مبصكككككككححاهتا، "

. "وتر  مفسككككككككككككككداهتكا، واحلا علا إكثكار النوافكل لتكون جكابرة خللكل الفرائا
 (.628ه، ص1423احلرميلي، )

 الة اسكككككتوامته  االصكككككالر: كون الشكككككيء عل  )فنن صكككككلحت( وقوله: "
وهي   ،ن الصككككككالة أم العبادات ومسككككككتتبعهاو لك أ   والفسككككككاد ضككككككد ،  وكماله

مبنزلة الولب من امنسككككككان، فن ا صككككككلحت صككككككلحت األعمال، وإ ا فسككككككدت  
 (.1252-1251، ص4ه،  1417)الطي ،  فسدت األعمال

من ": -صكككككلا هللا عليه وسكككككلم-وعنه، قال: قال رسكككككول هللا    -1148
ينه سوضااأ فأحساان الوضااو    أسى المعة، فاسااتمع وأنةاات، مثف  له ما ب

، د.ت، مسلم)  "وبا المعة وزايي  ثيفثة أاي ، ومن م  احلةى، ف د للا
 (.27، ر588، ص2 

صككلا هللا عليه -أنه أتا رسككول هللا  "  :عن بالل رضككي هللا عنه-1103
ليؤ نه بصككككككالة الهداة، فشككككككهلت عائشككككككة رضككككككي هللا عنها بالال أبمر   -وسككككككلم

م بالل، ف  نه سككككككككك لته عنه  ص فضكككككككككحه الصكككككككككبح، ف صكككككككككبح جدا، قال: فوا
، فلما -صكككككلا هللا عليه وسكككككلم-ابلصكككككالة، واتبع أ انه، فلم خير  رسكككككول هللا  

خر  صككككلا ابلناس، وأخرب  أن عائشككككة شككككهلته أبمر سكككك لته عنه،  ص أصككككبح  
، "اين كناات ركعاات ركع  الفا "جكككدا، وأنكككه أبطككك  عليكككه ابخلرو ، فوكككال:  



121 

أكث  مما  ت أصااااااااةلو  "فوال: اي رسككككككككككول هللا، إنك أصككككككككككبحت جدا، قال: 
، 19، ص2" )أبو داود،  "أصاااااة ت ل كعتهما، وأحسااااانتهما، وأ لتهما

 .، وصححه األلباين(1257ر
▪ 
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 َّ مب خب حب جب هئ ُّٱ
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 اجات وإجابة الدعوات:  : قضاء احل3-1-4
فطر هللا الناسر علا االفتوار واحلاجة، فمهما بل  الفرد، ومهما وصكككككل،  
فلن تنتهي مطالبه، ولن تنوضكككككككككككككي آماله، مث إن املخاو  واأل زان واألمراض 
سككككككككككككككنكة إهليكة جكاريكة، ال تككاد تنفكك عن امنسكككككككككككككككان، تعكدت يف قوهتكا  كاقتكه  

بككد لككه من معني   ال  بهككا، فكككانوإمكككامتككه، فال ميكن لككه و ككد  دفعهككا أو جل 
و فظ نفسكككككككككه، وييسكككككككككر له اخلريات، وير،قه ونصكككككككككري، يتوىل أمر ، ويفر  مهه،  

السككككككككككككككعكككادة الكككدنيويكككة واألخرويكككة، والرقي يف مكككدار  العكككابكككدين، وبلوغ منكككا،ل 
 الصاحلني، و،ايدة العلم يف الدين، وغريها.

مكة  "الكدعكاء نعوإن أعظم  ريق لتحويق مكا مضككككككككككككككا هو الكدعكاء  إ  أن  
   ا، جككاد  ككا املوىل تبككار  وتعككاىل، وامنت  ككا علا عبككادة كربى، ومنحككة جلّ 

 يل أمرهم ابلدعاء، ووعدهم ابمجابة وام بة، فش نه عظيم، ونفعه عميم، 
ومكانته عالية يف الدين، فما اسكككككككككككككتجلبت النعم مبثله، وال اسكككككككككككككتدفعت النوم 

دون سكككككككككوا ، وهذا رأس    لك أنه يتضكككككككككمن تو يد هللا، وإفراد  ابلعبادة   مبثله
 (.3، د.ت، ص)احلمد "األمر، وأصل الدين

فود أمر سكبحانه ابلدعاء، ووعد رمحة منه وفضكال ابمجابة  قال تعاىل: 
 مي  خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن ُّٱ

 جغ  مع جع مظ  حط مض ُّٱ، وقكال: [60]غكافر:    َّ ٰذ يي   ىي
  َّ  حل جل مك لك  خك حك جك  مق حق مف خف  حف جف مغ

حيي ك مي يسااات يي من  ةده  -سةارك وسعاىل-ان ربكم  "، [186]البورة: 
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، 5،  1395)ال مكذي،    "خاائةتا   اذا رفع يادياه الياه أن ي يخاا صاااااااااااف ا
ما "، وقال عليه الصككككالة والسككككالم:  ، وصككككححه األلباين(3556، ر448ص

من مسلم يد و هللا بد و  لي  فيها ا  ول ق يعة رحم ال أ  اه هللا با 
ن سعااال لااه ي وسااه، وامااا أن ياادخ هااا لااه   اآلخ  ،  احاادى ثيفه: امااا أ

  "واما أن يةاا ف  نه من السااو  مثلها "قالوا: اذا نكث . قال: " هللا أكث  
 ، وصححه األلباين(.4368، ر337، ص4)الطرباين، د.ت،  

وقد اشتملت الصالة علا موا ن عديدة، أخرب هللا سبحانه أهنا موا ن 
رفع الدعوات، واسككتجابة الطلبات  بداية  من امعالن هلذ  الشككعرية العظيمة، 

اذا نويي ابلةايف ، فت ت أبواه الساما ، " :-صكلا هللا عليه وسكلم-قال 
، 2220، ر576، ص3ه،  1419أبوداود،  " )واساااااااااااتاياااع الاااد اااا 

 -صككككككككككلا هللا عليه وسككككككككككلم-لباين(، مث قبل الشككككككككككروع  ا، قال وصككككككككككححه األ
، 415، ص1ه،  1395)ال مكذي،  "الاد اا  ل ي ي با ا ذان واإلقااماة"

صلا -عن أيب هريرة أن رسول هللا ، وصححه األلباين(،ويف أثنائها، ف212ر
فأكث وا  سائد،  وهو أق ه ما يكون العةد من ربه،  "قال:    -هللا عليه وسلم

 (.215، ر350، ص1)مسلم، د.ت،   "ا الد 
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▪ 

الككككداعي، و لككككب ينفع  مككككا   لككككب  ه( أبنككككه: "1425عرفككككه ابن الويم )
 (.835، ص3 ) "كشف ما يضر  أو دفعه
ه( أبنه: "اسككككككتدعاء العبد ربه عز وجل العناية،  1404وعرفه اخلطايب )

إليككه، والتربي من احلول    واسككككككككككككككتمككداد  إاي  املعونككة، و ويوتككه: إ هككار االفتوككار
 (.4ص) والووة"

وُعر  أبنه: "االبتهال إىل هللا ابلسككككككككككككؤال، والرغبة فيما عند  من اخلري، 
احلمكككد، د.ت، )  والتضككككككككككككككرع إليكككه يف حتويق املطلوب، والنجكككاة من املرهوب"

 (.7ص
▪ 

"للدعاء شكككككككروط عديدة ال بد من توفرها، كي يكون الدعاء مسكككككككتجااب  
 موبوال  عند هللا، ومنها ما يلي: 

 حجٱُّٱ 

 مص   خص حص مس خس حس جس مخ   جخ مح جح مج

 َّ مظ حط مض خض حض جض
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▪ 

 النو  ا ول: 
مواضكككككككع جاءت األدلة بتخصكككككككيصكككككككها ابسكككككككتحباب الدعاء فيها واحلل 

 .عليه، ويستحب للمصلي أن يطيل فيها ابلودر الذي يشاء
- صكلا هللا عليه وسكلم-يف السكجود، ودليله قول الن  ع ا ول:  املوضا 

اِئدث فََأْكِثُ وا الد َ ا َ ":   )مسككككككككككلم،  "َأقْاَ ُه َما َيُكوُن اْلَعْةُد ِمْن رَبِِّه َوُهَو سااااااااَ
 .(215، ر350، ص1د.ت،  

بعد التشكككككهد األخري وقبل السكككككالم، ودليله  ديل ابن املوضااااع الثاين:  
عّلمهم التشككهد " -صككلا هللا عليه وسككلم-أن الن    -رضككي هللا عنه-مسككعود  

ا َ "مث قال يف آخر :   أََلِة َما شاااااَ ، 1مسككككككلم، د.ت،  ) "" ُ  يَاَتَخري ُ ِمَن اْلَمساااااْ
 (.55، ر301ص
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 النو  الثاين: 
أنه دعا فيها،    -صكلا هللا عليه وسكلم-مواضكع ورد يف صكفة صكالة الن  

ولكن من غري تطويل وال ختصككككككيص وال  ل علا سككككككؤال احلاجات املطلوة، 
وإمنككا دعككا بكلمككات معككدودة و ككل مكك ثورة  فككالككدعككاء يف هككذا املوا ن أشككككككككككككككبككه 

 ابأل كار املويدة منه ابلدعاء املطلق: 
دعاء االسككككككككتفتار، بعد تكبرية ام رام وقبل الشككككككككروع املوضااااااع ا ول: 

 ابلفاحتة.
 -صكككلا هللا عليه وسكككلم-يف الركوع، فود كان الرسكككول الثاين:   املوضاااع

اللهمِّ امثف  يل"يوول:   اللهمِّ ربنااااا و ماااادك  )البخكككككاري،   "ساااااااااااة اااااناااا، 
 .(794، ر158، ص1ه،  1422

ب  وترجم اممام البخاري رمحه هللا يف صكككككككحيحه علا هذا احلديل: )ابر
.)  الدكعراءو يفو الركُكوعو

بعد الرفع من الركوع، دليله  ديل عرب د هللاو ب ن أريبو املوضااااااااااع الثالا:  
ّو  ،أرو فر  اللُهم  َلَ، احْلَْمُد "أرنَُّه كرانر يكرُووُل:   -صككككككلا هللا عليه وسككككككلم-عرنو النَّ و

ْي   بَاْعُد، اللُهم  َطهِِّ  ْ َت ِمْن شاَ ، َوِمْلُ  َما شاِ ِِ َماِ ، َوِمْلُ  اْ َْر ْ ين  ِمْلُ  السا 
ا يُانَا  ى   اِ  اْلةَااِرِي، اللُهم  َطهِِّْ ين ِمَن الاذ نُوِه َواخْلَ َاااَي َكماَ اِبلثا ْلِج َواْلََبَِي َواْلماَ

 (.204، ر346، ص1)مسلم، د.ت،   "الثا ْوُه اْ َبْاَيُض ِمَن اْلَوَسخِ 



128 

صككككككككككككلا هللا عليه -بني السككككككككككككجدتني، فود كان الن    املوضاااااااااع ال ابع:
و:  يكرُوولُ  -وسلم ترني  در ر السَّج  الل ُهم  امْثِفْ  يل، َواْرَكْيِن، َواْئَُبْين، َواْهِدين، "برني 

 ، وصححه األلباين(.284، ر76، ص2ه،  1395)ال مذي،  "َواْرزُْقيِن 
صككككلا هللا عليه - صككككل ما ثبت عنه قال احلافظ ابن  جر رمحه هللا، و 

و،اد يف –الصكالة سكتة موا ن من املواضكع اليت كان يدعو فيها داخل  -وسكلم
 : -آخرها موضعني
ففيه  ديل أيب هريرة يف الصكككككككككحيحني:   عوب تكبرية ام رام  ا ول:

اللهم اب د بيين وبا خ اايي، كما اب د  با املشاا و واملل ه، اللهم  "
أن ين من خ اايي، كما ين ى الثوه ا بيض من الدن ، اللهم امثسااااااالين 

، 16ه،  1421مسككككككككككككككنككككد أمحككككد،  )  "واملاااا  والَبيمن خ ااااايي ابلثلج  
 .، وصححه األلباين(10408، ر257ص

ففيكه  كديكل ابن أيب أوف عنكد مسككككككككككككككلم أنكه ككان    يف االعتكدال  الثااين:
  "اللهم طه ين ابلثلج والَبي واملا  الةاري "  :يوول بعد قوله: من شككككككككككككيء بعد

 (.204، ر346، ص1مسلم، د.ت،  )
ككان يكثر أن يوول يف "  ل عكائشكككككككككككككككة:وفيككه  كديكك   يف الركوع  الثاالاا:

  "" ساااااااااااة اااانااا، اللهم ربناااا و مااادك اللهم امثف  يل":  ركوعكككه وسككككككككككككككجود 
 (.794، ر158، ص1ه،  1422)البخاري، 
 يف السجود، وهو أكثر ما كان يدعو فيه وقد أمر به فيه. ال ابع:
 .بني السجدتني: )اللهم اغفر  ( اخلام :
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 م(.2011)املنجد،  يف التشهد السايس:
▪ 

صكككلا هللا -قال: قال رسكككول هللا    -رضكككي هللا عنه-وعن أنس -1041
ه، 1395)ال مكذي، "الاد اا  ل ي ي با ا ذان واإلقااماة"  :-عليكه وسككككككككككككككلم

  .، وصححه األلباين(212، ر415، ص1 
بعد  ع شككككككككككككككروط الدعاء   :أي ،مسككككككككككككككتجاب  :قال املناوي حتت قوله"

  "انتها   .فككككنن ختلف شككككككككككككككيء منهككككا فال يلوم إال نفسككككككككككككككككككه  ،وأركككككانككككه وآدابككككه
 (.533، ص1املباركفوري، د.ت،  )

قال  ه( كالم ا البن الويم يف شكككككككروط امجابة: "1395وينول املناوي )
فيكون   ،ابن الويم: هذا مشككككككككككككككروط مبا إ ا كان للداعي نفس فعالة ومهة مؤثرة

 ، ينئذ من أقوى األسكباب يف دفع النوا،ل واملكار  و صكول امل رب واملطالب
إما لضككككعف يف نفسككككه أبن يكون دعاء ال  به هللا   لكن قد يتخلف أثر  عنه

علا هللا و عيته عليه   وإما لضكككككككككككككعف الولب وعدم إقباله ،ملا فيه من العدوان
وإما  ،فنن السككككككككككهم خير  منه بضككككككككككعف  ،فيكون كالووس الرخو ،وقت الدعاء

  ، واسكتيالء غفلة ،ورين  نوب  ،و لم  ،ك كل  رام   حلصكول مانع من امجابة
 (.541، ص3 ) "فيبطل قوته أو يضعفها ،وسهو وهلو

روا  مالك عن ابن  ،وقد روي من  ديل سكككككهل بن سكككككعد السكككككاعدي
سا تان سفتد  ما أبواه السما ، وقل "م عن سهل بن سعد قال:  أيب  ا، 
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  "يا  س ي  ليه ي وسه  ند حضاااور الندا  للةااايف  والةاااف   ساااةيل هللا 
املفرد،   وصككككككككككككككححكككككه 257، ر246ه، ص1418)البخكككككاري يف األدب   ،

 األلباين(.
ونول يف موضكككككع آخر، عند شكككككرر  ديل: )بني كل أ انني صكككككالة( ما 

عليه -وإمنا  رض رسول هللا  ه(: "1433ول املظهري )يؤكد هذ  الويمة  يو
علا صالة النفل بني األ ان وامقامة  ألن الدعاء ال يرد بني األ ان   -السالم

وامقككامككة  لشككككككككككككككر   لككك الوقككت، وإ ا كككان الوقككت أشككككككككككككككر ، يكون ثواب 
 (.50، ص2 ) "العبادات فيه أكثر

الة والسككالم: ه( احلكمة يف تكرير  عليه الصكك1433ويذكر ابن امللك )
ا  للحكككلّو علا النوافكككل بينهمكككا  ألن  "بني ككككل أ انني صككككككككككككككالة": كرر أتكيكككد 
الككككدعككككاء ال يرد بينهمككككا، لشككككككككككككككر  الوقككككت، فيكون ثواب العبككككادة فيككككه أكثر 

 (.404، ص1)  ."وأفضل
ميثل هذا العدد من املوا ن اليت يرجا فيها إجابة الدعاء يف هذ  الشعرية،  

وامعداد اجليد هلا، وصر الطلبات واحلاجات،    فرصة  هبية  سن اقتناصها،
و سن الظن مبن بيد  مواليد األرض والسموات، وااللتزام ابآلداب، واستيفاء 
الشروط، وانتفاء املوانع،  ص إ ا فتح الباب، بل أالمه وأماله، فرمبا دعوة من 

سعادة  قلب موقن، تكون سببا  يف تهري احلال وصالر العيال، وتنوله إىل مربع ال
 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ُّٱ  بكككوقرة العني، كما ينبهي للمريب أن يلهج  

ٱ[،  74]الفرقان:  َّ هب مب خب  حب جب هئ ٱ بكككٱ  حص ُّٱٱٱويتضرع 
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عله 40]إبراهيم:  َّ مع جع  مظ حط خضمض حض جض مص خص  ،]
 . (318، ص19 ظا أبن" يرى ،وجته وولد  يطيعون هللا")الطربي، د.ت،  

▪ 

 

 

 

 

 حس  جس مخ   جخ مح جح مج حج ُّٱ

  َّ مظ حط مض خض حض جض مص   خص حص مس خس

 حق  مف خف   حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض   حض جض ُّٱٱ

  ٱَّ مل خل حل   جل مك لك خك حك جك مق
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: الرتغيب بالنوافل واملستحبات، واحلرص على املسارعة  3-1-5
 للعمل، والتهيؤ له:   

ملا كانت مهة امنسككككان السككككعي لبلوغ الكمال، والفو، أبعلا الدرجات، 
وكان النوص واخلط  من لات البشككككككر، شككككككرع هللا لعباد  النوافل جترب النوص، 

قال ال ه  ز وئل: ان  وا  " :-صككلا هللا عليه وسككلم-وتسككد اخللل  يوول 
ئ  لعةدي من س و  فيكمل با ما انت   من الف يضااااة،   يكون ساااااهل 

، وصححه 413، ر269، ص2ه،  1395)ال مذي،    " مله  لى ذل،
 األلباين(.

وكان لفريضكككككة الصكككككالة من  لك النصكككككيب األوفر: نوافل بعدية، ونوافل 
قبلية، ونوافل مطلوة، ورُتب علا احملافظة عليها األجور العظيمة، واملكاسكككب 

 الكبرية.
▪ 

وعن أم املؤمنني أم  بيبة رملة بنت أيب سكككككككككككفيان رضكككككككككككي هللا   -1097
ما من "يوول:  -صكككككككلا هللا عليه وسكككككككلم-عنهما، قالت: لعت رسكككككككول هللا 

 ةد مسالم يةالي   سعاىل كل يو  ثن   شا   ركعة س و ا مثري الف يضاة، 
، د.ت، مسككككككككككككككلم) "الناة، أو ال بين لاه بيات   الناةال بىن هللا لاه بيتاا   

 (.103، ر503، ص1 
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غري فريضككككككككككككككة( صككككككككككككككفة مؤكدة للتطوع  ألن ه(: ")1417قال الطي  )
ان: راتبة، وغري راتبة،  مالتطوع التربع من نفسكككككككككككه بفعل الطاعات، وهو قسككككككككككك

صكككككلا هللا -وهذا من الوسكككككم األول. والراتبة: هي اليت داوم عليها رسكككككول هللا  
 .(1172، ص4 )  "، م خو ة من الرتوب، وهو الدوام والثبوت -ليه وسلمع

قال بعضكككككككهم: ه(: "1419وعن فضكككككككل تلك األوقات يوول السكككككككبيت )
 ،وألن تلك األوقات أوقات تفتح فيها أبواب السكماء ويسكتجاب فيها الدعاء

تكثري العمل الصككككككككككككا  فيها، واختال  األ اديل ابختال  فعله   يفويرغب 
، 3 ) "لريى سكككعة األمر، وأنه ليس فيه  د ال،م وهللا أعلم  -معليه السكككال-
 .(69ص

ويف أمهيكككة االسككككككككككككككتعكككداد والتهيؤ قبكككل الشككككككككككككككروع ابلعمكككل يوول احلرميلي  
قال ابن دقيق العيد: ويف تود  السكنن علا الفرائا وأتخريها  ه(: "1423)

نيا  عنها معىن لطيف مناسككب: أما يف التود  فةن امنسككان يشككتهل أبمور الد
وأسكبا ا، فتتكيف النفس يف  لك وال عديدة عن  ضكور الولب يف العبادة 
واخلشكككككوع فيها الذي هو رو ها، فن ا قدمت السكككككنن علا الفريضكككككة أتنَّسكككككت 
النفس ابلعبادة، وتكيفت والة الورب من اخلشوع، فيدخل يف الفرائا علا 

برة لنوصكككككككككككككان ما ورد أن النوافل جا الة  سكككككككككككككنة. وأما السكككككككككككككنن املت خرة، فلو 
 (.635ص) "الفرائا

قال: قال رسكككككككول    -رضكككككككي هللا عنه-وعن عبد هللا بن مهفل    -1099
با كل أذانا صايف ، با كل أذانا صايف ،  " :-صكلا هللا عليه وسكلم-هللا  
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ه، 1422)البخاري،  "ملن شاااااااا "قال   الثالثة:   "با كل أذانا صااااااايف 
 .(624، ر127، ص1 

علا صكككككالة النفل بني األ ان  -يه السكككككالمعل -وإمنا  رض رسكككككول هللا  "
وامقامة  ألن الدعاء ال يرد بني األ ان وامقامة  لشككككككككككر   لك الوقت، وإ ا 

ه، 1433ملظهري، ) "كان الوقت أشكككككككككككككر  يكون ثواب العبادات فيه أكثر
 (50، ص2 

ا  للحلّو علا النوافل بينهما  ألن " بني كل أ انني صككككككالة": كرر أتكيد 
 "بينهما، لشكر  الوقت، فيكون ثواب العبادة فيه أكثر وأفضكلالدعاء ال يرد  

 .(404، ص1ه،  1433ابن امللك، )
صكككككككككككلا هللا عليه -أن الن     "عن عائشكككككككككككة رضكككككككككككي هللا عنها:  -1100

،  البخكاري )  "كاان ل ياد  أربعاا قةال ال ه ، وركعتا قةال اللادا "  -وسككككككككككككككلم
 (.1182، ر59، ص2ه،  1422

بحقبل الهداة(  أي: صكككككككككككالة  ") ، 5،  1433العسكككككككككككوالين، ) "الصكككككككككككك
 (.66ص

واحلككديككل دليككل علا أن هككذ  النوافككل للصككككككككككككككالة وقككد قيككل يف  كمككة  "
ا ملا فرط فيها من آدا ا وما جرب    شكككككرعيتها: إن  لك ليكون ما بعد الفريضكككككة

وأقبل قلبه   ،قبلها لذلك، وليدخل يف الفريضككة، وقد انشككرر صككدر  لتتيان  ا
خر  أمحكككد وأبو داود وابن مكككاجكككه واحلكككاكم من  قكككد أ  :)قلكككت(  .علا فعلهكككا

أول ما ": -صكككلا هللا عليه وسكككلم- ديل هيم الداري قال: قال رسكككول هللا  
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وان و   ،فإن كان أمتها كتةت له حمة  فلاساااع به العةد يو  ال يامة صااايفسه
ان  وا هل جتدون لعةدي من س و  فتكملون   :يكن أمتها قال هللا مليفئكته

  "  س خاذ ا  ماال  لى حساااااااااااع ذلا،  ،الزكاا  كاذلا،   ،باا ف يضاااااااااااتاه
وهو   ،، وصكككححه األلباين( انتها149، ص28ه،  1421)مسكككند أمحد،  

 (.334، ص1د.ت،   ")الصنعاين،دليل ملا قيل من  كمة شرعيتها
ركعتا الفا  خري  " قال:  -صككككككككلا هللا عليه وسككككككككلم-عن الن  -1102

 .(96، ر501، ص1، د.ت،  مسلم) "من الدنيا وما فيها

عن عائشكككككة، قالت: ما رأيت رسكككككول هللا يسكككككرع إىل شكككككيء من النوافل "
أوف،  إسكراعه إىل ركعيت الفجر، وال إىل غنيمة. وروى قتادة، عن ،رارة بن أيب

خري الفا  ركعتا "عن سكعد بن هشكام، عن عائشكة، قالت: قال رسكول هللا:  
ركعيت الفجر ولو  رقتكككك . وقكككال أبو هريرة: ال تكككدع  "فيهاااومااا  الاادنيااا  من  

من محر النعم. وقككال إبراهيم: إ ا صككككككككككككككلا   اخليككل. وقككال عمر: مهككا أ ككب إ ّ 
-: سككككككككك لت الن  ي  ركعيت الفجر مث مات أجزأ  من صكككككككككالة الفجر. وقال عل 

عن إدابر النجوم، فوال: )ركعتني بعد الفجر( قال    -صككككككككلا هللا عليه وسككككككككلم
 (.149، ص3ابن بطال،  ) "وأدابر السجود: ركعتني بعد املهرب  ّي:عل 

صككلا هللا عليه -قوله  ه(: "1392وعن املوصككود ابلدنيا يوول النووي )
  "من متككاع الككدنيككا   :أي  "فيهااوماا  الادنياا  من  خري  الفا   ركعتاا  "  :-وسككككككككككككككلم

 (.5، ص6) 
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وهنا اسكككككتنباط لطيف علا موا بته عليه السكككككالم علا هذ  النافلة، وما 
بر ملكا وا كب عليكه من سككككككككككككككور أو آايت الورآن يف واملتكديتلو فيهكا من آايت: "
قد اعتمد السكور أو اآلايت اليت   -صكلا هللا عليه وسكلم-ركعيت الفجر، هد  

 136تعتين ابملعبود الوا د احلق، سواء يف  لك السوراتن املذكوراتن أو اآلية 
الكبكوكرة سكككككككككككككككورة   ٰى  ٰر ٰذ يي ىي  مي خي  حي جي  يه ىه ُّٱٱ  :مكن 

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

ٱ  مت زت رت يب ىب نب مب من    53،  52واآليتكان  [،  136]البورة:    َّٱ
 حك مقجك حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ُّٱٱ  :سككورة آل عمران
 ىل مل خل  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك
  ين ىن خنمن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل

ٱ :من سكورة آل عمران 64أو اآلية [،  53،  52 ]آل عمران    َّ مه جه
 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ُّٱ

 ىث  نث  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ

الشككني،  )  "أعاننا اَّللَّ علا  كر  وشكككر  و سككن عبادته [.64]آل عمران: َّ
 (.498، ص3ه،  1423

صكلا -وعن أم  بيبة رضكي هللا عنها، قالت: قال رسكول هللا    -1116
من حافظ  لى أربع ركعا  قةل ال ه ، وأربع بعدها،  ": -هللا عليه وسككككلم

،  428، ر292، ص2ه،  1395)ال مكككككذي،  "  النااااارح مااااه هللا  لى  
 .وصححه األلباين(
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، 4ه،  1404املبككاركفوري،  )  "قولككه: )من  ككافظ( أي داوم ووا ككب
 (.144ص

صكككككككككلا هللا عليه -أن النيب  "وعن عائشكككككككككة رضكككككككككي هللا عنها:    -1100
، 59، ص2ه،  1422،  البخاري)"  كان ل يد  أربعا قةل ال ه   -وسكلم
 (.1182ر

صككككلا هللا -أن رسككككول هللا  ": -رضككككي هللا عنه-عن أيب هريرة   -1146
اي بيفل، حدثين أبرئى  مل  ملته   اإلسايف ، "قال لبالل:   -عليه وسكلم

 أرجا قككال: مككا عملككت عمال    "فااإين تعاات يف نعلياا، با ياادي   النااة
ا يف سككككككككاعة من ليل أو هنار إال صككككككككليت بذلك عندي من أين ل أتطهر  هور  

، 53، ص3ه،  1422البخككككاري،  )  "كتككككب   أن أصككككككككككككككليالطهور مككككا  
 (.1149ر

قال املهلب: فيه دليل أن هللا يعظم اجملا،اة علا ما س  العبد بينه وبني "
أن يكون بني العبد وبني  ولذلك اسكتحب العلماءُ    ربه با ال يطلع عليه أ د

ة  ربه خبيئة عمل من الطاعة يدخرها لنفسكككككككككه عند ربه، ويدل أهنا كانت خبيئ 
ل يعرفها  ص سككككككككك له   -صكككككككككلا هللا عليه وسكككككككككلم-  بني بالل وبني ربه أن الن 

دليل علا سكككؤال الصكككاحلني عما يهديهم هللا  عن  لك   عنها، وف سكككؤال الن
املوتككككدى  م فيهككككا، وميتثككككل رجككككاء بركتهككككا ابن بطككككال، )  "إليككككه من األعمككككال 

 (.143، ص3ه،  1423
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احلكككككك هككككككذا  من  املسككككككككككككككتنب   ال بوي  املعىن  املظهري وعن  يوول  ديككككككل، 
ا للجنة،  ليطيب قلبه بكونه مسكتحو  وسكؤاله عليه السكالم بالال  ه(: "1433)

وليككدوم علا مككا عليككه من الطككاعككة، وليظهر رغبككة من لع هككذا احلككديككل يف 
  "الطاعة، وليصكككككري أداء الصكككككالة بعد الوضكككككوء سكككككنة، ويسكككككما شككككككر الوضكككككوء 

 .(301، ص2 )
ه(: 1417لفضيلة يوول الطي  )وعن السبب الذي بل  به بالل هذ  ا

العمل املوجب لتلك   عبارة عن مسككارعة بالل إىل  -وهللا أعلم - ونرى  لك "
 (.1245، ص4)  الفضيلة قبل ورود األمر عليه، وبلوغ الندب إليه.

