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المقدمة
الحمد هلل رّب الع�لمين و�صّلى اهلل على �صّيدن� محّمدP وعلى اآله الط�هرين، وبعد

اإّن منزلة ال�صالة في دين اهلل تع�لى منزلة عظيمة، ورتبته� رتبة خطيرة، فهي عمود 

الإ�صالم - اأي قوامه - وهي ركنه الف��صل بين الكفر والإيم�ن، ومو�صعه� من دين اهلل 

تع�لى كمو�صع الراأ�ض من الج�صد. وهي اأعظم عب�دة �صّرعه� رّب الأرب�ب وملك الملوك 

المتو�ّصلون  به  تو�ّصل  م�  واأف�صل  تع�لى،  اإلى اهلل  الأعم�ل  واأحّب  وتقّد�ض،  جلَّ في عاله 

للتقّرب اإليه جّل �ص�أنه، وهي معراج الموؤمنين والع�رفين، وال�صالة اأّول م� افتر�ض اهلل 

�صبح�نه على عب�ده ليت�صّرفوا بعب�دته، ويتمّتعوا بط�عته، ويظفروا بمن�ج�ته، وي�صعدوا 

برحمته وهي من المرتكزات الأ�ص��صية ل�صلة الإن�ص�ن ب�هلل واإحي�ء مع�ني الإيم�ن في 

قلبه، كم� اأّنه� اأهّم الو�ص�ئل في تزكية النف�ض، وهي علم ميزان لهذه التزكية، وال�صالة 

 R ور�صله  تع�لى  اهلل  اأنبي�ء  و�ص�ي�  اآخ��ر  وهي  الفرائ�ض،  من  تعّلمه  يجب  م�  اأول 

اأو�صي�ئهم، واأهليهم واأممهم، فمن ح�فظ عليه� ك�نت له نورًا وبره�نً� ونج�ة يوم  اإلى 

ب�ل�صالة،  م�صتخّفً�  تن�ل  ل   R واأو�صي�ئهم  تع�لى  اهلل  اأنبي�ء  �صف�عة  واإّن  القي�مة، 

كم� اأنه� َمْفَزٌع وملج�أ وطم�أنينة لكّل من حزبه اأمر، اأو حّل به كرب، اأو اأراد اأن يرت�ح من 

هموم الدني� ونكده� حيث يجد فيه� ف�ئدة لالأبدان، وراحة لالأفئدة والألب�ب، ولقد بلغ 

اأّنه� اأول م� ُيح��صب عليه العبد، ف�إْن �صلحت �صلح �ص�ئر عمله، واإن  من �ص�أن ال�صالة 

ف�صدت ف�صد �ص�ئر عمله، كم� ج�ء في الحديث الوارد عن مولن� النبي الأكرم P: »�إّن 

ل م� ُينَظر فيه من عمل �بن �آدم، ف�إْن �صّحت ُنِظَر في  الة، وهي �أوَّ عمود �لدين �ل�صّ
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.
(1(

حَّ لم ُينَظر في بقّية عمله« عمله، و�إن لم َت�صِ

هذا الكت�ب قرب�ن الأتقي�ء؛ �صل�صلة من الدرو�ض المنهجية التي ُتعّرف الم�صلم بحقيقة 

ال�صالة ومك�نته� واأهدافه� واآث�ره� في الإ�صالم، وقد ا�صتندن� في ت�أ�صي�ض اأفك�ر درو�ض 

اإلى فت�وى الفقه�ء؛  الكت�ب، وكت�بة م�ص�مينه على الآي�ت والرواي�ت ال�صريفة، اإ�ص�فة 

ليكون الكت�ب اأ�صياًل في م�ص�مينه وا�صتدللته، ومفيدًا للّدار�صين والقّراء الكّرام.

واحلمد هلل رب الع�ملني

)1) الفقيه الُمْحّدث ال�صيخ ُمحّمْد بن الح�صن الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ن�صر وتحقيق وت�صحيح اآل البيتQ، قم، 
الطبعة الأولى، 1409ه�، ج 4، �ض 31، 8، ب�ب وجوب اإتم�م ال�صالة و اإق�مته�.



أهداف اردرا: 

ل الدرس األوَّ

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

معنى الصالة ووجوبها

ف على معنى ال�صالة لغة وا�صطالحً�. . 1 يتعرَّ

ي�صتنتج اأهّمية ال�صالة في الإ�صالم من خالل الآي�ت. . 2

ي�صتدّل على وجوب ال�صالة من خالل الرواي�ت. . 3

ل الدرس األوَّ





مقّدمة
ال�صالة عب�دة من اأهّم العب�دات التي يجب على كّل م�صلم اأن يفقه مع�نيه� واأحك�مه� 

اأّوًل  الإ�صالم، ومن هن� ننطلق، فنبداأ  در�صً� وتطبيقً� لعظم قدره�، و�صمّو مك�نته� في 

بتو�صيح معن�ه� اللغوي ب�إ�ص�رة ن�فعة م�تعة ومقت�صبة لأّن بع�ض القلوب قد يكون البحث 

الأدبّي واللغوّي ثقياًل عليه� اأو ي�صعره� ب�لملل عند قرائته، فُيبتغى له� طرائف الحكمة 

.Q كم� اأو�صى بذلك مولن� اأمير الموؤمنين

الصالة لغة
ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  چ  تع�لى:  قوله  ذلك  ومن  الدع�ء:  لغة  ال�صالة  اأّن  المعروف 

لفظه� من  ب�أّن  اللغة  فقه�ء  �صّرح  وقد  لهم،  ادع  اأي:   ،
ہ ہہ ہ ھ ھچ)1)

ع�ُء  الدُّ وال�صالُة  جوُد..  وال�صُّ كوُع  الرُّ الُة  »ال�صَّ منظور:  ابن  فق�ل  الم�صتركة،  الألف�ظ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ  چ  وجّل:  عّز  قوله  ومنه  وال�صتغف�ُر،.. 

ومن  وا�ْصِتْغف�ٌر  ُدع�ٌء  المالئكة  من  الُة  ف�ل�صَّ  ،
(2(

چ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
عرابي 

َ
ع�ِء وال�ْصِتْغف�ِر..، وق�ل ابن الأ َيت ال�صالُة ِلم� فيه� من الدُّ اهلل رحمٌة، وبه �ُصمِّ

والركوُع  القي�ُم  والِجنِّ  والإْن�����ِض  المالئكِة  المخلوقين  ومن  رحمٌة،  اهلِل  من  ال�صالُة 

�صُل 
َ
يِر والَهَوامِّ الت�صبيح، وق�ل الزج�ج: الأ وال�صجوُد والدع�ُء والت�صبيُح، وال�صالُة من الطَّ

ي 
َ
َلى في الن�ر اأ َطَلى اإذا َلِزَم، ومن هذا َمْن ُي�صْ ِلَي وا�صْ في ال�صالِة اللُّزوم ُيق�ل قد �صَ

 تع�لى، وال�صالُة من 
ُ
ُيْلَزم الن�َر..، والقوُل عندي هو: اإّنم� ال�صالُة ُلزوُم م� فَر�َض اهلل

)1) �صورة التوبة، الآية 103.
)2) �صورة الأحزاب، الآية 56.
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ُع  لواِت الَمْفرو�صِة، وهو ا�صٌم يو�صَ ِمَر بُلزوِمه، وال�صالُة واحدُة ال�صَّ
ُ
عظم الَفْر�ض الذي اأ

َ
اأ

 .
(1(P ِليًة، و�صلَّْيُت على النبي لَّْيُت �صالًة، ول َتُقْل َت�صْ در تقول �صَ َع الَم�صْ َمْو�صِ

معنى الصالة اصطالحًا )شرعًا(
ومن  الخلل،  عن  منه�  تعريف  يخلو  اأن  وق��ّل  �صرعً�،  تعريفه�  في  الفقه�ء  اختلف 

اأجوده� م� عّرف به �صيخن� في الّذكرى، وهو: »اأّنه� اأفع�ل مفتتحة ب�لتكبير. م�صترطة 

ب�لتكبير،  مفتتحة  )اأفع�ل  قولن�:  اإلى  ف�ص�ر  ونق�صت،  فيه  زدت  ثم  للقربة،  ب�لقبلة 

اأ�صمن عدم ورود  اأ�صلم مّم� ك�ن عليه، ول  ب�أّنه  واأن� زعيم  ب�لّت�صليم للقربة(،  مختتمة 

، وكّل فقه�ئن� ومراجعن� الكرام ق�لوا: »م�صروطة بطهور«.
(2(

�صي ء عليه

الإح��رام  ففيه�  الج�ن�زة،  و�صالم ك�صالة  اإح��رام  ذات  قربة  اإّنه�  القول  وُيمكنن� 

المعهودة  ك�ل�صلوات  و�صجود  وقنوت  رك��وع  مع  اأو  الرك�وع وال�صج��ود  وال�صالم دون 

الم�صتملة على الإحرام وال�صالم والركوع والقنوت وال�ص�جود.

اإحرام، ول  ركوع، ول  فيه  ولكّنه لي�ض  �صالة،  فهو  التالوة،  ك�صجود  فقط  �صجود  اأو 

�ص�الم.

وُتعّد ال�صالة من اأعظم العب�دات البدنية، واأ�صرفه�، وقد جمع اهلل فيه� لبني اآدم 

اأعم�ل المالئكة كّلهم من قي�م وركوع وقنوت و�صجود، وذكر وقراءة وا�صتغف�ر ودع�ء، 

و�صالة على النبي P واأ�صن�فً� مهّمة من اأعم�ل بني اآدم.

)1) محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الم�صري، ل�ص�ن العرب، ج 14، �ض 464، طبعة 1، دار �ص�در، بيروت.
يت ببع�ض  �صُله� الدع�ُء في اللغة، ف�ُصمِّ

َ
ثير: وقد تكّرر في الحديث ذكُر ال�صالِة، وهي العب�دُة المخ�صو�صُة، واأ

َ
ق�ل ابن الأ

تع�لى  بِّ  الرَّ تعظيم  من  فيه�  لم�  �صالًة  المخ�صو�صة  ال�صالُة  يت  و�ُصمِّ التعظيم،  اللغة  في  �صُله� 
َ
اأ وقيل  جزاِئه�، 

َ
اأ

ّم� قولن� اللهم �صلِّ 
َ
حٍد �صواه، واأ

َ
ه� ل َتِليُق ب�أ ْدِعية التي ُيراُد به� تعظيُم اهلِل هو ُم�َصتِحقُّ

َ
ي: الأ

َ
وتقّد�ض، وال�صلواُت هلل اأ

تِه،  مَّ
ُ
اأ بَت�ْصِفيعِه في  الآخرة  �َصريعِته وفي  واإبق�ِء  دْعَوِته  واإْظه�ِر  ِذكِرِه،  ب�إعالِء  ني�  الدُّ ْمه في  َعظِّ على محمٍد، فمعن�ه 

َحْلن�ُه 
َ
 �صبح�نه ب�ل�صالة عليه، ولم َنْبُلغ َقْدَر الواجِب من ذلك اأ

ُ
َمَرن� اهلل

َ
� اأ ْجرِه وَمُثوَبتِه، وقيل: المعنى: لمَّ

َ
وت�صعيِف اأ

ْعَلُم بم� َيليق به.
َ
نك اأ

َ
نَت على محمٍد لأ

َ
على اهلِل، وُقلن�: اللهم �صلِّ اأ

)2) المحقق الث�ني ال�صيخ علي بن الح�صين الكركي، ج�مع المق��صد في �صرح القواعد، ج 2، �ض 6، كت�ب ال�صالة، طبعة 
موؤ�ص�صة اآل البيت لإحي�ء التراث، وهو قول المحقق الأردبيلي اأي�صً�.
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معاني الصالة في القرآن الكريم
لم يق�صر القراآن الكريم اإطالق لفظ »ال�صالة« على ال�صلوات الخم�ض المفرو�صة؛ 

بل اأطلقه عليه� وعلى غيره�، كم� لم يق�صر التعبير عن ال�صالة المفرو�صة على لفظ 

»ال�صالة« وحده�؛ بل عبَّر عن ال�صالة المفرو�صة ب�ألف�ظ اأخرى غير لفظ »ال�صالة« 

ة مع�ٍن:  وك�ن مرادًا به ِعدَّ

�لمعنى �لأول: ج�ءت ال�صالة بمعنى الدع�ء في قوله تع�لى: چ ڻ ڻڻ ۀ ۀ 

، اأي: ادع لهم.
ہ ہہ ہ ھ ھچ)1)

تع�لى:  اهلل  ق��ول  في  وذل��ك  ال�صتغف�ر،  بمعنى  فيه  ج���ءت  فقد  �ل��ث���ن��ي:  و�لمعنى 

 ،
چ)2) ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  چ  ائ 

و�صلوات الر�صول: ا�صتغف�ره لهم.

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  چ  قوله عّز وجّل:  ال�صالة كم� في  بيوت  بمعنى  �لث�لث: 

.
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ)3)

و�لمعنى �لر�بع: ج�ءت فيه بمعنى الإ�صالم كقوله �صبح�نه: چ ڍ ڍ ڌ ڌ چ)4). 

اأي: ول اأ�صلم. 

اهلل  لنبي  ال��م��الأ  كقول  ال��دي��ن  بمعنى  فيه  ال�صالة  ج���ءت  �ل��خ���م�����س:  و�ل��م��ع��ن��ى 

.
�صعيب Q: چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ..چ)5)

وفي �لمعنى �ل�ص�د�س: اأتت ال�صالة بمعنى القراءة كم� ق�ل الب�ري: چ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻچ)6) اأي بقراءتك، في�صمع الم�صركون، في�صّبوا القراآن.

)1) �صورة التوبة، الآية 103.
)2) �صورة التوبة، الآية 99.
)3) �صورة الحج، الآية 40.

)4) �صورة القي�مة، الآية 31.
)5) �صورة هود، الآية 87.

)6) �صورة الإ�صراء، الآية 110.
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وفي �لمعنى �ل�ص�بع: اأتت بمعنى ال�صالة ال�صرعية، اأو ال�صلوات الخم�ض، ق�ل تع�لى: 

.
چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ )1)

الم��صية،  والأم��م  الأنبي�ء  �صالة  بمعنى  ال�صالة  ج���ءت  �ل��ث���م��ن:  �لمعنى  وف��ي 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  چ   :Qالم�صيح كقول 

، وقول اهلل تع�لى وا�صفً� ح�ل نبّيه اإ�صم�عيل Q: چ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڱچ)2)

.
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ )3)

ك�ن هذا ب�لن�صبة لإطالق لفظ ال�صالة في القراآن الكريم على مع�ٍن متعّددة، ومنه� 

المعنى ال�صرعي.

اهتمام القرآن بأجزاء الصالة
ر القراآن عن ال�صالة ب�ألف�ٍظ اأخرى غير لفظ »ال�صالة« ومنه�: كم� عبَّ

 ،
ر عن �صالة الجمعة بلفظ الذكر، فق�ل تع�لى: چ ڀ ڀ ڀ ڀ چ )4) �لأول: عبَّ

ٿ  ٺ  ٺ  چ  �ص�أنه:  جّل  فق�ل  اأي�صً�،  ب�لذكر  الخم�ض  ال�صلوات  عن  ر  وعبَّ

ٿچ )5) اأي: �صّلوا ال�صالة ك�ملة بدون نق�ض.
�لث�ني: التعبير عن ال�صالة بلفظ ال�صتغف�ر. ق�ل تع�لى: چ گ گ گچ 

اأي: ي�صّلون؛ لأنَّ في ال�صالة �صوؤال المغفرة.

�لث�لث: كم� عّبر اهلل جّل �ص�أنه في الفرق�ن الحكيم عن ال�صالة بلفظ الإيم�ن، فق�ل 

، فم� اأعظم هذه 
تع�لى چ ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ )6)

الآية واأطول �ص�أوه� في م�صم�ر القلوب.

)1) �صورة البقرة، الآية 3.
)2) �صورة مريم، الآية 31.
)3) �صورة مريم، الآية 55.
)4) �صورة الجمعة، الآية 9.

)5) �صورة البقرة، الآية 239.

)6) �صورة البقرة، الآية 143.
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تلك بع�ض المع�ني التي ي�صمله� لفظ ال�صالة في القراآن، وهذه بع�ض الألف�ظ التي 

عّبر به� القراآن الكريم عن ال�صالة، وحين نت�أّمل في هذا التعبير القراآني ُندرك اهتم�م 

القراآن ب�ل�صالة، وتفخيمه ل�ص�أنه� لفظً� ومعنى، ف�إذا قيل: عّلة اهتم�م القراآن ب�أجزاء 

ال�صالة واإطالقه� على كّل ال�صالة ظ�هرة ل تخفى، فم� ِعلَّة اهتم�مه ب��صم )ال�صالة( 

طلق عليه� لفظ ال�صالة 
ُ
ل في المع�ني التي اأ واإطالقه� على غيره�؟ ف�لجواب: اإنَّ المت�أمِّ

يجده� ل تعدو اأربع ح�لت:

�لأولى: ا�صتعم�ل كلمة )ال�صالة( في معن�ه� الأ�صلي )الدع�ء(، ومنه ال�صتغف�ر.

�لث�نية: اإطالق الكّل على البع�ض، مثل اإطالق ال�صالة على �صالة الخوف.