قوله: "أبرجا عمل عملته" أي: ألنه قد يعمل يف السككككككككككر ما ال يعلمه "
ملا علم أن الصككككالة أفضككككل   ك وإمنا رجا بالل  ل ،-صككككلا هللا عليه وسككككلم-

ويف احلكديكل دليكل علا أن هللا تعكاىل يعظم اجملكا،اة علا .  األعمكال بعكد امميكان
ما يسككككككككككر به العبد بينه وبني ربه با ال يطلع عليه أ د. وقد اسككككككككككتحب  لك 

ليدخرها، ومن  لك ما وقع لبالل، فننه ل يعلم    -أعين: أعمال الرب-العلماء 
  .به الشارع  رصَّ أخرب 

وفيه: فضكككككككيلة الوضكككككككوء والصكككككككالة عوبها  لئال يبوا الوضكككككككوء خالي ا عن 
موصككككككود ، وإمنا فعل  لك بالل  ألنه علم أن الصككككككالة أفضككككككل األعمال بعد 

-116، ص  9ه،  1429ابن امللون،  . )"امميككككان كمككككا سككككككككككككككلف، فال،م
117). 
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 : النور املصاحب للمصلي 3-1-6
لر هللا سكككبحانه النور علا الظلمة، ووصكككف نفسكككه الكرمية به فوال:  فضكككَّ

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

 خض حض جض مص خص حص   مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض
، وامنت سكككككككبحانه علا املؤمنني إبخراجهم  [35]النور:     َّ خم حم جم هل مل

النور: إىل  الظلمككككككات    يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  من 

 جي  يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن

ولا كتككككابككككه العظيم  ،  [257]البورة:  َّٱ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي
 َّ  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّٱ  ابلنور فوكككال:

 .[174]النساء: 
وال  عم للحيكككاة وال لكككذة مص فوكككدت النور، و لكككت مككككانكككه الظلمكككة، 

 فكيف سيكون العين ببيت ال نور فيه؟ وكيف السري بطريق مظلم؟
وال يعلم البكا كُل عبكادة هلكا ارتبكاط كبري ابلنور وأسككككككككككككككبكابكه كهكذ  العبكادة 

)مسككلم، د.ت،   "والةاايف  نور ":  -صككلا هللا عليه وسككلم-العظيمة  قال  
 (.1، ر203، ص1 
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▪ 

-عت رسكككككككككول هللا قال: ل -رضكككككككككي هللا عنه-وعن أيب هريرة -1024
ان أم  يد ون يو  ال يامة مث ا  الا من " يوول:  -لا هللا عليه وسككلمصكك

)البخاري،   "آاثر الوضااااااااااو ، فمن اساااااااااات ا  منكم أن ي يل مث سه فليفعل
 .(136، ر39، ص1ه،  1422

أ را  اليدين وأ را     والتحجيل بياض األ را   ،الهرة بياض الوجه"
العثيمني،  )  "ا يتةأل يوم الويكامكةأن هكذ  املواضككككككككككككككع تكون نور    :يعين  ،الرجلني

 (.9، ص5 
تشككبيه النور امهلي الذي يشككمل الوجه والكفني والودمني واجلسككد كله "

ابلبياض الناصككككع يف غرة الفرس األسككككود وحتجيله، و لك يف صككككورة مسككككتمدة 
م، ويتعامل معه صكككككبا  ا ومسكككككاء   ليكون  لك من الواقع الذي يعيشكككككه املسكككككل 

صكككككككككككككبح،  )  "أكثر أتثري ا يف النفس وأعظم وضكككككككككككككو  ا  فهي  سكككككككككككككة من الواقع
 (.37ه، ص1423

بشااا  " ، قال:-صككككلا هللا عليه وسككككلم-عن بريدة، عن الن    -1024
)أبو داود، د.ت.، " ابلنور التا  يو  ال يامةاملسائد اىل  املشائا   ال لم  

 ، وصححه األلباين(.561، ر، 154، ص1 
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ع ي إىل املسككككككككككككاجد يف  لمات   -وفيه  ل وحتضككككككككككككيا" يف كثرة السككككككككككككَّ
وبشكككككككككككككككككارة أن جزاء  يوم الويكككامكككة: نور دائم  يكككل ميو  النكككاس يف   الليكككا ،
 (.44، ص3،  1420العيين، ) "الظلمات 
 :ابلنور( متعلق ببشكككككر. )التام( الذي  ي   م من  يع جهاهتم، أي")

ملا قاسكككوا مشكككوة املشكككي يف  لمة الليل جو،وا بنور يضكككيء هلم   ،علا الصكككراط
 (.430، ص2ه،  1404املباركفوري، ) "و وط  م.

، [29]الفتح:  َّ مي خي   حي  ٱُّٱوبا يؤكد ما مضككككككككككككا قوله تعاىل: 
عن مواتل بن  يان، قال: )سكككككككيماهم يف وجوههم من أثر السكككككككجود( قال: "

 (.262، ص22د.ت.،  الطربي، ) "النور يوم الويامة
فمككا أعظمهككا من عبككادة، ومككا أجلهككا من قُربككة، من أقككامهككا، ُميز ابلنور  
عالمة فارقة، يوم ميو  الناس يف الظلمات، عالقة النور  ا و يدة، من  يل 
الوضوء، و ص املشي إىل املسجد، و ني وضع اجلبني للسجود، موا ن تشع 

 ذ     -صكلا هللا عليه وسكلم-م نبيهم  لصكا بها نور ا وضكياء  يوم الويامة، يعرفه
 العالمة.
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▪ 
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 : احلفظ اإلهلي واملعية الربانية:  3-1-7
األمن واألمان من موومات احلياة الرئيسككككككة،  ا ينتج امنسككككككان ويبتكر،  

انعككككدامهككككا، تنعككككدم الطمكككك نينككككة، وتنككككدثر   رن األرض، ويعمر الكون، ومع  
الفر كة، اجلميع بال اسككككككككككككككتثنكاء يطلبهكا ويسككككككككككككككعا لتحويوهكا، ولو كلف  لكك  
التضككككككحية ابلثانوايت، فهي م بعة يف هرم احلاجة امنسككككككانية، وال ميكن وال 

 التفري   ا، هذا علا صعيد احلياة الدنيا.
ا غاية وهنا   ياة أخرى، األمن فيها أشكككككككككد  اجة وضكككككككككرورة، وأقصككككككككك

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

، [2]احلج:  ٱ َّٱِّ   ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي   ىي مي
يف  لكك اليوم يتالشككككككككككككككا فيكه  كب األم، وهوت رمحكة األب، وينمحي  نكان  

 جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل ُّٱالكككككزوجكككككككة:  

 ىل مل  خلٱٱُّٱ، وقال سككككككككبحانه:  [37 - 34]عبس:     َّ حي جي  ٰه مه

  َّ مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل
  - األ  والزوجة والعشككككككككككككككرية-، كل أمان كان يف الدنيا  [13 - 11]املعار : 

 يزول وينتهي، وال يبوا إال أمان الرب الكر .
   زت  رت ُّٱولوككد جككاءت الصككككككككككككككالة بتحويق تلككك الويمككة يوول تعككاىل:  

، قككال  [12]املككائككدة:    َّ   نث مث زث رث يت نتىت مت
ٱ{ ىت نت مت   زت رت ٱ}  وقولكككه تعكككاىل:ابن كثري: " ٱ وفظي وكالءيت أي:  ٱ
"66، ص3ه،  1420)  "ونصككككككككككككككككري  مث  زث رث يت ٱ}ٱ(، 
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أي وأقسكككككككم هللا هلم علا لسكككككككان موسكككككككا مبا مضكككككككمونه: لئن أديتم   {  نث
 (.232، ص6م،  1990رضا، ) "الصالة علا وجهها

▪ 

صكككلا هللا -: أن رسكككول هللا -رضكككي هللا عنه-عن أيب موسكككا    -1047
ه، 1422)البخاري،   "من صااااالى الَبيين يخل النة" قال:  -عليه وسكككككككلم

 .(574، ر119، ص1 
ل ألهنما  واملراد به: صكككككالات الصكككككبح والعصكككككر، وإمنا خصكككككتا  ذا الفضككككك"

مشكككككهوداتن، تشكككككهدمها مالئكة الليل ومالئكة النهار، وألن الصكككككبح با يثول 
إ  النوم والكسككككل يهلب عليها يف وقته، والعصككككر يوام عن قيام   علا النفوس

 األسوا، واشتهال الناس ابملعامالت.
 يف وقتيهما مع  ال  كُ -  واملعىن: أن املسككككككككككككلم إ ا  افظ عليهما وأتا  ما

كان الظاهر من  اله أن  افظ علا غري  أشد   -لتثاقل واملشاغلما فيه من ا
ا، فيهفر له ويدخل  افظة، وما عسككككككا يوع منه تفري  فباحلري أن يوع مكفر  

 .(241، ص1ه،  1433البيضاوي، ) "اجلنة
واجلنة هي منزل اآلمنني، وأمان اخلائفني، فال  زن وال خو  وال هلع   

ٱ َّٱين   ىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱقكككال تعككككاىل:   ]الكككدخكككان: ٱ
  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ، وقال سككبحانه:  [52، 51

 .[48، 47]احلجر:   َّ  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
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قال: لعت  -رضككي هللا عنه-وعن أيب ،هري عمارة بن رييبة    -1048
لن يلج النار أحد صاااالى قةل " يوول:  -صكككككلا هللا عليه وسكككككلم-رسكككككول هللا  

، 1، د.ت.،  مسككلم) .يعين: الفجر والعصككر "مث وباطلو  الشاام  وقةل  
 (.213، ر440ص

قال: قال رسككككول    -رضككككي هللا عنه-وعن جندب بن سككككفيان   -1049
من صالى الةاةد فهو   ذمة هللا، فان   اي " :-صككلا هللا عليه وسككلم-هللا  

، 454، ص1، د.ت.،  مسلم)"  ابن آي ، ل ي لةن، هللا من ذمته بشي 
 (.261ر

 مة هللا": الذمة: الضكككككمان، وقيل:  وقوله: "من صكككككلا الصكككككبح فهو يف"
 (.630، ص2ه،  1419السبيت، ) "األمان

ه(، موضككحا متانة أمان هللا للمصككلي، وخطورة 1417ويوول الور   )
يف أمان هللا ويف   :هللا  أي ّمة يف فهو  الصككبح  صككّلا من   :وقولهالتعرض له: "
وهللا تعاىل قد أجار ، فال ينبهي أل د   ،هلل تعاىلقد اسكككككككككككتجار اب  :جوار ، أي

أن يتعرض له بضككككر أو أ ى، فمن فعل  لك فاهلل يطلب ووه، ومن يطلبه ل 
وترغيب يف   ،هد مفر ا وال ملج ، وهذا وعيد شكككككككككككديد ملن يتعرض للمصكككككككككككلني

 (، فهل بعد هذا األمان أمان؟282، ص2،  ) " ضور صالة الصبح
  ذير عن التعرض للمصككككككككككككلني، وأ اهم بهري  قيف هذا احلديل: التح"

تعكككككككاىل:   هللا   يل ىل مل يك   ىك مك لك اك ُّٱقكككككككال 



147 

)  َّٱ  من زن رن مم ام )58]األ كككزاب  ه،  1423احلكككرميكككلكككي،  ([. 
 (.621ص

ويشككككر الن  صككككلا هللا عليه وسككككلم إىل السككككبب اجلالب للكفاية امهلية   
ابن آدم اركع   "رسكككول هللا صكككلا هللا عليه وسكككلم عن هللا تبار  وتعاىل:  قال

آخر  النهكككككار أكفكككككك  أول  ، 2ه،  1395)ال مكككككذي،    "أربع ركعكككككات من 
الطي ، ) "شكككهلك و وائجك  :أي، وصكككححه األلباين(. "475، ر340ص

 (.1241، ص4ه،  1417
إىل    أي: أقضكي شكهلرك و وائجرك، وأدفُع عنك ما تكر  بعد صكالتك "

 (.200ه،  ، ص1433ابن امللك، . )"آخر النهار
اآلفكككات واحلوادن   )أكفكككك آخر (  تمكككل أن يراد كفكككايتكككه من  :وقولكككه"

الضككككككككارّة، وأن يراد  فظه من الذنوب، أو العفو عّما وقع منه يف  لك اليوم، 
 (.403، ص1ه،  1433)السيو ي،  "أو أعّم من  لك 

▪ 

صكلا هللا -قال: قال رسكول هللا  -رضكي هللا عنه-وعن بريدة    -1052
،  البخاري )" من س ك صااااااااااايف  العةااااااااااا  ف د حة   مله"  :-عليه وسككككككككككككككلم

 (.3613، ر201، ص4ه،  1422
ع  بفضككككككككككل وقتها ما هلا، متهاوم  قال املهلب: معنا  من تركها مضككككككككككيع    "

ال  صككل علا أجر  أي:الصككالة خاصككة،   يفقدرته علا أدائها، فحب  عمله  



148 

ه، 1423ابن بطال، . )"وال يكون له عمل ترفعه املالئكة  ،وقتها يفاملصلا 
 (.176، ص2 

▪ 
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 : تواصي أفراد األسرة وتعاونهم على الرب والتقوى:  3-1-8
اللحظات وأ اها، وقضككككككككاء  حلظات اجللوس مع األسككككككككرة تعد من أ ل

األوقات بينهم متعة ال ميكن نسككككياهنا، بفضككككل هللا سككككبحانه مث بفضككككلهم ي   
 امنسان، ويعر  اخلري والشر، ويتلوا منهم الدعم والتشجيع.

وملا كانت هذ  احلياة قصككككككككككككككرية، هر كحلم ليل، ول يواو الفرد أربه من 
ماع معهم، وعد الرب سبحانه  أسرته، بل رمبا  الت الظرو  بينه وبني االجت

عباد  املسككككككككككلمني ابالجتماع اخلالد الذي ال يزول وال يتحول، يف مكان خري 
من مكاهنم، وأاتر امليدان للسبا، يف  لك، شريطة أن يثبتوا علا إمياهنم، با  

 يورن تواصي بعضهم بعض ا ابخلري، وتوو  بعضهم لبعا.
، أال وهو أن صالر اآلابء ويشري البا ُل إىل معىن آخر يف هذا الصدد

كفيكل إب ن هللا إبحلكا،  ريتكه الكذين ل يبلهوا منزلتكه بكه، فيحصكككككككككككككككل هلم النعيم 
تعكككككككاىل: قكككككككال  ابألهكككككككل    يث  ىث نث مث زث رث يت ُّٱ  ابألنس 

،  [21]الكككطكككور:      َّ مم ام  يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
املؤمنني إ ا خيرب تعاىل عن فضكككله وكرمه، وامتنانه ولطفه هلوه وإ سكككانه: أن "

يبلهوا عملهم املنزلككككة وإن ل    اتبعتهم  رايهتم يف امميككككان يلحوهم مابئهم يف 
لتور أعني اآلابء ابألبنكككاء عنكككدهم يف منكككا،هلم، فيجمع بينهم علا أ سككككككككككككككن  
الوجو ، أبن يرفع النككاقص العمككل بكككامككل العمككل، وال ينوص  لككك من عملككه 

 يق ىق يف ىف يث  ىث  }ومنزلته، للتسككككككككككككاوي بينه وبني  ا   وهلذا قال:

 (.432، ص7ه،  1420{ " )ابن كثري، مك لك اك
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ا لتحويق هذ  الويمة، والوصككككككككككول إىل وإن يف هذ  الشككككككككككعرية، ،اال  ر ب  
 نعمة االجتماع ابألهل واألوالد يف جنات النعيم.

▪ 

صااااالى هللا  ليه -أن النيب  "وعن عائشكككككككة رضكككككككي هللا عنها:    -1036
 ضاة با يديه، فإذا ب ي الوس   كان يةالي صايفسه ابلليل وهي مع  -وسالم

 (.135، ر744، ص1، د.ت.،  . )مسلم"أي  ها فأوس  
صكككككككككككككلا هللا عليه -أن الن  ":  -رضكككككككككككككي هللا عنه-وعن علي   -1061

ه، 1422)البخاري،   ""أل سةااااااليان؟" ، فوال: رقه وفا مة ليال   -وسككككككككلم
 .: أحه لييًف "ط قه" (1127، ر50، ص2 

فضكككككككككككل    ي ديل أم سكككككككككككلمة، و ديل عل  ويفويف هذا احلديل دليل "
: و لككك أن يقككال الطرب    وإنبككا  النككائمني من األهككل والورابككة  ،صككككككككككككككالة الليككل

ا هلما علا   ث    ا وبنته مرتنيأيوظ هلا علي   -صككككككلا هللا عليه وسككككككلم-الرسككككككول 
ا علم عظيم ثواب هللا عليهككا،    لككك يف ا، لرمككَّ وقككت جعلككه هللا خللوككه سكككككككككككككككنكك 

 ا، اختار هلم إ را، فضكككككككككلها علا السككككككككككون وشكككككككككرفت عند  منا،ل أصكككككككككحا
 .(115، ص3ه،  1423ابن بطال، ) "والدعة

صكلا -قال: قال رسكول هللا  -رضكي هللا عنه-وعن أيب هريرة   -1183
رحم هللا رئيف قا  من الليل، فةالى وأي ظ ام أسه، فإن  ":  -هللا عليه وسكلم

فةااااااااااالات   أبات نضاااااااااااد   وئههاا املاا ، رحم هللا ام أ  قاامات من الليال،



151 

، 2، د.ت.،  أبو داود)  "وأي  ت زوئها، فإن أىب نض ت   وئهه املا 
 ، وصححه األلباين(.1308، ر33ص

. وفيه أن من أصكككككاب خري ا ينبهي رشّ  :قوله: ))نضكككككح عليه املاء(( أي"
له أن يتحرى إصككككككككككابته الهري، وأن  ب له ما  ب لنفسككككككككككه، في خذ ابألقرب 

 (.1208ص ،4ه،  1423ابن بطال، )  "فاألقرب 
وعنه وعن أيب سكككعيد رضكككي هللا عنهما، قاال: قال رسكككول هللا   -1048

أو  -اذا أي ظ ال ئل أهله من الليل فةااااااليا "  :-صككككككككلا هللا عليه وسككككككككلم-
، د.ت.، أبو داود)"  كتةاا   الاذاك ين والاذاك ا   -صااااااااااالى ركعتا  يعاا

 .، وصححه األلباين(1309، ر33، ص2 
يف ،مرة من ال يككاد خيلو من   :ت(( أيقولكه: ))يف الكذاكرين والكذاكرا"

 كر هللا بولبه أو بلسكككانه أو  ما. وقراءة الورآن واالشكككتهال ابلعلم من الذكر. 
الطي ، ) "واملعىن: والكذاكرين هللا والكذاكرات. فحكذ   ألن الظكاهر يكدل عليكه

 (.1210، ص4ه،  1417
وعبيد    ،وأقاربه  ،وأوالد   ،"إ ا أيوظ الرجل أهله"، أي: امرأته أو نساء 

 (.931، ص3ه،  1422الواري، ) " ءوإما
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▪ 
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 : اخلشوع يف الصالة:  3-1-9
وحتصككيل نعيمها وَثراهتا، سككبيل  ا،    واألنس والتلذ رور الصككالة ولبها،  

 لك و ريوه هو اخلشككوع، وها هو الرب سككبحانه يثين علا عباد  ابخلشككوع  
سككككككككككككككبحكككككككانكككككككه:    َّٱ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱفوكككككككال 

 .[2، 1]املؤمنون: 
وإن من و ائف عدو هللا: الوسكوسكة لعباد  املصكلني، واحلول بينهم وبني 

 نت مت   زت رت يب ىب نب ُّٱاخلشكككوع يف صكككالهتم  قال تعاىل:  
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف   يث ىث نث مث زث رث يت ىت
 .[17، 16]األعرا :  َّ

ولذا جاءت الشكريعة امسكالمية، ابحلا علا ،اهدة الشكيطان، وتعّول  
صكلا هللا عليه -ما يووله العبد يف صكالته، وترتيب األجر وسكب  لك  قال 

الةايف  ما يكتع له منها ال  شا ها، سساعها، ليةالي  العةد ان  "  :-وسكلم
)مسككككككند أمحد،  "مثنها، ساااااةعها، سااااادساااااها، مخساااااها، ربعها، ثلثها نةااااافها

 ، وصححه األلباين(.18894، ر189، ص31ه،  1421
▪ 

والتواضكككككككككككككع. واحلامل عليه والوقار  السككككككككككككككون والطم نينة، والتؤدة : "هو
 (.418، ص6ه،  1420ابن كثري، ) "اخلو  من هللا ومراقبته

قيام الولب بني يدي الرب ابخلضككككككوع والذل، وقيل أبن اخلشككككككوع هو: "
 ".ة عليهواجلمعي
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 ."واحلق أن اخلشكوع معىن يلتئم من التعظيم، واحملبة، والذل واالنكسكار"
 (.518-516، ص1ه،  1416)ابن الويم، 

▪ 

وأ ع العككارفون علا أن اخلشككككككككككككككوع  لككه الولككب، وَثرتككه علا اجلوارر،  "
عن الثوري، عن رجكل قكال: (.  517ه،  1416." )ابن الويم،  وهي تظهر 
لو خشكككككككع قلب هذا "املسكككككككيب أعبل ابحلصكككككككا يف الصكككككككالة فوال:  رآين ابن

 (.3309، ر266، ص2ه،  1403)الصنعاين،  "خشعت جوار ه
▪ 

 

 

 

 

 

▪ 
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ف صككككككل اخلشككككككوع: هو خشككككككوع الولب، وهو انكسككككككار  هلل، وخضككككككوعه "
وسككككككونه عن التفاته إىل غري من هو بني يديه، فن ا خشكككككع الولب خشكككككعت 

يوول يف  -صكلا هللا عليه وسكلم- اجلوارر كلها تبعا خلشكوعه  وهلذا كان الن 
)مسكككككلم،  و ةاااايب"خشااااع ل، تعي، وبةاااا ي، ويي، و  مي، "ركوعه: 

خشكوع البصكر أن يلتفت  :ومن  لة خشكوع اجلوارر(  534، ص1د.ت،  
 (.365، ص6ه،  1417)ابن رجب،  "عن ميينه أو يسار 

شكككككوع من مواصكككككد امسكككككالم العظيمة يف الصكككككالة وتالوة الورآن ويف "اخل
احلياة العامة، فاألصكككل يف املسكككلم أن يكون خاشكككع ا يف الصكككالة وخارجها قال  

 ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىكٱُّتككككككككعككككككككاىل:  

وقككككال  ،  [35،  34]احلج:      َّ ىي ني مي  زي ري ٰى ين
 مخ جخ مح جح    مج حج مث هت مت خت حت جت هب ُّٱتكعكككككككاىل:  

تعظيم  ،  [46،  45]البورة:      َّ  خص حص مس خس حس جس شككككككككككككككككككككك ن  ويف 
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاخلشككككككككككككككوع يف الصككككككككككككككالة قكال تعكاىل:  

 زي ري ٰى ين  ىن نن من ُّوقككال تعككاىل:    ،[2،  1]املؤمنون:     َّ  يم ىم

ويف شك ن اخلشكوع لسكماع الورآن قال تعاىل:  ،[58]مر :   َّ جئ يي ىي ني مي
 مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ

 ، وقولكه تعكاىل:[83]املكائكدة:    َّ مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص
  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ

وألمهية اخلشكككوع يف الصكككالة    -[108، 107]امسكككراء:    َّ يت ىت نت مت
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 بيعي يصككككرفه عن اخلشككككوع   هنا الشككككارع أن يصككككلي امنسككككان وهنا  صككككار   
فال يركا امنسان    كوجود الطعام، وهنا عن إتيان الصالة إال  يئة خشوع

وأمر    ،وأمر إبهكككام هيئكككاهتكككا الظكككاهرة من  مككك نينكككة وعكككدم التفكككات   ،من أجلهكككا
ابمقالل من احلركة، وهنا عما يصكككر  عن اخلشكككوع من نظر إىل السكككماء أو 

 انشهال فيها عما ليس منها.
نعر  أن للخشككككوع لت ا  اهر ا وهو أن تؤدى الصككككالة أبركاهنا   ومن هنا

ا فنن له  ويوة وواجباهتا وسكككككككككننها وآدا ا، وكما أن للخشكككككككككوع مظهر ا خارجي  
اب نة وهي التدبر والت ثر. و روة الت ثر أن تفيا العينان ابلبكاء من خشككككككككككية  

 هللا عز وجل.
 

 ُّٱ

َّ نئ مئ   زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي

 

 مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه   مه جه هن من خن حن جن مم ُّ

 .[28، 27]الرعد:  َّ   هب
وأول ما يوبل امنسككككككان علا هللا ابلذكر، يذكر مع الهفلة، فن ا اسككككككتمر 
مع الذكر نوله هللا إىل احلضككككور معه، فن ا اسككككتمر علا الذكر وصككككل إىل موام  
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املراقبة واملشكككككككككككاهدة، فن ا أديت الصكككككككككككالة يف هذين املوامني فذلك من كمال 
 (. 792، ص2ه،  141) ّوى،  اخلشوع.
▪ 

 

  َّ جح    مج حج مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ
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 : جتلية مسالك وحيل الشيطان والتحذير منها:  3-1-10
مككا فتئ عككدو هللا عن إضككككككككككككككالل بين آدم، واحليلولككة بينهم وبني امميككان 

ٱوالعبادة، قطع علا نفسه العهود واملواثيق، وأقسم علا تنفيذ مهمته: 

 .[82]ص:  َّٱٱ هس مس هث   مث   ُّٱ
وإن من أعظم و ائف الن  املريب عليه الصكككككككالة والسكككككككالم التحذير منه 

 ذر ا منه، خيشا إن استجاب له أن ومن وسائل إضالله  ليبوا املؤمن فطن ا  
 -صكلا هللا عليه وسكلم-ن عبد هللا قال: خر َّ رسكول هللا  يكون من  زبه  "ع

، قكال: مث خّ  عن ميينه  "هاذا ساااااااااااةيال هللا مسااااااااااات يماًا"ا بيكد ، مث قكال: خرطك  
ُةل، ولَي  منها ساااااةيل ال  ليه شاااااي ان يد و هذه "ومشاله، مث قال:  السااااا 

مسككككككككككككككنككد   {  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب : }، مث قرأ"اليااه  (
، وصككككككككككككككححكه األلبكاين(، و كذرم منكه ربنكا    4437، ر4ه،  1416أمحكد،  

 ٰذ  يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱجل وعال فوال: 

 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 .[6، 5]فا ر:   َّمب
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▪ 

صكككككلا هللا -: أن رسكككككول هللا  -رضكككككي هللا عنه-وعن أيب هريرة -1165
يع د الشاااااااااي ان  لى قافية رأس أحدكم اذا هو َن  "قال:   -عليه وسككككككككككككلم

ثيفه   ااد، يضااااااااااا ه  لى كاال   ااد :  لياا، لياال طوياال فااارقااد، فااإن  
احنلت   د ، فإن سوضااااااااااأ احنلت   د ، فإن  اسااااااااااتي ظ، فذك  هللا سعاىل 

النف ، وال أصةد خةيا   ا طيعَ صلى احنلت   ده كلها، فأصةد نشي ً 
قافية "  .("3269، ر122، ص4ه،  1422)البخاري،    "النف  كسيفن

 .: آخر "الرأس
يف هكذا احلكديكل أن الشككككككككككككككيطكان ينوم املرء   -وهللا أعلم-واملعىن عنكدي  "

والودرة علا امغواء  ،وما أعطي من الوسككككوسككككة  ، بسككككعيه وكسككككال  ويزيد  ثوال  
ويف هكذا   ،والعون عليكه إال عبكاد هللا املخلصككككككككككككككني ،والتضككككككككككككككليكل وتزيني البكا كل

 ،وكذلك الوضككوء والصككالة ،علا أن  كر هللا يطرد به الشككيطان احلديل دليل  
فخص  ،)من( معىن الذكر و تمل أن يكون الذكر للوضكوء والصكالة ملا فيهما

و تمل أن يكون كذلك سكككككككائر أعمال الرب   ،يف  رد الشكككككككيطان   ذا الفضكككككككل
 (.45، ص19ه،  1387الور  ، ) "وهللا أعلم

ه( خطورة عملككككه، وأثر جهككككد ، علا  1417ويسككككككككككككككتنب  ابن هبرية )
مع أهل قيام -قاتله هللا -وهذا فنمنا يفعله الصكاحلني، فما البال مبن دوهنم؟! "

 "!؟الليل و وي التهجد، فكيف ابلهافلني
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قككال أبو عبيككد: فككك ن    وينوككل كيفيككة إجرامككه ومكككائككد  علا اآلدمي  "
أن ثالن أعداد    ،أن علا قفا أ دكم ثالن عود للشكككككككيطان :معىن احلديل

بتسككككككككليطه من اآلدمي علا ما ال خيتص بنوم دون يوظة، وال يوظة دون نوم، 
وال صكبار دون مسكاء، وال مسكاء دون صكبار، وال إقامة دون سكفر، وال سكفر  
دون إقامة  بل يف سكككككككككككككائر أ وال اآلدمي له مكائد، و ال اآلدمي معه علا 

ا  ال مع   الوتال.  وأن هللا سكككككبحانه وتعاىل أر  صكككككلا هللا عليه -سكككككل  مد 
هاداي  خللق ملصككاحلهم، ومنبه ا علا مكائد شككيطاهنم، وكان من  لك    -وسككلم

أن امنسان عند نومه إ ا أوى إىل مضجعه، وعود الشيطان علا رقبته ثالن 
نها، وأنه أييت  ا اآلدمي وبيّ   -صكككككلا هللا عليه وسكككككلم-عود، مث فسكككككرها الن  

بطول الليل عليه ليسكككككككككككككر، منه الزمان الذي   علا جهة التنصكككككككككككككح، وأنه يومهه
يهب فيه لتهجد   فننه لو جاء ،اهر ا ابملكر وآمر ا ب   التهجد ل يكن يوبل 
منه  ألنه كان يبدو له يف صككككككككورة ال ختفا عليه أنه شككككككككيطان لدفعه عن اخلري 
ابلكلية، ولكنه ملا جاء  يذكر بطول الليل عليه ونصكحه من جهة الرفق ببدنه  

: )عليك ليل  ويل( ليحظا منه إما بتفويته األصكككككككككككل التهجد، أو قريب ا بووله
من الفجر  ليدخله فيه يف وقت ضككككككيق فيفوته التدبري بوراءته وأ كار صككككككلواته  
الذي يتمكن منكه يف سككككككككككككككعكة الوقت عليكه، فككان عوكد  علا الوكافيكة، وهي ما 

 فسر  أبو عبيد أن قافية الرأس مؤخر ، أي: في تيه من ورائه.
و لككك أن  كر هللا عز وجككل     ا اسككككككككككككككتيوظ و كر هللا احنلككت عوككدةوإ

يبعكد ، فتنحكل عوكدة من عوكد ، وهي قربكه منكه، مث إ ا توضككككككككككككككك  وهضككككككككككككككما  
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ويسكتنشكر فهسكل ملوضكع  بو منه علا خياشكيمه، مث أ،ال احلدن عنه احنلت  
 العودة الثانية، فتوجه بعضككككككككككككد  إىل العبادة، فن ا صككككككككككككلا احنلت العود كلها.