�لث�لثة: اإطالق ال�صالة على بيوت ال�صالة.

المعنيين،  بين  الوثيقة  ال�صلة  لإظه�ر  غيره�؛  على  ال�صالة  لفظ  اإطالق  �لر�بعة: 

وجعل اللفظ )ال�صالة( بمث�بة الرب�ط القوي بينهم�، الذي يجعلهم� ب�لّت�لي - ك�ل�صيء 

في:  الدين  على  ال�صالة  لفظ  ك�إطالق   - بع�ض  عن  بع�صه  ينف�صل  ل  ال��ذي   الواحد 

 ]اأو على الإ�صالم في: چ ڍ ڍ ڌ ڌ چ)2)[ اأي: ول اأ�صلم، 
چ ہ ہ چ)1)

وفي هذا بال �صّك ك�صف للتالزم بين ال�صالة والدين، اأو ال�صالة والإ�صالم، اأو اإطالقه� 

اأو على الرحمة في قوله   ،
چ )3) حب خب مب ىب  چ  على المغفرة في قوله تع�لى: 

تع�لى: چ ڃ چ چ چ چ ڇڇ چ )4)

الدين  على  له�  اإطالقه  اإلَّ  ال�صالة  للفظ  كّله�  القراآن  ا�صتعم�لت  في  يكن  لم  ولو 

الكريم، حيث جعلهم� ك�ل�صيء  القراآن  بي�نً� لمفهوم ال�صالة في  والإ�صالم لكفى بهم� 

الواحد الذي ل ينف�صل بع�صه عن بع�ض.

)1) �صورة هود، الآية 87.
)2) �صورة القي�مة، الآية 31.

)3) �صورة الأحزاب، الآية 43.
)4) �صورة البقرة، الآية 157.
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وهذا المعنى ظ�هر في حديث اإم�من� ال�ص�دق الذي رواه عن اأبيه L، عن ج�بر 

.
(1(

ق�ل: ق�ل ر�صول اهلل P: »م� بين �لكفر و�لإيم�ن �إّل ترك �ل�صالة«

ف�أّي تالزم بين ال�صالة والإ�صالم اأكثر من هذا؟! وكفى بهذا المفهوم لل�صالة في 

القراآن بي�نً�.

وجوب الصالة
على الرغم من اأّن اأحد اأع�ظم فقه�ء الإم�مية قد ق�ل وهو ُمحّق في قوله: »�صالة 

اليوم والليلة خم�ض... ل خالف في وجوبه� فيهم�، بل هي من �صرورّي�ت الدين الم�صتغنية 

عن ال�صتدلل ب�لكت�ب المبين، واإجم�ع الم�صلمين، والمتواتر من �صّنة �صّيد المر�صلين 

اإل اأّنه ل ب�أ�ض من زي�دة التو�صيح التي قد تلزم 
 (2(

والأئّمة المهدّيين �صلوات اهلل عليهم« 

بع�ض القّراء، فنقول بعد ال�صتع�نة ب�هلل تع�لى:

ب�لغ  كّل م�صلم  الأّمة، وجوب عينّي على  واإجم�ع  وال�صّنة،  ب�لكت�ب،  واجبة:  ال�صالة 

ع�قل ذكرًا ك�ن اأو اأنثى حّرًا ك�ن اأو عبدًا... اإل الح�ئ�ض والنف�ص�ء.

اأّم� وجوبه� في كت�ب اهلل، فمن خالل عّدة اآي�ت �صريفة كقوله عّز �ص�أنه: چ ڳ ڳ 

 ،
چ)3) ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

مولن�  عن  وروي 
ڻچ)4)  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تع�لى:  وقوله 

الإم�م الب�قر Qفي تف�صير قول اهلِل عّز وجّل: 

 .
(6( 

: »�أي َموجوب�ً«
چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ )5)

)1) الفقيه الُمْحّدِث ال�صيُخ ُمحّمْد بن الح�صن الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 4، �ض 41، 11 - ب�ب ثبوت الكفر و الرتداد 
بترك ال�صالة الواجبة جحودا له� اأو ا�صتخف�ف� به�.

)2) ال�صيخ الأجل اأ�صت�ذ الكل ال�صيخ محمد ح�صن الأ�صفه�ني اأعلى اهلل مق�مه، جواهر الكالم في �صرح �صرايع الأحك�م، 
ج 3، �ض 11.

)3) �صورة البينة، الآية 5.
)4) �صورة البقرة، الآية 43.

)5) �صورة الن�ص�ء، الآية 103.
)6) ثقة الإ�صالم اأبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني، الك�في، ج 3، �ض 271، ب�ب فر�ض ال�صالة، ط: الدار الإ�صالمية.
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Qعّم� فر�ض  اأب� جعفر  واأم� وجوبه� في ال�صّنة النبوّية: روى زرارة ق�ل: �ص�ألت 

اهلل عّز وجّل من ال�صالة، فق�ل: »خم�س �صلو�ت في �لليل و�لنه�ر«، فقلُت: فهل �صّم�هّن 

ڤ ڦ ڦ ڦ  چ   :P نعم ق�ل �هلل تع�لى لنبيه« وبّينهّن في كت�به؟ ق�ل: 

 .
(2( 

«..، ثم بّين مولن� الب�قر اأوق�تهّن
ڦ ڄ ڄ چ )1)

والأح�ديث ال�صريفة في هذا الب�ب كثيرة. 

واأم� الإجم�ع: فمنعقد من جهة الأّمة قوًل وفعاًل على وجوب هذه ال�صلوات الخم�ض 

من ال�صدر الأول اإلى يومن� هذا، ول ُيخ�لف اأحد من العلم�ء في ذلك.

ومندوبة،  واجبة  »ال�صالة   :{ الخميني  المو�صوي  اهلل  روح  ال�صيد  الإم���م  ق�ل 

والده، و�صالة  الأكبر عن  الولد  الجمعة، وكذا ق�ص�ء  اليومية، ومنه�  ف�لواجبة خم�ض: 

الآي�ت، والطواف الواجب، والأموات، وم� التزمه المكّلف بنذر اأو اإج�رة اأو غيرهم�، وفي 

عّد الأخيرة في الواجب م�ص�محة اإذ الواجب هو الوف�ء ب�لنذر ونحوه ل عنوان ال�صالة، 

.
(3( 

والمندوبة اأكثر من اأن ُتح�صى منه� الرواتب اليومية..«

فهي  ال�صريعة،  »واأّم����   :{ بهجت  تقي  محمد  ال�صيخ  العظمى  اهلل  اآي��ة  وق���ل 

تت�صّمن اأحك�مً� وت�صريع�ت مختلفة، وفي مج�لت متنّوعة. وبع�ض هذه الأحك�م يعرفه 

المكّلف ب�ل�صرورة، لو�صوحه وبداهته في دين الإ�صالم، كوجوب ال�صالة و�صي�م �صهر 

.
(4(

رم�ص�ن«

ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ  چ  واإّي�كم مّمن ق�ل اهلل تع�لى فيهم:  جعلن� اهلل 

 (5( چ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
اإّنه على م� ي�ص�ء قدير وب�لإج�بة جدير.

)1) �صورة الإ�صراء، الآية 78.
)2) ثقة الإ�صالم ال�صيخ محمد بن يعقوب الكليني، الك�في، ج 3، �ض 271 - 272، ب�ب فر�ض ال�صالة، ط: الدار الإ�صالمية.

)3) الإم�م الخميني، تحرير الو�صيلة، ج 1، �ض 124.
)4) ال�صيخ محمد تقي بهجت، تو�صيح الم�ص�ئل، ج 1، �ض 2.

)5) �صورة الحج، الآية 41.
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المفاهيم الرئيسة
ح فقه�ء اللغة ب�أنَّه� من الألف�ظ الم�صتركة، ف�ل�صالة  ال�صالة لغًة الدع�ء، و�صرَّ  -

من اهلِل رحمٌة، ومن المخلوقين المالئكِة والإْن�ِض والِجنِّ القي�ُم والركوُع وال�صجوُد 

يِر والَهَوامِّ الت�صبيح. والدع�ُء والت�صبيُح وال�صتغف�ر، وال�صالُة من الطَّ

اأفع�ل  اأّنه�  التعريف�ت  واأج��ود  لل�صالة،  ال�صرعي  التعريف  في  الفقه�ء  اختلف   -

مفتتحة ب�لتكبير، مختتمة ب�لت�صليم للقربى.

الخم�ض  ال�صلوات  على  »�ل�����ص��الة«  لفظ  اإط���الق  الكريم  ال��ق��راآن  يق�صر  ل��م   -

المفرو�صة؛ بل اأطلقه على مع�ن اأخرى هي: الدع�ء، ال�صتغف�ر، بيوت ال�صالة، 

القراءة، الإ�صالم، �صالة الأنبي�ء والأمم الم��صية.

ال�صتغف�ر،  الذكر،  منه�:  اأخ��رى  ب�ألف�ظ  المفرو�صة  ال�صالة  عن  القراآن  عّبر   -

الإيم�ن.

طلق عليه� لفظ ال�صالة يجده� ل تعدو اأربع ح�لت: 
ُ
ل في المع�ني التي اأ اإنَّ المت�أمِّ  -

ا�صتعم�ل كلمة )ال�صالة( في معن�ه� الأ�صلي ك�لدع�ء، اإطالق الكّل على البع�ض 

مثل اإطالق ال�صالة على �صالة الخوف، اإطالق لفظ ال�صالة على بيوت ال�صالة، 

اأوعلى غيره� ك�لإ�صالم والإيم�ن والرحمة والمغفرة.

اإنَّ اإطالق لفظ ال�صالة على غيره� هدفه اإظه�ر ال�صلة الوثيقة بين المعنيين.  -

ال�صالة واجبة: ب�لكت�ب، وال�صّنة، واإجم�ع الأّمة، وجوب عينّي على كّل م�صلم ب�لغ   -

ع�قل ذكرًا ك�ن اأو اأنثى حّرًا ك�ن اأو عبدًا، وي�صقط وجوبه� فقط على الأنثى في 

ح�لتي النف��ض والحي�ض.



أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس الثاني

تاريخ الصالة

1 . .Rح اأنَّ ال�صالة فر�صت على الأنبي�ء يو�صٍّ

ف اإلى ت�ريخ ت�صريع ال�صالة في الإ�صالم. . 2 يتعرَّ

3 . .Q ي�صرح مك�نة ال�صالة في �صريعة النبي اإبراهيم





مقّدمة
ُذكرت بع�ض التف��صيل المتعّلقة ب�ِصير اأنبي�ء اهلل تع�لى ور�صله �صلوات اهلل عليهم في 

الكثير من �صور كت�ب اهلل المجيد، اإّل اأّن الت�أكيد في )�صورة الأنبي�ء( ك�ن اأغلبه على 

اأّن هوؤلء العظ�م عندم� ك�نوا يبتلون ب�ل�ص�ئق�ت اأو اإذا نزل في �ص�حتهم بالء اأو مكروه، 

تع�لى راجين لطفه وعونه، وك�ن اهلل  التو�ّصل وال�صتع�نة ب�هلل  يد  ُي�ص�رعون بمّد  ك�نوا 

ل،  كيف  والرزاي�.  البالي�  �صيول  من  وُينّجيهم  المغلقة،  الطرق  اأم�مهم  يفتح  �صبح�نه 

وهم الذين جعلهم اهلل تع�لى اأئمة اأبرارًا يهدون ب�أمره اآن�ء الليل وكل النه�ر، واأخبرن� 

ٻ  ٱ  چ  �صبح�نه:  فق�ل  ال�صالة،  واإق�م  الخيرات  فعل  اإليهم  اأوح�ه  مّم�  اأّن 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ 

نبّين�  اأخبرن�  وقد  اإليهم جميعً�،  تع�لى  اأوح�ه اهلل  مّم�  ال�صالة  ف�إق�مة   ،
(1( چ  ٺ 

الم�صطفى P اأّنهم R اأخوة من اأّمه�ت �صّتى دينهم واحد من اأولهم اإلى خ�تمهم، 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ  واحدة:  و�ُصّنتهم 

.
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې چ )2)

نهج األنبياء
قد ج�ءت اآي�ت كثيرة في القراآن الكريم تت�صّمن م� يدّل على افترا�ض ال�صالة على 

المب�ركة  الآي�ت  نبّين� الم�صطفى P، ومن هذه  الذين بعثوا قبل  الأنبي�ء والمر�صلين 

ذكُر اهلل عّز وجّل لجملة من الأنبي�ء ب�أو�ص�فهم، ثم قوله جل �ص�أنه: چ ڎ ڎ ڈ ڈ 

)1) �صورة الأنبي�ء، الآية 73.
)2) �صورة الأحزاب، الآيت�ن 38 � 39.
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ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
بقوله:  المب�ركة  الآية  هذه  تع�لى  اهلل  واأتبع  چ،  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ 
، فت�أّمل رحمك 

چ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ چ)1)
 ،Q اهلل تع�لى كيف اأّن النبّيين من ذرّية اآدم ومن الذين حملهم اهلل تع�لى مع نوح

من  واجتب�ه  اهلل  هداه  من  وكّل  وال�صالم،  التحية  عليهم�  ويعقوب  اإبراهيم  ذرية  ومن 

 R  ذراريهم هم اأهل ال�صالة ومقيميه�، ثم اأخبر تع�لى اأّنه خلف من بعد المذكورين

من  المخزية.  العقوبة  بمالق�ة  اهلل  توّعدهم  ال�صهوات  واّتبعوا  ال�صالة  اأ�ص�عوا  خلف 

خالل م� تقّدم يظهر لن� بو�صوح اأّن ال�صالة هي نهج الأنبي�ء، ومقترن وجوده� بوجودهم 

�صلوات اهلل عليهم، وبن�ءًا على ذلك ُيمكن اعتب�ر ال�صالة اأقدم العب�دات ت�ريخً�، وهي 

 ،
(2( 

من العب�دات التي لم تنفك �صريعة منه�، واإن اختلفت �صوره� من �صرع اإلى �صرع

ونحن فيم� يلي �صن�صتعر�ض �صواهد على هذا الأمر وذلك عبر جملة من اآي�ت كت�ب اهلل 

المجيد كونه تبي�نً� ل ُتهدم اأرك�نه، وهو الثقل الأكبر وم�صدر الت�صريع الأول، ومن خالل 

الرواي�ت ال�صريفة التي وردتن� عن الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�ض وطّهرهم تطهيرًا، 

 P المر�صلين  اإم���م  واأحف�د  الأنبي�ء  خ�تم  وورث��ة  و�صفرته،  اهلل  كت�ب  اأع��دال  كونهم 

الطّيبين الط�هرين، وهم اأهل بيت النبّوة ومو�صع الر�ص�لة، ومختلف المالئكة ومهبط 

الوحي والتنزيل.

ِّيَِّة آََدَم ونوح صالة النَِّبيِّيَن ِمْن ُذر
لب فيه عّمه زيد  حّدد مولن� الإم�م جعفر بن محمد ال�ص�دق Qالمك�ن الذي �صُ

ال�صهيد ر�صوان اهلل عليه في الكوفة، ثم م�صى حتى انتهى اإلى ط�ق الزي�تين، وهو اآخر 

ال�صراجين، فنزل، وق�ل ل�ص�حبه: »�نزل ف�إّن هذ� �لمو�صع ك�ن م�صجد �لكوفة �لأول 

)1) �صورة مريم، الآيت�ن 58 - 59.
)2) الح�صين بن محمد بن المف�صل »الراغب الأ�صفه�ني«، مفردات األف�ظ القراآن، ج 1، �ض 590، ط: دار القلم، دم�صق.
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، ف�أبون� اآدم Q قد خّط م�صجدًا 
(1( 

�لذي خّطه �آدم Q، و�أن� �أكره �أن �أدخله ر�كب�ً«

كي ُي�صّلي لرّبه �صبح�نه وتع�لى. كم� بنى البيت الحرام قبل ذلك، وو�صع اأ�ص��صه، وك�ص�ه 

.
(2( 

ال�صعر، وحّج اإليه

و�ص�أل اأبو بكر الح�صرمي مولن� الإم�م اأبو جعفر محمد بن علي الب�قرL ق�ئاًل: 

�أب�  ي�  »�لكوفة   :Q فق�ل  اهلل P؟  ر�صول  وحرم  اهلل  حرم  بعد  اأف�صل  البق�ع  اأّي 

بكر هي �لزكية �لط�هرة فيه� قبور �لنبّيين �لمر�صلين، وغير �لمر�صلين، و�لأو�صي�ء 

�إل وقد �صّلى  نبي�ً  �لذي لم يبعث �هلل  �ل�صهلة -   - �ل�ص�دقين، وفيه� م�صجد �صهيل 

بن محمد  الإم���م جعفر  مولن�  ب�صير عن  اأبو  الكلم�ت  روى هذه  وكذلك   ،
(3(  

فيه...«

 .
(4(

ال�ص�دق Qبعين لفظه، ف�أمعن النظر فيه

»لّم� م�ت  ق�ل:  اأّن��ه   ،Q ال�ص�دق  الإم���م  �صن�ن، عن مولن�  بن  وروى عبد اهلل 

Q( لجبر�ئيل: تقّدم  �ل�صالة عليه، ق�ل هبة �هلل )نبي �هلل �صيث  �إلى  �آدم فبلغ 

لأبيك،  ب�ل�صجود  �أمرن�  �هلل  �إّن  جبر�ئيل:  فق�ل  �هلل،  نبي  على  ف�صل  �هلل،  ر�صول  ي� 

فل�صن� نتقّدم �أبر�ر ولده، و�أنت من �أبّرهم، فتقّدم فكّبر عليه خم�ص�ً عّدة �ل�صلو�ت �لتي 

.
(5(

فر�صه� �هلل على �أّمة محمد P، وهي �ل�صنة �لج�رية في ولده �إلى يوم �لقي�مة«

واأّم� �صالة نبي اهلل اإدري�ض Q: ف�ص�هده� الآية المتقّدمة كونه من الذين چ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ، ثم قول اإم�من� ال�ص�دق جعفر بن محمد L وهو 
ف�صلِّ  �ل�صهلة،  م�صجد  ف�ئت  �لكوفة،  دخلت  »�إذ�  ويوّجهه:  مهران  ابن  �ص�حبه  يو�صي 

Q فيه، و��ص�أل �هلل ح�جتك لدينك ودني�ك، ف�إّن م�صجد �ل�صهلة بيت �إدري�س �لنبي

)1) ثقة الإ�صالم اأبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني، الك�في، ج 8، �ض 280، حديث نوح Q يوم القي�مة... �ض: 267.
)2) ال�صيخ ال�صدوق محمد بن علي بن الح�صين بن ب�بويه القمي، من ل يح�صره الفقيه، ج 2، �ض 229. ب�ب في حج الأنبي�ء 

والمر�صلين 

)3) �صيخ الط�ئفة اأبو جعفر محمد بن الح�صن الطو�صي، تهذيب الأحك�م في �صرح المقنعة، ج 6، �ض31، ب�ب ف�صل الكوفة 
والموا�صع التي ي�صتحب فيه� ال�صالة.... 

)4) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، دار اإحي�ء التراث العربي، الطبعة الث�نية، 1403ه�، ج 97، �ض 436.
)5) الم�صدر ال�ص�بق، ج 1، �ض 163، ب�ب ال�صالة على الميت.
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.
(1(

�لذي ك�ن يخيط فيه، وُي�صّلي فيه... �إلى �آخر كالمه �صالم �هلل وتحّي�ته عليه »

ولقد حظيت ال�صالة ب�لمرتبة الث�نية بعد التوحيد في ال�صريعة التي �صّرعه� اهلل لنبّيه 

نوح Qواإليك بي�ن م� اأ�صرن� اإليه من كالم مولن� الإم�م اأبو جعفر الب�قر فيم� حمله 

عن اآب�ئه الكرام R حيث ق�ل: »ك�نت �صريعة نوح Q �أن ُيعبد �هلل ب�لتوحيد، 

و�لإخال�س، وخلع �لأند�د، وهي �لفطرة �لتي فطر �لن��س عليه�، و�أخذ ميث�قه على 

�أن يعبدو� �هلل، ول ي�صركو� به �صيئ�ً، و�أمره ب�ل�صالة، و�لأمر  Q، و�لنبّيين  نوح 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ   (2(
و�لحر�م....« و�ل��ح��الل  و�لنهي، 

.
ک ک گ گ..چ )3)

صالة إبراهيم وآل إبراهيم
وابنه  ّمن� ه�جر 

ُ
اأ اأ�صكن  اإبراهيم حين  خليله  اقت�ّض من خبر  فيم�  تع�لى  اهلل  ق�ل 

ا�صم�عيل R جوار اأ�ص�ض البيت الحرام، وابتهل اإلى اهلل ق�ئاًل: چ ڍ ڌ ڌ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
، وحكى الب�ري �صبح�نه في فرق�نه الحكيم ابته�ًل اآخر 

گ ڳ ڳ... چ )4)
من ابته�لت خليله اإبراهيم بعد اأن وهب اهلل له على الكبر اإ�صم�عيل واإ�صح�ق، فحمد 

اهلل وتوّجه اإليه داعيً�: چ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ چ 

 .
(5(

به�  التي حظيت  Qب�لمك�نة عينه�  اإبراهيم  �صريعة  ال�صالة في  كذلك حظيت 

Q، فقد روى مولن� الإم�م ال�ص�دق فيم� حمله عن اآب�ئه  في �صريعة نبّي اهلل نوح 

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 11، �ض 280.
)2) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 8، �ض 267، حديث نوح Q يوم القي�مة، ط: الدار الإ�صالمية.

)3) �صورة مريم، الآية 58.
)4) �صورة اإبراهيم، الآية 37.
)5) �صورة اإبراهيم، الآية 40.
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�إبر�هيم  �صريعة  وك���ن��ت  �صنة،  �أل��ف   L و�إب��ر�ه��ي��م  ن��وح  بين  »ك���ن   :R الكرام

عليه� وهي  �لن��س  �لتي فطر  �لفطرة  وه��ي  �لأن���د�د،  و�لإخ��ال���س، وخلع  ب�لتوحيد، 

�لحنيفية، و�أخذ عليه ميث�قه، و�أن ل يعبد �إل �هلل، ول ي�صرك به �صيئ�ً، ق�ل: و�أمره 

.
(1(

ب�ل�صالة، و�لأمر و�لنهي...«

اإبراهيم  بن  اإ�صم�عيل  المر�صل  نبّيه  الكريم  القراآن  في  تع�لى  اهلل  مدح  اأن  وبعد 

الخليل L وو�صفه ب�أّنه �ص�دق الوعد حكى لن� �صيئً� من �صيرته، فق�ل: چ ڦ ڦ 

جلَّ 
َ
، وهذا النعت من اأ�صرَف الِخ�ص�ل واأ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ )2)
ته من عترته، وع�صيرته وقومه كم� هو ظ�هر اللفظ. ال�صف�ت، والمراد ب�أهله: خ��صّ

Qقومه  �صعيب  الأنبي�ء  َمَر خطيب 
َ
والتطهير اأ التوحيد  اإلى  تدعو  ال�صالة  ولأّن 

ب�إيف�ء الحقوق،  واأمرهم  المكي�ل والميزان  الأنداد ونه�هم عن بخ�ض  ب�لتوحيد، وخلع 

فم� زاد قومه اإل اإعرا�صً� وبعدًا عنه ق�ئلين له: چ ۀ ہ ہ ہ ہ 

اإِذ ك�نوا 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ )3) 

مور !! وك�نوا يت�صّورون 
ُ
يعتبرون اأنف�صهم ذوي فهم، واأّن �صعيبً� - والعي�ذ ب�هلل - يجهل الأ

مت�ص�ئلين اأنَّ هذه ال�صالة م� ع�صى اأن توؤّثر في تطفيف المكي�ل وبخ�ض الميزان؟ على 

اأّنه من المعلوم اأّن اأقوى عالقة ورابطة هي العالقة الموجودة بين اإق�مة ال�صالة، وبين 

ال�صدق والأم�نة.

Q صالة ذرية نبي اهلل يعقوب
منهم ث�لث اأولو العزم من الر�صل كليم اهلل تع�لى مو�صى Q عندم� اأتى الوادي 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  چ  �صبح�نه:  الب�ري  فخ�طبه  الر�ص�لة،  وتلّقى  طوى،  المقّد�ض 

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 73، �ض 68.
)2) �صورة مريم، الآية 55.

)3) �صورة هود، الآية 87.
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و�ص�رت اأي�م الدعوة اإلى اهلل حتى اأوحى اهلل اإليه 
ٺ ٺ ٺ ٺ چ )1) 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  چ   :L ولأخيه نبّي اهلل ه�رون 

.
ۉ ۉې ې ې چ )2)

الإم�م  L، فقد روي عن  �صليم�ن بن داود  الذاكر  والأّواب  ال�ص�كر،  النبي  واأّم� 

ال�ص�دق Qاأّن هذا النبي العظيم ك�ن ُي�صّلي الغداة )ال�صبح( في ال�ص�م، والظهر 

.
(3( 

في بالد ف�ر�ض

النبي  لهذا  بب�ص�رته  تع�لى  اهلل  قرنه�  Qفقد  زكري�  اهلل  نبي  �صالة  واأّم��� خبر 

اآن�ء  ُتتلى  اآي�ت  الحكيم  بفرق�نه  تع�لى  اهلل  Qفخّلده�  يحيى  له  وهب  لم�  العظيم 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  النه�ر:  واأط��راف  الليل 

، وقد اأخبرن� اهلل �صبح�نه 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ )4)

وتع�لى عن رابع اأولي العزم من الر�صل عي�صى الم�صيح Q ب�أّنه ق�ل، وهو في المهد 

�صبّيً�: چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

فبعد   O مريم  الط�هرة  البتول  اأّمه  وكذلك   .
(5( چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  �ص�أنه:  جّل  عنده  المنزلة  بعظيم  اهلل  اأكرمه�  اأن 

ے  چ  المالئكة:  خ�طبته� 
 (6(

چ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
لتكون من ال�ص�كرين للمنعم جّل �ص�أنه على 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ )7) 
هذه النعمة العظيمة. وينقل لن� القراآن الكريم اأّن ال�صالة هي ث�ني الو�ص�ي� التي اأو�صى 

به� لقم�ن الحكيم ابنه، وهو يعظه، فق�ل له اأوًل: چ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 

)1) �صورة طه، الآية 14.
)2) �صورة يون�ض، الآية 87.

)3) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 14، �ض 99.
)4) �صورة اآل عمران، الآية 39.

)5) �صورة مريم، الآيت�ن 30 �31.
)6) �صورة اآل عمران، الآية 42.
)7) �صورة اآل عمران، الآية 43.
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چې ې ې ې ى ى ائ ائ  له:  ق�ئاًل  ثم خ�طبه 
 (1( چ  ڄ 

.
ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ )2)

ومن الآي�ت الكريمة الداّلة على اأّن ال�صالة ك�نت مفرو�صة على اأهل الكت�ب قول اهلل 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  چ  عّز وجّل: 

، ومن المعلوم 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ چ)3)

لدين� اأّن اهلل �صبح�نه وتع�لى جمع الأنبي�ء R ليلة الإ�صراء والمعراج، ف�صّلى بهم 

خ�تم المر�صلين P اإم�مً�، وهم ك�نوا ُي�صّلون ب�صالته، ول �صّك اأّن هوؤلء الم�أمومين 

من اأنبي�ء اهلل ور�صله ك�نوا يقتدون ب�إم�م الأئمة ر�صول اهلل محمد P، ف�إذا كّبر كّبروا، 

واإذا قراأ اأن�صتوا، واإذا ق�م ق�موا، واإذا ركع ركعوا، واإذا �صجد �صجدوا، واإذا قعد قعدوا، 

واإذا �صّلم �صّلموا من ورائه �صلوات اهلل عليه واآله وعليهم جميعً�، فهذا م� يقت�صيه ال�صرع 

لة اإّن الرواي�ت  في اقتداء الم�أموم ب�لإم�م في كّل اأفع�له حذو القّذة ب�لقّذة، وب�لمح�صّ

 R في ذكر �صالة بقية الأنبي�ء - R الواردة عن اأئّمة الهدى من اأهل بيت النبّوة

- كثيرة، ولول خوف ال�ص�أم لأطلقن� في ا�صتق�ص�ئه� عن�ن القلم، لكن الذي ذكرن�ه ك�ٍف 

لم� اأردن�ه، واهلل الموّفق.

تاريخ الصالة في اإلسالم
اأجمع علم�ء الإ�صالم ق�طبة على اأّن ال�صلوات الخم�ض قد ُفر�صت على الأّمة المحّمدية 

ولأّن  تع�لى،  اهلل  على  واف��دًا   P النبّيين خ�تم  ك�ن  حيث  والمعراج  الإ�صراء  ليلة  في 

�صيف الكريم كريم، اأتحفه موله بهذه التحفة التي هي غّرة الط�ع�ت وراأ�ض المع�مالت 

ُفر�صت  اأّنه�  المزاي�  ومن هذه  كثيرة،  لمزاي�  العب�دات  �ص�ئر  وف�صله� على  والقرب�ت، 

)1) �صورة لقم�ن، الآية 13.

)2) �صورة لقم�ن، الآية 17.
)3) �صورة البينة، الآيت�ن 4- 5.
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في ذاك المق�م الأ�صنى على ب�ص�ط العّزة بح�صرة المالأ الأعلى، وفي هذا تنويه بهذه 

ُيعتنى بقوله من علم�ء  اأقوال من  الط�عة، وت�صريف له� على �ص�ئر الط�ع�ت، واتفقت 

الإ�صالم على اأّن الإ�صراء ك�ن بمّكة المكّرمة قبل الهجرة النبوّية على مه�جره� العظيم 

 P به �صري 
ُ
اأ التي  ال�صنة  في  اختلفوا  ثم  ال�صالم،  واأزك��ى  ال�صالة  اأف�صل  بيته  واأه��ل 

فيه� فقيل: في ال�صنة الث�نية من البعثة كم� هو مروي عن ابن عب��ض، وقيل في ال�صنة 

الث�لثة منه� كم� في الخرائج، عن اأمير الموؤمنين Q، وقيل في ال�صنة الخ�م�صة، اأو 

ال�ص�د�صة، وقيل وقيل، وقيل... والأقوال المنقولة في تعيينه� مختلفة، لي�ض فيه� م� ُيقطع 

ة، وبين كون  به، ولكن المتتّبع يعلم اأّنه ل من�ف�ة بين كونه P ك�ن ُي�صّلي �صالة خ��صّ

ال�صلوات الخم�ض ُفر�صت عليه في ال�صم�ء ليلة الإ�صراء، ف�إّن فر�ض اأ�صل �صالته ك�ن 

اأتب�عه.  قبل ذلك، واإّن هذا الأمر لم يكن خ�فيً� على من ع�داه من قري�ض ف�صاًل عن 

والأخب�ر التي اأورده� جملة من علم�ء الم�صلمين وتن�ّض على �صالة النبي P منذ بدء 

ًة لأّمِتِه، وكذلك ن�فلة الليل قد ك�نت م�صروعة  بعثته كثيرة حيث ك�َنت َفر�صً� َعَليِه، و�ُصنَّ

 P بن�ض الكت�ب المجيد، والذي فيه اأي�صً� عّدة من الآي�ت الكريمة تدّل على اأّنه P له

ك�ن ُيقيم ال�صالة منذ بعثه اهلل نبّيً� كقوله تع�لى في �صورة العلق: چڻ ڻ ۀ ۀ 

، و�صورة العلق هي اأول �صورة نزلت على ر�صول اهلل P كم� هو معلوم، 
ہ ہ ہ چ )1)

وفي تف�صير هذه الآي�ت يقول العاّلمة الطب�طب�ئي اأعلى اهلل مق�مه: المراد ب�لعبد الذي 

ك�ن ُي�صّلي هو النبي P على م� ُي�صتف�د من اآخر الآي�ت حيث ينه�ه P عن ط�عة ذلك 

اأول م�  ال�صورة  الآي�ت - على تقدير كون  ب�ل�صجود والقتراب، و�صي�ق  وي�أمره  الن�هي، 

القراآن،  النبي P قبل نزول  القراآن ونزوله� دفعة واحدة - يدّل على �صالة  نزل من 

اأّنه لم تكن ال�صالة  وفيه دللة على نبّوته قبل ر�ص�لته ب�لقراآن، واأّم� م� ذكره بع�صهم 

مفرو�صة في اأول البعثة، واإّنم� �ُصّرعت ليلة المعراج على م� في الأخب�ر، وقوله تع�لى: 

)1) �صورة العلق، الآيت�ن 9 - 10.
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من  الم�صلَّم  اأّن  ففيه   ،
(1( چ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ 

ة ركعتين ركعتين ليلة  دللته� اأّن ال�صلوات الخم�ض اليومية اإّنم� ُفر�صت بهيئته� الخ��صّ

ال�صور المّكية،  المعراج، ول دللة فيه� على عدم ت�صريعه� قبل، وقد ورد في كثير من 

بتعبيرات  ال�صالة  ذكر  وغيرهم�  والمزّمل  ك�لمّدثر  الإ�صراء  �صورة  قبل  الن�زلة  ومنه� 

.
(2( 

مختلفة

R صالة النبي مع خديجة وعلي
خديجة  الموؤمنين  اأّم  مع   P النبّي �صالة  ذكر  الرواي�ت  من  العديد  في  ج�ء  قد 

واأمير الموؤمنين علي L في اأول البعثة النبوّية ال�صريفة، ومن هذه الرواي�ت م� رواه 

اإ�صم�عيل بن اأي��ض بن عفيف عن اأبيه عن جده عفيف ق�ل: كنت اأمرءًا ت�جرًا فقدمت 

وك�ن  �صديقً�  لي  العب��ض  وك�ن  المطلب  عبد  بن  العب��ض  على  فنزلت  الحج  اأي���م  مكة 

اإذ  بمنى  والعب��ض  اأن�  فبينم�  المو�صم،  اأي�م  فيبيعه  القطن  ي�صتري  اليمن  اإلى  يختلف 

ج�ء رجل �ص�ب حين حلقت ال�صم�ض في ال�صم�ء فرمى بب�صره اإلى ال�صم�ء ثم ا�صتقبل 

الكعبة فلبث م�صتقبله�، حتى ج�ء غالم فق�م عن يمينه فلم يلبث اأن ج�ءت امراأة فق�مت 

خلفهم� فركع ال�ص�ب وركع الغالم والمراأة فخّر ال�ص�ب �ص�جدًا ف�صجدا معه فرفع فرفع 

اأمٌر عظيم. فقلت: ويحك م� هذا؟  اأمٌر عظيم فق�ل:  ي� عب��ض  والمراأة فقلت:  الغالم 

فق�ل: هذا ابن اأخي محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب يزعم اأّن اهلل تع�لى بعثه ر�صوًل 

واأّن كنوز ك�صرى وقي�صر �صتفتح عليه، وهذا الغالم ابن اأخي علي بن اأبي ط�لب، وهذه 

المراأة خديجة بنت خويلد زوجة محّمد قد ت�بع�ه على دينه، م� على ظهر الأر�ض كله� 

على هذا الدين غير هوؤلء. ق�ل عبد اهلل الكندي بعدم� ر�صخ الإ�صالم في قلبه: ليتني 

.(3(
كنت رابعً�

)1) �صورة الإ�صراء، الآية 78.
)2) المف�صر ال�صيد محمد ح�صين الطب�طب�ئي، الميزان في تف�صير القراآن، بي�ن روائي لتف�صير �صورة العلق.