 (.375-370، ص7) 
قوله: ه(، سكبب  الة السكرور و يب النفس: "1417ويصكف الطي  )

ول ينم عن   ،))ف صككككككبح نشككككككيط ا،  يب النفس(( مثلت  الة من ل يتكاسككككككل
، وتنشككطه الكتسككاب السككعادة العظما، اموام الزلف و ائفه اليت تسككرع به إىل

فكل فكلمكا مهكت النفس اللوامكة ابلسككككككككككككككلو ، تكداركهكا التوفيق ابخلالص من ن
الشكككككيطان يف عود النفس األمارة ابلسكككككوء، فتصكككككبح مطمئنة، نشكككككيطة الولب، 
 يبة النفس،  اهر ا يف سككككككيمائها أثر السككككككجود والة من أسككككككر  العدو، وشككككككد 

قفا  بربوة األسكككككككر عودة بعد عودة اسكككككككتيثاق ا، وهو يتحرى اخلالص منه  اعل 
سككككككككككككككبيلكه بلطكائف  يلكه مرة بعكد أخرى،  ص يتخلص منكه ابلكليكة، ويكذهكب ل

بال مككانع وال منككا،ع، هال  من أ ككاع الشككككككككككككككيطككان  ص يتمكن من النفس 
 مع جع مظ حط ُّٱقافية رأسككككككه، فهل يسككككككتواين؟   ايضككككككرب العود عل  ،األمارة

) 22]املككككككككلككككككككك:  ٱَّ جك مق حق مف   خف حف جف مغ جغ  ،]4 ،
 (.1201ص

-قال: قال رسكول هللا – -رضكي هللا عنه- -وعن أيب هريرة   -1036
اذا نويي ابلةااايف ، أيب  الشاااي ان، وله ضااا ااب ": -لا هللا عليه وسكككلمصككك

حت ل يسااااامع التأذين، فإذا قضاااااي الندا  أقةل، حت اذا ثوه للةااااايف  
أيب ، حت اذا قضاااااي التثويع أقةل، حت ني   با امل   ونفساااااه، ي ول: 
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حت ي ال ال ئال ماا يادري   -ملاا و ياذك  من قةال-كاذا    اذك  كاذا واذك 
 (.19، ر291، ص1)مسلم، د.ت،   "كم صلى
يف هذا احلديل: بيان فضككيلة األ ان وأنه يطرد الشككيطان، ويف صككحيح  "

اذا تعت صاااااوح "مسككككككلم من رواية سككككككهيل بن أيب صككككككا  عن أبيه أنه قال: 
ابلةااااااااااايف  لي، )احلرمي  (18، ر291، ص1د.ت،    )مسككككككككككككككلم،  "فنااااااي 

 (.607ه، ص1423
أن الشككككككككيطان شككككككككديد ه( عند هذا احلديل: "1351يوول السككككككككبكي)

 (.177، ص4 ) "فيجب احلذر منه ،احلرص علا إضرار امنسان
يبني  يل   -صككككككككككككلا هللا عليه وسككككككككككككلم-هذا احلديل العظيم عن الن  "

 (.97ه، ص1432 طيبة، ) "الشيطان
▪ 
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 : التدرج يف العبادة واالقتصاد فيها:  3-1-11
خلق هللا سكككككككككبحانه السكككككككككموات واألرض يف سكككككككككتة أايم، مع قدرته علا  

وهللا -، واحلكمككة يف  لككك  [117]البورة:    َّ مس خس ُّٱخلوهككا بوولككه:  
"  -أعلم أن  أنكككككككه:  األمورالعبكككككككاد  يعلم  أراد  يف  والتثبكككككككت  الور  ،  )  "الرفق 

 (.219، ص7ه،  1484
يف  -صككلا هللا عليه وسككلم-وكان حتر  اخلمر علا صككحابة رسككول هللا   

"بتككككككدريج ونوا،ل كثرية" امسككككككككككككككالم،  ، 6ه،  1484الور  ،  )  صكككككككككككككككككككدر 
نة التدر ، وعدم الهلو 286ص (  ليتعلم املسككككككككككلم من خالل ما مضككككككككككا سككككككككككُ

 وإجحا  النفس ابلعبادة،  ص ال هل فتهجرها.
نة  إهلية يف اخللق و  وقد اقتضككككككككت  كمة هللا التشككككككككريع، "فالتدر  إ  ا سككككككككُ

ألنه   ا، وأن ال يكون دفعةتعاىل أن يكون خلق السككككككككككككماوات واألرض مدرج  
 "ا با لو خلوت دفعةلتكون أتون صنع     ا بعضها من بعامتولد  العوال جعل  

 والعجلة من مكائد الشيطان.، (161، ص8ن،  1980ابن عاشور، )
لنوافل  إ  أن الفرائا توقيفية، ويوصككككككككد البا ل هنا التدر  يف عبادة ا

 ال ،ال لالجتهاد والرأي فيها، فيؤتا  ا كما أمر هللا سبحانه.
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▪ 

قال:   -رضككككككككي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص  -1163
اي  ةد هللا، ل سكن مثل فيفنف  " :-صككككلا هللا عليه وسككككلم-قال رسككككول هللا  

، 54، ص2ه،  1422)البخكككاري،  "  كااان ي و  اللياال ف ك قيااا  اللياال
 .(1152ر

النووي،  )  "أنه ينبهي الدوام علا ما صكككككار عادة من اخلري وال يفرط فيه"
 (.43، ص8ه،  1392

ه( مبين ا سككككبب االنوطاع عن العبادة والطريق  1415وقال الشككككنويطي )
فيه اسكككككتحباب الدوام علا ما اعتاد  املرء من اخلري من غري و املوصكككككل إليها: "

تفري ، ويسككككتنب  منه كراهة قطع العبادة، وإن ل تكن واجبة، وما أ سككككن ما 
عوب املصنف هذ  ال  ة ابليت قبلها  ألن احلاصل منها ال غيب يف مال،مة 

قد  العبادة، والطريق املوصكككككككككل إىل  لك االقتصكككككككككاد فيها  ألن التشكككككككككديد فيها
 (.74، ص11 . )"يؤدي إىل تركها وهو مذموم

رضكككككي هللا -يرغب عبد هللا بن عمرو   -صكككككلا هللا عليه وسكككككلم-وك نه  "
يف االقتصككككاد يف العبادة، وعدم التشككككديد علا نفسككككه بتكليفها ما ال   -عنهما

تسككككككككككككككتطيع الويككام بككه  ألن  لككك يؤدي إىل تركهككا، فيكون مثككل هككذا الرجككل 
 (.482، ص21ه،  1426امتيويب، ) "املذموم
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▪ 
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ما الويم ال بوية املسكككتنبطة من أ اديل ولتجابة عن السكككؤال الثاين:  ▪
 جاء هذا املبحل. ؟األخالقيالصالة يف اجلانب 

 ثانيا: القيم األخالقية املستنبطة من أحاديث الصالة: 
، ومن التخلف إىل احلضككارة، ومن اهلوان علوالدنو إىل الي قا الفرد من  

إىل العزة، عرب سككككككككككككككلم وا كككد، ووسككككككككككككككيلكككة ،مع  عليهكككا، أال وهي )األخال،  
 امسالمية(، بتمثلها يرتفع ش نه، وهلوها ينح  وتنخفا مكانته.

وتتميز األسككككككرة، ويعلو شكككككك هنا، مص ما كانت األخال، امسككككككالمية هي 
م ال يسكككتضكككيؤن إال بنورها، وال يدورن  الوائدة واحلاكمة علا أفرادها،  ص إهن

 إال يف فلكها.
وال سككادت أمة وال قادة إال واألخال، مكون  مهم يف ثوافتها، ودسككتور  

  ياة يعيشون عليها، ويورثوهنا ألجياهلم.
ولعظمة مكانتها يف الشريعة امسالمية، ولعلو كعبها فيه، جعلها رسول 

شكككرطر مصكككا بته والدنو منه يف اجلنة، وال تكون   -صكككلا هللا عليه وسكككلم-هللا  
صكككككككككككلا هللا -عن جابر، أن رسكككككككككككول هللا تلكم املكانة إال علا عمل عظيم: "

ال يامة يو  ا جملساااااااااً مين ان من أحةكم ايل وأق بكم  "قال:  -عليه وسككككككككككككلم
، 370، ص4ه،  1495)ال مكككذي،  "  …احلكككديكككلأحاااسااااااااااانكم أخيفقااا
 وصححه األلباين(.

ألن يثّول ميزانه  ألن الفالر يوم الويامة نتيجة له،   كل مسكككككلم يسكككككعا
 َّٱزي   ري   ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱقال تعاىل: 
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عن أ   ، وال يوجكككد عمكككل يثوكككل امليزان كحسككككككككككككككن اخللق، "  [8]األعرا :  
ما من "قال:  -صككككككلا هللا عليه وسككككككلم-عن الن   -رضككككككي هللا عنه-الدرداء 

)البخكككاري يف األدب املفرد،   "اخللقحسااااااااااان  من  أث اال  شاااااااااااي    امليزان  
 ، وصححه األلباين(.142ه، ص1419
▪ 

والطبع الدين اخللق، بضكككككم الالم وسككككككوهنا: وهو "من الناحية الللوية:  
والسكجية، و ويوته أنه لصكورة امنسكان البا نة وهي نفسكه وأوصكافها ومعانيها 

ابن منظور، )  "ته الظاهرة وأوصككككككافها ومعانيهااملختصككككككة  ا مبنزلة اخللق لصككككككور 
 (.86، ص10ه،  1414
 الفريو،)  "والطبع، واملروءة والدين.السككجية لق، ابلضككم وبضككمتني: واخلُ "
 (.881ه، 1426آابدي، 

  اخللق أبنككه  ه(1403)  عر  اجلرجككاينمن الناااحيااة الصااااااااااا يفحيااة:  
بسكككهولة ويسكككر من غري عبارة عن هيئة للنفس راسكككخة تصكككدر عنها األفعال "

 اجة إىل فكر وروية، فنن كان الصكككككككككادر عنها األفعال احلسكككككككككنة كانت اهليئة  
ا، وإن كان الصكككككككككادر منها األفعال الوبيحة لّيت اهليئة اليت هي ا  سكككككككككن  خلو  

 (.101ص) "امصدر  لك خلوا سيئ  
يعرفها ايجلن )د.ت( أبهنا: "إعداد امنسكككككككككككان اخلرّي ويل يصكككككككككككبح يف  

 (.106)  ياته مفتا  ا للخري ومهالق ا للشر يف كل الظرو  واأل وال"
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وعرفهكا يف مو ن آخر أبهنكا: "عبكارة عن تلكك املبكاد  والوواعكد املنظمكة 
ا، للسككككككلو  امنسككككككاين، اليت  ددها الو ي لتنظيم  ياة امنسككككككان تنظيما خريّ 

ايجلن، )  علا حنو حتوق الهككايككة من وجود  يف هككذا العككال علا أكمككل وجككه"
 (.287ه، ص1406
▪ 

"أمكا مكا يتعلق ابلهكايكة الوريبكة من ال بيكة  فاإن  اا مثاايتاان ق يةاة وبعياد ف  
 -صكككلا هللا عليه وسكككلم-امسكككالمية فهي تكوين إنسكككان خرّي، وقدر الرسكككول 

اتيح للخري مهاليق للشكر، وأما ما يتعلق  شكخصكية هذا امنسكان أبنه يصكبح مف
ابلهاية البعيدة من هذ  ال بية فهي الوصككككول ابمنسككككانية إىل سككككعادة الدارين" 

 (.116-113ص  )ايجلن، د.ت،
▪ 
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▪ 

إن با مييز ال بية امسكالمية أن أي مكون من مكومهتا مرتب  مبصكدرها 
ن  لك األخال، امسككالمية، وإ ا كان الباعل ، وم-الورآن والسككنة-مباشككرة  

المتثكككاهلكككا هو مكككا عنكككد هللا، ككككان الكككداعي للتخلق  كككا والثبكككات عليهكككا أقوى، 
فممتثل األخال، امسكككككككككالمية، عالوة علا ما سكككككككككيجنيه من َثار دنيوية، فننه 
موعود ابألجر األخروي من هللا سكككبحانه، هال  النظرايت ال بوية األخرى، 

  صلتها من تطبيق األخال، هي املنافع الدنيوية.واليت غاية 
ولذا علا املريب إبرا، هذ  الفضكككككككككائل، وغرسكككككككككها يف نفوس امل بني، قبل 

 الشروع ابل بية عليها،  ص تكون األرض قابلة لذلك. 
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 ومن هذه الفضائل:   
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▪ 
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▪ 

 : إتقان العمل وجتويده:  3-2-1
الوطاعرني العام واخلاص، يف  تعاين بعُا املؤسككككككسككككككات والدوائر من      

ككل الكدول، من رككاككة األداء لكدى بعا املو فني، وعكدم إجنكا،هم ألعمكاهلم، 
 با هعل صا ب العمل املتون، عملة مدرة من بني الناس.

إال أن امسككككككالم قد  ل علا )إتوان العمل(، والويام به علا أ سككككككن 
صكككلا -مطلوب  قال  وجه، ووعد بتثله مبحبة هللا سكككبحانه، واليت هي أعظم

)البيهوي،   "يت نهأن   ميف  ان هللا لع اذا  مل أحدكم  ":  -هللا عليه وسكلم
أي  كمه كما  ، و سككككككككككنه األلباين( "4929، ر232، ص7ه،  1423

فعلا الصكككككككانع الذي اسكككككككتعمله هللا يف  ،ا به يف رواية العسككككككككريجاء مصكككككككر   
عمل إتوان وإ سككككككككككككان   الصككككككككككككور واآلالت والعدد مثال أن يعمل مبا علمه هللا

وال يعمل علا نية أنه إن ل  ،بوصكككككككككد نفع خلق هللا الذي اسكككككككككتعمله يف  لك 
بل علا  سككككككككككب إتوان ما توتضككككككككككيه    ،وال علا مودار األجرة  ،يعمل ضككككككككككاع

صكلا هللا -(. وقال 1861، ر286، ص2ه،  1356املناوي،  ) "الصكنعة
)البيهوي،    "لسنأن   مل  اذا  ان هللا سعاىل لع من العامل  ":  -عليه وسلم
صلا هللا -، وصححه األلباين(. وقال  4932، ر234، ص7ه،  1423

"ان هللا  ساان لع اإلحسااان، فإذا قتلتم فأحساانوا ال تلة، : -عليه وسككلم
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 واذا ذ تم فاأحسااااااااااانوا الاذبد، ولي اد أحادكم شاااااااااااف ساه،   لري  ذبي تاه"
 ، وصححه األلباين(.8603، ر493، ص4ه،  1403)الصنعاين، 

▪ 

قال: قال رسككول هللا  -رضككي هللا عنه-وعن عثمان بن عفان   -1026
من سوضاأ فأحسان الوضاو ، خ ئت خ اايه من ": -صكلا هللا عليه وسكلم-

، 216، ص1د.ت.،    مسككككككككككككككلم.)"  ت أظفارهئسااااااااااده حت ت أ من حت
 .(33ر

صكككككككلا  -عن الن   -رضكككككككي هللا عنه-وعن عمر بن اخلطاب    -1032
 -أو فيساااااةغ    -ما منكم من أحد يتوضاااااأ فيةلغ  "قال:   -هللا عليه وسكككككككلم

الوضاو ،   ي ول: أشاهد أن ل اله ال هللا وحده ل شا ي، له، وأشاهد أن  
اه النة الثمانية يدخل من أيها   مدا  ةده ورسااااااااااولهف ال فت ت له أبو 

 (.17، ر209، ص1، د.ت.،  مسلم) "شا 
أل أيلكم  ": قال -صكككككككلا هللا عليه وسكككككككلم-أن رسكككككككول هللا   -  1030

قالوا: بلا اي رسول هللا،    " لى ما و و هللا به اخل ااي، وي فع به الدرئا ؟
 ار  اسااااااةاو الوضااااااو   لى املكاره، وكث   اخل ا اىل املسااااااائد، وانت"قال: 

، د.ت.، مسككككككككلم)  "الةاااااايف  بعد الةاااااايف ف فذلكم ال ابابف فذلكم ال اباب
 (.41، ر219، ص1 
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قال: لعت رسككول  -رضككي هللا عنه-وعن عثمان بن عفان  -  1046
ما من ام ئ مسااااالم حتضااااا ه صااااايف  "يوول:   -صككككككلا هللا عليه وسككككككلم-هللا  

ها  مكتوبة في سان وضاو هاف وخشاو ها، وركو ها، ال كانت كفار  ملا قةل
، 1، د.ت.،  مسككككككككككككككلم) "من الاذنوه ماا و س   كةري ، وذلا، الاده  كلاه

 (.7، ر206ص
صككلا  -قال: قال رسككول هللا    -رضككي هللا عنه-وعن أيب هريرة -1081

ان أول ماا لااساااااااااااع باه العةاد يو  ال يااماة من  ملاه ":  -هللا عليكه وسككككككككككككككلم
صاااااااااايفسه، فإن صاااااااااال ت، ف د أفلد وأبد، وان فسااااااااااد ، ف د خاه 

 ز وئل: ان  وا    -انت   من ف يضااااته شااااي ، قال ال ه  وخساااا ، فإن  
هال لعةادي من س و ، فيكمال منهاا ماا انت   من الف يضااااااااااااة؟   سكون  

، 413، ر269، ص2ه،  1395)ال مذي،  "سااااااااااائ  أ ماله  لى هذا
 وصححه األلباين(.

مؤ ن  -رضكككككككككككككي هللا عنه-وعن أيب عبد هللا بالل بن رابر "  –  1103
صككككككلا هللا عليه -: أنه أتا رسككككككول هللا  -صككككككلا هللا عليه وسككككككلم-رسككككككول هللا 

 أبمر سكككك لته عنه،  ص ليؤ نه بصككككالة الهداة، فشككككهلت عائشككككة بالال   -وسككككلم
-أصككككبح جدا، فوام بالل ف  نه ابلصككككالة، واتبع أ انه، فلم خير  رسككككول هللا 

فلما خر  صككككلا ابلناس، ف خرب  أن عائشككككة شككككهلته  ،- عليه وسككككلمصككككلا هللا
يعين الن  -أبمر سككك لته عنه  ص أصكككبح جدا، وأنه أبط  عليه ابخلرو ، فوال 

فوال: اي رسككككول   "اين كنت ركعت ركع  الفا ":  -صككككلا هللا عليه وسككككلم-
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لو أصة ت أكث  مما أصة ت ل كعتهما،  "هللا، إنك أصبحت جدا؟ فوال: 
، 1257، ر19، ص2" )أبو داود، د.ت.،  "وأ لتهماا  ،نتهمااوأحسااااااااااا 

 .وصححه األلباين(
يسككككتنب  البا ُل من خالل ما مضككككا من األ اديل أن الصككككالة مبثابة  

 ) سككككككككككككككن ا( آلدائه   لك دورة تدريبية للفرد، يتخر  من خالهلا، متون ا لعمله،  
يوها،  أن الشكككككككككريعة قد رغبته إب سكككككككككان العمل، ولو يف أ لك الظرو  وأضككككككككك

لو   "، و"اساااااااةاو الوضاااااااو   لى املكاره"كووله صكككككككككلا هللا عليه وسكككككككككلهم: 
، فينشككككك  "أصااااة ت أكث  مما أصااااة ت، ل كعتهما، وأحساااانتهما وأ لتهما

امل يب علا هكذ  الويمكة،  ص إ ا مكا ابشككككككككككككككر العمكل، وقكام ابملهمكة املنو كة بكه،  
 أداها إبتوان، وقام  ا خري قيام.
ل وحتسككككككككككككينه يف هذ  الشككككككككككككعرية )ف  سككككككككككككن،  إن تكرار معىن جتويد العم

ف سكككككككب ، فنن صكككككككلحت(، لُيعد مدرسكككككككة للمصكككككككلي وتدريب ا علا إتوانه لعمله 
وحتسككككينه   لك أنه قد اعتادت نفسككككه علا جتويد وضككككوئه وصككككالته، يف اليوم 

  س مرات.
▪ 
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 أذاهم:  : مراعاة مشاعر اآلخرين، والكف عن 3-2-2
امنسكككان يتكون من جسكككد ورور، وكالمها يت ل و زن، بيد أن ما يتعلق 
ابلرور من مشكككاعر وأ اسكككيس فنن التئامها صكككعب،  ال تعرضكككها جلرر، فال 
بكد من مراعكاهتكا وا  امهكا  إ  أهنكا يف الهكالكب، انعككاس لتعبري  اخلكارجي من  

 فرر و زن.
يف نفس الفرد،  ا الشكككككككارع وملا كانت مراعاة املشكككككككاعر هلا ابل  األثر  

 مث زث رث يت   ىت نت مت زت رت ُّٱالكر  علا مراعككاهتككا  قككال تعككاىل:  

، وقال تعاىل: [53]امسككراء:  َّ مك لك اك   يق ىق يف ىف يث ىث نث
 .[83]البورة:   َّ حط مض   خض  ٱٱُّ

أروع األمثلة وأ اها يف هذا  -صكككلا هللا عليه وسكككلم-ولود ضكككرب نبينا  
اخللق الكر ، فهكا هو األعرايب يبول يف م يكة املسككككككككككككككجكد، فلم يتلفظ عليكه مبا  
خيدش مشككككككككككاعر ، أو يضككككككككككربه أو ينهر ، بل وجهه مبا  فظ كرامته  يوول أبو 

أن أعرابيا ابل يف املسكككككجد، فثار إليه الناس ليوعوا به،  هريرة رضكككككي هللا عنه: "
ي وه، وأه ي وا  لى بوله  ": -صكككككلا هللا عليه وسكككككلم-  فوال هلم رسكككككول هللا

" "ميسا ين وو سةعثوا معسا ينبعثتم   من ما ، فإمنا  من ما ، أو ساايًف نوابً ذَ 
 أاب قتادة األنصكككككككاري(. وعن 6128، ر30، ص8ه،  1422)البخاري،  
يةاالي للناس   -صككلا هللا عليه وسككلم-رأيت رسااول هللا  "، يوول: رضككي هللا

)مسككككلم، د.ت.،  "وضاااعهاسااااد فإذا أيب العاص  لى  ن ه، وأمامة بنت  
 (.43، ر386، ص1 
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ه( كف األ ى من أركان  سككككككككككككككن اخللق  إ  1416وجعكل ابن الويم )
، 2 ) "الندى، وكف األ ى، وا تمال األ ىبذل  إن  سكككن اخللق  يوول: "

 (.294ص
▪ 

صكككككككككككلا هللا عليه -: أن رسكككككككككككول هللا  -رضكككككككككككي هللا عنه-وعنه   -1062
ميفئكة سةلي  لى أحدكم ما يا    مةيفه الذي صلى اال"  قال:  -وسلم

اللهم اركااااه لااااه،  اللهم امثف   س ول:  لااااده،  و  مااااا  ،  ري البخكككككا)"  فيااااه، 
 (.445، ر96، ص1ه،  1422
ا، فتكك ول العلمككاء يف   لككك األ ى أنككه   )مككا ل  ككدن(: مككا ل يؤ  أ ككد 

ا بلسككككككانه أنه ينوطع عنه ..،  الهيبة وشككككككبهها لكن النظر يدل أنه إ ا آ ى أ د 
اسكككككككككككتهفار املالئكة  ألن أ ى السكككككككككككب والهيبة فو، أ ى رائحة احلدن، فن ا 

احلدن، ف وىل أن ينوطع أب ى السكككككككككب  انوطع عنه اسكككككككككتهفار املالئكة أب ى
(. ويعضكد هذا قول ما جاء  284، ص2ه،  1423ابن بطال، . )"وشكبهه

 (.2199ر ،66ص ،2ه(" ما ل يؤ  فيه") 1422يف رواية البخاري)
إن إعطاء االهتمام واملكانة ملشككككككككاعر امل يب لكفيل برب  أواصككككككككر احملبة،  

لة صكاحلة للهرس، كما أن خدش وهتني العالقة، با يفضكي إىل وجود تربة سكه
 املشاعر وهتميشها يورن بهض ا ونفرة، يصعب معها استجابة امل يب وانوياد .
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  جملسااااه من  ال ئلَ  ال ئلُ ي م ل  ": -صكككككلا هللا عليه وسكككككلم-يوول 
(، يف إشككككككارة واضككككككحة 28، ر1414، ص4)مسككككككلم، د.ت،   "فيهجيل   

 حلفظ مكانته، ومحاية كرامته.
 ى هو: "أن مينع امنسان مصادر أ ا  عن موا ن األ ى عند وكف األ

 غري .
 ومصادر األ ى من  يل الشكل تنوسم إىل قسمني: 

 

 

▪ 
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 : الصرب3-2-3
نة جارية، وقردر مكتوب علا كل إنسككككككككان، آتيه   االبتالء واالمتحان سككككككككُ

ر بعد غىن، مرض بعد صككحة، فود لة باب  قال تعاىل: نصككيبه ال  الة، فو
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي   يه ىه مه جه ين ُّٱ

، بيد أن املسككككككككككككلم له وضككككككككككككع خمتلف، فهو ميلك [155]البورة:  َّ ٰى   ٰر
 ُخلو ا يساعد  علا استوبال احملن واملصائب، وجتاو،ها بنجار.