)3) الثعلبي، الك�صف والبي�ن عن تف�صير القراآن، ج5، �ض84. 
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Q- في خطبته الم�صّم�ة ب�لق��صعة -:  اأمير الموؤمنين علّي  وق�ل مولن� الإم�م 

ب��ِح��ر�ء، ف����أر�ه ول ي��ر�ه غيري، ول��م َيجمع بيت  ُي��ج���ور في ك��ّل �صنة   P ولقد ك�ن«

و�حد يومئٍذ في �لإ�صالم غيَر ر�صول �هلل P وخديجة، و�أن� ث�لثهم�؛ �أرى نور �لوحي 

.
(1( 

و�لر�ص�لة، و�أ�صّم ريح �لنبّوة«

الصالة على ما هي اليوم عليه
يقول العاّلمة المحّقق ال�صيد جعفر مرت�صى الع�ملي - بعد اأن اأورد روايتين عن ن�فع 

بن جبير والح�صن الب�صري مف�دهم� اأّن �صالة الح�صر اأول م� ُفر�صت ُفر�صت اأربعً� -: 

ال�صيعة، وعند  وال�صحيحة عند  الث�بتة  الرواي�ت  لوجود  ن�صتطيع قبول ذلك،  ولكّنن� ل 

اأن  اإل  اأوًل ركعتين، ثم زيد فيه� -  ُفر�صت  اأّن �صالة الح�صر قد  الداّلة على  غيرهم، 

بلغت اإلى النبي P اأوًل ك�ملة - ولكن الم�صلحة ك�نت تلزم 
ُ
يكون المراد: اأّن ال�صالة اأ

اأوًل بركعتين ثم �ص�رت تلزم ب�لكل، وفّو�ض اإلى النبي الأعظم P اأمر تبليغ ذلك في 

.
(2( 

الوقت المن��صب

Qيقول  ال�ص�دق  اهلل  عبد  اأب���  �صمعت  ق���ل:  ي�ص�ر  بن  الف�صيل  �صحيحة  وف��ي 

لبع�ض اأ�صح�ب قي�ض الم��صر: »�إّن �هلل عّز وجّل �أّدب نبّيه، ف�أح�صن �أدبه، فلّم� �أكمل له 

ّم��ة لي�صو�س 
ُ
، ثّم فّو�س �إليه �أمر �لدين و�لأ

�لأدب ق�ل: چ ڱ ڱ ڱ ںچ )3)

و�إّن   ،
(4( چ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  وج��ّل:  ع��ّز  فق�ل  ع��ب���ده، 

�لقد�س، ل يزّل ول ُيخط�أ في �صيء  بروح  موؤيَّد�ً  ق�ً  د�ً موفَّ ر�صول �هلل P ك�ن م�صدَّ

مّم� ي�صو�س به �لخلق، فت�أّدب ب�آد�ب �هلل، ثم �إّن �هلل عّز وجّل فر�س �ل�صالة ركعتين 

�لمغرب  و�إل��ى  ركعتين،  �لركعتين  �إلى   P هلل� ر�صول  ف�أ�ص�ف  ركع�ت،  ركعتين ع�صر 

)1) عز الدين اأبن اأبي الحديد المدائني، �صرح نهج البالغة، ج 13 �ض 198، طبعة 1: دار الكتب العلمية.

)2) ال�صيد جعفر مرت�صى الع�ملي، ال�صحيح من �صيرة النبي الأعظم، ج 4، �ض 297، ط 4: دار اله�دي..
)3) �صورة القلم، الآية 4.

)4) �صورة الح�صر، الآية 7.
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ركعة ف�ص�رت عديل �لفري�صة ل يجوز تركهّن �إل في �صفر، و�أفرد �لركعة في �لمغرب، 

فتركه� ق�ئمة في �ل�صفر و�لح�صر، ف�أج�ز �هلل عّز وجّل له ذلك كله، ف�ص�رت �لفري�صة 

�صبع ع�صرة ركعة، ثم �صّن ر�صول �هلل P �لنو�فل �أربع�ً وثالثين ركعة مثلي �لفري�صة، 

ف�أج�ز �هلل عّز وجّل له ذلك و�لفري�صة و�لن�فلة �إحدى وخم�صون ركعة منه� ركعت�ن 

 
.
(1( 

بعد �لعتمة ج�ل�ص�ً تعّد بركعة مك�ن �لوتر«

بن  علي  ���ص���أل  اأّن���ه  الم�صيب  ب��ن  �صعيد  ع��ن  ب���إ���ص��ن���ده  ال�����ص��دوق  ال�صيخ  وي���روي 

اليوم عليه؟  الم�صلمين على م� هي  ال�صالة على  الح�صين L، فق�ل: متى فر�صت 

فق�ل Q: »ب�لمدينة حين ظهرت �لدعوة وقوي �لإ�صالم، وكتب �هلل على �لم�صلمين 

�لجه�د ز�د ر�صول �هلل P في �ل�صالة �صبع ركع�ت في �لظهر ركعتين، وفي �لع�صر 

ركعتين، وفي �لمغرب ركعة، وفي �لع�ص�ء �لآخرة ركعتين، و�أقّر �لفجر على م� ُفر�صت 

العن�ية،  لأهل  كف�ية  القدر  هذا  وفي  عليه،  اهلل  �صالم  كالمه  اأخر  اإلى   
(2(

بمكة......«

و�صلى اهلل على �صّيدن� ومولن� ر�صول اهلل ُمحمد واآله الطّيبين الط�هرين.

)1) ثقة الإ�صالم ال�صيخ محمد بن يعقوب الكليني، الك�في،ج 1، �ض 266، ط الدار الإ�صالمية.
1319، ب�ب علة  454، حديث رقم:  1، �ض  الفقيه، ج  القمي، من ل يح�صره  ب�بويه  محمد بن علي بن الح�صين بن   (2(

التق�صير في ال�صفر، و علل ال�صرائع، ج 2، �ض 324، 16 ب�ب العلة التي من اأجله� تركت �صالة الفجر على ح�له�.
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المفاهيم الرئيسة
عليهم،  اهلل  �صلوات  بوجودهم  وجوده�  ومقترن  الأنبي�ء،  نهج  هي  ال�صالة  اإّن   -

وبن�ءًا على ذلك ُيمكن اعتب�ر ال�صالة اأقدم العب�دات ت�ريخً�، وهي من العب�دات 

التي لم تنفك �صريعة منه�، واإْن اختلفت �صوره� من �صرع اإلى �صرع.

ن�صتدّل على وجود ال�صالة في �صريعة الأنبي�ء ال�ص�بقين من خالل الآي�ت القراآنية،   -

التي بيَّنت وجود ال�صالة �صمن �صرائع الأنبي�ء ال�ص�بقين كثيرة منه�: چ ڍ ڌ 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ۉ ۉ ې ې ې ېى ى  چ  چ  گ گ گ ڳ ڳ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  چ  ائ  ائ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ.
اأجمع العلم�ء على اأّن ال�صلوات الخم�ض قد ُفر�صت على الأّمة المحّمدية في ليلة   -

.P صري به�
ُ
الإ�صراء واختلفوا في ال�صنة التي اأ

ة، وبين كون ال�صلوات الخم�ض ُفر�صت  ل من�ف�ة بين كونه P ك�ن ُي�صّلي �صالة خ��صّ  -

عليه في ال�صم�ء ليلة الإ�صراء ف�لن�ض القراآني يدل على اأنَّهP ك�ن ُيقيم ال�صالة منذ 

بعثه اهلل نبّيً� كقوله تع�لى في �صورة العلق: چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ.

اأوًل  تلزم  ك�نت  الم�صلحة  ولكن   - ك�ملة  اأوًل   P النبي اإلى  بلغت 
ُ
اأ ال�صالة  اإّن   -

بركعتين ثم �ص�رت تلزم ب�لكل، وفّو�ض اإلى النبي الأعظم P اأمر تبليغ ذلك في 

الوقت المن��صب وقد ق�مP ب�لتبليغ في المدينة المنّورة حين ظهرت الدعوة.



أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس الثالث

ُيدرك اأهّمية ال�صالة ويوؤّيد ذلك ب�ل�صواهد. . 1

من  . 2 بح�ل  ال�صالة  ت��رك  ج��واز  ع��دم  ف��ي  ال�صّر  يفهم 

الأحوال.

ي�صرح كيف تكون ال�صالة عمود الدين. . 3

الصالة عمود الدين





مقّدمة 
اهلل  اأّن   R واأو�صي�ئهم  الكرام  ور�صله  اأنبي�ء اهلل  �صير  والم�صهور من  المعروف 

اأولى مه�مهم ك�نت دعوة الخلق لتوحيد اهلل  اإليه، واأّن  �صبح�نه جعلهم �ص�دة الّداعين 

ب�لدعوة  ُيعتنى  م�  اأهّم  اأّن  اأي�صً�  �صيرتهم  والمعروف من  الأنداد،  وخلع  وتع�لى  تب�رك 

هم على فعله هو ال�صالة بعد التوحيد، فهي اأهّم المهّم�ت،  اإليه، وحّث الن��ض عليه، وح�صّ

القراآنية  الآي�ت  في ع�صرات  ال�صالة  تع�لى  اهلل  وقد ذكر  والواجب�ت،  الفرائ�ض  واآكد 

الكريمة، وج�ءت الأح�ديث ال�صريفة موؤّكدة وجوبه� واأهّميته�، وتحّث عليه� وُتحّذر اأ�صّد 

التحذير من تركه� اأو الته�ون به�، واإّن تركه� والتك��صل عنه� من �صف�ت المن�فقين كم� 

الم�صلم  بين  الف�رق  ال�صالة هي  اأّن  ال�صريفة مبّينة  والأح�ديث  الكريمة  الآي�ت  ج�ءت 

، واأّنه� من �صف�ت الموؤمنين المّتقين، وهي قّرة عين الم�صلم، اإليه� ُيفزع 
(1(

وغير الم�صلم

اإذا �ص�ق ال�صدر، وادلهّمت الخطوب كم� ك�ن يفعل مولن� ر�صول اهلل P، وقد ي�ص�أل 

ال�ص�ئل لم اأولت ال�صريعة الإ�صالمية ال�صمح�ء كّل هذه الأهّمية لل�صالة؟ وم� الميزة التي 

توجد في ال�صالة دون �ص�ئر العب�دات التي فر�صه� اهلل جّل �ص�أنه؟ 

اإّن وجوه اأهّمية ال�صالة كثيرة جدًا وي�صعب ا�صتق�ص�وؤه�، ومن هذه الوجوه م� قد 

 ،P عرفن�ه، ومنه� م� لم نعرفه، والحقيقة اأّنه ل يعلم اأهّميته� تم�م العلم اإل ر�صول اهلل

والأئمة المع�صومون من اأهل بيته R، واأم� نحن فُيمكنن� ال�صتف�دة في التعّرف على 

اأهّميته� من خالل تعريفه�، ومعن�ه� ووجوبه�، واأهدافه�، وف�ص�ئله� التي وردت  وجوه 

في كت�ب اهلل تع�لى والرواي�ت ال�صريفة المروية عن النبي الأكرم P وعترته الط�هرة 

)1) كم� �صي�أتي في الدر�صين الرابع والث�من، حيث ا�صتعر�صن� العديد من الرواي�ت هن�ك.
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R وبذلك ي�صتطيع كّل ك�تب متدّبر لهذا الأمر اأن ُيدلي بدلوه، فُي�صيء على جوانب 

من وجوه اأهّمية ال�صالة التي ظهرت له. 

وصيّة اهلل وأمره
اإذا نظرن� اإلى هذه الفري�صة العظيمة وجدن� اأّنه� تحتّل مك�نً� عظيمً� في الإ�صالم بل في 

كّل الر�ص�لت، ف�إّنه م� من نبيٍّ ُبعث ول ر�ص�لة نزلت اإل وفيه� الأمر ب�إق�مة ال�صالة كم� فيه� 

الأمر بتوحيد اهلل عّز وجّل، فهي عب�دة م�صتركة لجميع اأمم الأر�ض لأّنه� و�صّية اهلل واأمره 

للنبّيين والمر�صلين واأتب�عهم اإلى يوم الدين، وقد ق�ل رّبن� �صبح�نه ح�كيً� قول الم�صيح بن 

 ،
مريم Q: چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ )1)

واأمر اهلل حبيبه الم�صطفى P بقوله: چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
، وق�ل له: چ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ 

ڎ ڈ چ )2)
. اإلى غير ذلك من الآي�ت التي ُتبّين اأهّمية ال�صالة ومك�نته�.

ڭڭ چ )3)
رمقه  في  واخت�صر  اقت�صر  قد   P الأك��رم  النبّي  اأّن  العظمى  اأهّميته�  وجوه  ومن 

الأخير �ص�عة وداعه للدني� على الو�ص�ية به�، وهي كذلك اآخر و�ص�ي� اأنبي�ء اهلل تع�لى 

ور�صله R اإلى اأو�صي�ئهم، واأهليهم واأممهم، وقد كتب �صّيد الو�صّيين اأمير الموؤمنين 

و�صيك ي� ح�صن، وجميع �أهل بيتي وولدي، ومن بلغه 
ُ
علي Qفي و�صّيته: ».. �إّني �أ

كت�بي بتقوى �هلل رّبكم، ول تموتّن �إل و�نتم م�صلمون،..، �هلل �هلل في �ل�صالة، ف�إّنه� 

�إّنه� عمود دينكم،... �إلى �أن ق�ل: ف�إّن �آخر م� تكّلم به نبّيكم Q �أن  خير �لعمل، 

ق�ل: �أو�صيكم ب�ل�صعيفين: �لن�ص�ء، وم� ملكت �أيم�نكم. �ل�صالة �ل�صالة �ل�صالة...... 

.
(4(

�إلى �أخر م� �أو�صى به �صلو�ت �هلل و�صالمه عليه«

)1) �صورة مريم، الآية 31.
)2) �صورة الإ�صراء، الآيت�ن 78، 79.

)3) �صورة هود، الآية 114.
)4) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 7، �ض 47، ب�ب �صدق�ت النبيP و ف�طمة و الأئمة Rو و�ص�ي�هم. 



43 ارةال ومى  اردلا

عمود الدين
ر�صول  مولن�  جعله�  حتى  اهلل  دين  في  والرفيعة  الع�لية  المك�نة  ال�صالة  احتّلت 

ُبني عليه، وهذا  م�  �َصقط �صقط  اإذا  العمود  اأّن  المعلوم  الإ�صالم، ومن  اهلل P عمود 

اإم�من�  روى  وفي ذلك  �ص�أنه،  العظيم وعظم  الركن  يدّل دللة عظيمة على ف�صل هذا 

ال�ص�دق Qعن اآب�ئه الكرام عن جّده ر�صول اهلل P ق�ل: »مثل �ل�صالة مثل عمود 

و�لأوت�د و�لغ�ص�ء، و�إذ� �نك�صر �لعمود لم 
 (1( 

�لف�صط�ط، �إذ� ثبت �لعمود نفعت �لأطن�ب

.
(2( 

ينفع طنب ول وتد ول غ�ص�ء«

وا�صتع�ر مولن� الإم�م الب�قر Qمن م�صك�ة جّده �صيد المر�صلين قب�صً� من نور، 

فق�ل: »�ل�صالة عمود �لدين، مثله� كمثل عمود �لف�صط�ط، �إذ� ثبت �لعمود ثبت �لأوت�د 

العود على  . وحمل 
(3(  

وت��د ول طنب« يثبت  لم  و�نك�صر  �لعمود  م���ل  و�إذ�  و�لأط��ن���ب، 

ال�صالة من ب�ب الت�صبيه البليغ دليل وا�صح على اأّن ال�صالة اأف�صل م� �صواه� بف�ص�ده� 

يف�صد الدين ب�لكّلية ول ينتفع به كم� اأّن الف�صط�ط ل ينتفع به مع وجود الطنب والأوت�د 

. »ومن هن�، تكت�صب العب�دات، وعلى راأ�صه� ال�صالة، هذا القدر من 
(4( 

ب�نتف�ء العمود

الأهّمية، وُت�صّمى )ال�صالة( عمود الدين. ف�ل�صالة حينم� توؤّدى ب�نتب�ٍه وبح�صوِر قلٍب 

ليمالأ  يّت�صع مداه�  واإّنم�  وروحه،  الم�صّلي  قلب  في  تغر�صه  م�  ت�أثيره� على  يقت�صر  ل 

واإلى محّل  والأ�صرة،  البيت  رح�ب  اإلى  اأريجه  ي�صري  و�صًذى  نورًا  به  المحيطة  الأجواء 

.
(5( 

العمل ومجل�ض الأ�صدق�ء، واإلى كّل ربوع مدينته، بل، وكّل اآف�ق الحي�ة«

)1) الأطن�ب جمع الطنب، وهو حبل الخب�ء والخيمة، ل�ص�ن العرب ج 1، �ض 560.
)2) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 3، �ض 264، ب�ب ف�صل ال�صالة.

)3) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 4، �ض 23، 6 - ب�ب تحريم ال�صتخف�ف ب�ل�صالة و الته�ون به�. 
)4) المولى محمد �ص�لح الم�زندراني، �صرح اأ�صول الك�في، ج 12، �ض 63.

)5) الإم�م ال�صيد علي الُح�صيني الخ�منئي {، من اأعم�ق ال�صالة، �ض 71، طبعة جمعية المع�رف الإ�صالمية.
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أفضل الوسائل لذكر اهلل تعالى
جوهر ال�صالة وحقيقته� اأّنه� ذكر اهلل وحده، فهي رمز العبودية هلل، ودليل الت�صليم 

 :Q وعالمة الإيم�ن، واآية الإخال�ض لذا ق�ل اهلل �صبح�نه مخ�طبً� نبّيه الكليم مو�صى

، وهذه اآية من المحكم�ت 
چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ )1)

التي ُتبّين م�صداقً� من اأبرز م�ص�ديق وجوه اأهّمية ال�صالة، وذلك اأّن الإن�ص�ن يحت�ج في 

حي�ته التي يعي�صه� في هذا الع�لم، اإلى عمل ُيذّكره ب�هلل تع�لى، والقي�مة ودعوة الأنبي�ء، 

وهدف الخلق في فترات زمنية مختلفة، كي يحفظه من الغرق في دّوامة الغفلة والجهل، 

وتقوم ال�صالة بهذه الوظيفة المهّمة. اإنَّ هذا الأمر يدّل على عن�ية اهلل �صبح�نه بهذه 

ال�صالة، وعظم قدره� عنده جّل وعال، واأّن الم�صلم ل ُيط�لب بفعل هذه ال�صالة كيفم� 

ال�صرعية  ال�صالة  فُي�صّلي  القي�م،  حّق  ُيقيمه�  اأن  الم�صلم  من  المطلوب  واإّنم�  اتفق، 

له�  يكون  حتى  وبروحه�،  وم�صتحّب�ته�،  وخ�صوعه�،  وواجب�ته�،  واأرك�نه�،  ب�صروطه�، 

ڱ  چ  تع�لى:  اأمر اهلل عّز وجّل. لذلك ق�ل  وا�صتق�مته على  الأثر في حي�ته و�صلوكه 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ 
، ق�ل المف�ّصرون المراد )بذكر اهلل( في هذه الآية ال�صلوات الخم�ض.

ےچ)2)

أّول األسئلة في مواقف القيامة
�صير في الم�ص�در الإ�صالمية اإلى نحو من الأولوية في ترتيب النظر في �صح�ئف 

ُ
لقد اأ

اأعم�ل الن��ض وكتبهم يوم الح�ص�ب، فك�نت ال�صالة اأّول م� ُيح��صب عليه العبد، ووجدن� 

ُلون عن �صبب م� هم فيه من عذاب 
َ
اأّن القراآن الكريم ُي�صّور ح�ل اأهل الن�ر عندم� ُي�ْص�أ

خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  چ  تع�لى:  ق���ل  الم�صّلين.  من  نكن  لم  فيقولون: 

)1) �صورة طه، الآية 14.
)2) �صورة المن�فقون، الآية 9.
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، ف�ل�صالة من اأّول الأعم�ل التي كفر به� اأولئك المكّذبون، واأّول م� يندمون 
مسچ )1)

على ت�صييعه يوم القي�مة.

ل  الة، وهي �أوَّ ج�ء في الحديث الوارد عن مولن� ر�صول اهلل P: »�إّن عمود �لدين �ل�صّ

ّح لم ُينَظر في بقّية  م� ُينَظر فيه من عمل �بن �آدم، ف�إن �صّحت ُنِظَر في عمله، و�إن لم َت�صِ

، وفي نف�ض المعنى ج�ء حديث اآخر عن النبي الأكرم P اأّنه ق�ل: »�أّول م� ُينظر 
(2( 

عمله«

في عمل �لعبد في يوم �لقي�مة في �صالته، ف�إن ُقِبلت ُنظر في غيره�، و�إن لم ُتقَبل لم 

، وق�ل مولن� اأمير الموؤمنين Qمر�صدًا وموّجهً�: »و�علم �أّن 
(3( 

ُينظر في عمله ب�صيء«

 .
(4( 

كّل �صيء من عملك تبع ل�صالتك، فمن �َصّيع �ل�صالة، ف�إّنه لغيره� �أ�صيع«

تبّين لن� مّم� نطق به النبي الم�صطفى واأخوه علي المرت�صى L اأّن ال�صالة ل 

ُتعتبر اأّول م� ُيح��صب المرء عليه ذلك اليوم فح�صب، بل اإّن �صالمة �صحيفة �صالة المرء 

�صرط في النظر في �ص�ئر اأعم�له اأي�صً�، ق�ل مولن� الإم�م اأبو جعفر الب�قر Q: »�إّن 

، وق�ل اإم�من� ال�ص�دق 
(5(

�أّول م� ُيح��صب به �لعبد �ل�صالة، ف�إن ُقِبلت ُقِبل م� �صو�ه�«

جعفر بن محمدQ: ».. وفي �إق�مة �ل�صالة بحدوده� وركوعه� و�صجوده� وت�صليمه� 

�صالمة للعبد من �لن�ر، وفي قبول �صالة �لعبد يوم �لقي�مة قبول �ص�ئر �أعم�له، ف�إذ� 

�صلمت له �صالته �صلمت جميع �أعم�له، و�إن لم ت�صلم �صالته ورّدت عليه. رّد م� �صو�ه� 

، وفي حديث اآخر ق�ل Q: »�إّن �أّول م� ُي�ص�أل عنه �لعبد 
(6( 

من �لأعم�ل �ل�ص�لحة«

(7( 
�إذ� وقف بين يدي �هلل عّز وجّل �ل�صلو�ت �لمفرو�ص�ت،..«

)1) �صورة المدثر، الآيت�ن 42 - 43.
)2) الفقيه الُمْحّدث ال�صيخ ُمحّمْد بن الح�صن الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 4، �ض 31، 8 - ب�ب وجوب اإتم�م ال�صالة 

و اإق�مته�.

)3) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 82، �ض 227.
)4) ال�صيخ المفيد محمد بن محمد بن النعم�ن، الأم�لي، ج 1، �ض 267، المجل�ض الح�دي والثالثون، ن�صر موؤتمر ال�صيخ 

المفيد، قم.

)5) بح�ر الأنوار، ج 83، �ض 25.
)6) ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج  2، �ض 359، 77 ب�ب علة الت�صليم في ال�صالة.

)7) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج  4، �ض 118، 3 - ب�ب ا�صتحب�ب ال�صالة في اأول الوقت.
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وفي ذلك يقول الإم�م ال�صّيد علي الُح�صيني الخ�منئي {:

ل المع�صوم ب�لقول: اإّن ال�صالة هلل، اإذا ُقِبلت ُقِبل م� �صواه� من الخدم�ت  حين يتف�صّ

والجهود، واإذا ُرّدت ُرّد م� �صواه�، فهذا كالٌم يعر�ض اأم�من� حقيقة كبيرة. وتلك الحقيقة 

هي اأّن ال�صالة اإذا و�صعت في مو�صعه� المن��صب في المجتمع الإ�صالمّي ف�صوف تفتح 

كّل الجهود الم�ّدية والمعنوية البّن�ءة طريقه� نحو الأهداف والمب�دئ، وتو�صل المجتمع 

اإلى المحطة المث�لّية المطلوبة في الإ�صالم. واإذا ك�نت هن�ك غفلة عن اأهّمّية ال�صالة، 

تترك  ولن  �صحيح،  ب�صكل  الطريق  هذا  ُيطوى  لن  ف�صوف  له�  الكتراث  عدم  وج��رى 

الجهود والم�ص�عي ت�أثيره� الاّلزم في الإي�ص�ل اإلى القّمة التي ر�صمه� الإ�صالم للمجتمع 

 .
(1( 

الإن�ص�نّي

حرمان الشفاعة
اأطم�أن لقرب  تع�لى:  وب�رئه �صبح�نه  بين يدي خ�لقه  لل�صالة  الموؤمن  انت�صب  اإذا 

وع، ون�صوة ال�صع�دة، ونعمة ال�صكينة، واعتبر اأنَّ وقته هذا من اأوق�ت  الفرج، وهدوء الرَّ

له ال�صالة في هذه  اأّدى  ه الذي  ربَّ اآخرته طوعً�، ورجى  اإلى  الآخ��رة، فخرج من دني�ه 

كت�به  في  ذك��ره  ال��ذي  ب���إذن��ه،  القي�مة  ي��وم  ُيكرمه  اأن  للتكليف،  اأه��اًل  وجعله  الدني�، 

يكون  اأن  ويرجو   .
چ)2) ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  چ  المجيد: 

اهلل  اأنبي�ء  من  الخلق  �ص�دة  �صف�عة  تن�له  مّمن  اأو  مثاًل،  ك�ل�صهداء  ال�صف�عة  اأهل  من 

واآله  ُمحمد  اهلل  ر�صول  العظمى  ال�صف�عة  �ص�حب  �صيم�  ل   R واأو�صي�ئهم  ور�صله 

الطيبين الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�ض وطّهرهم تطهيرًا، فح�ل الموؤمن على عك�ض 

الإم�م  مولن�  روى  كم�  فع�قبتهم  وزنه�،  له�  ُيقيمون  ول  ب�صالتهم،  ي�صتخّفون  الذين 

الب�قر Qق�ل: »ق�ل ر�صول �هلل P: ل ين�ل �صف�عتي من ��صتخّف ب�صالته، ل يرد 

)1) ر�ص�لة الإم�م الخ�منئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي الح�دي والع�صرين لل�صالة، 1434 ه�.
)2) �صورة طه، الآية 109.
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. وروي اأّن الإم�م ال�ص�دق جعفر بن محمد Qاأمر بح�صور 
(1(

علّي �لحو�س، ل و�هلل«

جميع اأقرب�ئه قبيل وف�ته، ثّم التفت اإليهم واأّكد على اأهّمية ال�صالة اأّيم� ت�أكيد، فدونك 

الحديث بتم�مه:

م َحمْيدة )زوجة 
ُ
روى اأبو ب�صير وهو من اأ�صح�ب الإم�م ال�ص�دق ق�ل: دخلت على اأ

ي�  ق�لت:  ثم  لبك�ئه�،  وبكيت  فبكت   ،Q اهلل عبد  ب�أبي  يه�  عزِّ
ُ
اأ ال�ص�دق(  الإم���م 

ق�ل:  ثم  فتح عينيه،  لراأيت عجبً�،  الموت  Qعند  اأب� عبد اهلل  راأيت  لو  اأب� محمد 

»�جمعو� كّل من بيني وبينه قر�بة«. ق�لت: فم� تركن� اأحدًا اإّل جمعن�ه، فنظر اإليهم، 

اإّن كّل م�صتخّف ب�ل�صالة وم�صتهين 
 (2( 

ثم ق�ل: »�إّن �صف�عتن� ل تن�ل م�صتخّف�ً ب�ل�صالة«

به� فهو م�صتخّف ب�لإ�صالم م�صتهين به؛ وم� اأظّن في لغ�ت الب�صر اأدّل من هذا الحديث 

على خ�ص�رة الم�صتخّف ب�صالته ل�صف�عتهم �صالم اهلل عليهم.

يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوٌه َوتَْسَودُّ ُوُجوٌه
اإّن من اأوائل الوجوه التي َت�صَود يوم القي�مة وُت�صّلط عليه� النيران هي وجوه ت�ركي 

اأّيه� الق�رئ الكريم  ال�صالة، كونهم من المتكّبرين عن عب�دة اهلل تع�لى، وت�أّمل معي 

الموؤمنين  اأمير  محرابه�  في  وا�صت�صهد  ال�صالة  قبلة  في  ول��د  ال��ذي  المولود  دع���ء 

علي Qحيث يقول في الدع�ء الذي رواه عنه كميل بن زي�د: » وليت �صعري ي� �صّيدي 

و�إلهي ومولي، �أُت�صّلط �لن�ر على وجوه خّرت لعظمتك �ص�جدة، وعلى �أل�صن نطقت 

وعلى  محّققة،  ب�إلهّيتك  �عترفت  قلوب  وعلى  م�دحة،  وب�صكرك  �ص�دقة،  بتوحيدك 

�صم�ئر حوت من �لعلم بك حتى �ص�رت خ��صعة، وعلى جو�رح �صعت �إلى �أوط�ن تعّبدك 

عنك  بف�صلك  خبرن� 
ُ
�أ ول  بك  �لظّن  هكذ�  م�  مذعنة،  ب��صتغف�رك  و�أ���ص���رت  ط�ئعة، 

)1) اأحمد بن محمد بن خ�لد البرقي، المح��صن، ج 1، �ض 79، عق�ب من ته�ون ب�ل�صالة.
)2) م. ن.
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Qك�نت تنطلق من�ج�ة  الع�بدين  ال�صّج�د زين  ، ومن محراب حفيده 
(1(  

ي� كريم«

ُت�صّود وجوه�ً خّرت �ص�جدة  »�إلهي هل  واأمي ق�ئاًل:  ب�أبي هو  الخ�ئفين، فُي�صمع �صوته 

 .
(2( 

لعظمتك؟«

ح��ص� هلل تع�لى الع�دل اأن ُي�صّود وجوهً� و�صعت على ال�صعيد تذّلاًل لعظمته، وتقّربً� 

اأن  بعد  العظيم  الرّب  هذا  عب�دة  عن  تكّبر  فمن  تم�مً�،  العك�ض  وعلى  �ص�أنه،  جّل  اإليه 

ج�ءته البّين�ت، ف�إّن الأثر الأخروي �صوف يكون بح�صره يوم القي�مة اأ�صود الوجه، وقد 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  �ُصلب منه نور الإيم�ن: چ 

.
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ چ)3)

مصداق واضح وجلي
للغريق  حتى  الأح���وال  من  ح���ل  لأّي  ُتترك  ل  التي  الوحيدة  العب�دة  هي  ال�صالة 

الم�صرف على التلف، بل تجب م� دامت الحي�ة، فال يجوز التفريط به� ل في الإق�مة، 

»ول  ال�صلم،  ح�لة  في  ول  المر�ض،  ح�لة  في  ول  ال�صحة،  ح�لة  في  ول  ال�صفر،  في  ول 

في ح�لة الحرب هن�ك حيث المق�تل الذي يواجه الأخط�ر على حي�ته ووجوده، وت�أتي 

ال�صالة في هذه الح�ل ب�لّذات - ح�ل الخوف - لتربط الإن�ص�ن بم�صدر الأمن وال�صالم 

والطم�أنينة للقلوب وان�صج�م الم�ص�عر وتالقيه� ليعي�ض الإن�ص�ن في الآف�ق الملكوتية روح 

الطهر والخلو�ض لُي�صبح ق�درًا على التخّل�ض مّم� يربطه بهذه الدني� وي�صّده على هذه 

وفي  رح�به  في  النطالق  وعن  القدرة  م�صدر  عن  ذلك  ويحجبه  اإليه�  ليخلد  الأر���ض 

ومع�ينة دلئله وتلّم�صه� والت�صديق به�، ولربم� ُيراود ذهن البع�ض �صوؤال  اآف�ق ملكوته 

)1) ق�ل العالمة المجل�صي M: اإّنه اأف�صل الأدعية وُهو ُدع�ء الخ�صر Qوقد عّلمه اأمير الموؤمنين Qكمياًل، وُهو 
من خوا�ّض اأ�صح�به، وُيدعى به في ليلة الّن�صف ِمن �صعب�ن وليلة الجمعة وُيجدي في كف�ية �صّر الأعداء، وفي فتح ب�ب 

الّرزق، وفي غفران الّذنوب، وقد رواه ال�ّصيخ وال�صّيد كالهم� )قد�ض �صرهم�(.