وإن هللا سككككككككككككبحانه وتعاىل ملا كلف العبد ابلتكاليف والتشككككككككككككريعات علم 
واجة ضكككككككككككرورية للتخلق هلق    -لضكككككككككككعفه وميله للشكككككككككككهوات –سكككككككككككبحانه أنه  

)الصكككرب(  ليووم أبداء العبادات علا خري وجه، ولذا  كر سكككبحانه الصكككرب يف 
-(، وأصا به نبيه  71ه، ص1409ابن الويم،  ) "موضعاتسعني يف  كتابه "

]النحل:   َّٱمف خف حف جف مغ ُّٱ  قال تعاىل: -هللا عليه وسكككككككككلم  لاصككككككككك
  َّ  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث  ٱٱُّ، وقال:  [127

 [.109]يونس: 
إن املت مل يف كتاب هللا سكككككككبحانه هد تال،ما بني الصكككككككرب والصكككككككالة، يف 

إىل أن الصكككككالة ميدان فسكككككيح، ومدرسكككككة لتعلم الصكككككرب،    -وهللا أعلم-إشكككككارة  
 املسلم يف اليوم  س مرات.يتخر  منها 

 يه ىه مه جه ين  ٱُّٱه(، بعكد  كديثكه عن:  1409قكال ابن الويم )

   رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 مت زت رت يب ىب   نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
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،  [22  -  19]الرعكككد:    َّ ىف يث ىث نث مث زث رث   يت ىت نت
ومص تر لت ، ال هشكيتهإال ميكن أل د ق  أن يصكل ما أمر هللا بوصكله أنه "

مث  ع هلم سكككككبحانه  لك كله يف   ،اخلشكككككية من الولب انوطعت هذ  الوصكككككل
 ، لك وقاعدته ومدار  الذى يدور عليه وهو الصكككككككككككرب  ةخيأصكككككككككككل وا د هو أُ 

 فلم يكتف منهم مبجرد الصكككككككرب  ص "والذين صكككككككربوا ابتهاء وجه ر م" :فوال
 ا لوجهه.يكون خالص  

وأقككاموا "  :فوككال  ،الصككككككككككككككالة  يمث  كر هلم مككا يعيينهم علا الصككككككككككككككرب وه
  ومها الصرب والصالة ،وهذان مها العومن علا مصا  الدنيا واآلخرة  "الصالة

،  [45]البورة:  ٱٱ جح    مج حج مث هت مت خت حت جت هب ُّٱقال تعاىل  
 َّ  جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف   حف جف ُّٱوقككككال:  
، " فالصككككككككالة املسككككككككتوفية الشككككككككروط، املتونة األداء، (30)ص "[153]البورة: 

ُمعني كبري علا تووية صكككككرب امنسكككككان وإرادته يف مواومة املهرايت واالحنرافات  
يف احليككاة، وامتال  الوككدرة علا احملككافظككة علا التوا،ن واالسككككككككككككككتوككامككة") مود،  

 (.31-30م، ص 2017
▪ 

فود شككككيئا  بس  من  وكل وأصككككل الصككككرب احلبس، ية: "من الناحية الللو 
 (.438، ص4ه،  1414ابن منظور، صرب   )
رب ُ: " ُ عن النفس   ربس  الصكككككر ربو ربر فالن  عند املصكككككيبة يرصككككك  اجلزع. وقد صكككككر

ته.  )  (.706، ص2ه،  1407الفارايب، صررب  ا. وصرربر تُُه أم:  بس 
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ل من أخال، النفس ميتنع هو خلق فاضكككككك"من الناحية الصااااا يفحية: 
 ا صككككالر  وهو قوة من قوى النفس اليت  ،به من فعل ما ال  سككككن وال همل

 (.16ه، ص1409ابن الويم، ) "ش هنا وقوام أمرها
علا ما يوتضككككككيه العول والشككككككرع، أو عما النفس  بس والصككككككرب: "     

 (.474ه، ص1412األصفهاين، ) "يوتضيان  بسها عنه
▪ 

  َّ مص خص حص مس ُّٱٱ 

 َّ   جل مك  لك خك حك ُّٱ 

 ىب نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ 

َّ 

 

▪ 
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▪ 

-قال: قال رسكككككول هللا   -رضكككككي هللا عنه-وعن أيب موسكككككا   -  1057
ا   الةاااااايف  أبعدهم اليها  ان أ  م الناس أئ ً ": -هللا عليه وسكككككككلملا صككككككك

ا  ممشى، فأبعدهم، والذي ينت   الةيف  حت يةليها مع اإلما  أ  م أئ ً 
 (.277، ر460، ص1)مسلم، د.ت،   "من الذي يةليها   ينا 

صككلا هللا -: أن رسككول هللا -رضككي هللا عنه-وعن أيب هريرة  -  1059
أل أيلكم  لى مااا و و هللا بااه اخل ااااي، وي فع بااه "قككال:    -عليككه وسككككككككككككككلم
اسااااةاو الوضااااو   لى املكاره، "قالوا: بلا اي رسكككككول هللا؟ قال:   "الدرئا ؟

وكث   اخل ا اىل املسااااائد، وانت ار الةاااايف  بعد الةاااايف ، فذلكم ال اباب،  
 (.41، ر219، ص1، د.ت،  مسلم) "فذلكم ال اباب
صككلا هللا -: أن رسككول هللا -نهرضككي هللا ع-وعن أيب هريرة  -  1061
ل يزال أحدكم   صاايف  ما يامت الةاايف  حتةسااه، ل " قال: -عليه وسككلم

ال الةااااااااااايف  أن ين لااااع اىل أهلااااه  ، 1ه،  1422)البخكككككاري،    "ونعااااه 
 .(132ص
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صكككككككككلا هللا عليه -: أن رسكككككككككول هللا -رضكككككككككي هللا عنه-وعنه   -  1062
  مةاايفه الذي صاالى امليفئكة سةاالي  لى أحدكم ما يا  "قال:   -وسككلم

اللهم اركااااه لااااه،  اللهم امثف   س ول:  لااااده،  و  مااااا  ،  البخكككككاري )  "فيااااه، 
 (.445، ر96، ص1ه،  1422

ما ورد من شكككواهد، وما  ُكر فيها من مكاسكككب هائلة، وأجور عظيمة، 
من دعاء املالئكة الكرام، والفو، أبجر املرابطة، وبواء أجر الصككككككالة  ص بعد 

، ركيزهتا األساس )االنتظار( و بس النفس. انتهائها، قد رُتبت علا  أعمالي
وملا كان االنتظار شككاق ا علا النفس، مكروه ا لديها، كان أعظم وسككيلة   

 لذلك )الصرب(، فبه تتحوق للمسلم أعظم األجور، وينال أ يب اهلبات.
إن من فوائد أداء هذ  الشكككككككككككعرية العظيمة: التمرين علا خلق الصكككككككككككرب، 

أعمال خار  الصكككالة سكككابوة وال وة، أو من داخل  وصكككور  لك متعددة من
الصككككالة، فمن االسككككتيوا  هلا من لذة النوم إىل املشككككي إليها، وأدائها هشككككوع 
و ضككككككككور قلب، وإقامة  دودها وأركاهنا، مث انتظار الصككككككككالة اليت بعدها، هلو  
برممج يومي مكثف، لتمرين النفس وترويضككككككككها علا الصككككككككرب، فهل يُتصككككككككور 

من دون صكككرب! فك نه سكككبحانه ملا علم أن الصكككرب ضكككرورة  ياتية  الويام بذلك 
ملحة للعين بووة وصكككككككككالبة، جعل الصكككككككككالة هبة لعباد ، يهنمون منها املها  

 العديدة يف العمل الوا د، ومنها خلق الصرب.
وبلوغ ، لتحويق األهدا  ويف موام املسكككككككؤولية ال بوية والوسكككككككيلة الفعالة

  المتثال هذا اخللق -صكككككلا هللا عليه وسكككككلم-  نبيه  الهاايت، أرشكككككد سكككككبحانه
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   حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت   حت جت هب ُّٱقال تعاىل: 

ال بويككككككة    [.132] ككككككه:    َّ خس و يفتككككككه  يف  اخللق  هككككككذا  عن  للمريب  فال غىن 
السككككككامية، فهو  اصككككككل إن شككككككاء هللا علا أجرين: أجر ال بية، وأجر الصككككككرب  

 عليها.
▪ 
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 علو اهلمة والتطلع ملعايل األمور:    3-2-4
جاء امسككككككككككككالم بتعزيز هذ  الويمة اخللوية النفيسككككككككككككة، ودعا و ل علا 

-صلا هللا عليه وسلم- تعاىل لصا بها  قال  التخلق  ا، وأشار إىل  بة هللا
)الطرباين،  "سااااااااافاسااااااااافهاويك ه وأشااااااااا افها،  ا مور  معايل ان هللا لع ":  

، وصككككككككككككككححكه األلبكاين(، ف ا  قكد أاتر 2894، ر131، ص3ه،  1415
 مل يك ىك ُّٱامليادين للتسكككككابق، و ل ورغب علا التنافس  قال تعاىل: 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من   زن رن مم ام يل ىل
 جع مظ ُّٱٱ، وقكال[21]احلكديكد:   َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي   ني

 يل  ىل مل خل ُّٱ، وقال [26]املطففني:  َّ جف مغ جغ مع

عككككككككمككككككككران:    َّ خن حن جن يم ىم   مم خم حم جم ]آل 
133]. 

، وضككككككككككككككعيف العزميككة، اللحككا، بركككب أولئككك األفككذا ، وأىن لككدنيئ اهلمككة
 خت ُّٱوارتياد  ياضكككككككهم  ولذا شكككككككنع عليه املوىل سكككككككبحانه، قال تعاىل: 

عكن  [61]الكبكوكرة:    َّ جح مج حج   مث هت  مت لكتكخكلكفكهكم  املكنكككككككافكوكني  و م   ،
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاجلهكاد، وسككككككككككككككووط مهتهم  قكال تعكاىل:  

احليكاة الكدنيكا علا اآلخرة ، واملؤثرون [87]التوبكة:   َّ حن جن يم   ىم مم
 رب يئ ىئ نئ مئ   زئ رئ ُّٱٱمن جعلوهككككا أكرب مههم  قككككال تعككككاىل

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

 .[38]التوبة:   َّ  مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  نث مث
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▪ 

ه(: إن من سككجااي امسككالم: التحلي بكرب اهلمة   1416قال أبو ،يد )
غرير ،كذو   ل قا إىل درجكات الكمكال،  فكرب اهلمكة هلكب لكك إب ن هللا خري ا  

فيجري يف عروقك دم الشككككككككككككككهكامة والركا يف ميكادين العلم والعمكل، فال يرا  
الناس واقف ا إال علا أبواب الفضككككائل، وال ابسككككط ا يديك إال ملهمات األمور، 
والتحلي  ا يسككككلب منك سككككفاسككككف اآلمال واألعمال، وهتنب منك شككككجرة 

ملكداهنكة، فكبري اهلمكة  بكت اجلك ش، ال ترهبكه املواقف،  الكذل واهلوان والتملق وا
 (.173وفاقدها جبان رعديد. )ص
ه(  لكة يف بيكان أمهيكة علو اهلمكة، بعكدمكا 1415وقكد  كر الشككككككككككككككريف )

 أسلف أبهنا عمود امنسان، واألمر املهم يف دنيا : 
 

 

 

 

 

ه( أمهية علو اهلمة  إ  أن "من املال ظ يف امسكككككككككككككالم 1420ويبني امليداين)
املككككاديككككة لعلو اهلمككككة يف  أن امميككككان والعمككككل قرينككككان، والعمككككل هو الظككككاهرة 
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النفس، والعمكككل هو التحر  اهلكككاد  اجلكككاد الكككذي تبكككذل فيكككه  كككاقكككة من 
 (.490، ص2 ) الطاقات، لتحويق غاية من الهاايت"

ن غرس هكذ  الويمكة اخلُلويكة كفيكل  إبنتكا  جيكل وهككذا يتضككككككككككككككح جبالء أ
 يرنوا إىل العلياء، وأي  العين يف الدنية.

▪ 

ا هرمَّ بككوهو مون   "من الناااحيااة الللويااة:   ُة: مككر ُه.  أرمر  واهلومككَّ ورتكرُووُل: إونككه لويكرف عرلككر
اُم: امللُك  لرعظيُم اهلرّم وإونه لرصككهرُي اهلومَّة، وإونه لربرعيُد اهلومَّةو  . واهلُمر ل فرت حو  واهلرمَّةو، ابو

 (.621، ص12ه،  1414ابن منظور، ) "ال عرظويُم اهلوّمة
وهو مبدأ امرادة. ولكن خصككككوها بنهاية امرادة.  ،اهلممن علة  فو واهلمة  "

 (5، ص3ه،  1416ابن الويم، . )"فاهلم مبديها. واهلمة هنايتها
تصككككككهار ما دون النهاية من معا  "هو اسككككككمن الناحية الصااااا يفحية: 

األمور، و لب املراتب السككامية، واسككتحوار ما هود به امنسككان عند العطية، 
واالسكككتخفا  أبوسككك  األمور، و لب الهاايت، والتهاون مبا ميلكه، وبذل ما 

، 1الككدرر السككككككككككككككنيككة،  )  ميكنككه ملن يسكككككككككككككككك لككه من غري امتنككان وال اعتككداد بككه"
 (.440ص

دون هللا، وال تتعوض عنكككه   -أي: النفس-  توف  وعلو اهلمكككة: أن ال"
ربه واألنس وال تبيع  ظها من هللا وقُ   ،وال ترضكا بهري  بدال منه  ،بشكيء سكوا 

به، والفرر والسرور واالبتها  له، بشيء من احلظو  اخلسيسة الفانية. فاهلمة  
ال يرضككككككككككككا مبسككككككككككككاقطهم، وال    العالية علا اهلمم: كالطائر العا  علا الطيور
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إليه اآلفات اليت تصكككل إليهم، فنن اهلمة كلما علت بعدت عن وصكككول  تصكككل
، ابن الويم)  "وكلمككا نزلككت قصككككككككككككككككدهتككا اآلفككات من كككل مكككان،  اآلفككات إليهككا

 (.163، ص3ه،  1416
▪ 

 : وهي علا ثالن درجات "
مهة تصكون الولب عن و شكة الرغبة يف الفاين، وحتمله  الدرئة ا وىل: 

 علا الرغبة يف الباقي، وتصفيه من كدر التواين.
مهكة تورن أنفكة من املبكاالة ابلعلكل، والنزول علا العمكل   الادرئاة الثاانياة:

 والثوة ابألمل.
  ،هنككا: هي علككل األعمككال من رييتهككا، أو رييككة َثراهتككا وإرادهتككا   العلككل هككا
 ا عندهم علل.وحنو  لك. فنهن

وتزري   ،مهككككة تتصكككككككككككككككككاعككككد عن األ وال واملعككككامالت   الااادرئاااة الثاااالثاااة:
 وتنحو عن النعوت حنو الذات. ،ابألعواض والدرجات 

أي هكذ  اهلمكة أعلا من أن يتعلق صكككككككككككككككا بهكا ابأل وال اليت هي آ ر  
بل الويام  ا   ،وليس املراد تعطيلها ،األعمال والواردات، أو يتعلق ابملعامالت 

- 6، ص  2ه،  1416ابن الويم، . )"االلتفكات إليهكا، والتعلق  كا  مع عكدم
8.) 
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ومص مككككا أراد املريب البنككككه التميز والتفو،، فعليككككه أن يهرس فيككككه اهلمككككة  
وسكيلة الكتسكاب اهلمة   العالية، والطمور الرفيع، وإن شكعرية الصكالة لتعد خرير 

 الوقادة، والعزمية الصلبة.
▪ 

صككككلا هللا -: أن رسككككول هللا  -رضككككي هللا عنه-عن أيب هريرة  -  1033
لو يعلم الناس ما   الندا  والةف ا ول،   و جيدوا  "قال:  -عليه وسلم

ال أن يستهموا  ليه لستهموا  ليه، ولو يعلمون ما   التهاري لستة وا 
)البخككاري،    "ايعلمون مااا   العتمااة والةاااااااااااةد  سوخااا ولو حةوً اليااه، ولو  

:  " التهجري": االق اع، و"االسككككككككككككتهام"(.  615، ر126، ص1ه،  1422
 التبكري إىل الصالة.

 احلبو(: املشي علا الركبتني والكفني كفعل الص .")
قوله: "ولو  بو ا"  يعين: ميشككككي الناس إىل هاتني الصككككالتني لطلب كثرة 

املظهري،  . )"وإن كانوا ميشكون علا الرككب من غاية الضكعف والعجز ،الثواب 
 (.36، ص2ه،  1433

مهم املسكككككككلمني، ويوقد فيهم   -صكككككككلا هللا عليه وسكككككككلم-يسكككككككتحل الن  
 التطلع إىل معا  األمور، ابلتنافس واالستبا، علا األ ان والصف األول.
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خري ": -صككككلا هللا عليه وسككككلم-وعنه قال: قال رسككككول هللا   -  1084
صاااااافوف ال ئال أو ا، وشاااااا ها آخ ها، وخري صاااااافوف النسااااااا  آخ ها، 

 . (132، ر326، ص1)مسلم، د.ت،  " وش ها أو ا
 وقد روي للصف األول فضائل عديدة: "

 فمنها: أنه علا مثل صف املالئكة.
يب بن كعب، عن ي من  ديل أُ مام أمحد وأبو داود والنسككككككككككككككائخر  ام

والةاااف ا ول ":  -يف  ديل  كر   -، قالر -صكككلا هللا عليه وسكككلم-الن  
)أبو داود،   " لى مثل صااااااف امليفئكة، ولو  لمتم ما فضاااااايلته لبتدرمتوه

األلبككككككاين(556، ر449، ص1ه،  1419 و سككككككككككككككنككككككه  رجككككككب،    ،  )ابن 
 (.272، ص6ه،  1417

وألهنم هم املبادرون  "ه(، 1351وعن سككككككككككبب اخلريية يوول السككككككككككبكي)
 (.69، ص5 ) "فلهم فضيلة السبق والورب من اممام

يف هذا احلديل: احللك علا التسككككككككككابق إىل الطاعة، وإىل معا  األمور "
. "واألخال،، والزجر عن امليككل إىل الككدعككة والرفككاهيككة، والتكك خر عن الطككاعككات 

 (.629ه، ص1423احلرميلي، )
صككلا هللا -: أن رسككول هللا -عنهرضككي هللا -وعن أيب هريرة  -  1155
من امثتسااااااااال يو  المعة مثسااااااااال النابة،   را    "قال:  -عليه وسككككككككككككلم

الساا ة ا وىل فكأمنا ق ه بدنة، ومن را    الساا ة الثانية، فكأمنا ق ه 
ا أق ن، ومن را    ب   ، ومن را    الساااااا ة الثالثة، فكأمنا ق ه كةشاااااً 
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ة، ومن را    السااااااااا ة اخلامسااااااااة،  السااااااااا ة ال ابعة، فكأمنا ق ه يئائ
  "فكأمنا ق ه بيضاة، فإذا خ أ اإلما ، حضا   امليفئكة يساتمعون الذك  

 (.881، ر3، ص2ه،  1422)البخاري، 
 سال كهسل اجلنابة يف الصفة.غُ  :أي "غسل اجلنابة"قوله: 

وأمكككا البكككدنكككة فوكككال  هور أهكككل اللهكككة و كككاعكككة من الفوهكككاء: يوع علا "
امبل والبور والهنم، ليكت بذلك لعظم بدهنا، وخصككككككككككككككهكا  اعة الوا دة من 

لتصككككريح األ اديل بذلك. والبدنة والبورة    ابمبل، واملراد هنا امبل ابالتفا،
يوعككان علا الككذكر واألنثا ابتفككاقهم، واهلككاء فيهككا للوا ككدة كومحككة وشككككككككككككككعرية 

 (.136، ص6ه،  1392النووي، ) "وحنومها من أفراد اجلنس
ما مضكككككا من شكككككواهد، لتؤكد  رص الشكككككريعة علا التخلق  ومن خالل 

ابهلمة العالية، والطمور الرفيع، وإن شكككككككعرية الصكككككككالة، لوسكككككككيلة كربى لتحويق 
هذا اخللق، ومركز ا عريو ا للتدريب عليه، فهو يستحل اهلمم، وخيا ب العزائم  
علا إدرا  الهنائم )فك منا قرب بدنة( )خري صكفو  الرجال(، وُ ّور الكسكل 
الدعة )فك منا قرب بيضككككككة( )شككككككر صككككككفو  الرجال(، وبينهما ميدان فسككككككيح 
يتسككابق فيه من ارتفع لديهم سككوف األمنيات، واتقت أروا هم للحا، بركب 

 سلف األمة من األنبياء والصاحلني.
" إن ال بيككة علا الصككككككككككككككالة، تزرع يف النفس الووة املوجهككة للككذات اليت  

سكككككككفاسكككككككف والدمءات")الال م، د.ت، توودها إىل املكرمات وتذودها عن ال
(، ولككذا يزول العجككب  ينمككا تشككككككككككككككككاهككد من ميلككك الوككدرات العوليككة، 14ص
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واممكامت اجلسككككككككمية، ومع  لك جتد  يف  يل الوائمة، إ  أن احملر  الرئيس 
 لبلوغ الومة، هي مر اهلمة.

فحري مبن هو علا صككككككككككككككالتكه دائم و كافظ، أن تكون مهتكه فو، الثكراي،  
نا ح السكككككككككككحاب  إ  أنه قد اعتادت نفسكككككككككككه علا جين َثار املبادرة  وعزميته ت

والتبكري واهلمة العالية، والتلذ  بتحصككككككيلها، يف عبادة تتكرر منه مرات كثرية،  
فهمتكه تكدفعكه مدرا  معكا  األمور  ليصككككككككككككككبح بعكدهكا صككككككككككككككلكب العزميكة، قوي 

 امرادة، أينف الدون، وال يرضا ابلدنية.
▪ 
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 : القيم االجتماعية املستنبطة من أحاديث الصالةثالثا:        
ما الويم ال بوية جاء هذا الفصككككككككككككككل لتجابة علا السككككككككككككككؤال الثالل:  ▪

 ؟االجتماعياملستنبطة من أ اديل الصالة يف اجلانب 
مبجموع إخوانه، فطر  هللا علا ابهلل مث امنسككككككان ضككككككعيف لو د ، قوي 

برلككه علا االنككدمككا  معهم  يوول تعككاىل:  التعككاين مع غري   نئ مئ زئ ُّٱ، وجر
 نث  مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب   مب زب رب يئ ىئ
 .[13]احلجرات:   ٱٱ َّٱيث ىث

العرب قبل امسككككككككالم متفرقة متشككككككككر مة، يهلب عليهم الشككككككككوا،  كانت
والنزاعات، الهلبة فيه لةقوى، والوهر والذل للضككككككككككككككعيف، تثور احلروب بينهم  

 علا أتفه األسباب، وتووم الهارات بينهم من أجل لومة العين.
واحلضككككككككككككككارة الهربيكة مبعكال التوكدم والتطور، بيكد أهنكا وبر،ت احليكاة املكدنيكة،  

ختلفكككت وتراجعكككت، يف ميكككدان احليكككاة االجتمكككاعيكككة، فظهرت الطبويكككة املويتكككة،  
ومُهن دور املرأة الرئيس ف ُقحمت أبعمال ال تناسككككككككككككب  بيعتها، وُقوضككككككككككككت 
األسككككككككككككككرة، وأصككككككككككككككبح اللهكل وراء املكال هو اهلكد  األكرب، فكذاقوا جراء  لكك 

ت الويم  الويالت، من  ملعكككككاين  اجتمكككككاعي، واحنرا  أخالقي، وانعكككككدام  فككككككك 
 النبيلة.

وجاء امسكككككالم أبروع نظام، وأ سكككككن مثال، فوّعد الوواعد االجتماعية،  
وأسكككككككس النظم األسكككككككرية، وألها العادات والسكككككككلوكيات اخلا ئة، ف كرم املرأة،  
وصككككككككككككان الطفل، وأعلا منزلة الشككككككككككككيً الكبري، وأعطا لةب املكانة العالية،  
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فالهين ينفق علا الفوري، والكبري يعطف علا الصككهري، واملوسككر يُنظر امُلعسككر،  
بذلك خري قيام، ف خي بني املهاجرين    -صككككككككككلا هللا عليه وسككككككككككلم-وقام نبينا  

 واألنصار، فصار اجملتمع كالبنيان يشد بعضه بعضا.
وإن أوىل املؤسكككسكككات االجتماعية وأمهها، هي األسكككرة  إ  أن الفرد أول 

يف كنفها، فتبين فيه التصككككككككورات واملفاهيم االجتماعية الصككككككككحيحة،  ما ينشكككككككك 
وتؤهله ألن يصككككبح لبنة  صككككاحلة  يف صككككرر األمة، فاعال  ومتفاعال  معها، يهمه  

 جس مخ جخ ُّٱأمرها، ويؤرقه أملها، ابعثه علا  لك، موتضا قوله تعاىل: 

مثال امل منا   ":  -صككككككككككككككلا هللا عليكه وسككككككككككككككلم-، وقولكه  [10]احلجرات:   َّ
 ضااااو سدا ى منه اشااااتكى  سوايهم، وس اكهم، وسعاطفهم مثل السااااد اذا  

، 1999، ص4)مسككككككككلم، د.ت.،   "له سااااااائ  السااااااد ابلسااااااه  واحلمى
 (.66ر

وينتوكل الفرُد من األسككككككككككككككرة إىل املسككككككككككككككجكد، ليطبق مكا تعلمكه من مفكاهيم 
نظرية، فاملسككككجد وما توام فيه من صككككلوات يف اليوم والليلة ما هو إال جتسككككيد 

يح ألنظمة ال بية االجتماعية امسككككككالمية، وتطبيق عملي هلا  ملا  صككككككل  صككككككر 
فيها ومن خالهلا علا الت لف والتواد والت ،ر، فن ا مرض عادو ، وإ ا سكككككككككككافر 

  فظو ، وإ ا ا تا  أعانو ، وغريها من صور التكاتف االجتماعي.
د ولذا ُيال ظ عناية الشككريعة بصككالة اجلمعة واجلماعة، و رصككها الشككدي

من س ه   ":  -صكككلا هللا عليه وسكككلم-علا احملافظة عليها، فتارة تُرّغب  قال 
  بيته،   مضااى اىل بيت من بيو  هللا، لي ضااي ف يضااة من ف ائض هللا،  
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)مسككككككككككككككلم،   "كاااناات خ واسااه، احااداهااا حت  خ ي ااة، وا خ ى س فع يرئااة
ب  قكككال  282، ر462، ص1د.ت.،   صككككككككككككككلا هللا عليكككه -(، واترة تُرهكككّ

آم  ابلةاايف  فت ا ،   أخالف اىل منازل قو  ل أن  خمت ل د ": -وسككلم
، 122، ص3ه،  1422)البخاري،   "يشاااهدون الةااايف ، فأح و  ليهم

ما ": -صكلا هللا عليه وسكلم-(، واترة تنصكح وتوصكي وترشكد  قال 2420ر
من ثيفثة   ق ية ول بدو ل س ا  فيهم الةاااااااايف  ال قد اساااااااات وذ  ليهم  

)أبو داود، د.ت.،   "ال اصيةالشي ان، فعلي، ابلما ة فإمنا أيكل الذئع  
 ، وصححه األلباين(.547، ر150، ص1 

يف رسكككالة واضكككحة لةمة امسكككالمية ابلعناية ابل بية االجتماعية، واحلل  
 علا التمسك  ا، واحلماية جلنا ا.

▪ 

واهكككب االجتمكككاعيكككة، والرواب  والويم "هي تنشككككككككككككككئكككة وتنميكككة الفطرة وامل
 (.75ه، ص1433النحالوي، ) واخلربات االجتماعية"

ويعرفهكا التو  )د.ت( أبهنا: " كافة األهدا  واملبكاد  والوسككككككككككككككائل اليت  
تووي الرواب  االجتمكاعيكة، واألخوة امسككككككككككككككالميكة، وتنمي التعكاون والتككاتف  

 (.5ص) وال ا م بني أفراد اجملتمع"
ا لل بيككة االجتمككاعيككة فيوول: "ويوصككككككككككككككككد 2010)وينوككل علي   م( تعريفكك 

ابل بية االجتماعية هي ال بية اليت تسكككاعد يف إعداد األفراد واألسكككر واجملتمع   
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، ويشككار   ليسككتطيعوا امسككهام يف األنشككطة االجتماعية املتعددة إسككهام ا فاعال 
 .(32ص) يف  ل املشكالت االجتماعية من خالل التعاون وبذل اجلهد"

▪ 

 

 

 

 

 

▪ 
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 : األمر باجلماعة، والتأكيد عليها، والرتغيب بها:  3-3-1
إن املت مل لنصككككككككككوص الشككككككككككريعة هد أن االهتمام أبمر اجلماعة قد أخذ 
 يز ا كبري ا منها، وأ اديل الدراسككككككككة شككككككككاهدة  علا  لك  فمرة حُتّرص وتؤكد 

ي  فيهكككا، و لثكككة جُتلي وتُبني علا العنكككايكككة  كككا، وأخرى تُنكككذر وحتكككذر من التفر 
 خطر االنعزال واالنفصال عنها. 

▪ 

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّٱقكككال تعكككاىل:  

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

عككككككمككككككران:     َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث ]آل 
103.] 

ه( األمهية البالهة لالجتماع، ويبني املوصكككد 1420ويوضكككح السكككعدي )
مث  وخطر الفرقة والشككككككككككككككتات، فيوول عند تفسككككككككككككككري  هلذ  اآلية: " األعظم منه،  

أمرهم تعككاىل مبككا يعينهم علا التووى وهو االجتمككاع واالعتصكككككككككككككككام بككدين هللا،  
وكون دعوى املؤمنني وا دة مؤتلفني غري خمتلفني، فنن يف اجتماع املسكككككككلمني  

وابالجتمكاع    ،علا دينهم، وائتال  قلو م يصككككككككككككككلح دينهم وتصككككككككككككككلح دنيكاهم
كنون من كل أمر من األمور، و صككككككل هلم من املصككككككا  اليت تتوقف علا  يتم

االئتال  ما ال ميكن عدها، من التعاون علا الرب والتووى، كما أن ابالف ا، 
والتعادي خيتل نظامهم وتنوطع روابطهم ويصكككككري كل وا د يعمل ويسكككككعا يف 

 (.141) "شهوة نفسه، ولو أدى إىل الضرر العام
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أمرهم ابجلماعة وهناهم  {  مئ زئ } وقوله: :ه(1420) قال ابن كثري
التفرقكككككة واألمر   ،عن  التفر،  ابلنهي عن  املتعكككككددة  األ كككككاديكككككل  وقكككككد وردت 

ابالجتماع واالئتال  كما يف صككككككككككحيح مسككككككككككلم من  ديل سككككككككككهيل بن أيب 
قال:  -صككلا هللا عليه وسككلم-صككا ، عن أبيه، عن أيب هريرة  أن رسككول هللا 

، ي ضااااى لكم: أن سعةدوه ويسااااخ  لكم ثيفاثً  ،ان هللا ي ضااااى لكم ثيفاثً "
ا ول سف قوا، وأن  ا، وأن سعتةااااااااااموا  ةل هللا  يعً ول سشاااااااااا كوا به شااااااااااي ً 

: قيال وقاال، وكث    سنااصااااااااااا وا من وله هللا أم كمف ويساااااااااااخ  لكم ثيفاثً 
وقد  (.10، ر1340، ص3)مسكككلم، د.ت.،   "السااا ال، واضاااا ة املال

ضكككمنت هلم العصكككمة، عند اتفاقهم، من اخلط ، كما وردت بذلك األ اديل 
املتعددة أيضكككككككككككككا، وخيف عليهم االف ا، واالختال ، وقد وقع  لك يف هذ  

منها فرقة مجية إىل اجلنة ومسككككككككلمة   األمة فاف قوا علا ثالن وسككككككككبعني فرقة
لا هللا عليه صكككككككك-من عذاب النار، وهم الذين علا ما كان عليه رسككككككككول هللا 

 (.90-89، ص2)  وأصحابه.  -وسلم
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▪ 

   ا م  با: 
صكككككككككككلا هللا -أتا الن  "، قال: عن أيب هريرة رضكككككككككككي هللا عنه  -1066
أعما، فوال: اي رسككككككككككككول هللا، ليس   قائد يوودين إىل   رجل    -عليه وسككككككككككككلم

أن يرخص له فيصكلي يف  -صكلا هللا عليه وسكلم-املسكجد، فسك ل رسكول هللا  
 "هل سساااااامع الندا  ابلةاااااايف ؟"بيته، فرخص له، فلما وىل دعا ، فوال له:  

 (.255، ر452، ص1)مسلم، د.ت.،   ""فأئع"قال: نعم. قال: 
" أتكيككد يف التزام أمر  فااأئااع، قككال: "" قككال: نعمأسسااااااااااامع الناادا ؟"
 (.652، ص2ه،  1419السبيت، ) "اجلماعة

وعن التك كيكد علا أمر اجلمكاعكة، فكننكه ل يكن ام ن ابلتخلف عنهكا من 
األمور السككككككككككككككهلكة،  ص وإن بكدا أول األمر أن العكذر مكانع  يوول السككككككككككككككبكي 

ككان   ، فلمكا وىل دعكا ، هكذا ال خيص إمنكا"فرخص لكه"  :وقولكهه(: "1351)
بناء منه علا أنه ملا ل يكن له قائد يوود   -صككككلا هللا عليه وسككككلم-من الن  

تعّذر عليه املشكككككككككككي إىل املسكككككككككككجد، مث إنه ملا تبني له من  اله أنه يتمكن من 
، 2 ) ""ل أئاد لا، رخةاااااااااااة" لكك كمكا قكد يتفق لبعا العميكان قكال لكه:  

 (.279ص
اهلوام كثرية  املدينة  إن  "ن ابن أم مكتوم، قال: اي رسول هللا،  ع-1067

أسساامع حي  لى الةاايف ،  ": -صككلا هللا عليه وسككلم-والسككباع، فوال الن  
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هاايف  فاا ااي  الاافاايف ؟  د.ت.،    ""حااي  االااى  داود،  ص1)أبككو   ،151 ،
 : تعال."حي هيف "ومعىن  ، وصححه األلباين(.553ر