)2) الإم�م زين الع�بدين علي بن الح�صين L، ال�صحيفة ال�صج�دية الك�ملة.
)3) �صورة اآل عمران، الآيت�ن 107 - 108.
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ب�لإمك�ن  اأّن  مع  الحرب،  ال�صالة جم�عة حتى في ح�ل  الإ�صرار على  في  ال�صبب  عن 

اأن ُي�صّلي الم�صلمون فرادًا متفّرقين، مع الحتف�ظ بمواجهة العدّو ب�لكثرة العددية في 

�ص�حة القت�ل، خ�صو�صً� مع ات�ص�ع الوقت لأداء ال�صالة ب�صورة متوالية من العن��صر، 

�صّره.  دفع  اأو  اإره�قه.  بهدف  العدو  تج�ه  يتخذونه�  التي  ب�لح�لة  يدخل ذلك  ل  بحيث 

ولالإج�بة على هذا ال�صوؤال ل بّد لن� من الإ�ص�رة اإلى اأّن هذا اأمر مق�صود هلل عّز وجّل، 

لأّنه ُيمّثل مطلبً� اأ�ص��صيً� في اأكثر من اتج�ه.فهو من جهة ُيمّثل اإ�صرار الم�صلمين على 

�صع�ئرهم  مم�ر�صة  وحّرية  عنه�،  التعبير  بحّرية  ومم�ر�صة حّقهم  بمعتقداتهم،  الجهر 

الدينية. ر�صي الن��ض ذلك اأم غ�صبوا. كم� اأّنه ُيمّثل اإظه�رًا لاللتزام ب�لقي�دة المثلى، 

والقتداء به�. والتالقي عليه� ومعه� لتكون رمز وحدة الأمة، من خالل وحدة الهدف، ثم 

وحدة الموقف، وانته�ءًا بوحدة الم�صير... ف�صالة الخوف �صع�ر وموقف وبالغ ودعوة 

وت�صميم ووحدة وخلو�ض والتف�ف حول القي�دة وتربية وتعليم وتحدٍّ ثم هي حرب نف�صية 

من  بلغوا  قد  الن��ض  هوؤلء  اأّن  ليعرف  للعدّو  منه�  اأبلغ  ر�ص�لة  ثم  ولي�ض  ق�طع.  و�صالح 

اإ�صرارهم على مواقفهم، وتم�ّصكهم بمب�دئهم وفن�ئهم فيه� حّدًا يجعلهم يرون ق�صّيتهم 

ودينهم ودعوتهم هي الأهّم من كّل �صيء واأّن حي�تهم وكّل �صيء يملكونه ل بّد اأن يكون 

له� ومن اأجله� وفي �صبيله� وهم ُيم�ر�صون ذلك عماًل، وُيقدمون على البذل والعط�ء في 

 .
(1(

�صبيله بكل ر�صى ومحبة و�صف�ء و�صخ�ء«

الأ�ص�و�ض  ومج�هديه�  المظّفرة،  الإ�صالمية  المق�ومة  �صهداء  ل�ص�ن ح�ل  ك�ن  ولقد 

ن�طقً� على الدوام:

ل�صالتهم  ُدع�����وا  اإذا  ال���ذي���ن  اأحمران��ح��ن  ج�مً�  الأر���ض  ت�صقي  والحرب   

فكّبروا الحج�ز  اإل���ى  ال��وج��وه  ��راجعلوا   ف���ي م�����ص��م��ع ال�����روح الأم���ي���ن ف��ك��بَّ

)1) العالمة ال�صيد جعفر مرت�صى الع�ملي، ال�صحيح من �صيرة النبي الأعظم، ج 8، �ض 310، ط 4: دار اله�دي..
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اأهّمية  الدقيق:  والتنظيم  العجيبة  الكيفي�ت  هذه  على  الخوف  �صالة  من  ون�صتفيد 

هذه  في  ي�صقط�  لم  ف�إّنهم�   ; ب�لّذات  الجم�عة  �صالة  واأهّمية  الإ�صالم،  في  ال�صالة 

الأحوال الحرجة؛ كم� ن�صتفيد كم�ل هذه ال�صريعة الإ�صالمية، واأّنه� �صّرعت لكّل ح�لة م� 

ُين��صبه�، كم� ن�صتفيد نفي الحرج عن هذه الأّمة، و�صم�حة هذه ال�صريعة، و�صالحّيته� 

لكّل زم�ن ومك�ن.

فهل ي�صتبيح م�صلم لنف�صه بعد اأن عَرف اأهّمية ال�صالة وف�صله� اأن يتركه� اأو يته�ون 

به�؟! والحّق اأّن اأهمّية ال�صالة اأكبر من اأن ي�صتوعبه� هذا المخت�صر لذلك راأين� علين� 

لزامً� اأن نكتب عن مك�نة ال�صالة ومنزلته�.
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المفاهيم الرئيسة 
للنبّيين  واأم��ره  اهلل  و�صّية  لأّنه�  الأر���ض  اأم��م  لجميع  م�صتركة  عب�دة  ال�صالة   -

والمر�صلين واأتب�عهم اإلى يوم الدين.

والرفيعة في دين اهلل حتى جعله� مولن� ر�صول  الع�لية  المك�نة  احتّلت ال�صالة   -

اهلل P عمود الإ�صالم.

ودليل  هلل،  العبودّية  رمز  فهي  وح��ده،  اهلل  ذكر  اأّنه�  وحقيقته�  ال�صالة  جوهر   -

الت�صليم وعالمة الإيم�ن، واآية الإخال�ض.

ال�صالة اأّول م� ُيح��صب عليه العبد، ويو�صح القراآن الكريم ح�ل اأهل الن�ر عندم�   -

ُلون عن �صبب م� هم فيه من عذاب فيقولون: لم نك من الم�صّلين.
َ

ُي�ْص�أ

ال�صالة يحرم من هذه  وت�رك  القي�مة،  يوم  ال�صف�عة  تعتبر عنوان  ال�صالة  اإّن   -

الرحمة الإلهية وهي ال�صف�عة يوم القي�مة، فال ت�صمله �صف�عة الأنبي�ء والأولي�ء. 

اإّن من اأوائل الوجوه التي َت�صَود يوم القي�مة وُت�صّلط عليه� النيران هي وجوه ت�ركي   -

ال�صالة، كونهم من المتكّبرين عن عب�دة اهلل تع�لى.

للغريق  الأح��وال حتى  لأّي ح�ل من  ُتترك  ل  التي  الوحيدة  العب�دة  ال�صالة هي   -

في  ل  به�  التفريط  يجوز  فال  الحي�ة،  دامت  م�  تجب  بل  التلف،  على  الم�صرف 

الإق�مة، ول في ال�صفر، ول في ح�لة ال�صحة، ول في ح�لة المر�ض، ول في ح�لة 

ال�صلم. 





أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس الرابع

اإل���ى اهلل  . 1 الأع��م���ل  اأح���ّب  ال�����ص��الة  ت��ك��ون  ي�صرح كيف 

.P ور�صوله

يتعرف على اأّن ال�صالة من م�ص�ديق الإيم�ن. . 2

ي�صتدل على اأّن ال�صالة وق�ية للنف�ض والأهل من الن�ر. . 3

مكانة الصالة ومنزلتها الرفيعة





مقّدمة
عب�دة  اأّية  تعدله�  ل  رفيعة  ومنزلة  عظيمة  بمك�نة  الدين  هذا  في  ال�صالة  حظيت 

عم�د  وال�صالة  الب�قية،  واآيته  الخ�لد  ومظهره  و�صعيرته  وركنه  دع�مته  فهي  اأخ��رى، 

الدين، واأّول م� ي�ص�ألن� عنه رّب الع�لمين، يعني هي مفت�ح الح�ص�ب، وف�تحة الأبواب، 

والواقية من العذاب، في الدني� وتحت التراب، ويوم القي�مة حين يقوم الح�ص�ب ويقوم 

الجزاء والعق�ب، حيث ل اأهل ينفعون ول اأن�ص�ب، ل اإخوة ول اأ�صح�ب، اإل العمل والفعل 

كّلم�   P الم�صطفى نبّين�  ق�له�  وكم�  للب�ل،  وراحة  للبدن  راحة  بعُد  وهي  ال�صواب، 

�ص�ق به الح�ل، اأرحن� به� ي� بالل..، فبمجّرد اإق�مته� تنزل من العقول والقلوب الأثق�ل، 

ويذوب الهّم والغّم مثلم� يذوب الجليد عن الجب�ل، وبعُد هي خير الخ�ص�ل التي يو�صف 

الجالل،  ذي  برّبه  العبد  تربط  التي  الحب�ل  اأمتن  وهي  العظيم،  موله  عند  العبد  به� 

فهلّموا بن� كي نتعّرف على بع�ض ال�صور التي ُتَبّين لن� �صيئً� من مك�نته� العظيمة، ولنعلم 

لت منزلته� الرفيعة. من اأين ا�صتمّدت وَح�صَ

المكان الذي ُفرضت فيه
هي تلك العب�دة التي عندم� اأراد اهلل فر�صه� لم ُير�صل ذلك مع جبريل Q كّكل 

المقد�ض  بيت  اإلى   P الأعظم  ور�صوله  الأكرم  بنبّيه  اأ�صرى  ولكّنه  الأخرى،  الفرائ�ض 

وفوق  ال�صريف،  المق�م  ذاك  في  �صبح�نه،  وخ�طبه  العلى  ال�صموات  اإل��ى  به  عرج  ثم 

ه� اهلل من بين �ص�ئر �صرائع  تلك ال�صموات ُفر�صت هذه ال�صعيرُة العظيمة التي اخت�صّ

ف�أّي  مب��صرة،  تع�لى  اهلل  به� من  الأمر  تلّقى   P الم�صطفى اإّن  بذلك حيث  الإ�صالم 



قربان األتقياء56

مك�نة ومنزلة تلك؟! واأّي �ص�أن ذاك لهذه ال�صالة؟! ول غرابة حينئذ اأن يقول عنه� خ�تم 

.
(1(

الأنبي�ء P: »�إّن �هلل جعل قّرة عيني في �ل�صالة«

أحّب األعمال إلى اهلل ورسوله
كم في ال�صالة من الأ�صرار والحكم، والمق��صد والغ�ي�ت التي ل يعقله� كثير مّمن 

ور�صوله  اهلل  اإل��ى  الأعم�ل  اأح��ّب  ال�صالة  اأّن  والحكم  الأ�صرار  هذه  بين  ومن  يوؤّديه�، 

واأولي�ئه، وخير الأعم�ل واأف�صله�، ف�لموؤمن ل هّم لديه اإل ر�صى اهلل تع�لى، فلذلك تراه 

م�ص�رعً� اإلى كّل عمل ُيحّبه اهلل ور�صوله.

ق�ل  اهلل؟  اإلى  اأحبُّ  الأعم�ل  اأّي   :P اهلل ر�صول  �ص�ألُت  م�صعود:  بن  اهلل  عبد  ق�ل 

�أّي  ثّم  ُقلُت:  �لو�لدين.  بّر  ق���ل:  �صيء؟  �أّي  ثم  ُقلُت:  لوقته�.  »�ل�صالة  اهلل:  ر�صول 

الغف�ري  اأبي ذر  الدوؤلي عن  الأ�صود  اأبو  ، وروى 
(2(

�صبيل �هلل« �لجه�د في  �صيء؟ ق�ل: 

ر�صي اهلل عنه، ق�ل: ق�ل ر�صول اهلل P: »ي� �أب� ذر �إّن �هلل جعل قّرة عيني في �ل�صالة، 

�إذ� �أكل  �إلّي، كم� حبب �إلى �لج�ئع �لطع�م، و�إلى �لظم�آن �لم�ء، و�إّن �لج�ئع  وحّببه� 

، وروى زيد 
(3(

�لطع�م �صبع، و�لظم�آن �إذ� �صرب �لم�ء روى، و�أن� ل �أ�صبع من �ل�صالة«

�صمعته  ال�ص�دق  Qق�ل:  اهلل  عبد  اأبي  الإم�م  المر�صلين  �صّيد  حفيد  عن  ال�صّح�م 

 ،R إل��ى �هلل ع��ّز وج��ّل �ل�صالة، وه��ي �آخ��ر و�ص�ي� �لأنبي�ء� »�أح��ّب �لأع��م���ل  يقول: 

�أ، في�صبغ �لو�صوء، ثم يتنّحى حيث ل ير�ه �أني�س،  فم� �أح�صن �لرجل يغت�صل �أو يتو�صّ

في�صرف عليه وهو ر�كع �أو �ص�جد، �إّن �لعبد �إذ� �صجد، ف�أط�ل �ل�صجود ن�دى �إبلي�س: ي� 

.
(4( 

وياله �أط�ع وع�صيت، و�صجد و�أبيت«

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 79, �ض233.
)2) م.ن، ج 71، �ض 70.

)3) ال�صيخ الطو�صي، الأم�لي، �ض 528، 19 مجل�ض يوم الجمعة الرابع من المحرم �صنة �صبع وخم�صين واأربعم�ئة ط 1، 
دار الثق�فة قم.

)4) ثقة الإ�صالم اأبو جعفر الكليني، الك�في، ج 3، �ض 264، ب�ب ف�صل ال�صالة، طبعة الدار الإ�صالمية.
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�أحّب  »لي�س عمل   :Q الموؤمنين  اأمير  ق�ل   Q ال�ص�دق  الإم�م  وق�ل مولن� 

�إلى �هلل عّز وجّل من �ل�صالة، فال ي�صغلّنكم عن �أوق�ته� �صيء من �أمور �لدني�، ف�إّن 

يعني �أّنهم غ�فلون 
�هلل عّز وجّل ذّم �أقو�م�ً، فق�ل: چ ڃ چ چ چ چ چ )1) 

 
.
(2(

��صته�نو� ب�أوق�ته�«

 :Q صف�ت لقم�ن الحكيم، وو�ص�ي�ه لبنه، ق�ل� Q وفي حديث اآخر ذكر فيه

»و�صم �صوم�ً يقطع �صهوتك، ول ت�صم �صوم�ً يمنعك من �ل�صالة، ف�إّن  ق�ل لقم�ن: 

ر طلب القراآن لل�صالة ُمقترنة ب�لإيم�ن  ، وقد تكرَّ
(3( 

�ل�صالة �أحّب �إلى �هلل من �ل�صي�م«

لم  م�   � الجوارح  وتطهير  الروحية  الثمرات  � من  ب�ل�صالة  وقد ربط  كثيرة،  َموارد  في 

ح بمثله في ال�صوم. ودلَّ هذا على مك�نة ال�صالة عند اهلل تع�لى ِمن بين فرائ�ض  ُي�صرَّ

الإ�صالم، وعليه فَمن �ص�م، وترك ال�صالة، فقد ترك الأهمَّ في �صرعة الإ�صالم.

خير األعمال وأفضلها
روى مولن� الإم�م جعفر بن محمد ال�ص�دق عن اآب�ئه الكرام، عن علي R ق�ل: 

، ول يغيبّن 
(4( 

»ق�ل ر�صول �هلل P: »نّجو� �أنف�صكم، �عملو�، وخير �أعم�لكم �ل�صالة«

�إّني   ..«Q اأمير الموؤمنين  اأّيه� الق�رئ الكريم الو�صية التي كتبه� مولن�  عن ب�لك 

�أو�صيك ي� ح�صن، وجميع �أهل بيتي وولدي، ومن بلغه كت�بي...، �هلل �هلل في �ل�صالة، 

.
(5( 

ف�إّنه� خير �لعمل«

وكذلك روى �ص�حب م�صتدرك الو�ص�ئل عن جعفر بن اأحمد القمي في كت�ب الغ�ي�ت 

ب�إ�صن�ده اإلى الإم�م اأبي عبد اهلل ال�ص�دق Q اأّنه ق�ل: »�إّن �أف�صل �لأعم�ل عند �هلل 

)1) �صورة الم�عون، الآية 5.
)2) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج  4، �ض 107، 1 - ب�ب وجوب المح�فظة على ال�صلوات في اأوق�ته�.

)3) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 13، �ض 408، ب�ب 18 ق�ص�ض لقم�ن و حكمه..
)4) ابن الأ�صعث محمد بن محمد، الجعفري�ت، �ض 34، كت�ب ال�صالة، ط 1، مكتبة لنينوى الحديثة، طهران.

)5) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 7، �ض 47، ب�ب �صدق�ت النبي P وف�طمة والأئمة R وو�ص�ي�هم، )ط 
- الإ�صالمية(.
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.
(1( 

يوم �لقي�مة �ل�صالة«

ووردن� عن اإم�من� الر�ص� Q اأّنه ق�ل: ».. �علم �أّن �أف�صل �لفر�ئ�س بعد معرفة 

، وروى جّده الإم�م ال�ص�دق عن اآب�ئه الكرام، عن 
(2(

�هلل جّل وعّز �ل�صلو�ت �لخم�س.. «

 .
(3(  

��صتوفى �أّمتي من وفى  »�ل�صالة ميز�ن   :P ر�صول �هلل »ق�ل  ق�ل:   R علي 

و��صتف�صر �أبو ذر �لغف�ري من �لنبي P ق�ئاًل: �إّنك �أمرتني ب�ل�صالة، فم� �ل�صالة؟ 

.
(4( 

فق�ل ر�صول �هلل P: »�ل�صالة خير مو�صوع، فمن �ص�ء �أقّل، ومن �ص�ء �أكثر«

ب�لإ�صالم،�أ�صله  خبرك 
ُ
�أ �أل   « خ�لد:  بن  �صليم�ن  Qل�ص�حبه  العلم  ب�قر  وق�ل 

�أ�صله، ف�ل�صالة، وفرعه  �أّم�  ؟ ُقلُت: بلى ُجعلُت فد�ك، ق�ل: 
(5(

وفرعه وذروة �صن�مه

 P لزك�ة، وذروة �صن�مه �لجه�د«، وكذلك روى ولده ال�ص�دق عن اآب�ئه عن ر�صول اهلل�

. هذه قطرة من ذلك البحر، و�صذرة من ذلك البذر، وهي ك�فية وافية، وهلل 
(6( 

نحوه

الحمد والمنة.

 :
(7( 

وقد اج�د ال�صيد مهدي بحر العلوم في منظومته

ال��ق��رب اأف�������ص���ل  ه���ي  ال�������ص���الة  واأك����م����ل ال���ط����ع����ت ط�������ّرًا واأح�����باإن 

ل�������ص����ئ���ر الأع�������م��������ل وال����م����ي����زانع����م����ود ه������ذا ال�����دي�����ن وال����ع����ن����وان 

م�����ن ال����ك����ت�����ب وو�����ص�����ي����� ال���ر����ص���لف����ي ال���ع���ق���ل ب������ن ف�����ص��ل��ه��� وال��ن��ق��ل

ع��دداوف���ي ال��ن�����ص��و���ض ع���ن اأئ���م���ة ال��ه��دى يح�صى  لي�ض  م���  ف�صله�  ف��ي 

)1) المحدث النوري ح�صين بن محمد تقي، م�صتدرك الو�ص�ئل، ج 3، �ض 39، طبعة 1، موؤ�ص�صة اآل البيت R، قم.
)2) علي بن ب�بويه القمي، فقه الر�ص�، �ض 100، 7 ب�ب ال�صلوات المفرو�صة، طبعة موؤ�ص�صة اآل البيت.

)3) الجعفري�ت، �ض 32، كت�ب ال�صالة، ط 1، مكتبة لنينوى الحديثة، طهران.
)4) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 5، �ض 247، 42 - ب�ب ا�صتحب�ب تحية الم�صجد وهي ركعت�ن.

)5) ذروة �صن�مه: ال�ص�فة بي�نية اإذ لل�صن�م الذي هو ذروة البعير ذروة اأي�صً� هي: اأرفع اأجزائه.
)6) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 4، �ض 62، ب�ب ف�صل ال�صوم وال�ص�ئم، )ط - الإ�صالمية(.

)7) ال�صيد مهدي بحر العلوم، الدرة النجفية )منظومة في الفقه(، �ض 82.
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رأس مال المسلم وعروة اإلسالم
ال�صالة دع�مة لجميع ال�صرائع ال�صم�وية، فهي اأقدم عب�دة، ولأّنه� من م�صتلزم�ت 

الإيم�ن لم تخل منه� �صريعة من ال�صرائع، ولم تن�صخ فيم� ُن�ِصخ منه�؛ اإذ ل خير في دين 

ل �صالة فيه، ولأهّمية ال�صالة وكبير مك�نته� في الإ�صالم جعله� اهلل حّدًا ف��صاًل بين 

الكفر والإ�صالم، فق�ل جل �ص�أنه: چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

، اإذًا هي راأ�ض م�ل الم�صلم وغنيمته الح��صرة 
ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ )1)

التي ي�صتطيع بعد توفيق اهلل اأن يغنم به� ر�ص� اهلل والجّنة، واأن ينجو به� من �صخط اهلل 

والن�ر، فب�ل�صالة يرفع اهلل قدرك وُيطّهر جوارحك وقلبك وُتكّفر �صيئ�تك، وتفتح اأبواب 

الخير في وجهك، وتجد �صرح �صدرك والفرح بعب�دة رّبك، واعلم اأّن ال�صالة هي اآخر 

م� ُيفقد من الدين، واآخر عروة من عراه، ف�إْن �ص�عت �ص�ع الدين كّله، ق�ل اأبو اأم�مة 

�نتق�صت  فكّلم�  ع��روًة،  ع��روًة  �لإ�صالم  عرى  »لتنق�صن   :P اهلل ر�صول  ق�ل  الب�هلي 

ف�إذا   ،
(2(  

�ل�صالة« و�آخرهنَّ  �لحكُم،   � ف�أّولهّن نق�صً تليه�،  ب�لتي  �لن��س  ت�صّبث  عروٌة 

ّيعت، فم�ذا يبقى من دين المرء، فطوبى  ك�نت ال�صالُة اآخَر م� يبقى من الدين، وقد �صُ

.
لعب�د اهلل چ ڑ ک ک ک ک چ )3)

من مصاديق اإليمان
وتحّمل  ال�صدائد  مواجهة  في  ب�ل�صبر  ب�لأمر  ب�ل�صالة  الأمر  تع�لى  اهلل  قرن  ولقد 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ  عب�ده:  من  اآمنوا  للذين  وعال  جّل  يقول  حيث  ال�صع�ب 

ويقول عّز من ق�ئل: چ ۓ ۓ ڭڭ 
ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ چ )4) 

)1) �صورة التوبة، الآية 11.
)2) ال�صيخ الطو�صي، الأم�لي، ج1، �ض 186، المجل�ض ال�ص�بع، ورواه الح�كم الني�ص�بوري في الم�صتدرك على ال�صحيحين، 

ج 4، �ض 104.

)3) �صورة المع�رج، الآية 23.

)4) �صورة البقرة، الآية 153.
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،، وقوله 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ)1)

بين  ب�لجمع  الآي��ة  من  المفهومة  الو�صية  اأو  ال�صالة،  يعني  چ  ڭ  ڭ  چ  تع�لى: 

ال�صبر وال�صالة، ولقد ك�ن الأنبي�ء R يفزعون اإلى ال�صالة عند ال�صدائد والمك�ئد، 

ومن ذلك اأمر اهلل لنبّيه الخ�تم P ب�ل�صبر والمح�فظة على ال�صالة: چ ڄ ڄ ڄ 

.
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ )2)

وِلِعظم مك�نة ال�صالة ومنزلته� �صّم�ه� اهلل عّز وجّل في فرق�نه اإيم�نً�، فق�ل تع�لى 

 ،
عن �صالة الم�صلمين التي �صّلوه� اإلى بيت المقد�ض: چ ک ک گ گ گگ چ )3)

وقد عهد النبي الأّمي الذي م� ينطق عن الهوى P لعلي Qاأّن »حّبه �إيم�ن وبغ�صه 

فت�أّمل كيف ك�ن  اإيم�ن، فهم� بذاك �صقيق�ن،  اإم�مك  اإيم�ن وحّب  ، ف�ل�صالة 
(4(

نف�ق«

اأمير الموؤمنين Qفي �صّفين م�صتغاًل ب�لحرب والقت�ل، وهو مع ذلك ُيراقب ال�صم�ض، 

�ل��زو�ل حّتى  �إل��ى  »�أنُظر  ق�ل:  الفعل؟  م� هذا  الموؤمنين  اأمير  ي�  عّب��ض:  ابن  له  فق�ل 

ُن�صّلي«، فق�ل ابن عب��ض: هل هذا وقت �صالة؟ اإّن عندن� ل�صغاًل ب�لقت�ل عن ال�صالة؟ 

.
(5(

فق�ل Q: »على م� ُنق�تلهم؟ �إّنم� ُنق�تلهم على �ل�صالة«

سقر وما أدراك ما سقر 
يو�صي  الحرب  ح�صر  اإذا  ك���ن   Q الموؤمنين  اأمير  اأّن  الخزاعّي،  عقيل  وع��ن 

منه�،  و��صتكثرو�  عليه�،  وح���ف��ظ��و�  ��الة،  �ل�����صّ »ت��ع���ه��دو�  يقول:  بكلم�ت،  الم�صلمين 

حين  �لكّف�ر  ذلك  علم  وقد  موقوت�ً،  كت�ب�ً  �لموؤمنين  على  ك�نت  ف�إّنه�  به�،  وتقّربو� 

)1) �صورة البقرة، الآيت�ن 45 - 46.
)2) �صورة الحجر، الآيت�ن 97 - 98.

)3) �صورة البقرة، الآية 143.
)4) قول اأمير الموؤمنين Q: »و�لذي فلق �لحّبة وبر�أ �لن�صمة �إّنه لعهد �لنبي �لأّمي P �إلي �أن ل ُيحّبني �إل موؤمن 
فوؤاد عبد  تحقيق محمد  العربي،  التراث  اأحي�ء  دار  86، طبعة  1، �ض  ج  م�صلم،  �إل من�فق«، �صحيح  ُيبغ�صني  ول 

الب�قي.

)5) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج4، �ض246.
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ج�ر  هو  ال�صالة  فت�رك   .
(2 (1(

چ« مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس  چ  �ُصئلو�: 

الوليد بن المغيرة الذي ق�ل اهلل تع�لى في حقه: چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

، وقوله تع�لى: وم� اأدراك م� �صقر؟ هذا 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ )3)

�صوؤاٌل لتهويل اأمره�، ل ُتبقي ول وتذر اأي: ل ُتبقي مّمن يدخله� لحًم� ول عظًم�، ول تذر 

منهم �صيًئ� اأبًدا، اإّنم� تن�صفهم ن�صفً�، ثم ُيعيدهم اهلل كم� ك�نوا: چ ک گ گ 

لّواحة للب�صر: اأي تلفح 
گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ)4) 

وجوههم لفحً�، فتتركه� اأ�صود من الليل البهيم، ق�ل تع�لى: چ ىئ يئ جب حب خب 

ې ى ى  چ  ب�أّنهم:  ، عليه� ت�صعة ع�صر: من المالئكة المو�صوفين 
مبچ)5)

.
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ )6)

وقاية للنفس واألهل من النار
َي عليه�  فكم� اأمرن� اهلل عّز وجّل ب�لمح�فظة على ال�صالة ب�أنف�صن� فقد اأمرن� ب�أن ُنربِّ

ۈٴۇ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  تع�لى:  ق�ل  واأبن�ءن�،  اأهلن� 

، وق�ل جّل وعال: چ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
(7(

ۋ ۋ چ 

 .
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئچ )8)

فقد اأمرن� اهلل في هذه الآي�ت اأن نقي اأنف�صن� واأهلين� من الن�ر، ووق�يتهم من الن�ر ل 

تكون اإل بتربيتهم على ال�صالة وط�عة اهلل عّز وجّل، والح�ل معلوم اأّن اأّول م� ي�صتقبل به 

المولود النداء الج�مع لل�صالة واإق�مته�، في�صتحّب اأن يوؤّذن في اأذنه اليمنى، والإق�مة 

)1) الكليني، الك�في، ج5، �ض 36. 
)2) �صورة المدثر، الآيت�ن 42 - 43.
)3) �صورة المدثر، الآي�ت 26 - 30.

)4) �صورة الن�ص�ء، الآية 56.
)5) �صورة الموؤمنون، الآية 104.

)6) �صورة التحريم، الآية 6.
)7) �صورة طه، الآية 132.

)8) �صورة التحريم، الآية 6.
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في اأذنه الي�صرى، وا�صتحب�ب تلقين المحت�صر كلمة التوحيد، واآخر م� يوّدع به الم�صلم 

في هذه الدني� ب�ل�صالة عليه �صالة المّيت، وهذا يعني اأّن افتت�ح حي�ة الإن�ص�ن وخت�مه� 

يكون ب��صم اهلل تع�لى وال�صالة والنداء الج�مع له�. ولأهّمية ال�صالة في حي�ة الم�صلمين 

مروا اأن ُيعّلموه� �صبي�نهم اإذا بلغوا �صبع �صنين، واأن ي�صربوهم على تركه� لع�صر �صنين. 
ُ
اأ

وهذا مّم� يدّل على عظم �ص�أنه� ورفيع منزلته�.

صالة الشهداء خبيب وحجر ومسلم
اأن يرَكع  ه عن دينه �ُصّن له  اإذا تعّر�ض الموؤمن للقتل من الكّف�ر ُيريدون بذلك �صدَّ

ركعتين اإن اأمكنه ذلك، كم� ح�صل مع ال�صح�بي ال�صهيد خبيب بن عدي ر�صوان اهلل 

عليه، وذلك اأّن كّف�ر قري�ض لّم� ا�صتروه مّمن اأ�َصروه اأرادوا قتَله، وخرجوا به اإلى التنعيم، 

فق�ل لهم خبيب: ذروني اأركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين اأّتمهم� واأح�صنهم� ثم اأقبل 

على القوم فق�ل: اأم� واهلل لول اأن تظّنوا اأّني اإّنم� طّولت جزعً� من القتل ل�صتكثرت من 

ال�صالة، ق�ل: فك�ن خبيب بن عدي من اأول من �صّلى ه�تين الركعتين عند القتل. ق�ل: 

الغداة  فبّلغه  ر�صولك  ر�ص�لة  بّلغن�  اإّن� قد  اللهم  ق�ل:  اأوثقوه  فلّم�  ثم رفعوه على خ�صبة 

م� ُي�صنع بن� ثم ق�ل: اللهم اأح�صهم عددًا واقتلهم بددًا ول ُتغ�در منهم اأحدًا ثم قتلوه 

، وراأين� نف�ض هذا الموقف يتكّرر مع رج�ل من خيرة ال�صهداء كحجر بن 
(1(

رحمه اهلل

عدي، وم�صلم بن عقيل ر�صوان اهلل تع�لى عليهم.

سبيل الرشاد
اأورد محّمد بن الح�صين الر�صي في )نهج البالغة( عن اأمير الموؤمنين Q اأّنه 

و��صتكثرو�  عليه�،  وح�فظو�  �ل�صالة،  �أم��ر  »تع�هدو�  اأ�صح�به:  يو�صي  كالم  في  ق�ل 

ت�صمعون  �أل   ،
(2( ہچ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  ف�إّنه�  به�،  وتقّربو�  منه�، 

)1) عبد الملك بن ه�ص�م بن اأيوب الحميري المع�فري، ال�صيرة النبوية، ج4، �ض 126، ط دار الجيل، بيروت.
)2) �صورة الن�ص�ء، الآية 103.
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 ،
�إلى جو�ب �أهل �لن�ر حين �ُصئلو�: چ مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس چ)1) )2)

 P و�صّبهه� ر�صول �هلل ،
(3( 

و�إّنه� لتحّت �لذنوب حّت �لورق، وُتطلقه� �إطالق �لربق

تكون على ب�ب �لرجل، فهو يغت�صل منه� في �ليوم و�لليلة خم�س مّر�ت، 
 (4( 

ب�لحّمة

فم� ع�صى �أن يبقى عليه من �لدرن، وقد عرف حّقه� رج�ل من �لموؤمنين، �لذين ل 

ت�صغلهم عنه� زينة مت�ع، ول قّرة عين من ولد ول م�ل، يقول �هلل �صبح�نه: چ ٱ 

، وك�ن ر�صول �هلل P ن�صب�ً 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ چ )5)

ۓ ۓ ڭ ڭ  چ  �صبح�نه:  �هلل  لقول  ب�لجّنة،  له  �لتب�صير  بعد  ب�ل�صالة 

.
(7( 

، فك�ن ي�أمر به� �أهله وُي�صّبر عليه� نف�صه«
ڭڭ چ )6)

لأهمّية  بمعرفتهم  والكم�ل  الت�ص�مي  قمم  بلغوا  الذين  والجم�ع�ت  الأفراد  اأكثر  م� 

ب�لعمل  واإرف�قه�  الك�مل،  تعّد ال�صالة مظهره�  التي  والإن�بة،  الذكر والخ�صوع  ومك�نة 

والإبداع الدنيوّي؛ وم� اأكثر ال�صّذج وق�صيري النظر الذين حرموا اأنف�صهم من ال�صع�دة 

الك�ملة ب�لغفلة عن هذا ال�صّر العظيم في الوجود، �صواء من خالل النغم��ض في العمل 

الم�دّي اأو في اأوق�ت الفراغ والك�صل، واأينم� حّلوا هووا ب�أنف�صهم في م�صتنقع الحرم�ن 

والإخف�ق ب�صكل اأو ب�آخر، والن��ض الذين جعلوا م�ص�عيهم وجهودهم في ميدان الحي�ة 

الإن�ص�نّية م�صفوعة بذكر اهلل، والأن�ض به، وع�صقه، ُيدركون المعنى الحقيقّي لل�صع�دة، 

.
(8(

وتن�له� اأج�ص�دهم واأرواحهم

)1) �صورة المدثر، الآيت�ن 42 - 43.
)2) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 5، �ض 36، ب�ب م� ك�ن يو�صي اأمير الموؤمنين به عند القت�ل، )ط - الإ�صالمية(. 
)3) اإطالق الربق: ق�ل الجوهري. الربق ب�لك�صر حبل فيه عّدة عرى ُي�صّد به البهم، والواحدة من العروة ربقة، والمراد اأّنه� 

تطلق اأعن�ق النفو�ض من اأغالل الذنوب اإطالق اأعن�ق البه�ئم من الرب�ق.

)4) الحمة: في )ال�صح�ح( الحمة العين الح�رة ُي�صت�صفى به� الأعاّلء، وفي الحديث )الع�لم ك�لحمة(.
)5) �صورة النور، الآية 37.
)6) �صورة طه، الآية 132.