   ال مثيع با:
صككلا  -قال: قال رسككول هللا    -رضككي هللا عنه-وعن أيب هريرة -1050

يتعاااقةون فيكم ميفئكااة ابللياال، وميفئكااة ابلنهااار،  ":  -هللا عليكككه وسككككككككككككككلم
وجيتمعون   صاااايف  الةااااةد وصاااايف  العةاااا ،   يع أ الذين ابسوا فيكم،  

كيف س كتم  ةايي؟ في ولون: س كناهم    -وهو أ لم بم   -فيسااااااااااأ م هللا  
، 9ه،  1422)البخككككاري،    "سينااااهم وهم يةااااااااااالونوهم يةااااااااااالون، وأ

 (.7486، ر142ص
علا هذا احلديل ما من شككككككككك نه يكون ،  (ه1417)الور  ويسكككككككككتنب   

وهذا من خفي لطفه تبار  وتعاىل، و يل   ابعث ا حلضككككككككور اجلماعة  فيوول: "
سكككككك    إ  أ لعهم بكرمه عليهم  الة عباداهتم، ول يطلعهم عليهم وال  عهم 

خلواهتم بلذاهتم واهنماكهم يف معاصكيهم وشكهواهتم، فسكبحانه من   هلم يف  ال
 (.261، ص2 ) " ليم كر  جليل  إ  س  الوبيح وأ هر اجلميل

صككككككككككلا هللا عليه -: أن الن   -رضككككككككككي هللا عنه-عن أيب هريرة -1053
زل كلما  من مثدا اىل املساااد أو را ، أ د هللا له   النة نُ " قال:  -وسكككلم

 (.285، ر463، ص1مسلم، د.ت.،  )" مثدا أو را 
، 3اجلو،ي، د.ت.،  )  "زل: مككا يهيكك  للنزيككل، والنزيككل: الضككككككككككككككيفالنك "

 (.402ص
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فيه: احلا علا شككهود اجلماعات، وموا بة املسككاجد للصككلوات  ألنه "
زلكه يف اجلنكة ابلهكدو والروار، فمكا  نكك مبكا يُعكودك لكه ويتفضككككككككككككككل إ ا أعكد هللا لكه نُ 

 ؟!"ة وا تسكككككككككككاب أجرها وامخالص فيها هلل تعاىلعليه ابلصكككككككككككالة يف اجلماع
 (.285، ص2ه،  1423ابن بطال، )

من س ه     "قال:  -صكككلا هللا عليه وسكككلم-وعنه: أن الن    -1054
بيته،   مضااااااى اىل بيت من بيو  هللا، لي ضااااااي ف يضااااااة من ف ائض هللا،  

)مسككككككككككككككلم،   "كاااناات خ واسااه، احااداهااا حت  خ ي ااة، وا خ ى س فع يرئااة
 (.282، ر462، ص1د.ت.،  

صككككككككككككككلا هللا عليكه  -عن الن    -رضككككككككككككككي هللا عنكه-وعن بريكدة   -1058
بشاااااا وا املشااااااائا   ال لم اىل املسااااااائد ابلنور التا  يو   " قال:  -وسككككككككلم
 .، وصححه األلباين(561، ر154، ص1، د.ت.،  أبو داود)" ال يامة
ع ي إىل املسككاجد يف"  "  لمات الليا وفيه  ل وحتضككيا يف كثرة السككَّ

 (.44، ص3،  1420العيين، )
إن كمية النصكوص الواردة يف األمر ابجلماعة واالجتماع، وترتيب األجر 
عليهككا، تؤكككد للمريب وجوب العنككايككة  ككا، بككل جعل هككا من األولوايت ال بويككة،  
ويف رأس هرم األهدا  األسككككككككككرية، فال تواين وال تراخي  يال التخلف عنها،  

 زال.وتفضيل االنع
أن   -وما ورد فيها من نصككككككككوص مرغبة ابجلماعة-وكفا  ذ  الشككككككككعرية 

تسكككككككككككككككاهم بشككككككككككككككككل فعكال يف ترويا النفس علا  كب اجلمكاعكة واالجتمكاع،  
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واحلرص علا احلضكككككككككككور، واحلذر من التخلف عن اجملامع األسكككككككككككرية  لتتحوق 
بذلك األهدا  االجتماعية امسالمية، وهين الفرد منها أ يب الثمار، واليت  

د  ا، بسكتاهنا املدرسكة ال بوية امسكالمية، من بني كثري من املدارس ال بوية ق
 األخرى.
▪ 
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 النهي عن العزلة، وأنها سبب كبري لالنتكاسة:   :3-3-2     
إن للعزلككة والتخلف عن اجلمككاعككة آ ر ا وخيمككة، ال توتصككككككككككككككر علا الفرد 
نفسككككه، بل هتد لتصككككل للمجتمع، فتبدأ كالسككككوسككككة تنخر يف جدار ، وتووض 
أسككاسككه، با هعل الشككيطان يتسككيد املوقف، فيبل وسككاوسككه، وينشككر جنود ،  

 فال هد مواومة ُتذكر.
ابلتزام الصكحبة، وأن   -صكلا هللا عليه وسكلم-ولذا أمر هللا سكبحانه نبيه  

 جم يل ىل مل خل ُّٱُيصككككككككرّب نفسككككككككه مع أصككككككككحابه  كما قال تعاىل: 

، ويؤكد  لك سكككككككككككبحانه  [28]الكهف:    َّ يم ىم   مم خم حم
بوولككككككه:   أخرى   مي خي حي جي يه ىه   مه جه ين ىن من خن حن ُّٱمرة 

، فكنن ككان هكذا األمر  [28]الكهف:   َّ ُّ َّ ٍّ   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
، فنن غري  من -صككككككككككلا هللا عليه وسككككككككككلم-وهذا الت كيد يف  ق رسككككككككككول هللا  
 املسلمني من ابب أوىل وأ رى.

وما ،اغ من ،اغ، وضككككككل من ضككككككل، إال وللعزلة وتر  اجلماعة والصككككككحبة 
الصككاحلة السككبب األكرب، فاجلماعة صككمام أمان إن شككاء هللا، وعوبة كؤد أمام 

 س واجلن.تسل  شيا ني امن
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▪ 

لذا  ذر الرسكككككول صكككككلا هللا عليهم وسكككككلم منها، وضكككككرب األمثلة لبيان  
ما من ثيفثة   ق ية، ول بدو،  ": -صكككككلا هللا عليه وسكككككلم-خطورهتا، يوول 

ل س ا  فيهم الةايف  ال قد اسات وذ  ليهم الشاي ان. فعليكم ابلما ة،  
، 150، ص1)أبو داود، د.ت.،   "فإمنا أيكل الذئع من اللنم ال اصاااااية

 ، و سنه األلباين(.547ر
وابل  عليه الصكككككالة والسكككككالم، يف التحذير من الو دة واالنعزال، فوال: 

 "راكااع بلياال وحاادهسااااااااااااار  مااا  لو يعلم الناااس مااا   الوحااد  مااا أ لم،  "
 (.2998، 58، ص4ه،  1422)البخاري، 

ه، 1423بطال، ابن )  "إمنا هو إشككككككككفا، علا الوا د من الشككككككككيا ني"
 (.155، ص5 

كراهية أن يسككككككري الرجل ابلليل و د ،   ايف هذا احلديل ما يدل عل   و"
وعلا هذا ف رى أن هؤالء الذين خيرجون يف السكككككككككيا ة منفردين، ويسكككككككككموهنا 
سكيا ة  فكل وا د منهم معرض نفسكه للسكباع وغري  لك، واتر  للصكلوات 

أهكل التعليم، واالنتفكاع ابلتعلم يف اجلمكاعكة  ولنفع النكاس ابلتعليم إن ككان من  
إن ككان من أهكل التعلم، وأن  ظا بعيكادة املريا وشككككككككككككككهود اجلنكائز وعمكارة 

فلو عر  ما يف سكككككري الو دة  ،املسكككككاجد وغري  لك  فننه يفئت نفسكككككه  لك 
 (.216، ص4ه،  1417ابن هبرية، ) "من فوات هذ  اخلريات ل يفعله
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لو يعلم " - عليه وسككككككلمصككككككلا هللا-ه(: قوله 1433وقال ابن امللك )
من املضككككككككككككككرة الكدينيكة والكدنيويكة كحرمكانكه من    "النااس ماا   الوحاد  ماا أ لم

 (.358، ص4)  "ثواب الصالة ابجلماعة، وعدم من يعينه يف  وائجه
 ومدار هذا الت ذي  النةوي،  لى أم ين: 

 

 

▪ 

   النهي  نها: 
صكككككلا هللا -: أن رسكككككول هللا  -رضكككككي هللا عنه-وعن أيب هريرة -1068
والاذي نفساااااااااااي بياده، ل اد خمات أن آم    اع  "قكال:    -عليكه وسككككككككككككككلم

النااااس،   في ت اااع،   آم  ابلةااااااااااايف  في ذن  اااا،   آم  رئيف في    
فااااأح و  ليهم بيو م ، 9ه،  1422)البخكككككاري،    "أخااااالف اىل رئااااال 

 (.7224، ر82ص
ه( هككذا النص، ليخر  بصككككككككككككككورة مكتملككة، 1417وهنككا يتكك مككل الطي  )

توضكككككككح  زم الشكككككككريعة امسكككككككالمية  يال اجلماعة، ورفع أعلا  االت اخلطر 
تكك مككل يف وأقول: انظر أيهككا املوق من يتخلف عنهككا  فيوول يف بيككان  لككك: "

ا من األهون إىل    هكككذ  التشكككككككككككككككككديكككدات، مث أتمكككل يف تكرير ))مث(( مرار ا ترقيككك 
 األغلظ، ل اخي املراتكب بني مكدخوالهتكا، فتفكر يف التفكاوت بني املرتبكة األوىل
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بيوهتم(( ))فككككككك  ر،  والثكككككككانيكككككككة  ))فيحطكككككككب((  الوسككككككككككككككم   ،هي  تكرير  يف  مث 
امكة أمر فخك  اوخصككككككككككككككوصككككككككككككككيتهكا بوولكه: ))والكذي نفسككككككككككككككي بيكد (( لتوف عل 

  "اتركها. وما أدى مبا يتعلل، وكيف يتكاسل؟   ا، وشدة اخلطب عل (اجلماعة)
 (.1127، ص4 )

من سكككر  أن يلوا "قال:  -رضكككي هللا عنه-وعن ابن مسكككعود    -1069
هللا تعاىل غدا مسلما، فليحافظ علا هؤالء الصلوات  يل ينادى  ن، فنن 

ى، وإهنن من سكككككككنن سكككككككنن اهلد -صكككككككلا هللا عليه وسكككككككلم-هللا شكككككككرع لنبيكم  
اهلدى، ولو أنكم صككككككليتم يف بيوتكم كما يصككككككلي هذا املتخلف يف بيته ل كتم 
سككككنة نبيكم، ولو تركتم سككككنة نبيكم لضككككللتم، ولود رأيتنا وما يتخلف عنها إال 
منككافق معلوم النفككا،، ولوككد كككان الرجككل يؤتا بككه، يهككادى بني الرجلني  ص 

 (.257ر، 453، ص1)مسلم، د.ت،   "يوام يف الصف
   الت ذي  من خ  ها: 

-قال: لعت رسككول هللا  -رضككي هللا عنه-وعن أيب الدرداء   -1070
ما من ثيفثة   ق ية، ول بدو، ل س ا  فيهم  "يوول:   -لا هللا عليه وسكلمصك

الةاااايف  ال قد اساااات وذ  ليهم الشااااي ان. فعليكم ابلما ة، فإمنا أيكل  
، 547، ر150، ص1داود، د.ت.،  )أبو   "الذئع من اللنم ال اصااااااااااية

 و سنه األلباين(.
يعين: الشكككككيطاُن ه( يف شكككككر ه هلذا احلديل: "1433ويوول املظهري )

بعيككد  من اجلمككاعككة كمككا أن الككذئككبر ال أيكككل الهنمر اجملتمعككةر  ال ّوالع الراعي 
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عليها، ويسكتو  الشكيطاُن علا مرن فار، اجلماعةر كما أن الذئبر أيكل الشكاةر 
 عن األغنككام، والراعي للجمككاعككة: نظُر هللا إىل اجلمككاعككة و فظكُكه إايهم، املفردةر 

، 2)   "يُد هللا  لى الما ة، وَمن شااذ  شااذ    النار"كووله عليه السككالم: 
 (.221ص

ه( هذا املعىن، وخطورة اسككككتيالء الشككككيطان  1437ويؤكد ابن رسككككالن )
واصككككككككككككية( أي: البعيدة العلا املنفرد، وعناية هللا و فظه للجماعة، فيوول: ")

املنفردة من قطيع الهنم، وهذا علا  ريق ضككككككككرب املثل، فشككككككككبه الشككككككككيطان يف 
بعد  واعتزاله عن  اعة املسكككككككككككلمني ابلذئب فننه ال أيكل من الهنم املتجمعة 
اليت حتكت ا الع الراعي ومال ظتكه، ويسككككككككككككككتو  الشككككككككككككككيطكان علا من فكار، 

غنام، والراعي جلماعة املصككككككلني اجلماعة، كما أن الذئب أيكل املنفردة من األ
 (.535، ص3)  هو نظر هللا إىل اجلماعة املصلني و فظه

 اآلاثر ال بوية  ذه ال يمة: 
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 .[32]الزخر :  َّ جك جف مغ جغ   مع جع ُّٱ

 

 نت مت ٱزت رت ٱ

مث زث رث   يت ىت
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 وسرعة االستجابة:  : الرتبية على االنضباط، 3-3-3
ُتشككككككككككّر، كثري من النظرايت ال بوية وتُهّرب يف سككككككككككبيل تربية أبنائها علا  

فتارة ينجحون، واترات يفشككككككلون، فيعانون ،  االنضككككككباط، واالسككككككتجابة الفورية
 يال  لك ويواسكككككككون مهاد الوسكككككككائل والطر، النافعة مجنار ما يؤملون من  

 انضباط  ايت، وسرعة استجابة.
 بية امسككككككككككككككالمية قد فا،ت يف هذا امليدان، و ا،ت قصككككككككككككككب بيد أن ال

السكككككبق فيه، يف انوياد وانضكككككباط وسكككككرعة اسكككككتجابة ) اتية(، أ هلت كثري ا من 
 املدارس ال بوية األخرى.

ويتجسد  لك يف شعرية الصالة  فالصفو  مرصوصة، واحلركة وا دة،  
ويعتكككدلون، وأبمر وا كككد آال  بكككل ماليني البشككككككككككككككر، بكلمكككة وا كككدة يهوون  

يركعون ويسكككككجدون، يتودمهم إمامهم، وال يتودمه أ د، مهما عال من املنزلة  
 وبل .

واألمر الككداعي لالسككككككككككككككتهراب أن هؤالء ال يوجككد عليهم رقيككب من بين 
جنسككككككككككهم،  اسككككككككككبهم ويعاقبهم، ويكافئ املنتظم منهم، بل الباعل علا هذا 
االنضككككككككككككككبكاط ) ايت( املصككككككككككككككدر، فمهمكا ككانكت  روفهم وأ واهلم، بكل  ص يف 

ملتزمون  ذا النم    -يف ميادين احلروب والوتال-أ لك الظرو  وأصكككككعبها  
 نضباط، ال ميكن أل دهم جتاو،  أو خمالفته. من اال
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▪ 

 

وكذلك أصككككككبحت الصككككككلوات اخلمس يف ال بية االجتماعية امسككككككالمية 
ا لتنظيم أوقات النهار والليل، يُنادرى يف املسككككككككككجد  علا امل  ن، لكل موياسكككككككككك 

صككالة يف أول وقتها   لك أن هللا شككرع الصككلوات املفروضككة لتؤدرى كل صككالة  
 خئ  حئ  جئ يي   ىي ني ُّٱيف وقتهككا احملككدد هلككا، كمككا قككال تعككاىل:  

، و ذا يريب املسككجد اجملتمع املسككلم بشككص أفراد  [103]النسككاء:   َّ هئ مئ
 جتماعي.علا ضب  املواعيد، وهذا من أهم عوامل التنظيم النفسي واال

 

تسكككككوية  -عمال ابلتنظيم النبوي لصكككككالة اجلماعة-إن من واجب اممام 
يعد   -صكلا هللا عليه وسكلم-الصكفو  قبل الشكروع يف الصكالة  اعة، وكان  
 : -صلا هللا عليه وسلم-تسوية الصفو  وسيلة لتو يد الولوب  قال 

، 1صااافوفكم أو ليخالفن هللا با وئوهكم" )مسااالم، ي. ، أ  لتساااون  "
 .(127،  324ص

 

"كذلك جعل امسكالم صكالة اجلماعة يف املسكجد رمز ا لو دة الولوب، 
و رصكككككككككا علا و دة اجلماعة، فلم يسكككككككككمح ابلتخلف عنها، وهدد املتخلفني 
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ه، ص ص 1433عنهكا من غري عكذر أن  ر، بيوهتم ابلنكار". )النحالوي،  
96-104.) 

▪ 

قال: خر  علينا رسول   -رضي هللا عنهما-عن جابر بن لرة  -1082
أل سةااافون كما سةاااف امليفئكة  ند "فوال:   -صككككلا هللا عليه وسككككلم-هللا  
يتمون  "ف تصككككككككف املالئكة عند ر ا؟ قال: فولنا: اي رسككككككككول هللا، وكي "ربا؟

، 322، ص1)مسككلم، د.ت.،    "الةاافوف ا ول، وي اصااون   الةااف
 (.119ر

وهذا أيضكككككا من خصكككككائص هذ  األمة، وكانت األمم املتودمة يصكككككلون  "
 (.112، ص2العراقي، د.ت.،  ) "كل وا د علا  دة   منفردين

:  - عليه وسلمصلا هللا-عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا    -1084
أو ا، وشا ها آخ ها، وخري صافوف النساا  آخ ها،  ال ئال صافوف خري "

 .(132، ر326، ص1)مسلم، د.ت.،   "وش ها أو ا

السكبكي، ) "وألهنم هم املبادرون فلهم فضكيلة السكبق والورب من اممام"
 (.69، ص5ه،  1351

يف ه(  ا   علا االسككككككتجابة واملبادرة للعمل: "1423)  ويوول احلرميلي
هذا احلديل: احللك علا التسكابق إىل الطاعة، وإىل معا  األمور واألخال،،  

 (629ص. )"والزجر عن امليل إىل الدعة والرفاهية، والت خر عن الطاعات 
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-كان رسككككول هللا "قال:   -رضككككي هللا عنه-وعن أيب مسككككعود  -1086
استووا ول تتلفوا "  ميسح مناكبنا يف الصالة، ويوول:  -وسلملا هللا عليه  ص

فتختلف قلوبكم، ليليين منكم أولو ا حيف  والنهى،   الاذين يلوهنم،   
 .(2430، ر44، ص2)مسلم، د.ت.،  "" الذين يلوهنم

( املكبكككككككارككفكوري  الصككككككككككككككفكو ، 1404ويكبكني  اخكتكال   بكني  الكعكالقكككككككة  ه( 
" الكوكلكوب:  أي  واخكتكال   وإرادهتكككككككاأهك  :)قكلكوبكككم(  اخكتكال     :أي  ،ويكتكهكككككككا 

الصكككككككككفو  سكككككككككبب الختال  الولوب هعل هللا كذلك. وقيل: ألن اختال   
الصككككككككفو  اختال  الظواهر، واختال  الظواهر سككككككككبب الختال  البوا ن. 

فن ا اختلفت اختلف، وإ ا اختلف فسككككككككككككد   وفيه أن الولب اتبع لةعضككككككككككككاء
واألعضككككاء كلها تبع   ففسككككدت األعضككككاء  ألنه رئيسككككها املتبوع وملكها املطاع

له، فن ا صككلح املتبوع صككلح التبع، وإ ا اسككتوام امللك اسككتوامت الرعية. ويبني 
أل ان   الساااااد مضااااالة، اذا صااااال ت صااااالد " لك احلديل املشككككككهور:  

. قيل: إن بني الولب "الساد، واذا فساد  فساد الساد، أل وهي ال لع
 ،ه يسكككككككري خمالفة كل إىل آخرويل أن   واألعضكككككككاء تعلو ا عجيب ا وأتثري ا غريب ا

 (.8، ص4 . )"وإن كان الولب مدار األمر إليه
صككككلا -أقيمت الصككككالة ف قبل علينا رسككككول هللا "وعنه، قال:   -1088
أقيموا صاافوفكم وس اصااواف فإين أراكم من  " بوجهه، فوال:  -هللا عليه وسككلم
 .(719، ر145، ص1ه،  1422)البخاري، "" ورا  ظه ي
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قوله: تراصككوا، معنا : تدانوا وتضككاموا  ص يتصككل ما بينكم وال ينوطع، "
 "[،4]الصككككككككككككككف:    َّ   مج ٱٱحج مث   هت   ُّٱومنكككه قول هللا تعكككاىل:  

 (.483، ص1ه،  1409اخلطايب، )
إن يف  كر ما مضككا من نصككوص الشككرع للحل علا تسككوية الصككفو   

يسكككككككتثمر  يف تربية من حتت واالسكككككككتعداد للعمل والتهيؤ له، لكفيل ابملريب أن 
يد  علا هذا اخللق النبيل،  ص يسكككككككري  لك يف دمه، ف ى االنضكككككككباط لة  
ابر،ة  و بع ا مال،م ا له، كلما تراخا و اول التمرد  كرته الصكككككالة االنضكككككباط، 

 فيخر  منها منضبط ا ملتزم ا  دود .
▪ 
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 : التعاون 3-3-4
التعاون والتضامن  لتحويق   امسالميةإن من مواصد ال بية االجتماعية  

 مف خف حف جف مغ جغ ُّٱأعلا درجكات التعبكد هلل تعكاىل  قكال سككككككككككككككبحكانكه:  

]املككائككدة:    َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق   حق
أي: ليعن بعضكككككككككككم بعضككككككككككا علا الرب. وهو:  خف{ٱحف جف مغ جغ ٱٱ،}[2

اسكككككككككككككم جامع لكل ما  به هللا ويرضكككككككككككككا ، من األعمال الظاهرة والبا نة، من  
والتووى يف هذا املوضكككككع: اسكككككم جامع ل   كل ،  وو، هللا و وو، اآلدميني

ما يكرهه هللا ورسوله، من األعمال الظاهرة والبا نة. وكلك خصلة من خصال 
امل مور بفعلها، أو خصككككككلة من خصككككككال الشككككككر امل مور ب كها، فنن العبد اخلري 
بفعلهكا بنفسكككككككككككككككه، ومبعكاونكة غري  من إخوانكه املؤمنني عليهكا، بككل قول  مك مور  

ه،  1420السككككككككككككككعككدي،  )  "يبعككل عليهككا وينشكككككككككككككك  هلككا، وبكككل فعككل كككذلككك 
 .(218ص

▪ 

 لك  حكخك جك  مق  حق مف حفخف جف مغ جغ ُّٱ"قكال تعكاىل:  

التعكككاون احلكككل عليكككه [، ومعىن  2]املكككائكككدة:    َّ  جم هل مل خل حل مكجل
الهزا ، ) "وتسككككهيل  ر، اخلري وسككككد سككككبل الشككككر والعدوان وسككككب اممكان

 (.307، ص2د.ت.،  
احلق ابتهاء األجر من  ااملسككككككككككككاعدة عل ه( أبنه: "1430وعرفه اخلرا، )

 (.441ص. )"هللا سبحانه
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▪ 

 ذا اخللق االجتماعي العظيم، ورتب عليه الفضككككككائل،  ورغب امسككككككالمُ 
يف إشكككارة واضكككحة ألمهيته، وعلو منزلته، فها هي معية هللا سكككبحانه، جزاء من 

العةد كان  ما العةد   ون     وهللا  ": -صلا هللا عليه وسلم-قال    يتخلق به
 (.38، ر2074، ص4)مسلم، د.ت.،   "أخيه احلديا ون   

-اون من الصككككدقات اليومية، اليت يتصككككد،  ا املسككككلم  قال  وجعل التع
، فوالوا: اي ن  هللا، فمن ل " لى كل مسالم صادقة": -صكلا هللا عليه وسكلم

قالوا: فنن ل هد؟ قال:  "يعمل بيده، فينفع نفساااااااه ويتةااااااادو "هد؟ قال: 
فليعماال ابملع وف، "قككالوا: فككنن ل هككد؟ قككال:    "احلااائااة امللهوفذا  يعا  "

، 2ه،  1422)البخكاري،   "وليمسااااااااااا،  ن الشااااااااااا ، فاإهناا لاه صااااااااااادقاة
 (.1445، ر115ص

ه( يف بيان معىن قوله تعاىل: )وتعاونوا علا الرب 1384وينول الور   )
والتووى( أن التعاون علا الرب والتووى سككككككككككككبب للسككككككككككككعادة، واكتمال النعمة،  

ا، عضكم بعض  ليعن ب  :وهو أمر جلميع اخللق ابلتعاون علا الرب والتووى، أي"
وا علا مككا أمر هللا تعككاىل واعملوا بككه، وانتهوا عمككا هنا هللا عنككه وامتنعوا وحتككاثك 

الدال  "أنه قال:   -صككلا هللا عليه وسككلم-منه، وهذا موافق ملا روي عن الن  
،  2670، ر338، ص4ه،  1395)ال مكككككذي،    " لى اخلري كفااااا لااااه

حانه إىل التعاون ابلرب وقال املاوردي: ندب هللا سكككككككبوصكككككككححه األلباين(…، 
ألن يف التووى رضككككككا هللا تعاىل، ويف الرب رضككككككا الناس، ومن    وقرنه ابلتووى له
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، 6)   نعمتهوعمت سكككعادته  هت فود  ع بني رضكككا هللا تعاىل ورضكككا الناس  
 (.7-6ص ص 

ومن صكور أمهيتها كذلك: الوصكول أل سكن أ وال العبادة أبفضكل أنواع 
 جك مق حق مف ُّٱه( يف تفسككككككككككككككري قولككه تعككاىل:  1465الطر،  يوول املراغي)

 ي، واجعله شككككككريكأ كم به قويت  :أي ، "[32،  31] ه:   َّ مك لك خك حك
أ سكككككككن إىل يؤدى أمر الرسكككككككالة  ص نتعاون علا أدائها علا الوجه الذي   يف

 (.107، ص16 ، ) "الهاايت، ويوصل إىل الهرض علا أ ل السبل
▪ 

من سكر  أن يلوا  "قال:  -رضكي هللا عنه-وعن ابن مسكعود    -1069 
فليحافظ علا هؤالء الصلوات  يل ينادى  ن، فنن هللا تعاىل غدا مسلما، 

سكككككككنن اهلدى، وإهنن من سكككككككنن  -صكككككككلا هللا عليه وسكككككككلم-هللا شكككككككرع لنبيكم  
اهلدى، ولو أنكم صككككككليتم يف بيوتكم كما يصككككككلي هذا املتخلف يف بيته ل كتم 
سككككنة نبيكم، ولو تركتم سككككنة نبيكم لضككككللتم، ولود رأيتنا وما يتخلف عنها إال 

النفككا،، ولوككد كككان الرجككل يؤتا بككه، يهككادى بني الرجلني  ص منككافق معلوم  
  (.257، ر453، ص1)مسلم، د.ت.،   "يوام يف الصف

علمنا سككككنن  -صككككلا هللا عليه وسككككلم-ويف رواية له قال: إن رسككككول هللا 
 .اهلدى  وإن من سنن اهلدى الصالة يف املسجد الذي يؤ ن فيه
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 مالنه بينهما وميسكككانه بعضككديه عوم  له   ي:"يُكهرادى بني الرجلني"، أ
السكككبيت، )  "أمر اجلماعة علا أتكيد   لضكككعفه ومرضكككه، وكله دليليعلا املشككك
 .(626، ص2ه،  1419

إن هذ  الصككككككورة البليهة خلليوة ببيان أمر اجلماعة، وخطر التهاون فيها،  
ن ، م-صكلا هللا عليه وسكلم-واال الع علا ما كان عليه صكحابة رسكول هللا  

من  –التعكاون والتككاتف، فلوكد تر وا األقوال إىل أفعكال، فككان الصككككككككككككككحكايب  
ال يسككتطيع املشككي إىل املسككجد، فال هلس متحسككر ا من فوات   -شككدة املرض

األجر، بل يهبك ملعاونته إخوانه من الصككككككككككككككحابة الكرام،  ص  ضككككككككككككككر ،مع 
 املسلمني.

ن اخلري بسكككككككككككبب  وهذا هو عني املراد من التعاون، فال ينحرم املسكككككككككككلم م
عجز ، فمص سككككككو  رفعو ، ومص ا تا  سككككككاعدو ،  ص يبوا مهتنم ا ملواسككككككم 

 اخلريات ما استطاع، ال مينعه من  لك عذر.
ولذا ملا علم الرب سككككبحانه ضككككعف امنسككككان وعدم قدرته علا مواجهة 

 احلياة لو د ، شرع هلم التعاون ورغبهم فيه.
صككككككلا هللا -رسككككككول هللا  وعن ابن عمر رضككككككي هللا عنهما: أن   -1091
أقيموا الةافوف، وحاذوا با املناكع، وسادوا اخللل،  "قال:  -عليه وسكلم

ولينوا أبيدي اخوانكم، ول سذروا ف ئا  للشااااااي ان، ومن وصاااااال صاااااافا 
، 178، ص1)أبو داود، د.ت،    "وصاااااله هللا، ومن ق ع صااااافا ق عه هللا

 وصححه األلباين(.666ر
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ه، 1437ابن رسكككالن، )  "تعاىل( برمحتههللا  وصكككله ا  صكككف  وصكككل ومن ")
 .(155، ص4 

ولينوا أبيدي إخوانكم( قال أبو داود: معنا  إ ا جاء رجل إىل الصف ")
خل فيه فينبهي أن يلني له كل رجل منكبه  ص يدخل يف الصف. دفذهب ي

 (.259، ص5العيين، د.ت،  . )"قوله: )وال تذروا( أي: وال ت كوا
احلديل الشككريف، يدفع ابملصككلي ألن يرتفع  حتذير وترغيب ورد يف هذا

عند   س التعاون علا الرب والتووى، فكلما وجد فرجة اتقت نفسككككككككككه للفو، 
بوصككككككككل هللا له برمحته، فيدفعه  لك لسككككككككدها،  ص يكون صككككككككف ا متماسككككككككك ا،  

 وتذوب من خالله األمنية واالتكالية.
يف إن صككككككككككككورة املصككككككككككككلي وهو يلني منكبه ألخيه املصككككككككككككلي  ص يدخل 

الصككككككككف، ويدر  الفضككككككككل الوارد فيه، جتسككككككككد  عميق لرور التعاون والتكاتف،  
 وبناء صلب لرور األخوة امسالمية.

إن مراد هللا سكككككبحانه من اسكككككتواء الصكككككف واعتداله سكككككد الطر، اليت من 
خالهلا يتسكككلل الشكككيطان، بداللة هذا احلديل، وإن السكككبيل لذلك هو تعاون 

ا ال اعوجا  فيه، آمن ا من وسككوسككة الشككيطان املصككلني ألن يبوا صككف ا مسككتويم  
 وأ يته.
ا  ا خالي  ومعىن فرجات الشككككككككيطان: أنه إ ا وجرد برني  الصككككككككفو  موضككككككككع  "

 (.217، ص3ه،  1420العيين، ) "يدخل فيه ويُكورس وس



225 

ولكذا فكننكه وبكداللكة مفهوم املخكالفكة فكنن من قطع صككككككككككككككفك ا ككان بن تعكاون 
 للشيطان أبن يتسلل ويوسوس.علا اممث والعدوان، إبات ة الفرصة 

ومن قطعه( أي: ابلهيبة، أو بعدم السكككككككككد، أو بوضكككككككككع شكككككككككيء مانع. ")
)قطعه هللا( أي: من رمحته الشاملة وعنايته الكاملة، وفيه هتديد شديد ووعيد 

ه،  1422الواري،  )  " جر من الكبائر يف كتابه الزواجر ولذا عد  ابنُ    بلي 
 (.854، ص3 

صكلا هللا عليه -: أن رسكول هللا  -رضكي هللا عنه-وعن أنس  -  1092
رصاااوا صااافوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا اب  ناوف فوالذي "قال:   -وسكككلم

" نفساااااي بيده اين  رى الشاااااي ان يدخل من خلل الةاااااف، كأهنا احلذف
 اا  مهملاة وذال معاماة مفتوحتا   فاا  وهي: مثنم ساااااااااااوي    "احلاذف"

ابلايامان ساكاون  د.ت،  .  صااااااااااالااااااار  داود،  ، 667، ص179، ص1)أبكو 
 .وصححه األلباين(

ني يف الصكككككككككف املظهري،  ) ""اخلرلرل": الُفرجة اليت تكون بني الشكككككككككخصكككككككككر
 (.227، ص2ه،  1433
ضككموا بعضككها إىل بعا مثل ضككم لبنات   ي:رصككوا صككفوفكم( أ  :قوله")

 .اجلدار  ص ال يكون بينكم فر  من رّص البناء
بني الصككككككككككفو . وقّدر بعضككككككككككهم الورب بينها    ي:وقاربوا بينها( أ  :)قوله

بثالثة أ رع. وأمر صلا هللا تعاىل عليه وعلا آله وسلم ابلتوارب بينها ليكون 
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فال يودر الشكككككيطان علا أن  ،ا لتوارب األروار وآتلفهاتوارب األشكككككبار سكككككبب  
 (.57، ص5ه،  1351السبكي، ) "يوسوس هلم

دة   لتبعكل يف نفس ككل هكذ  األعمكال الثالثكة جكاءت يف صككككككككككككككي  مؤككر
املصككككككككككلي أمهية هذ  الويمة، وأنه ابلتعاون وأداء العمل كما ينبهي يكون عوبة 

 أمام الشيطان.
▪ 
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 : العدل واملساواة االجتماعية 3-3-5
ختضككككككككككككككع ملعكايري اب لكة،   –قبكل امسككككككككككككككالم–ككانكت الصككككككككككككككدارة واملككانكة  

 واش ا ات وضعية، متمثلة يف اللون والعر، واحلسب والنسب. 
وبسككككككككككطوع مشس امسككككككككككالم  ابت تلكم العادات البهيضككككككككككة، واألخال، 
ا فو ، علا  الر يلة، فاندثرت الطبوية، وامنحت العنصككرية، ليبوا معيار ا وا د 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱإثر  يتمككايز النككاس ويتفككاضككككككككككككككلون  قككال تعككاىل:  
 َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 .[13]احلجرات:  
 نب مب زب رب ُّٱ  ابلعككدل و ككل عليككه  قككال تعككاىل:وقككد أمر سككككككككككككككبحككانككه  

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 .[90]النحل:  َّ ىف   يث ىث

إن هذ  الويمة "من أهم املباد  اليت أرسكاها امسكالم، واليت يووم عليها 
اجملتمع امسككككككككككككككالمي، والعكدل هو املعيكار الكذي يكدر  من خاللكه مكدى ثبكات 

قكككال تعكككاىل  كككذر ا من الظلم    ( 2الهنيمي، د.ت، ص)  اجملتمع واسككككككككككككككتورار "
الككعكككككككدل:    جت مبهب خب   حب جب  هئ مئ خئ حئ ُّٱو،كككككككانككبكككككككة 

 خص   حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث   هت مت خت حت 

 .[8]املائدة:    َّ خض حض جض مص
ولوككد ضككككككككككككككرب لنككا اجملتمع النبوي أروع األمثلككة يف العككدالككة واملسككككككككككككككككاواة  

األسكود احلبشكي، مؤ ن رسكول هللا،    -رضكي هللا عنه-االجتماعية  فهذا بالل 
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، موىل وكان قائدا جلين معركة مؤتة، -رضككككككككككككي هللا عنه-وهذا ،يد بن  ارثة  
 وهكذا يف جتسيد بنّي للعدالة واملساواة االجتماعية.

▪ 

خري ":  -صككككككلا هللا عليه وسككككككلم-وعنه قال: قال رسككككككول هللا    -1084
صاااااافوف ال ئال أو ا، وشاااااا ها آخ ها، وخري صاااااافوف النسااااااا  آخ ها، 

 روا  مسلم. "وش ها أو ا
إىل الصككككالة،   اخلريية للمبكر  -صككككلا هللا عليه وسككككلم-أمط رسككككول هللا 

ضككككاراب  ابلعادات الرجعية عرض احلائ ، الناس يف هذا املوضككككع سككككواء، معيار 
التفاضككككل هو التبكري، فاخلادم قبل الصككككالة يف  ر  اجمللس، أو رمبا خارجه،  

 وهنا يف املودمة هو وسيد  سواء، بل رمبا يفوقه  ال تبكري .
هي إ  ا مدرسكككة وهكذا هي الصكككالة تتيح الفرصكككة أمام اجلميع للتفو،، ف

بككككه يتمككككايز النككككاس   الككككذي  ا للمعيككككار  عمليككككة، يتخر  منهككككا الفرد مسككككككككككككككتوعبكككك 
 ويتفاضلون.
صككككككلا هللا -وعن ابن عمر رضككككككي هللا عنهما: أن رسككككككول هللا    -1091
أقيموا الةافوف، وحاذوا با املناكع، وسادوا اخللل،  "قال:  -عليه وسكلم

ومن وصاااااال صاااااافا ولينوا أبيدي اخوانكم، ول سذروا ف ئا  للشااااااي ان، 
 روا  أبو داود إبسناد صحيح. "وصله هللا، ومن ق ع صفا ق عه هللا
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قككككال أبو داود: معنككككا  إ ا جككككاء رجككككل إىل   :ولينوا أبيككككدي إخوانكم(")
الصككككككككككككككف فكذهكب خيكل فيكه فينبهي أن يلني لكه ككل رجكل منكبكه  ص يكدخكل يف 

 (.259، ص5العيين، د.ت،  ) "الصف
يكون موبوال  يف  ككاالت  ككددة، أمككا  ككال اعتبككار الورابككة والوبيلككة، رمبككا  

إقامة هذ  الشككككعرية فاجلميع سككككواسككككية، املصككككلي م مور أبن يلني منكبه ألخيه  
املصككككلي، مهما كان جنسككككه ولونه ومهنته،  ص يدخل يف الصككككف، يف صككككورة  

 مبهرة من صور العدل واملساواة.
▪ 

 

 

 

 

 

 جم هل مل   خل ُّٱ 

َّ   جن مم خم حم
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تعكد األسكككككككككككككككاليكب ال بويكة ركيزة مهمكة يف منظومكة العمكل ال بوي، وركن 
العمليككة ال بويككة متوقف عليهككا  إ  ركني ال غىن هلككا عنهككا، بككل إن اهلككد  من  

أهنا هي املسككككككككككككككؤولة عن إيصككككككككككككككال احملتوى ال بوي، وبناء التصككككككككككككككورات وتهيري 
 االجتاهات.

وقكد تنوعكت األسكككككككككككككككاليكب وتعكددت، و كاولكت املكدارس ال بويكة ابتككار 
األجدى واألفضكككل  ميصكككال الرسكككالة ال بوية، فمنها ما هو صكككواب ومنها ما 

 هو خط .
بيد أن األمر خمتلف يف مدرسكككككككككة ال بية امسكككككككككالمية  إ  أن األسكككككككككاليب 

 ىل مل يك ىك مك ُّٱمسكككككككككتمدة من معني الو ي الصكككككككككايف، كتاب هللا الذي:  

صكككككلا -، وسكككككنة نبيه  [42]فصكككككلت:    َّ ٰى ين ىن نن من زن رن   مم ام يل
]النجم: ٱَّٱٱ جي يه ىه مه جه ين ُّٱ، الذي ال ينطق عن اهلوى، -هللا عليه وسلم

4]. 
إ ا للخط  والفشكككككككل، إال اللهم  ينما ال  سكككككككن املريب اختيار  فال ،ال 

األصككككلح له، فنن الفشككككل من قبيل اختيار  هو، ال من  يل األسككككلوب، فنن 
با هيزت به ال بية امسككككككالمية أهنا قامت "بتنوع أسككككككاليبها وتعددها، مبا يتيح  

ملؤثراهتا    للمريب اختيار األنسككككب واألفضككككل لطبيعة امل يب، مبا هعله يسككككتجيب
 (.435ه، ص1420احلا،مي، ) النفسية"
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▪ 

، واألسكككككلوب، ابلضكككككم: الفن، األسكككككلوب: الطريق"من الناحية الللوية:  
، 1ه،  1414ابن منظور،  )  "الطريق، والوجكككه، واملكككذهكككب  :واألسككككككككككككككلوب 

 (.473ص
ه( أبهنككا: " كككل  1432يعرفهككا ايجلن )من الناااحيااة الصااااااااااا يفحيااة:  

إجراءات التعليم وال بية املوضككوعة واملوجهة لتحويق أهدا  ال بية امسككالمية  
 (.208ص) وغاايهتا"

ه(: أبهنا الطر، ال بوية اليت يسكتخدمها املريب 1420ويعرفها احلا،مي )
 (.435ص) لتنشئة امل بني التنشئة الصاحلة"

▪ 

هذ  اخلصككائص مشككئة أصككال عن خصككائص أهدا  ال بية امسككالمية  
 لك أنه علا  سكككككككب نوعيات األهدا  و جمها خُتصكككككككص هلا األسكككككككاليب 

 والطر، املؤدية إليها، ومن أهم تلك اخلصائص ما يلي: 
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ويوصكككد البا ُل ابألسكككاليب ال بوية هي تلك الطر، اليت اسكككتخدمها رسكككول 
مع الصكككككككحابة الكرام رضكككككككي هللا عنهم، يف   -صكككككككلا هللا عليه وسكككككككلم-هللا  

ل غيب ابلشكيء أو التنفري منه،  وهتا أ اديل الصكالة إيصكال ما يريد   ل
 من كتاب الفضائل يف رايض الصاحلني.
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 : أسلوب ضرب املثل:  4-1
يعد هذا األسكككككككككلوب من األسكككككككككاليب احملببة للنفس، واملؤثرة فيها  إ  أنه 
يووم علا االختصككككككككككككككككار، وحتريكككك الكككذهن للرب  بني املثكككل، واملوقف ال بوي 

 فظ وعدم النسيان.احلاضر، وأدعا للح
▪ 

ه( يف تعريفكه للمثكل، فوكال: 1407 كر الفكارايب )من النااحياة الللوياة: 
ه مبعىن.  هُ ه وشكككككبكر هُ كما يوال شكككككبو   هُ لر ومثكر  هُ ثلُ تسكككككوية. يوال: هذا مو كلمة  مثل: "

، 5 )  "أيضككككككككككا: صككككككككككفته يءواملثل: ما يضككككككككككرب به من األمثال. ومثل الشكككككككككك
 (.1816ص

ثويُل (: "م1990وعرفه رضكككككككككككككا ) رو، ورال مر ل كرسككككككككككككك  ث ُل ابو و ورال مو ثرُل بوُفت حرترني  ال مر
ُء ُمُثوال  إو را  ي  لرةو، ورُهور مون  مرُثلر الشككَّ ُم  بويهو ور، م  ورمرع ىن  يفو اجل  ب هو ورالشككَّ برهو ورالشككّو كرالشككَّ

ءو   ي  رو، ا فكرُهور مراثول ، ورمرثرُل الشككككككَّ بر ابر رويكو -انك ترصككككككر لتَّح  ُحُه الَّيتو فرُتُه  صككككككو  -ابو تُكورضككككككّو
ورالكوهو، وريرُكوُن  روويوكرة   ُف عرن   روويورتكوهو، أرو  مكرا يُكرراُد بكريكرانكُُه مون  نُكُعوتكوهو ورأر   شككككككككككككككو ورترك 
ثرا رم  ن ُه األ  ُه، ورمو سككُ يَّةو ورعرك  وررو احل وسككّو لصككك ُل ور،ررا، ا، ورأربك لرُهُه: هر ثويُل ال مرعراينو ال مرع ُوولرةو ابو

ثرالر السَّائوررةر  رم  ُروبرُة ورُتسرمَّا األ   (.141، ص1 ) "ال مرض 
هو "أسككلوب من أسككاليب الكالم، يؤتا به من الناحية الصاا يفحية:  

لعرض  ويوكة من احلوكائق، أو للرب  بني أمرين  أ كدمهكا غكائكب عن الكذهن، 
واآلخر  سككككككككككككككوس متخيككل إىل الككذهن  و لككك لتوريككب مككا غككاب من املعككاين 
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 بصككككككككككككككورة بالغيكة موجزة، تنفكذ إىل أعمكا، النفس، مثرية للعوا ف والوجكدان"
 (.229-228ه، ص ص1418احلدري، )

وعرفهككا الوطككان )د.ت( أبنككه: "إبرا، املعىن يف صككككككككككككككورة رائعككة موجزة هلككا  
"  (.276ص) وقعها يف النفس، سواء كان تشبيه ا أو قوال مرسال 

▪ 

العولي  اللهويككككة، والتصككككككككككككككوير  النبويككككة إ هككككار ا للرباعككككة  ل تكن األمثككككال 
 : فحسب، بل هلا غاايت أعلا وألا، منها
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 مك لك اك   يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ

 زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك

  َّٱ  مي

 

 

والنبوية سكككككككالر )بالغي ، عا في ، عولي ( بلي  األثر، عظيم فاألمثال الورآنية 
 (.204-201ه، ص 1434النتائج، جم الفوائد" )النحالوي، 

▪ 

 

   مص خص حص مس خس ُّٱٱ

 خف  حف جف مغ جغ   مع جع مظ حط مض خض حض جض

 خم  حم   جم هل مل خل حل جل مك لك خك   حك جك مق حق مف

َّ   مه   مم



237 

 

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

 َّ خن حن 

 

▪ 

 

أقام    -صكلا هللا عليه وسكلم-يف هذا احلديل من الفوه أن رسكول هللا    "
الصككلوات اخلمس فيهسككل الذنوب موام املاء يف غسككل األوسككا ، وإمنا ضككرب 
املثل ابلنهر  ألن النهر جلريته ال يوف فيه املاء األول الذي اغتسل به يف املرة 

فشكككبه رسكككول هللا ،  جديد وإمنا يتجدد عند كل مرة من االغتسكككال ماء  األوىل،  
الصلوات اخلمس ابملرات اخلمس يف االغتسال، وأن  -صلا هللا عليه وسلم-

تلككك املرة األوىل أ،الككت مككا وجككدتككه من اخلطككااي إب،الككة  هبككت  ككا اجلريككة، مث 
مث جاءت جاءت الهسلة الثانية فهسلت ما عسا  جتدد، مث  هبت به اجلرية،  

ما يتجدد بني كل غسككككلتني    الهسككككلة الثالثة كذلك، فكانت الهسككككالت ما ية  
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وهذا ألن الذنوب إمنا تصكككككككدر عن األعضكككككككاء، أعضكككككككاء اآلدمي  ، من الذنوب 
فيكون غسكككل ما نظر إليه نفسكككه، ونطق بلسكككانه،    ،اليت يسكككتعملها يف الصكككالة

به مرة بعد  من  لك يف عبادة ر وبطن بيديه، ومشككككككا برجليه أبن شككككككهل كال  
وإمنا ضكككككككككككككرب املثل ابملاء  ألن املاء هو ،  مرة، وكان  لك ما ي ا آل ر اخلطااي

املكا ي للكتكابكة، وقكد سككككككككككككككبق أن الككاتبني يكتبكان  رككات العبكد وأنفكاسكككككككككككككككه،  
  "فكانت الصككككلوات مزيلة ما يرقمانه كما يزيل املاء أثر الكتابة املكتوبة ابملداد 

 (.199، ص7ه،  1417ابن هبرية، )
رسكككككالته أبسكككككلوب    -صكككككلا هللا عليه وسكككككلم-وهكذا أوصكككككل رسكككككول هللا 

خمتصككر عذب جذاب، يثري من خالله محاسككهم و رصككهم علا هذ  الشككعرية، 
ويرب  فضككككلها وفوائدها، مبا تتو، له النفوس، وينبسكككك  له الناس، من النظافة 
والطهر والنوكاء، ولكذا ينبهي علا املريب احلرص علا هكذا األسككككككككككككككلوب الورآين 

 النبوي يف إيصال مراد  للم بني، ويراعي يف  لك مناسبة املثرل ملداركهم.و 
▪ 

 

 

 مك لك اك   يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ
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 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم   ام يل ىل مل يك ىك

َّ  مي زي

 

 

 

 



240 

 : أسلوب الرتغيب والرتهيب: 4-2
يعد هذا األسكككككلوب متوافو ا مع الطبيعة امنسكككككانية  إ  أن الفرد مييل إىل  
الشككككككككيء املرغب به، وينشكككككككك  لعمله   معا يف احلصككككككككول علا األجر امل تب 

 عليه، وينفر ويبتعد عما من ش نه أن يكون سبب ا يف شوائه وتعاسته.
"ُبين هذا األسككككككككككككككلوب ال بوي امسككككككككككككككالمي علا ما فطر هللا عليه ولود 

امنسككان من الرغبة يف اللذة والنعيم، والرفاهية و سككن البواء، والرهبة من األل  
 (.230ه، ص1434النحالوي، ) والشواء وسوء املصري"

وقد أولت ال بيُة امسالمية هذا األسلوب عناية ابلهة، واعتىن به الورآُن 
 خن حن جن ُّٱائوكككة، وكثريا مكككا يورن بينهمكككا  قكككال تعكككاىل:  عنكككايكككة فككك

، وبنّي املوىل سككككككككبحانه  [97]مر :  َّ جي يه ىه مه جه ين   ىن من
 جس ُّٱ، بني البشكارة والنذارة  قال تعاىل: -صكلا هللا عليه وسكلم- ع الن  

 حف جف مغ جغ مع جع   مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 هل مل خل   حل جل مك لك خك حك جك مق   حق مف خف
 .[4 - 1]الكهف:  َّٱ  خن حن جن مم خم حم جم

▪ 

"ال غيب: وعد يصككككحبه حتبيب  وإغراء مبصككككلحة أو لذة أو متعة آجلة، 
مؤكدة خرّية، خالصكككككة من الشكككككوائب، موابل الويام بعمل صكككككا ، أو االمتناع 

 عن لذة ضارة أو عمل سيئ  ابتهاء مرضاة هللا.
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بعووبككة ت تكّكب علا اق ا  إمث أو  نككب، بككا  وال هيككب: وعيككد وهتككديككد  
بككككه. )النحالوي،   التهككككاون يف أداء فريضككككككككككككككككككة بككككا أمر هللا  هنا هللا عنككككه، أو 

 (.231-230ه، ص1434
ه(: "ال غيب: هو التشكككككككككككككويق للحمل علا  1416ويعرفه النشكككككككككككككمي )

 فعل، أو اعتواد، أو تصور، وتر  خالفه.
أو اعتواد أو تصكككككككككككور.    وال هيب: هو التخويف، للحمل علا تر  فعل

 (37)ص
ه( أبنك: "ال غيب: يووم علا وعد بتحويق 1420كما يعرفه احلا،مي )

 منفعة، موابل االلتزام أبداء أمر، أو اجتناب هني.
وال هيكب: فيووم علا وعيكد بعووبكة أو  رمكان منفعكة، إ  ل يلتزم مبكا أمر  

 (.453ص) به أو هني عنه".
▪ 
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▪ 

   ال مثيع: 
قال: قال رسككول هللا  -رضككي هللا عنه-وعن عثمان بن عفان   -1026

من سوضاأ فأحسان الوضاو  خ ئت خ اايه من  ":  -صككلا هللا عليه وسككلم-
، 216، ص1)مسككككككككككككككلم، د.ت.،  "  ئسااااااااااده حت ت أ من حتت أظفاره

 (.33ر
صكلا -عن الن   -هللا عنه  رضكي-وعن سكعد بن أيب وقاص    -1040

من قال حا يساااامع امل ذن: أشااااهد أن ل اله "أنه قال:  -هللا عليه وسككككككلم
ا  ةده ورساااااوله، رضااااايت اب  راب،  ال هللا وحده ل شااااا ي، له، وأن  مدً 

، 1)مسكككككككككلم، د.ت.،    "ا، مثف  له ذنةه، وابإلسااااااايف  يينً ومب مد رساااااااوًل 
 (.13، ر290ص

 إىل األسكككككلوب املسكككككتخدم يف هذ  من خالل ما مضكككككا يشكككككري البا لُ 
بووله  إ  بنّي العمل وبنّي  -صككككككلا هللا عليه وسككككككلم-األ اديل، وهو ترغيبه  

 األجر امل تب لعاموله، كما ُيال ظ عوظم الثواب موابل سهولة العمل.
   ال هيع: 

هريرة  د  ، أهنما لعا رسكككككككككككول  عبد هللا بن عمر، وأيبعن    -1050
 ن أقوا  لينتها  "يوول علا أعواد منرب :   -وسككككككككككككككلم صككككككككككككككلا هللا عليه-هللا  
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  "وي هم المعااا ، أو ليختمن هللا  لى قلوبم،   ليكونن من اللااافلا 
 .(40، ر591، ص2)مسلم، د.ت.،  

صككككلا هللا -: أن رسككككول هللا  -رضككككي هللا عنه-وعن أيب هريرة   -1068
  اع  والاذي نفساااااااااااي بياده، ل اد خمات أن آم   "قكال:    -عليكه وسككككككككككككككلم

في ت اااع،   آم  ابلةااااااااااايف  في ذن  اااا،   آم  رئيف في   النااااس،   
فااااأح و  ليهم بيو م ، 1ه،  1422)البخكككككاري،    "أخااااالف اىل رئااااال 

 (.644، ر131ص
للمتخلف عن  -صككككككككككلا هللا عليه وسككككككككككلم-وهذا منو   آخر من ترهيبه  

ر وأقول: انظه(: "1417صككالة اجلماعة أبشككد أنواع العواب  يوول الطي  )
أيهكا املتك مكل يف هكذ  التشكككككككككككككككديكدات، مث أتمكل يف تكرير ))مث(( مرار ا ترقيك ا من 

ل اخي املراتكب بني مكدخوالهتكا، فتفكر يف التفككاوت بني    األغلظ  األهون إىل
مث يف تكرير الوسم   ،هي ))فيحطب(( والثانية ))ف  ر، بيوهتم((  املرتبة األوىل

فخامة أمر اجلماعة،   اوف عل وخصكوصكيتها بووله: ))والذي نفسكي بيد (( لت
، 4 )  "اتركها. وما أدى مبا يتعلل، وكيف يتكاسككككككككككل؟  اوشككككككككككدة اخلطب عل 

 (.1127ص
▪ 
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 باألحداث: : أسلوب الرتبية 4-3
هر ابمنسان آالُ  املواقف يومي ا، منها ما يثري االنفعال، وتصل النفس  

، با  -إما فرر أو  زن أو اسككككككككككتهراب أو اسككككككككككتنكار-فيه حلالة من الشككككككككككعور  
يشككككككل فرصكككككة سكككككاحنة لدى املريب السكككككتثمارها فيما يريد من غرسي للويم، أو 

تفادة، يضككيع فرصككة َثينة، رمبا تهيري لالجتاهات، وتر  احلادثة هر بال عربة مسكك
كانت سككككتختصككككر عليه شككككيئا من الزمن، ولذا جند أن هذا األسككككلوب ال بوي 
النبوي  اضككككر  يف كثري من بارسككككاته ال بوية، مع صككككحابته الكرام، رضككككي هللا 

 عنهم أ عني. 
ه( علا األثر امهايب هلذا األسكككلوب، وما مييز  1418ويؤكد احلدري )

"إن ال بية ابحلدن أسكككككلوب من أجنع األسكككككاليب يف العملية عن غري  فيوول: 
ال بوية امسكككككككككككككالمية  إ  يتزامن مع ال بية ابللفظ والعبارة معايشكككككككككككككة احلدن، 
فتسككككككككككككككمع األ ن، وترى العني، أو تتككذكر مككا رأت، فتتعككامككل مع احلككدن من  

 (.283ص) خالل تصور مسبق، علا وعي وبصرية"
لة يف النفس من الداخل حتوق التهيؤ  وإن "األ دان يف الهالب تثري  ا

الذهين لتوبل املعلومات والتوجيهات…، وكان نزول الورآن منجم ا  سكككككككككب  
ا،  الظرو  واحلوادن، وكان يسكككككو، مع كل هزمية عربة، ومع كل نصكككككر درسككككك 

"  (.169ه، ص1433العمراين، ) ولكل موقف حتليال 
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▪ 

العمراين، )  "اسككككككككككككككتهالل  كدن معني معطكاء توجيكه معني"يُعرَّ  أبنكه:  
 (.168ه، ص1433

مير  موقف  ككككككار   واحلككككككدن  "األ ككككككدان  ع  ككككككدن،  أبن:  وقيككككككل 
ابمنسكككككككككككككككككان، يثري الفرر أو احلزن، أو هلي  ويوكككة تثري املشكككككككككككككككككاعر، وحتر  

 (.285ص) العوا ف"
▪ 
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▪ 

كان رجل من "قال:   -رضكككككككككي هللا عنه-يب بن كعب  وعن أُ  -  1055
ة، فويل  األنصكككار ال أعلم أ دا أبعد من املسكككجد منه، وكانت ال ختطئه صكككال
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ا ل كبه يف الظلماء ويف الرمضكككككككككاء، قال: ما يسكككككككككرين أن له: لو اشككككككككك يت محار  
منز  إىل جنب املسكككككككككككككجد، إين أريد أن يكتب   بشكككككككككككككاي إىل املسكككككككككككككجد، 

: -صكككككككلا هللا عليه وسكككككككلم-ورجوعي إ ا رجعت إىل أهلي. فوال رسكككككككول هللا  
 (.278، ر460، ص1، د.ت،  مسلم" )"قد  ع هللا ل، ذل، كله"

ان هذا احلدن يدور وضكككرة الن  الكر  عليه الصكككالة والسكككالم، وقد  ك
اسكتشككل علا الصكحابة رضكي هللا عنهم معامة هذا األنصكاري، من ،يئه يف 
 الم الليل، و ر النهار، فرّقوا حلاله، ونصكككككككككككحو  بشكككككككككككراء محار ليويه من  ر 

هللا،    الظهرية، ودواب الطريق يف الليكل، فك خرب أبنكه  تسكككككككككككككككب  لكك كلكه عنكد
املوقف، فيور  علا عمله    -صككككلا هللا عليه وسككككلم-وهنا يسككككتهل رسككككول هللا 

ليزرع فيهم فضكككيلة اال تسكككاب، ومنزلة الصكككرب علا مرضكككاة هللا، والتضكككحية يف 
 سبيله عز وجل.

▪ 
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 : أسلوب القدوة: 4-4
امسكككككككالمية أهنا ليسكككككككت تنظريية فحسكككككككب، بل العمل إن با مييز ال بية  

ابلعلم شكككككككرط لصكككككككد، صكككككككا به، وكثرية هي التوجيهات اليت تُلوا علا  هن 
امل يب، ومتعددة تلكم األسكككاليب اليت هاررس معه، إال أن اق ان الفعل ابلوول 
له األثر البال  علا سلوكه ونفسه، فهي عند  دليل علا جدية املريب، وبرهان 

 قتناعه بوضيته ال بوية.علا ا
وملا كان "الناس لديهم احلاجة نفسكككية إىل أن يشكككبهوا األشكككخاص الذين 
 بوهنم ويوكدروهنم، وأن هكذ  احلكاجكة تنشككككككككككككككك  ابد  األمر من خالل األ فكال 

 (.164ه، ص1433العمراين، ) لوالديهم وتومصهم هلم"
ا املسكلم وألمهية هذا األسكلوب وجنا ه، أشكار إليه الورآن الكر ، مر   شكد 

   -صككككلا هللا عليه وسككككلم-الختا  الودوة احلسككككنة، املتمثلة بشككككخص الرسككككول  
 مل  خل حل جل مك  لك خك حك   جك مق حق مف خف حف جف ُّٱقكال تعكاىل: 

 .[21]األ زاب:  َّٱ  حم جم هل
▪ 

"الودوة اسككم من اُقُتدي به، إ ا فُعل مثل فعله أتسككيا. وفالن قدوة: أي 
 (.437ه، ص1420احلا،مي، ) يوتدى به"
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▪ 

 

 وتنوسم إىل قسمني:      
 

 

 

ولككذا هككب علا املريب أن يككدرب امل يب ومُيّلكككه املهككارات الال،مككة للتفريق بني 
الودوة الصكككككككككككككاحلة والودوة السكككككككككككككيئة، والتفريق كذلك بني املطلوة واملويدة،  

قتكداء يكون وفق دليكل وبرهكان، أمكا التوليكد فهو بال  واالقتكداء والتوليكد، فكاال
 تعول وال  ساب للعواقب.
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▪ 

 

و لك أن الناس يت ثرون ببعضككككككككككهم البعا، يف األقوال واألفعال واالجتاهات  
واألفكار واالعتوادات، وسككككككائر األخال،، با يعطي أمهية كبرية ألسككككككلوب 

 أتثريها البال  يف األفراد واجلماعات واجملتمعات.الودوة، و

 

إن املشككككككاهدة العينية للسككككككلو  املراد تربية امنسككككككان عليه أقوى وأبل  يف الت ثري 
من أسككككلوب املوال  ألن مشككككاهدة السككككلو  تبني وت جم إمكانية التطبيق، 

 ه.وتعطي قناعة بذلك، وتؤكد أمهية األخذ ب
 

رمبككا يتوككاعس البعُا عن التوككدم لفعككل اخلري،  يككاء  يف غري مكككانككه، أو وهمر 
عجز ال واقع له، فن ا رأوا غريهم قام به، اندفعوا لذلك العمل الصكككككككككككا ".  

 (442-439ه، ص ص1420)احلا،مي، 
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▪ 

أن رسكككول هللا ":  -رضكككي هللا عنه-وعن عبد هللا بن السكككائب    -1117
ا بعد أن تزول الشككمس قبل الظهر، كان يصككلي أربع    -صككلا هللا عليه وسككلم-

اهنا ساااااا ة سفتد فيها أبواه الساااااما ، فأحع أن يةاااااعد يل فيها  "وقال: 
، وصككككككككححه 478، ر342، ص2ه،  1395، ال مذي" )" مل صاااااااح

 .األلباين(
، فنول لنا -صككككككككككككككلا هللا عليه وسككككككككككككككلم-موافوة الوول العمل هي ديدنه  

الصككككككككحايب اجلليل عبد هللا بن السككككككككائب هذا األسككككككككلوب املتمثل أبدائه العمل  
متزامن ا مع توضككككككيحه للثواب  ليشكككككككل لدى الصككككككحابة رضككككككي هللا عنهم هذ  

 .-يه وسلمصلا هللا عل -الواعدة ال بوية الصلبة، فدفعهم لالقتداء به 
ل ااد رأياات كةااار   "  قكككال:  -رضككككككككككككككي هللا عنكككه-وعن أنس  "  –1123

يةتدرون السااااااواري  ند  -صكككككككلا هللا عليه وسكككككككلم-أصاااااا اه رسااااااول هللا  
 (.503، ر106، ص1،  البخاري) "املل ه

،  ص -صكلا هللا عليه وسكلم-ها هي كانت نتائج االقتداء برسكول هللا 
يظن الظان أهنم قد فرغوا من الصكككككككالة، بينما هم يف احلويوة يصكككككككلون السكككككككنة 
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املل ه قةل صاااااااالوا  ":  -صككككككككككلا هللا عليه وسككككككككككلم-الوبلية  اسككككككككككتجابة لووله  
أبو داود، د.ت، ) "املل ه ركعتا ملن شاااااا قةل  صااااالوا  "، مث قال: "ركعتا

مقامة لصالة أي بني األ ان وا، وصححه األلباين(،  1218، ر26، ص2 
 ، هذ  املبادرة والسرعة يف االمتثال إمنا هي َثرة االقتداء. املهرب 
▪ 
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 : املوعظة:  4-5
يعد هذا الولب خملوقا عجيبا  إ  هو املسككككككككككؤول عن أعضككككككككككاء اجلسككككككككككد  

الفينة واألخرى إىل أبكمله، وال موارنة بني  جمه و جم اجلسكم،  تا  بني  
 ما يلينه ويرقوه  إ  أنه يوسا ويُران عليه.

وألمهية الولب ودور  الفعال يف السككككلو ، صككككال  ا وفسككككاد ا، أشككككارت له 
الشككككككككككككككريعكُة امسككككككككككككككالميكة، وأولتكه عنكايكة فكائوكة، وبينكت أ والكه من  يكل اللني 

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱوالوسكككككككككككككوة  قال تعاىل: 
 رت يب ىب نب زبمب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
صكككككككككككككلا هللا -، وقال  [23]الزمر:   َّ ىف يث ىث نث مث زث رث  يت نتىت مت زت

، وبينهمااا  ، واحل ا  باِّ احليفل باِّ "، يف بيككان دور  وأتثري :  -عليككه وسككككككككككككككلم
ها  ل يعلمها كثري من الناس، فمن اس ى املشاااااةها  اساااااتَبأ لدينه مشاااااةِّ 

و  ضااااااه، ومن وقع   الشااااااةها : ك ا  ي  ى حول احلمى، يوشاااااا، أن  
يواقعه، أل وان لكل مل، كى، أل ان كى هللا   أرضه  ارمه، أل وان 

مضااالة: اذا صااال ت صااالد الساااد كله، واذا فساااد  فساااد  الساااد    
ال لاااعالساااااااااااااد كلاااه، أل   ، 20، ص1ه،  1422)البخككككاري،    "وهي 

 (.52ر
وإن من األسكككككككككككككككاليكب النكاجحكة ل قيق الولكب وتليينكه وإقبكالكه علا ربكه:  

 املوعظة   لك األسلوب الذي أخذ مسا ة واسعة، يف الورآن والسنة.
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▪ 

وملكانة املوعظة العالية، ودرجتها الرفيعة، لا هللا سككككبحانه كتابه الكر  
تعككككاىل:    ىث نث مث زث رث   يت ىت نت مت زت ُّٱابملوعظككككة  قككككال 

 .[57]يونس:  َّ يق   ىق يف ىف يث
 ىل مل خل ُّٱووعظ هللا سككككككككبحانه نبيه نور عليه السككككككككالم  قال تعاىل: 

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن   من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 .[46]هود:   َّٱ  ٰذ يي

ووعظ هللا سكككككككبحانه الصكككككككحابة رضكككككككي هللا عنهم يف  ادثة امفك  قال 
 .[17]النور:  َّ   حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱتعاىل: 

   ىب نب مب زب رب ُّٱكما جاء يف سككككيا، تورير األخال،  قال تعاىل: 

 ىث نث مث زث رث   يت ىت نت مت زت رت يب
 .[90]النحل:  َّ ىف   يث

بوعظ املنافوني  قال تعاىل:   -عليه وسككلمصككلا هللا  -وأمر سككبحانه نبيه  
   ىن نن من زن رن مم ام يل   ىل مل يك ىك مك ُّٱ

 .[63]النساء:  َّ زي ري ٰى  ين
إن كمية ما ورد يف شككككككككك ن املوعظة، وعلو قدرها، حلري ابملريب أن يعتين 
به، وأن يعر  مفهومة وأركانه وضككككواب  اسككككتخدامه، ومن مثر يشككككرع بتطبيوه،  

 وفوا حلالة امل يب.
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▪ 

ح والتذ كري ابلعرواقوب  قرالر اب ُن  الورع ظ والعوظُة والعرظةُ " واملرو عوظُة: النكصكككككككككككك 
يدر  : ُهور ترذ كوريُ ر لتونسكككككككان مبورا يُكلرنيّو قلبره مون  ثكرورابي وعوواب  ابن منظور، )  "سكككككككو

 .(466، ص7ه،  1414
والتذكري ابخلري واحلق علا  النصكككككككككككح الوعظ: م( 1990ويعر  رضكككككككككككا )

 (.321، ص2 ) "ا العملالوجه الذي ير، له الولب ويبعل عل 
احلا،مي، )  "هي الوول السكككديد الذي يرقق الولوب، و فزها لطاعة هللا"

 (.459ه، ص1420
▪ 

 .الواعظ: 1
يعترب هو الواعظ امل جم حملتوايت املوعظة، صكوات  ولفظ ا، وبودر براعته وعلمه 

أن ألخالقككه    ابملوككاء، واختيككار الوقككت واملوقف، يكون أثر املوعظككة، كمككا
 وسريته احلسنة األثر الفاعل يف تفاعل املوعو ني مبا يوول.

 .املوعو : 2
يتبكاين األفراد من  يكل رقكة قلو م، ومن  يكل معكانكدهتم للحق، ومن  يكل 
علمهم وجهلهم ابألمور الشكرعية، وال بد لنجار املوعظة العلم والة امل يب 

 وأ واله: 
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 .املوعظة: 3
لكي تؤيت املوعظككة ُأكلهككا إب ن ر ككا ال بككد وأن تكون بعيككدة عن ام ككالككة من 
غري  اجة وضكرورة ملحة، وعن التكرار اململ، وأن تناسكب املوام واحلال، 

 (.464-462، ص ص1420وأن تكون من قلب خملص. )احلا،مي، 
املريب أثنككككاء    ه( أمور ا هككككب أن يعتمككككد عليهككككا1424عراد )  ويضككككككككككككككيف أبو

اسكتخدامه ألسكلوب املوعظة  ص ينجح فيها: "أن يكون صكادقا وخملصك ا، 
ا عن الشكككككككككككككككدة والوسككككككككككككككوة  ا، بعيكد  وأن يكون موجز ا خمتصككككككككككككككر ا، ولينك ا لطيفك 
 والتعنيف، وأن خيتار له الوقت املناسكككككككككككب،  ص توبله النفس وتوبل عليه"

 (.75ص)
▪ 
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▪ 

وعن عبد هللا بن عبد الرمحان بن أيب صعصعة: أن أاب سعيد   - 1035
اين أراك حتع اللنم والةايية فإذا كنت  "قال له:   -رضككككككي هللا عنه-اخلدري 

فأذنت للةاااايف ، فارفع صااااوس، ابلندا ، فإنه   -أو ابييت،    -  مثنم، 
صاو  امل ذن ئن، ول ان ، ول شاي ، ال شاهد له يو   ل يسامع مدى 

 -صكككككككككلا هللا عليه وسكككككككككلم-قال أبو سكككككككككعيد: لعته من رسكككككككككول هللا  "ال يامة
 (.3296، ر127، ص4ه،  1422)البخاري، 
وعن عبككد هللا بن عمرو بن العككاص رضككككككككككككككي هللا عنهمككا،    -  1163-

اي  ةد هللا، ل سكن مثل " :-صكككككككلا هللا عليه وسكككككككلم-قال: قال رسكككككككول هللا 
الليااال قياااا   الليااال ف ك  ، 2ه،  1422)البخككككاري،    "فيفنف كاااان ي و  

 (.1152، ر54ص
-وعنه وعن ابن عمر رضكي هللا عنهم: أهنما لعا رسكول هللا   -1150

"لينتها أقوا   ن وي هم  ، يوول علا أعواد منرب :  -ه وسكككككلملا هللا عليصككككك
)مسككككككككككككككلم،  المعاا ، أو ليختمن هللا  لى قلوبم   ليكونن من اللاافلا"  

 (.40، ر591، ص2د.ت.،  
صككككككككككككككلا هللا -" ولئن كان الرعيل األول، وخري الورون، يتعاهدهم نبيهم  

نه كل  عة  لك، ابلوعظ والتذكري، ويتخوهلم  ا، ويسككمعون م  -عليه وسككلم
 (.397ه، ص1437الدوين، ) فكيف جبيلنا حنن؟"
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▪ 

 

 

 

وخيتم البا ل هذا الفصكككككل أبن ما سكككككبق عرضكككككه من أسكككككاليب إمنا هي بعا 
لا هللا عليه صككك-أسكككاليب ال بية امسكككالمية اليت اسكككتخدمها املريب األعظم  

األمة من املربني يف تربيتهم ألفراد   وسكككككككككككار عليها بعد  سكككككككككككلفُ  ،-وسكككككككككككلم
ال بيككككككة  أن  إىل  وتنوعهككككككا  تعككككككددهككككككا  من  أن خنلص  ميكن  "واليت  اجملتمع، 

ا فال ينجح يف موقف ما، وعندئذ  معين  امسكككككككالمية قد تسكككككككتخدم أسكككككككلواب  
ب من هذ  األسككككككككالي دا، وهكذا،  ص يتمكن أ   ني  تسككككككككتخدم أسككككككككلواب  

 (.83ه، ص1424عراد، أبو )  "حتويق ما هو مطلوب وموصود
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إن ما مييز ال بية امسككالمية عن غريها من التخصككصككات املنضككوية حتت 
لواء العلوم الشككككككككككككرعية، وهعلها كفيلة أبن تنافس تلكم العلوم أمهية، هي هذ  
التطبيوات ال بوية، واليت تفردت ابلعناية  ا عن غريها، وتشككككككككككل التطبيوات 

ضككككككرورة ملحة، وأتخذ مسككككككا ة كبرية من منظومة ال بية  ال بوية أمهية ابلهة، و 
امسككككككككالمية، وتسككككككككتمد أمهيتها من مصككككككككدرها ومرجعها األسككككككككاس  فالشككككككككريعة 
امسككككككككككككككالميكة فكاقكت الشككككككككككككككرائع األخرى، يف عنكايتهكا جبكانكب التطبيق والعمكل، 

 زن رن ُّٱفحكذرت وأنكرت علا من ال ُيصككككككككككككككد، قولكه فعلكه  قكال تعكاىل: 
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من

توولون اخلري وحتثون عليه، ورمبا هد تم به    أي: لر ، "[3 - 2]الصككككككككككككف:   َّ
وأنتم ال تفعلونه، وتنهون عن الشكككككككر ورمبا نزهتم أنفسككككككككم عنه، وأنتم متلوثون 

فهل تليق ابملؤمنني هذ  احلالة الذميمة؟ أم من أكرب املوت ،  به ومتصككككفون به
وهلكذا ينبهي لممر ابخلري أن يكون أول عنكد هللا أن يوول العبكد مكا ال يفعكل؟  

قال تعاىل:    الناس إليه مبادرة، وللناهي عن الشككككككككككر أن يكون أبعد الناس منه
 َّٱ  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ   يي ىي ني مي ُّٱ

   جع مظ حط ُّٱوقال شكككككككككككعيب عليه الصكككككككككككالة والسكككككككككككالم لوومه: [، 44]البورة: 

)السككككككككككككككككككعكككككككدي،    [88]هككككود:    َّ حف جف مغ جغ مع ه،  1420" 
قدما  ةد سزول  ل ":  -صككككلا هللا عليه وسككككلم-قال رسككككول هللا  (. و 858ص

يو  ال يامة حت يسااااااااأل  ن  م ه فيما أفناه، و ن  لمه فيم فعل، و ن 
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)ال مكذي،   "ماالاه من أين اكتساااااااااااةاه وفيم أنف اه، و ن ئساااااااااااماه فيم أبيفه
 ، وصححه األلباين(.2417، ر612، ص4ه،  1395

ن أمر العمل والتطبيق أمر ا ال،م ا، وعناية الشككككريعة به عناية فائوة، وملا كا
ل تكن ال بية امسككككالمية مبن ى عن  لك، بل خاضككككت الهمار، ومفسككككت يف 
هذا امليدان   لك أن "ال بية النبوية ليسكت ،رد أتسكيس نظري أو معريف، أو 

صكككككككككلا هللا - أفكار مثالية، فهي مشكككككككككروع عملي واقعي يتجلا يف  ياة الن 
الدوين، )  ، وأقواله، وأفعاله، وأ واله، ويف تعامله مع أصككككحابه"-عليه وسككككلم

 (.319ه، ص1437
 فهي إ ا ال  ة الفعلية للتنظري، والزبدة والفائدة من األنظمة والووانني. 

 

املضككككككككككككككامني ال بويكة وملكا ككان اهلكد  من هكذ  الكدراسككككككككككككككة تفعيكلر وتطبيق 
املسككككككككتنبطة علا األسككككككككرة، يشككككككككري البا ُل إىل هذا الكيان ال بوي الشككككككككامً، 

 واملؤسسة التعليمية األوىل، وبيان عناية الشريعة امسالمية  ا.
▪ 

إن لةسككرة يف امسككالم منزلة  رفيعة، ومكانة  عالية، فاقت يف عنايتها  ا  
والذي يعكد اللبنكة األوىل يف تكوين -جيكة،  كل الشككككككككككككككرائع، بداية  من عوكد الزو 

  إ  وصكككفه هللا سكككبحانه يف الورآن الكر  ابمليثا، الهليظ  قال تعاىل -األسكككرة
 ٌّ    ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي   خي حي جي يه ُّٱ
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روي عن ابن عباس و،اهد، ه(: "1420، قال ابن كثري)[21]النساء:   َّ ٍّ
 (.245، ص2 ) "وسعيد بن جبري: أن املراد بذلك العود

إن من أعظم مواصككككككككد الزوا : تكوين األسككككككككرة الصككككككككاحلة، كما أكد  بل
عوككد بني رجككل وامرأة ه( عنككد تعريفككه للنكككار أبنككه: "1425 لككك العثيمني )

، أسكككرة صكككاحلة و،تمع سكككليم"وتكوين  يوصكككد به اسكككتمتاع كل منهما ابآلخر 
نه ال يوصكككككد بعود النكار ،رد االسكككككتمتاع بل يوصكككككد به مع أومن هنا أنخذ  

لكن قد  ،)تكوين األسكرة الصكاحلة واجملتمعات السكليمة(  : لك معىن آخر هو
.  " د الوصدين علا اآلخر العتبارات معينة وسب أ وال الشخصأيهلب  

 (.12ص)
مرور ا ابجتماع الزوجني، وبناء  ياهتما علا التواصكككككككي ابخلري، والسكككككككعي 

  السككككككككككككككامية، لتحويق الهاية اليت من أجلها خلق هللا اخللق، ورسككككككككككككككم األهدا
وإ كام اخلط  ال بوية، وسككبل تفعيلها،  ص تكون هذ  األسككرة يف مصككا  

 األسر الواعية،  ات البصمة املميزة، يف صرر األمة الشامً.
وانتهاء  ابمجناب وختليف الذرية الصكككككككككاحلة املصكككككككككلحة،  ص تكون هذ  

مصكككككهرة  األسكككككرة واليت بُنيت علا أسكككككس الشكككككرع، ومواصكككككد امسكككككالم، صكككككورة  
للمجتمع املسلم، وهكذا  ص تت ،ر األسرة، وتنها ابألمة امسالمية  لتعيد 

 هلا أ،ادها وعزها.
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▪ 

  األدنونورهطه   ألسكرة: عشكرية الرجل وأهل بيتهامن الناحية الللوية: "
 (.20، ص4ه،  1414ابن منظور، ) "ألنه يتووى  م

رة تربواي  أبهنكا: الوعكاء االجتمكاعي  "وتعر  األسككككككككككككككمن النااحياة ال بوياة:  
احلكككا،مي،  )  الكككذي يتلوا الطفكككل ويتفكككاعكككل معهكككا، ويشككككككككككككككعر ابالنتمكككاء إليهكككا"

 (.357ه، ص1420
▪ 
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 خس ُّٱ

  َّجع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس

 هل مل خل حل ُّٱ

 هئ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  خنمن حن  جن مم خم حم جم

َّ  هش هب مب

 

▪ 

سكككككككككالر املؤمنني، ومفزع اخلائفني، وملج  الطا ني، من أجّل العبادات  
ا مضكني ا، وال ميكن وأ بها إىل هللا تعاىل، وملا كانت   ال بية عمال  شكاق ا، وجهد 

للمريب مهما عال شككككككككككك نه وقويت خربته أن يووم  ا خري قيام لو د ، كان ال 
بد له من معني ومرشككككككد وموفق، شككككككرع هللا سككككككبحانه الدعاء وسككككككيلة فعالة من 

 وسائل ال بية، يستخدمها املريب يف بارسة عمله.



266 

وسكككككككككيلة ال بوية عناية كبرية،  ا   ومرغب ا  ولود أوىل الورآن الكر  هذ  ال
يف اسكككككككككتخدامها، وتطبيوها، فها هو اخلليل عليه السكككككككككالم، أبو األنبياء وإمام  

 مص خص حص ُّٱاحلنفاء، يدعو هللا سككككككككككككبحانه صككككككككككككالر  ريته، قال تعاىل: 

ٱ، وقال سبحانه: [40]إبراهيم:  َّ مع جع   مظ حط خضمض حض جض

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

 .[35]إبراهيم: 
 ني مي ُّٱووصككف الورآن عباد الرمحن أبن ديدهنم الدعاء لذرايهتم: 

]الفرقان:   َّ هب مب خب   حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي   ىي
74]. 

 خل ُّٱووصكككككككككا هللا سكككككككككبحانه امنسكككككككككان ابلدعاء لذريته  قال تعاىل: 

 ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 ّٰ ِّ ُّ َّ   ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي   جي يه
]األ وا :      َّ مت زت رت يب ىب نب مب زب رب   يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
15]. 

وعليه فحري ابملريب أن يتمسككك  ذ  الوسككيلة ال بوية العظيمة، و سككن 
الظن بربه، وأن يتحني موا ن إجابة الدعاء، ويدعو بتضكككككككككرع وإحلار، ويظهر 
ابن  قكككككال  الكر  رجكككككاء    سككككككككككككككبحكككككانكككككه، ولن خييكككككب  االفتوكككككار واحلكككككاجكككككة هلل 

"إ1417 جر) العبكككككه(:  أدام  ن  إ ا  أُ د  فيكككككه  ، 1 )  "جيكككككبالكككككدعكككككاء وأ  
 (.177ص
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▪ 

فاقد الشكيء ال يعطيه، فكيف مبن ال ميلك الودر الكايف من املعلومات  
واملعار  واملهارات ال بوية أن يووم  ذ  املهنة الشريفة؟ فعلا مستوى األمور 

التعامل معها، فننه املادية،  ني يشكككككككك ي امنسككككككككان آلة  ديثة، ل يسككككككككبق له 
يضككطر لوراءة دليل الصككانع،  ص تعمل بشكككل صككحيح، وإن امنسككان أعود 

 من كل آلة، وحتتا  تربيته، إىل قدر من املعرفة.
ولذا كان علا املريب أن يووم ببناء نفسكككككككككه بناء  تربواي  متين ا، علا قاعدة 

، ال تؤثر فيه عوامل الزمن، وسككككبيل  لك  حتصككككيل احلد  صككككلبة،  ص يبوا قواي 
األدىن من العلوم ال بوية املختلفة، وضكككككبطها ومتابعة اجلديد منها، وإن رغب 
ا للبناء املعريف من  اضكككرة بعنوان:   ابالسكككتزادة فحسكككن، وينول البا ُل مو   

 )ما ال يسع املريب جهله، للدوين(. 
 

 

 

 

 

 أول: التكوين الش  ي:
• 

• 
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• 

 اثنيا: التكوين ال بوي: 
• 

• 

 التكوين الث ا :اثلثا: 
• 

• 

• 

 رابعا: سكوين املهارا  والجتاها  العامة: 
• 

• 

• 

 معارف ض ورية للم يب:
• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

قبل اخلوض يف تود  مو ر لتطبيق وتفعيل ما   استنبا ه من مضامني 
بشكل  امشارة  البا ل  يرى  واالجتماعية،  واألخالقية  التعبدية  الويم  يف 

كتاب خمتصر، إىل املعيوات اليت تضعف فاعلية الويم، مستفيدا يف  لك، من  
 )هندسة الويم(. 

تع ض الويُم بعا العوبات اليت تعيق عملها، أو حتد منه، أو تؤثر يف  
 نتائجه، ومن هذ  املعيوات:
 أول: معي ا  خارئية:

واملوصود ابملعيوات اخلارجية: هي العوامل اليت ال توع حتت سيطرة الفرد 
 مباشرة، مبعىن آخر أهنا خار  صال ياته ومنها: 

• 
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مثل الفور واجلوع واخلو   فهذ  جتعل الفرد يعيد النظر يف الويم اليت   
 كان يعتودها.

• 

وهي قيم يتم ال ويج هلا عرب وسائل التثويف، أو قيم  اكمة حتظا بت ييد  
 عام، كبعا صور الترب  والسفور.

 اثنيا: معي ا  ياخلية: 
نفسه، وتكون ضمن صال ياته    ويوصد  ا العوامل اليت تصدر عن الفرد

 الشخصية، ومنها:
• 

 الذهنية:
وهي ما يعيق فهم الويمة ومينع تصكككككككككككورها بشككككككككككككل صكككككككككككحيح  وهلذا ال 
خيا ب ابلويمة من ال يفهمها، و ني يكون  تاجا هلا يتم تودميها بصككككككككككككككورة  

 ميكنه فهمها.
 اإلرايية: 

لترادة )الرغبكة(، ومعىن هكذا أن هكد امنسككككككككككككككان تعىن العوائق اليت ترجع 
عجز ا عن قبول الويمة، نتيجة ما اعتاد عليه من عادات تضككككككككعف إرادته مثل 

 الت جيل والتسويف.
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أوال: التطبيقات الرتبوية على القيم املستنبطة من أحاديث 
 الصالة من الناحية التعبدية:

تخصص  بشعرية الصالة وينو  البا ُل أن هنا  عمال  مؤسسي ا منظم ا م
النهر   مؤسسة  ومنها  الش ن،  هذا  بيت خربة يف  اجلهات  تلك  ُوتعد  فو ، 

 اجلاري الوقفية، ومشروع تعظيم قدر الصالة مبكة املكرمة.
العلمي   اجلانب  علا  قائمة  تدريبية  دورات  منتجاهتم  ضمن  من  وإن 

م التواصل  ابملريب  فيحسن  ال بوي،  اجلانب  علا  مرتكزة  عهم،  واممياين، 
 واالستفادة من خرباهتم.

و رص البا ُل خالل اق ا ه للتطبيوات استيفاء أركان غرس الويمة،  
 واليت هي اجلانب املعريف )معلومات(، واجلانب الوجداين، واجلانب املهاري. 
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 قيمة التوحيد هلل سبحانه وتعاىل:  : 5-1-1
 وفيما يلي ي    الةاحا ط قًا لتفعيل هذه ال يمة:

الوالكدين ابلتو يكد، وبنكاء ثوكافتهم العلميكة ابحلكد األدىن منكه  إ  عنكايكة   •
أن فاقد الشككيء ال يعطيه، والت كد من أن أسككاسككاهتم العودية متينة وراسككخة، 
ويو ر البكا كل مكدارسكككككككككككككككة وقراءة كتكاب )التو يكد امليسككككككككككككككر، أتليف عبكد هللا 

 علم الشريف.احلويل(، وإدمان النظر فيه، ومن مثر التوسع والزايدة من هذا ال

إعككداد برممج تككدري ، موسككككككككككككككم علا عككدد  ككاور العويككدة )التعريف،   •
…(، وتنفيككذ الربممج علا مككدى أسككككككككككككككبوع، أو كمككا يرا    املفهوم، األمهيككة،

 الوالدان،  ص يضمنا قاعدة علمية رصينة.

بعككد التكك كككد من بنيككاهنم العلمي عرض الوصككككككككككككككص واحلكككاايت، اليت   •
بدء ا من أنبياء هللا، مرور ا بعباد هللا الصككككككككاحلني، تنمي فيهم اجلانب الوجداين، 

قكككككد أوىل   الورآن  ككككككامرأة فرعون، وهكككككذ  اخلطوة من األمهيكككككة مبككككككان  إ  أن 
  حض  ُّٱ :-صككلا هللا عليه وسككلم-الوصككص  يز ا كبري ا  قال تعاىل آمر ا نبيه  

، "ولكذلكك ككانكت الوصككككككككككككككة  [176]األعرا :     َّ مظ حط مض خض
 بيعي ا يدخل منه أصككككككككحاب الرسككككككككاالت والدعوات، واهلداة وال تزال مدخال  

والوكادة، إىل النكاس وإىل عووهلم وقلو م  ليلووا فيهكا مبكا يريكدوهنم عليكه من آراء 
 ومعتودات وأعمال" )موقع مودمة يف علوم الورآن الكر (.
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تطبيق الصكككككالة وإبرا، مظاهر التو يد فيها، وامشكككككارة إىل مواضكككككعها،  •
ارها مللء الولب  تعظيم ا وإجالال   كوول: )هللا أكرب( من كل وكيفية اسككككككككككتثم

كبري، وأعظم من ككككل عظيم، فال توجكككد  كككاجكككة كبرية إال وهللا أكرب منهكككا،  
)سككككككككككككككبحكان ريب العظيم( ككل  رة يف الكون شكككككككككككككككاهكدة علا عظمتكه وكربايئكه،  

 )سبحان ريب األعلا( عز فارتفع وخضع كل شيء لعظمته وخنع.

ؤ ن، و كر الككدعككاء الوارد يظهر الوالككدان ألبنككائهم عنككد ال ديككد مع امل •
عظمة كلمة التو يد، وثولها يف امليزان، ويوومان بعود ،لس لشككككككككككككرر الدعاء 
الوارد، واسكتحضكار جتديد التو يد مع كل أ ان ُيسكمع، و كر يتلا بعد ، مع 
ال كيز علا إ ابككة كككل مككا خيككدش التو يككد من تعظيم أو  ككب أو خو  أو 

، وهذا وهللا أعلم من مواصكككككككككككككد الصكككككككككككككالة، فكلما صكككككككككككككر  العبد رجاء للهري
األعمال الولبية لهري هللا، وخرجت عن  دها الطبيعي، جاءت الصكالة لتعيد 

 التوا،ن، وتعطي كل  ي  وه  وه. 

استخدام ال بية ابحلدن، و لك ابلتزام الصمت أثناء النداء، والكف  •
 عرية األ ان. عن الضحك واحلديل، يورن لدى األبناء، تعظيم ش
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: قيمة الطهارة الشاملة، احلسية واملعنوية من الذنوب  5-1-2
 واملعاصي: 
• 

• 

• 

• 
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 : قيمة احلث على إحسان العبادة والعناية بها وجتويدها. 5-1-3
• 

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

 ٰذ يي ىي مي خي   حي جي يه ُّٱ

 رب يئ ىئ نئ   مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ   ٰى ٰر
 َّ ىت نت مت زت رت يب   ىب نب مب زب

• 

• 

• 
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 قضاء احلاجات وإجابة الدعوات:  : قيمة5-1-4
• 

 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱ

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي
 نت مت  زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 مك لك اك يق ىق ُّٱ  َّ يت  ىت

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك
 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي
 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب
  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس
  َّ  مف خف حف جف مغ جغ مع جع

  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ُّٱ

 جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
  َّ حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع
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• 

• 

• 
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: الرتغيب بالنوافل واملستحبات، واحلرص على  5-1-5     
 املسارعة للعمل، والتهيؤ له.

• 

• 

• 

• 

• 
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 : قيمة النور املصاحب للمصلي: 5-1-6
• 

• 

• 

• 

  



281 

 : احلفظ اإلهلي واملعية الربانية: 5-1-7
• 

• 

• 

  



282 

 : قيمة تواصي أفراد األسرة وتعاونهم على الرب والتقوى: 5-1-8
• 

• 

• 

• 
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 : قيمة اخلشوع يف الصالة: 5-1-9
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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 نها. : إجالء مسالك وحيل الشيطان والتحذير م5-1-10
• 

• 

• 

• 
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 التدرج يف العبادة واالقتصاد فيها: : 5-1-11
• 

• 

• 
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التطبيقات الرتبوية على القيم املستنبطة من ثانيا:  
 : األخالقيةأحاديث الصالة من الناحية  

ا قيل يف اجلانب التعبدي، يوال هنا من أمهية ا الع املريب وتواصله وكم
مع املؤسكسكات  ات العالقة  لالسكتفادة ونول اخلربة، و ضكر البا ُل يف هذا 

 الصدد  عية مكارم األخال،.
 : قيمة إتقان العمل وجتويده: 5-2-1
• 

• 

• 
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 قيمة مراعاة مشاعر املسلمني، والكف عن أذاهم:  5-2-2
• 

• 

• 

• 

 لك خك حك  جك  ٱٱُّ •

 َّ  مل خل حل جل مك

• 
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 : قيمة الصرب: 5-2-3
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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 : علو اهلمة والتطلع ملعايل األمور: 5-2-4
• 

• 

• 

• 

• 
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التطبيقات الرتبوية على القيم املستنبطة من ثالثا:  
 : الجتماعيةالناحية ا   أحاديث الصالة من 

،  التأكيد عليها، والرتغيب بها ألمر باجلماعة، و : ا5-3-1
 : والتحذير من التخلف عنها

• 

• 

• 

• 
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 : النهي عن العزلة:5-3-2
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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 الرتبية على االنضباط، وسرعة االستجابة: : 5-3-3
• 

• 
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 لتعاون: : ا5-3-4
• 

• 

• 
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 املساواة االجتماعية: : قيمة العدل و5-3-5
• 

• 

• 

• 

• 

• 

 زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ •

 َّ يث ىث نث   مث

• 

 َّ رت يب ىب نب   مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ
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ا ملا ورد فيه، والنتائج اليت   جاء هذا الفصككككككككككككل خاه ا للبحل، وملخصكككككككككككك 
توصككككككككككككككككل هلككا، مث أبر، التوصككككككككككككككيككات اليت خر   ككا هككذا البحككل، وأخري ا أبر، 

 املو  ات اليت يراها: 
 ملخص الدراسة:   6-1

 تضمنت الدراسة ستةر فصول، وبياهنا علا النحو التا : 
مهيد، ومشككككلة الدراسكككة، ا توى هذا الفصكككل علا التالفةاال ا ول: 

وأسكئلتها، وأهدافها، وأمهيتها، و دودها، واملصكطلحات الواردة فيها، واملنهج  
 املتبع.

وقد كان السكككككؤال الرئيس للدراسكككككة هو: ما املضكككككامني ال بوية املسكككككتنبطة 
من أ اديل الصكالة وتطبيواهتا يف األسكرة؟ ولتجابة عليه،   تفريعه لةسكئلة 

 التالية: 
ما الويم ال بوية املسككككككككككتنبطة من أ اديل الصككككككككككالة يف األول: السككككككككككؤال 
 اجلانب التعبدي؟

ما الويم ال بوية املسكككككككككككتنبطة من أ اديل الصكككككككككككالة يف السكككككككككككؤال الثاين:  
 اجلانب األخالقي؟

ما الويم ال بوية املسكككككككككتنبطة من أ اديل الصكككككككككالة يف السكككككككككؤال الثالل: 
 اجلانب االجتماعي؟
 ما األساليب ال بوية املستنبطة من أ اديل الصالة؟السؤال الرابع: 
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ما التطبيوات ال بوية العملية للمضكامني املسكتنبطة من  السكؤال اخلامس: 
 أ اديل الصالة علا األسرة؟

وكان موضكككع الدراسكككة: أ اديل الصكككالة من كتاب الفضكككائل يف رايض 
 ستنبا ي فيها.الصاحلني للنووي، واستخدم البا ل املنهج اال

ا توى هذا الفصككل علا ام ار املفهومي، والدراسككات الفةاال الثاين:  
 السابوة، وبياهنا علا النحو التا : 

تضككككككككككككمن ام ار املفهومي اثنا عشككككككككككككر وثا هثلت يف مفهوم الصككككككككككككالة،  
ومكانة الصككككالة يف الشككككريعة امسككككالمية، وفضككككائل الصككككالة، ودور الصككككالة يف 

صككككالة يف تكوين امل يب، وضككككاب  الصككككالة املوصككككودة، صككككناعة املريب، ودور ال
نبذة خمتصككرة عن اممام النووي، ونبذة خمتصككرة عن كتاب رايض الصككاحلني، و 
، والويم ال بوية، واألسككككككككككككاليب ال بوية، وأخريا التطبيوات املضككككككككككككامني ال بويةو 

 ال بوية.
ويف هناية الفصكككككككككككل عرض للدراسكككككككككككات السكككككككككككابوة، ومن قام  ا وعنواهنا 
ومناهجها وأبر، نتائجها  ات الصكككككككككلة مبوضكككككككككوع الدراسكككككككككة، مث أوجه االتفا، 

 واالختال  بينها وبني هذ  الدراسة، وأخريا أوجه امفادة منها.
  عرض الويم ال بوية املستنبطة من أ اديل الصالة، الفةل الثالا:  

 وُقّسم هذا الفصل إىل ثالن مبا ل، بياهنا فيما يلي: 
ويم التعبكككديكككة املسككككككككككككككتنبطكككة من أ كككاديكككل الصككككككككككككككالة، املبحكككل األول: ال

وتلخصككككككككت يف إ دى عشككككككككرة قيمة، ابتدأها البا ل بعرض ههيد ملوضككككككككوع  



298 

العبادة، ومفهومها، وأمهيتها، وشككككككروط قبوهلا، وخصككككككائصككككككها، واآل ر ال بوية 
 هلا، مث املفهوم للويم ال بوية من النا ية التعبدية يف هذ  الدراسة. 

يكة اليت خرجكت  كا هكذ  الكدراسككككككككككككككة هي: التو يكد هلل  وككانكت الويم التعبكد
تعاىل، والطهارة الشككككككاملة، احلسككككككية واملعنوية، من الذنوب واملعاصككككككي، واحلل  
علا إ سكككككككككككككككان العبككادة والعنككايككة  ككا وجتويككدهككا، وقضكككككككككككككككاء احلككاجككات وإجككابكة  
الدعوات، وال غيب ابلنوافل واملسككككككككككتحبات، واحلرص علا املسككككككككككارعة للعمل  

نور املصا ب للمصلي، واحلفظ امهلي واملعية الرابنية، وتواصي  والتهيؤ له، وال
أفراد األسككككككككككككرة وتعاوهنم علا الرب والتووى، واخلشككككككككككككوع يف الصككككككككككككالة، وإجالء  
مسكككالك و يل الشكككيطان والتحذير منها، وأخري ا التدر  يف العبادة واالقتصكككاد  

 فيها.
ة، املبحككل الثككاين: الويم األخالقيككة املسككككككككككككككتنبطككة من أ ككاديككل الصككككككككككككككال

األخال،  ، ابتدأها البا ل بعرض ههيد ملوضككككككككككككككوع  أربع قيموتلخصككككككككككككككت يف 
، واآل ر ال بوية هلا، مث وفضكككككائلهاوأمهيتها،  وغايتها،  ، ومفهومها،  امسكككككالمية

 يف هذ  الدراسة.  األخالقيةاملفهوم للويم ال بوية من النا ية 
إتوكان ، اليت خرجكت  كا هكذ  الكدراسكككككككككككككككة هي:  األخالقيكةوككانكت الويم  

العمل وجتويد ، ومراعاة مشككاعر اآلخرين، والكف عن أ اهم، والصككرب، وعلو  
 اهلمة، والتطلع ملعا  األمور.
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، الويم االجتماعية املسكككككككككككككتنبطة من أ اديل الصكككككككككككككالةاملبحل الثالل:  
ال بيكة  بعرض ههيكد ملوضككككككككككككككوع   ابتكدأهكا البكا كلُ وتلخصكككككككككككككككت يف  س قيم،  

  وأهدافها.، ومفهومها، وأمهيتها، االجتماعية
األمر  اليت خرجكت  كا هكذ  الكدراسكككككككككككككككة هي:   االجتمكاعيكةوككانكت الويم  

ابجلمكاعكة والتك كيكد عليهكا وال غيكب  كا، والنهي عن العزلكة وأهنكا سككككككككككككككبكب كبري 
لالنتكاسككككككة، وال بية علا االنضككككككباط وسككككككرعة االسككككككتجابة، والتعاون، والعدل 

 واملساواة االجتماعية.
فصكل عند تناوله للويم االبتداء ابلتمهيد  وسكار البا ُل يف غالب هذا ال

 مث املفهوم مث األمهية مث الشاهد من أ اديل الدراسة، وخيتم ابآل ر ال بوية.
األسكاليب ال بوية املسكتنبطة من أ اديل الصكالة، ابتدأ الفةال ال ابع:  

البا ُل هذا الفصككككل ابلتمهيد ملوضككككوع األسككككاليب، مث املفهوم، مث خصككككائص 
سككككككككالمية، وقد اسككككككككتنب  البا ُل  سككككككككة أسككككككككاليب نبوية هي: األسككككككككاليب ام

أسكككككككككككككلوب ضكككككككككككككرب املثل، وأسكككككككككككككلوب ال غيب وال هيب، وأسكككككككككككككلوب ال بية  
ابأل دان، وأسككككككلوب الودوة، وأسككككككلوب املوعظة، وسككككككار البا ُل يف غالب  
هذا الفصككككككككككككككل ابلتمهيد لةسككككككككككككككلوب، مث املفهوم، مث الشككككككككككككككاهد من أ اديل 

 لتطبيق األسلوب. الدراسة، مث اآل ر ال بوية
ا توى هذا الفصككككككككل علا التطبيوات ال بوية، وهي الفةاااااال اخلام : 

ال  كة العمليكة، والتطبيق الفعلي، ملكا   اسككككككككككككككتنبكا كه من قيم تعبكديكة وأخالقيكة 
واجتماعية، ابتدأها البا ُل بتمهيد ملوضكككككككوع التطبيوات، مث توضكككككككيح ملفهوم 
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و  ة للتنفيذ تشكمل الريية والويم األسكرة وأمهيتها وو ائفها، مث خار ة سكري م
والعالقات، مث معال مشككككككك كة قبل البدء بتفعيل الويم، مث مو ر لتكوين املريب 
شككككرعي ا وتربواي  وثوافي ا واكتسككككاب املهارات واالجتاهات العامة الال،مة للمريب، 
مث معيوات فاعلية الويم، وجاءت التطبيوات موسكككككككككمة علا تصكككككككككنيف الويم، 

 ن الويم التعبدية مث الويم األخالقية مث االجتماعية.بداية م
ا ملا ورد   جاء هذا الفصككككلالفةااال الساااايس:   خاه ا للبحل، وملخصكككك 

فيككه، والنتككائج اليت خر   ككا، والتوصككككككككككككككيككات، وأبر، املو  ككات، وأخريا قككائمككة  
 املراجع.
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 نتائج الدراسة:   6-2
 ،ها: خرجت هذ  الدراسة مبجموعة من النتائج، وكان من أبر 
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 توصيات الدراسة:  6-3
  ضااااو  النتائج الساااااب ة، يوري الةاحا  لة من التوصاااايا  بياهنا 

 فيما يلي: 
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 مقرتحات الدراسة 6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



307 

  

 املـــــــــــراجــــــــــــــع
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.  كشااااااااف املشااااااااكل من حديا الةاااااااا ي ا اجلو،ي،  ال الدين )د.ت(.  .20
 الرايض: دار الو ن.

بنول العدل عن العدل إىل   املسااند الةاالري املختةاا احلجا ، مسكككلم )د.ت(.  .21
 . بريوت: دار إ ياء ال ان العريب.-صلا هللا عليه وسلم-رسول هللا 

. الرايض: مؤسكككككككككسكككككككككة  مساااااااند اإلما  أكد بن حنةل  ه(.1421 نبل، أمحد ) .22
 الرسالة.

 ية الو نية.. اجلزائر: و،ارة ال باملعام ال بوياجلهوية، ملحوة )د.ت(  .23
 . بريوت: دار الكتب العلمية.التع يفا ه(.  1403اجلرجاين، علي ) .24
 . دار اهلداية.حأ الع وس من ئواه  ال اموساحلسيين،  مد )د.ت(.  .25
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املضااااااما ال بوية املساااااتنة ة من أحاييا  هككككككككككككككككككككك(  1439احلميدي، عبد هللا ) .26
العاااا  التعليم  لنيككككل درجككككة  . وككككل تكميلي  الوقف وس ةي اااا اااا ال بوياااة  لى 

 املاجستري، غري منشور، جامعة اممام  مد بن سعود امسالمية، الرايض.
املضاااااااااااااما ال بوياة املساااااااااااتنة اة من آاي   ه(  1438احلميككد، عبككد الرمحن ) .27

. ول تكميلي لنيل املاجسككككككككتري، غري منشككككككككور، الةاااااادقة وس ةي ا ا   ا تمع
 جامعة اممام  مد بن سعود امسالمية، الرايض.

 . الرايض: دار العاصمةس  يز رايِ الةاحلاه(.  1423رميلي، فيصل )احل .28
. املدينة املنورة: مكتبة  أصاااااول ال بية اإلسااااايفميةه(.  1420احلا،مي، خالد. ) .29

 دار الزمان للنشر والتو،يع.
ال بية الوقائية   اإلسايف  ومدى اساتفاي  املدرساة ه(  1418احلدري، خليل) .30

 جامعة أم الورى. . مكة املكرمة:الثانوية منها
 . املكتبة الشاملة.ش   رايِ الةاحلا  ه(.1432 طيبة، أمحد) .31
جدة: دار   . موسااااااو ة نضاااااا   النعيم.الرمحن بن محيد، صكككككككا  وبن ملور، عبد  .32

 الوسيلة.
أخطككاء توع فيككه. دار ابن    -أ كككامككه  -الااد ااا  مفهومااهاحلمككد،  مككد )د.ت(   .33

 خزمية.
 . دار السالم.السنة وف هها(. ا ساس   ه1416 وى، سعيد ) .34
 . الرايض: دار أ لس اخلضراء.التوحيد امليس   ه(.1436احلويل، عبدهللا) .35
 . دار الثوافة العربية.شأن الد ا ه(.  1412اخلطايب، محد ) .36
. ول تكميلي  أث  الةاااايف    س بية وساااالوك املساااالمم(  2007خري، ابتها  ) .37

 ، اخلر وم.لنيل درجة املاجستري غري منشور، جامعة اخلر وم
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 . بريوت: دار املعرفةا يه النةويه(.  1423اخلو ،  مد ) .38
 . مكة املكرمة: جامعة أم الورى.أ يف  احلدياه(.  1409اخلطايب، محد ) .39
 . الكويت: مكتبة أهل األثر.موسو ة ا خيفوه(  1430اخلرا،، خالد ) .40
 الرايض.هندسة ال يم.   ه(1434الدقلة، صا  ) .41
النوياااااة  ه(1437)الككككككدوين،  مككككككد   .42 للبحون   ال بياااااة  البيككككككان  مركز  الرايض: 

 والدراسات.
املضااااااما ال بوية املساااااتنة ة من أذكار  ه(.  1440الدوسكككككككري، عبد الرمحن ) .43

. ول تكميلي لنيل درجة املاجسكككككتري، الةااااةا  واملسااااا  وس ةي ا ا   ا ساااا  
 غري منشور، جامعة اممام  مد بن سعود امسالمية، الرايض.

. الرايض: دار  املهذه   اختةااااار الساااانن الكةريه(.  1422 ،  مد )الذه .44
 الو ن.

. فتد الةاري شاااااااا   صاااااااا يد الةخاريه(.  1417. )عبدا لرمحنابن رجب،  .45
 املدينة املنورة: مكتبة الهرابء األثرية.

. مصر: دار الفالر للبحل ش   سنن أيب ياويه(.  1437بن رسالن، أمحد ) .46
 العلمي وحتويق ال ان.

. مصكككككر: اهليئة املصكككككرية  سفسااااري ال  آن احلكيمم(.  1990،  مد رشكككككيد )رضكككككا .47
 العامة للكتاب.

. ليبيا:  ( أسا  ال بية اإلسايفمية   السانة النةويةم1984الزنتاين، عبد اجمليد ) .48
 الدار العربية للكتاب.

الكويت: دار  املفاسيد   شااااااا   املةاااااااابيد،  ه(.  1433الزيداين، احلسككككككككككني ) .49
 النوادر.
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قيم السكككككككالم يف كتب التفسكككككككري واحلديل وال بية    ه(.1425الزهراين، صكككككككا . ) .50
الو نية يف املر لة املتوسككطة ابململكة العربية السككعودية. ول تكميلي لنيل درجة  

 الدكتوراة. جامعة أم الورى. مكة املكرمة.
.  م قا  الةاااااااااعوي اىل سااااااااانن أيب ياويه(.  1433السكككككككككككيو ي، جالل الدين ) .51

 بن  زمبريوت: دار ا
املنهل العذه املوروي شاااا   ساااانن اإلما  أيب  ه(.  1351السكككككبكي،  مود. ) .52

 . مصر: مطبعة االستوامة.ياوي
 . مصر: دار الوفاءاكمال املعلم بفوائد مسلمه(.  1419السبيت، عياض ) .53
سيسااااااااري الك مي ال كن   سفسااااااااري كيف  ه(.  1420السككككككككككعدي، عبد الرمحن ) .54

 . الرايض: مؤسسة الرسالة.املنان
.  ال ول الساااااااااديد شااااااااا   كتاه التوحيده(  1430السككككككككككككعدي، عبد الرمحن ) .55

 الرايض: دار الوبس.
كوث  املعاين الدراري   كشااف خةااي صاا يد  ه(.  1415الشككنويطي،  مد ) .56

 . بريوت: مؤسسة الرسالة.الةخاري
التمهيد لشااا   كتاه التوحيد الذي هو حق ه(.  1433آل الشكككيً، صكككا  ) .57

 ر اممام البخاري.. قطر: داهللا  لى العةيد
. رسالة غري أث   ةاي  الةيف  للوقاية من ال وةهككككككككككككك(  1426الشهراين،  ىي ) .58

 منشورة لنيل املاجستري، جامعة ميف العربية للعلوم األمنية، الرايض.
ال بية الئتما ية للفتا  املسااااااااالمة   م حلة ه(.  1433شككككككككككككواهني، إيناس ) .59

 جامعة الريمو . األردن.. رسالة ماجستري غري منشور. امل اه ة
الةااااايف  و يفقتها بةنا  شاااااخةاااااية ساااااوية لدى  م(  2017شكككككككاليب، سكككككككهيلة ) .60
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 .403-326(،  11. ،لة دفاتر البحون العلمية )امل اهق 
 . مصر: دار احلديل.نيل ا وطاره(.  1413الشوكاين،  مد بن علي ) .61
 اء. جدة: دار األندلس اخلضر ا مة ط يق اىل ال مة  ه(1415 مد)  الشريف، .62
معام املةااااااا ل ا  ال بوية  ه(.  1424شككككككككككحاته،  سككككككككككن و،ينب، النجار ) .63

 . الواهرية: الدار املصرية اللبنانية.والنفسية
 . دار احلديلسةل السيف الصنعاين،  مد )د، ت(.   .64
ه(. التصكككككوير النبوي للويم اخللوية والتشكككككريعية يف احلديل 1423صكككككبح، علي ) .65

 األ،هرية لل انالشريف. مصر: املكتبة  
. بريوت: يليل الفاحلا ل  و رايِ الةااااحلاه(.  1425الصككككديوي،  مد ) .66

 دار املعرفة للطباعة والنشر والتو،يع.
 . بريوت: دار عمار.ال وِ الداينه(.  1405الطرباين، سليمان ) .67
 مكتبة ابن تيمية.  الواهرة:  املعام الكةري.  ه(.1415الطرباين، سليمان ) .68
. مكة املكرمة: الكاشاف  ن ح ائق السانن ه(.  1417الطي ، شككر  الدين ) .69

 مكتبة نزار مصطفا البا،.
. رسالة الةيف    ال  آن الك مي يراسة موضو يةهك(  1429بن  افر،  مد ) .70

 لنيل درجة الدكتورا  غري منشورة، جامعة أم الورى، مكة املكرمة.
. دار ابن  زاي املسااااااااااات نع  الشااااااااااا   املمتع  لىه(.  1422العثيمني،  مككد ) .71

 اجلو،ي.
 . الرايض: دار الو ن.ش   رايِ الةاحلاه(  1426العثيمني،  مد ) .72
.  فتد ذي اليفل واإلك ا  بشااااااااااا   بلوو امل ا ه(  1427العثيمني،  مكككد ) .73

 مصر: املكتبة امسالمية للنشر والتو،يع 
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دار  . الرايض:  ال ول املفيااد  لى كتاااه التوحيااد  ه(.1434العثيمني،  مككد) .74
 ابن اجلو،ي.

. اململكة العربية  ئامع بيان العلم وفضااااالهه(.  1414ابن عبد الرب، يوسكككككككف ) .75
 السعودية: دار ابن اجلو،ي.

. الرايض: شااااا واب الةااااايف  وأركاهنا ووائةا ابن عبد الوهاب،  مد )د.ت(.  .76
 جامعة اممام  مد بن سعود امسالمية.

.   أخةاار من ذهاعشاااااااااااذرا  الاذهاع  ه(.  1406ابن العمكاد، عبكد احلي ) .77
 بريوت: دار ابن كثري.

ال بية اإلساايفمية  ه(.  1425علي، سككعيد واحلامد،  مد،  مد عبد الراضككي ) .78
 . الرايض: مكتبة الرشد.املفهوما  والت ةي ا 

ال بيكككة االجتمكككاعيكككة يف امسككككككككككككككالم.2010علي، أنور ) .79 جملاااة كلياااة العلو    م(. 
 .57-27( 7)  4.  اإلسيفمية

 . صنعاء: دار الكتاب اجلامعي.أصول ال بيةه(  1433العمراين، عبد الهين ) .80
. بريوت: دار  ط   التث ياع   شااااااااااا   الت  ياعالعراقي، ،ين الككدين )د.ت(.   .81

 إ ياء ال ان العريب.
 . الرايض: مكتبة الرشد.ش   سنن أيب ياويه(.  1420العيين،  مود ) .82
. بريوت: دار  د الةخاري مد  ال اري شاااااااااا   صاااااااااا يالعيين،  مود )د.ت(   .83

 إ ياء ال ان العريب.
منهج االسككتنباط ال بوي من الوران الكر  والسككنة    م(.2012العيسككا، إبراهيم ) .84

 .1255-1271(،  13)2. جملة الة ا العلمي   ال بية  .النبوية
 ا صول اإلسيفمية لل بية الئتما ية.  الهنيمي،  مد، )د.ت( .85
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عةاي  ال بوي   سكوين الشااااخةااااية وحتديد  أث  اله(.  1404فضكككككل، ألاء ) .86
. ول تكميلي غري منشكور لنيل درجة املاجسكتري. مكة املكرمة. جامعة  السالوك
 أم الورى.

جملة   م(. أثر العبادة يف من  ال بية امسككككككككككككككالمية.2009الفهداوي، سككككككككككككككاجدة ) .87
 .314-272(.  3)1ئامعة ا نةار للعلو  اإلسيفمية.

. بريوت: دار  د  الةااااااب ين وذخري  الشااااااك ين   ه(  1409ابن الويم،  مد ) .88
 ابن كثري.

الكويككت: مكتبككة    زاي املعااي   هادي خري العةااي  ه(1415يم،  مككد )وابن ال .89
 املنار امسالمية.

مادارأ الساااااااااااالكا با مناازل اايك نعةاد واايك  ه(.  1416ابن الويم،  مكد ) .90
 . بريوت: دار الكتاب العريب.نستعا

 . الواهرة: مكتبة وهبة.احا    لو  ال  آنمةالوطان، مناع )د.ت(   .91
 . بريوت: دار اجليل.زه  اآلياه ومث  ا لةاهالوريواين، إبراهيم )د.ت(.  .92
يتةااا  موساااو ة ا خيفو ه(  1440الوسككككم العلمي مبؤسككككسككككة الدرر السككككنة، ) .93

 . الرايض: الدرر السنية.اإلسيفمية
 . الرايض: دار الصميعي.سذك   احلفاظه(.  1415ابن الويسراين،  مد. ) .94
الرايض: دار عككال الكتككب للطبككاعككة    امللين.ه(.  1417ابن قككدامككة، عبككد هللا. ) .95

 والنشر والتو،يع.
 . الرايض: مطبعة السفري.منزلة الةيف    اإلسيف الوحطاين، سعيد )د.ت(.  .96
.  التمهيد ملا   املوطأ من املعاين وا ساااااااانيده(.  1387الور  ، يوسكككككككككف. ) .97

 املهرب: و،ارة عموم األوقا  والشؤون امسالمية.
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. املفهم ملاا أشاااااااااااكال من سلخي  كتااه مسااااااااااالمه(.  1417الور  ، أمحكد ) .98
 دمشق: دار ابن كثري.

بريوت: دار    م قا  املفاسيد شاا   مشااكا  املةااابيده(.  1422الواري، علي ) .99
 الفكر.

ار . الوكككاهرة: داملاادخاال اىل ال يم اإلسااااااااااايفميااة  ه(.1404جكككابر)  قميحكككة، .100
 الكتاب املصري.

شاااااا   مةااااااابيد الساااااانة ل ما  ه(.  1433الكرماين،  مد بن عز الدين ) .101
 . إدارة الثوافة امسالمية.الةلوي

مناهج ال بية اإلسااااااااااايفمية وامل بون العاملون  ه(.  1416الكيالين، ماجد ) .102
 بريوت: عال الكتب للطباعة والنشر والتو،يع. فيها.

 مكتبة الثوافة الدينية.   الشافعيا.طة ا  ه(.1413ابن كثري، إلاعيل) .103
. الرايض: دار  يبة سفساااااااري ال  آن الع يمه(.  1420ابن كثري، إلاعيل. ) .104

 للنشر والتو،يع.
. عمان: دار فتد املنعم شاا   صاا يد مساالمه(.  1423الشكككني، موسكككا ) .105

 الشرو،.
 مفاسد اقامة الةيف  واخيفص العةويية  . )د.ت(  الال م، خالد  .106
 . بريوت: دار صادر.3طلسان الع ه ه(.  1414)  منظور،  مد ابن   .107
م( تعظيم شككعرية الصككالة وعالقتها السككببية ابلكفاءة  2011مصككطفا، مهيد ) .108

االجتماعية لدى الشكككباب املسكككلم ابجلامعات احلكومية املختلطة بوالية اخلر وم. 
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بكككد الوكككادر،  كككامكككد والنجكككار،  مكككد  مصككككككككككككككطفا، إبراهيم والزايت، أمحكككد وع .109
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 . دار الدعوة.املعام الوسي  )د.ت.(
 . املدينة املنورة: مكتبة الدار.سع يم قدر الةيف ه(.  1406املرو،ي،  مد ) .110
امل اصااااااااد العامة للةاااااااايف  ويثريا ا ال بوية  لى  م(  2017 مود، أمحد ) .111

(، 14نسككككككانيات ). ،لة جامعة غرب كردفان للعلوم وامالف ي املسااااالم وا تمع
9-36. 
.  م  ا  املفاسيد شاا   مشااكا  املةااابيده(.  1404املباركفوري، عبيد هللا ) .112
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. بريوت:  حتفة ا حوذي بشااااااااا   ئامع ال مذياملباركفوري،  مد )د.ت(   .113

 دار الكتب العلمية.
. مصككر:    الامع الةاالريفيض ال دي  شاا ه(.  1456املناوي، ،ين الدين ) .114

 املكتبة التجارية الكربى.
 . مطابع احلميضي.املكف ا  بسةع الةلوا   ه(1430املشيطي،  مد ) .115
. الرايض:   م منزلة الةايف   ند ره العاملاه(.  1436املصكلح،  امد ) .116
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كتبة مصكككككككككطفا البايب . مصكككككككككر: مسفساااااااري امل امثيه(  1365املراغي، أمحد ) .117

 احلل .
، سكككككوراي: التوضاااايد لشاااا   الامع الةاااا يده(.  1429ابن امللون، عمر ) .118

 دار النوادر.
 . دمشق: دار الولم.ا خيفو اإلسيفميةه(  1420امليداين، عبد الرمحن ) .119
.  لب: مكتب املطبوعات  ا تىب من السااااااانن ه(  1406النسكككككككككائي، أمحد ) .120

 امسالمية.
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. املنهاأ شااا   صااا يد مسااالم بن احلااأه(  1392النووي،  ىي الدين ) .121
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0b9444 0b9444 هذا الكتاب 
املضـــامني   إىل معرفـة   

ُ
الدراســـة هدفــت هذه 

الرتبوية املستنبطة من أحاديث الصالة يف كتاب 
الفضائل من رياض الصاحلني، من خالل استنباط  

النــاحيـة التعبـديــة واألخــالقـيـة  القيــم مـن  
واالجتمـاعية، والتعرف على األسـاليب الرتبوية، 
للمضــامــني   الرتبــويــة  التطبيقــات  وحتديــد 

 ــرة. ـاملستنبـطــة، وتفعيــلـهـــــا داخـــل األسـ
 