)7) نهج البالغة، �ض 316 � 317.
)8) الإم�م ال�صيد علي الُح�صيني الخ�منئي {، من اأعم�ق ال�صالة، �ض 73، طبعة جمعية المع�رف الإ�صالمية.
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المفاهيم الرئيسة
 Pتلّقى الأمر ب�ل�صالة من اهلل تع�لى مب��صرة حين اأ�صري به Pاإن الم�صطفى  -

اإلى ال�صموات العلى، وبهذا الأمر تميَّزت ال�صالة  اإلى بيت المقد�ض ثم عرج به 

ة. عن بقّية الأحك�م الإ�صالميَّ

ُتعُّد ال�صالة اأحّب الإعم�ل اإلى اهلل ور�صوله واأولي�ئه، وخير الأعم�ل واأف�صله� عند   -

اهلل يوم القي�مة. 

اأن يك�صب ه� ر�ص� اهلل تع�لى  ال�صالة راأ�ض م�ل الم�صلم وغنيمته التي ي�صتطيع   -

والجّنة، واأن ينجو به� من �صخطه تع�لى ومن الن�ر.

تعتبر ال�صالة اآخر م� ُيفقد من الدين، واآخر عروة من عراه، ف�إن �ص�عت �ص�ع   -

الدين كله، واإن حفظت حفظ الدين كّله. 

ال�صع�ب  وتحّمل  ال�صدائد  مواجهة  في  ب�ل�صبر  ب�ل�صالة  الأمر  تع�لى  اهلل  قرن   -

ولِعظم مك�نة ال�صالة ومنزلته� �صّم�ه� اهلل عّز وجّل في فرق�نه اإيم�نً�. 

ب به� وال�صتكث�ر منه�،  ِمر الم�صلمين بتع�هد اأمر ال�صالة والحف�ظ عليه� والتقرُّ
ُ
اأ  -

واأن ُيعلِّموه� اأبن�ءهم واأه�ليهم، ق�ل تع�لى: چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭچ، 

وفي ذلك دللة وا�صحة على اأهّمية ال�صالة. 



أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس الخامس

حكمة الصالة وفلسفتها

على  . 1 ال�صواهد  وي��ورد  وفل�صفته�  ال�صالة  حكمة  يفهم 

ذلك.

يفهم كيف تكون ال�صالة تنزيهً� من الكبر. . 2

يعرف الحكمة من ت�صريع الأذان لل�صالة. . 3





مقّدمة
من المعلوم لكّل موؤمن اأّن اأوامر اهلل �صبح�نه ل تخلو من حكمة، �صرورة اأّنه حكيم 

اأوامره دون �صوؤاله عن  اإيم�ن العبد بحكمة خ�لقه و�صّيده اأن ُينّفذ  عليم خبير، وق�صية 

حكمة هذه الأوامر، لأّن هذا يوؤّدي اإلى اأّنه اإذا لم يقنع رف�ض التنفيذ، وهذا هو موقف 

وتن�هى  الأمر،  يقتنع ب�صواب هذا  لم  اإّنه  ب�ل�صجود لآدم، حيث  له  ربه  اأمر  اإبلي�ض من 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ  اآدم:  اأف�صل من  ب�أّنه  في الغرور بنف�صه، وفكره، فبّرر الرف�ض 

. اإّن هذا الموقف يوؤول اإلى ال�صتج�بة 
پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ )1)

اإلى الهوى ورف�ض م� ل يّتفق معه، وفى ذلك يقول اهلل �صبح�نه: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ج�د زين الع�بدين Q، في كالم طويل: »ِنْعَم �لرجل  ، وق�ل الإم�م ال�صَّ

ٹچ)2)
.
(3(

هو �لذي جعل هو�ه تبع�ً لأمر �هلل، وقو�ه مبذولة في ر�صى �هلل.. «

 ومن المعلوم اأّن بع�ض الأحك�م ال�صرعية قد تخفى فيه� عّلة الت�صريع اأو حكمته وفل�صفته 

علين�، ولكن م� دامت قد ثبتت فال بّد من امتث�له�، ولعلم اهلل �صبح�نه بطبيعة الإن�ص�ن 

الذي ُيغريه ب�لعمل اإيم�نه بف�ئدته. ُيبّين كثيرًا في ت�صريع�ته الحكم والفوائد المترتبة 

عليه� لكن ذلك يتطلب من الم�صلم تدّبر اآي�ت القراآن الكريم ليجد اأّن اهلل تع�لى ُي�صير 

ۓ ۓ ڭ ڭ  چ  اآي�ت كت�به المجيد مثل قوله تع�لى:  اإلى ذلك في الكثير من 

)1) �صورة الأعراف، الآية 12.
)2) �صورة الج�ثية، الآية 23.

)3) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج  8، �ض 313، ب�ب رقم 11.
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، وتو�صيح ذلك يطول، لكن للعلم والبي�ن 
ڭ ڭ ۇ ۇ چ )1)

اإّن كثيرًا من التك�ليف ج�ء النداء به� بو�صف الإيم�ن چ ڭ ڭ ڭچ يعني 

تتقّبلوا كّل تك�ليفه بنف�ض را�صية مطمئّنة، تحقيقً�  اأن  م� دمتم موؤمنين ب�هلل، فعليكم 

اأّن اأهل الإ�صالم  لعبودّيتكم الخ�ل�صة هلل �صبح�نه واإيم�نكم القوي بعدله وحكمته. ولو 

والعترة( لوجدوا  العظيمين )الكت�ب  بثقليه  وتم�ّصكوا   P الأكرم النبي  بو�صية  اأخذوا 

في علوم الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�ض وطّهرهم تطهيرًا بي�نً� وا�صحً� وجلّيً� لحكمة 

وفل�صفة وعلل ال�صرايع، ومن ذلك:

علّة تشريع الصالة
لُيط�لعن�   P المقّد�ض �ص�رعه�  بيت  اإلى  التوّجه  علين�  يتوّجب  ذلك  على  وللوقوف 

حفيده الإم�م علّي بن مو�صى الر�ص� L بحديث ج�مع ُيبّين حكمة ال�صالة وفل�صفته� 

واأ�صراره� اإذ �صئل عنه�، ف�أج�ب بم� يلي: »�إّن عّلة �ل�صالة �أّنه� �إقر�ر ب�لربوبّية هلل عّز 

وجّل، وخلع �لأند�د، وقي�م بين يدي �لجّب�ر جّل جالله ب�لذّل و�لم�صكنة، و�لخ�صوع 

و�لعتر�ف، و�لطلب لالإق�لة من �ص�لف �لذنوب، وو�صع �لوجه على �لأر�س كّل يوم 

�إعظ�م�ً هلل عّز وجّل، و�أن يكون ذ�كر�ً غير ن��ٍس ول بطٍر، ويكون خ��صع�ً متذّلاًل ر�غب�ً، 

للزي�دة في �لدين و�لدني�، مع م� فيه من �لإِيج�ب و�لمد�ومة على ذكر �هلل  ط�لب�ً 

ويطغى،  فيبطر  وخ�لقه،  ومدّبره  �صّيده  �لعبد  ين�صى  لئاّل  و�لنه�ر  ب�لّليل  وجّل  عّز 

ويكون في ذكره لرّبه، وقي�مه بين يديه، زجر�ً له عن �لمع��صي، وم�نع�ً له عن �أنو�ع 

.
(2(

�لف�ص�د«

عّلة  عن  ومنه�  م�ص�ئلهم�،  عن  ال�ص�بي  وعمران  الهندي  ن�صر  بن  �صب�ح  و�ص�أله 

ال�صالة، فق�ل الر�ص� Q: »ط�عٌة �أَمَرهم به�، و�صريعٌة حَملَهم عليه�، وفي �ل�صالة 

)1) �صورة البقرة، الآية 251.
)2) ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج 2، �ض 317، 2 ب�ب العلة التي من اأجله� فر�ض اهلل عز و جل ال�صالة. 
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توقير له، وتبجيل وخ�صوع من �لعبد �إذ� �صجد، و�لإقر�ر ب�أّن فوقه رّب�ً يعبده وي�صجد 

.
(1( 

له

اأهداف ال�صالة �صنتعّر�ض لبع�صه� في  ن�صتخل�ض من هذا البي�ن الجلي جملة من 

ب�أّنه عبد مربوب  الم�صّلي  اإقرار  واأّوله�:  ال�صالة،  اأهداف  الذي يحمل عنوان  الف�صل 

له ربٌّ واحد اأحد فرد �صمد هو الذي خلقه وبراأه...، لإّنه ب�إقراره بعبودّية اهلل والكفر 

اأرب�بً� من دون اهلل تع�لى يتحّرر من عبودّية العبيد،  بكّل الأنداد الذي اتخذه� الب�صر 

وبهذه الطريق يجعل نف�صه في �صلك الموّحدين الأحرار، وث�ني هذه الأهداف هو اإق�مة 

وتنزع من  وُتحّرره  العبودية هلل،  مع�ني  الم�صلم  في  ُترّبي  الأذك���ر  لأّن  تع�لى  ذكر اهلل 

قلبه كّل مع�ني الطغي�ن، والتعّلق بغير اهلل، وث�لث هذه الأهداف م�صتمّد مّم� �صبق، وهو 

الرادع والوازع الزاجر الذي ينتج عن اإق�مة ذكر اهلل تع�لى، فيكون م�نعً� للعبد عن اأنواع 

والأوبئة  الأمرا�ض  وكّل  و....  والمنكر،  الفح�ص�ء  تت�صّمن  الف�ص�د  اأنواع  وكلمة  الف�ص�د، 

الأخالقية.

الصالة تنزيهًا لكم من اْلِكْبِر
ل به مولن� الإم�م الر�ص� Q تبّين لن� لم�ذا �َصّرع اهلل تع�لى  ومن خالل م� تف�صّ

ال�صالة، واأهّم اأهدافه� اأي�صً�، وبذلك يكون الموؤمن على بّينة من اأمره، ويعلم عنده� لم�ذا 

 :L  وب�صعته الط�هرة �صّيدة ن�ص�ء الع�لمين، وبعله� الموؤتمن ،P ق�ل ر�صول اهلل

. اإذًا فر�ض 
(2(

»فر�س �هلل �لإيم�ن تطهير�ً من �ل�صرك، و�ل�صالة تنزيه�ً من �ْلِكْبِر..«

اهلل تع�لى ال�صالة تنزيهً� لن� من اْلِكْبِر، فم� هو اْلِكْبِر؟ 

.Q ج  4، �ض 350، ف�صل في علمه ،R 1) ابن �صهراآ�صوب محمد بن علي الم�زندراني، من�قب اآل اأبي ط�لب(
)2) ال�صيخ ال�صدوق محمد بن علي بن الح�صين بن ب�بويه القمي، من ل يح�صره الفقيه، ج 3، �ض 568، حديث رقم: 4940، 
ب�صنده عن عقيلة بني ه��صم ال�صيدة زينب بنت اأمير الموؤمنين علي عن اأمه� ال�صيدة الزهراء )�صلوات اهلل عليه� 

واأبيه� وبعله� وبنيه�(.
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التي  الح�لة  ف�ْلِكْبِر  تتق�رب،  وال�صتكب�ر  والتكّبر  واْلِكْبِر  الأ�صفه�ني:  الراغب  ق�ل 

�ض به� الإن�ص�ن من اإعج�به بنف�صه، وذلك اأن يرى الإن�ص�ن نف�صه اأكبر من غيره.  يتخ�صّ

، وفي 
(1(

واأعظم التكّبر التكّبر على اهلل ب�لمتن�ع من قبول الحّق والإذع�ن له ب�لعب�دة.

الأ�ص��ض اإّن غفلة الإن�ص�ن عن اهلل �صبح�نه بنف�صه� تكّبر، والتكّبر كم� هو معلوم عند اأهل 

العن�ية منطلق للكثير من الرذائل، ولذا تجد المتكّبر يظلم ويطغى ويف�صد..، وقد ق�ل 

، وق�ل Q: »�حذر �ْلِكْبر، 
(2( 

مولن� اأمير الموؤمنين Q: »�لتكّبر ُيظهر �لرذيلة«

 ،
(4( 

»�لتكّبر ر�أ�س �لجهل«  :Q . وق�ل 
(3( 

ف�إّنه ر�أ�س �لطغي�ن ومع�صية �لرحم�ن«

.
(5( 

وق�ل Q: »�ْلِكْبر د�ع �إلى �لتقّحم في �لذنوب«

وق�ل تع�لى وا�صفً� اأقوامً� من الذين كفروا: چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ)6) 

اإلى المف��صد والموبق�ت التي  اإذا �ص�ر ملكة في الإن�ص�ن، ف�إّنه �صيوؤّدي  اْلِكْبر  اإّن  حيث 

ل انته�ء له�، وال�صالة ُتنّزهن� عنه، وتدعون� للتوا�صع لأّن الإن�ص�ن المتوا�صع اإذا �ص�ر 

التوا�صع ملكة له يتقّدم ويترّقى، ف�إّن التوا�صع من اأهّم اأ�صب�ب التحّلي ب�لخ�ص�ل الحميدة 

طريق  في  والترّقي  التقّدم  اأ�ص�ض  ومن  والمح��صن،  وب�لف�ص�ئل  المجيدة،  وال�صم�ئل 

ال�ص�لكين الحكم�ء، فقد روي عن مولن� ر�صول اهلل P اأّنه ق�ل: »�لتو��صع ل يزيد �لعبد 

، وق�ل اأخوه اأمير الموؤمنين Q: »�لتو��صع ر�أ�س 
(7(

�إل رفعة، فتو��صعو� يرفعكم �هلل«

، وفي الحديث المروي عن اإم�من� الك�ظم مو�صى بن جعفر Qفي و�صّيته 
(8(

�لعقل«

)1) الح�صين بن محمد بن المف�صل، مفردات األف�ظ القراآن، ج 2، �ض 277، ط: دار القلم، دم�صق. 
)2) الآمدي التميمي عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد، غرر الحكم ودرر الكلم، �ض 310، ح 7151، الف�صل ال�ص�د�ض 

الخيالء والغرور.

)3) م. ن، �ض 309.
)4) غرر الحكم ودرر الكلم �ض 248، ح 5137، الف�صل الث�ني موجب�ت عزة النف�ض.

)5) م، ن، �ض 310، ح 7152، الف�صل ال�ص�د�ض الخيالء والغرور.
)6) �صورة الفتح، الآية 26.

)7) الأ�صول ال�صتة ع�صر، اأ�صل جعفر بن محمد بن �صريح الح�صرمي عن اأبي عبد اهلل ال�ص�دق Q اأّنه ق�ل: ق�ل ر�صول 
.. الحديث، �ض 240،  اأخب�ر عبد اهلل بن طلحة النهدي ، طبعة موؤ�ص�صة دار الحديث الثق�فية، قم.

ّ
اهلل

)8) الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، �ض 248، ح 5137، الف�صل الث�ني موجب�ت عزة النف�ض.
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�لحكمة  �ل�صف�، فكذلك  ينبت في  �ل�صهل، ول  ينبت في  �ل��زرع  �إّن  »ي� ه�ص�م  له�ص�م: 

. ن�ص�أل اهلل تع�لى اأن يجعلن� من 
(1(

تعمر في �لمتو��صع، ول تعمر في �لمتكّبر �لجّب�ر«

عب�ده الذين خ�صعت رق�بهم لعظمته، ووجلت قلوبهم من خيفتة، وعنت وجوههم لهيبته، 

فتحّطم كبري�وؤهم المزّيف في لحظة �صجودهم له، ومالم�صة جب�ههم التراب، وقولهم 

ب�أل�صنتهم وقلوبهم: »�صبح�ن رّبي �لأعلى وبحمده«.. عنده� نعرف اأم�كنن� اأخيرًا، واأّنن� 

والآلء،  ب�لكبري�ء  تفّرد  الذي  الأعلى  المنّزه  القّدو�ض  ال�صّبوح  وهو  التراب،  تراب على 

وح�رت في كبري�ء هيبته دق�ئق لط�ئف الأوه�م.

��ر اأج����راه�����ف��ل��ت��ط��ه��ي��ره ال���ن���ف���و����ض م����ن ال�����صّ ق����د  الإي�����م������ن   ك ع���ي���ون 

ال�ك��ب������������� م��غ�����ّررة  �����الة ف���ي اآن������ه������ول�ت�ن�زي�ه�ه���   ����ر اأق���������ّر ال��������صّ

معرفة السراج المنير وبقاء ِذكِره
ق�ل ه�ص�م بن الحكم: �ص�ألُت اأب� عبد اهلل Qعن عّلة ال�صالة، ف�إّن فيه� م�صغلة 

للن��ض عن حوائجهم ومتعبة لهم في اأبدانهم؟ ق�ل: »فيه� علل، وذلك �أّن �لن��س لو ُتركو� 

�أيديهم  �لكت�ب في  وبق�ء  �لأّول،  �لخبر  ب�أكثر من   P للنبي تنبيه ول تذكير  بغير 

فقط، لك�نو� على م� ك�ن عليه �لأّولون، ف�إّنهم قد ك�نو� �ّتخذو� دين�ً، وو�صعو� كتب�ً، 

ودعو� �أن��ص�ً �إلى م� هم عليه، وقتلوهم على ذلك، فدر�س �أمرهم وذهب حين ذهبو�، 

و�أر�د �هلل تع�لى �أن ل ُين�صيهم ذكر ُمحّمد P ففر�س عليهم �ل�صالة، يذكرونه في 

كّل يوم خم�س مّر�ت، ُين�دون ب��صمه، وتعّبدو� ب�ل�صالة وذكر �هلل لكيال يغفلو� عنه، 

اإل من خالل محمد  يتّم  ل  الحقيقي  التوحيد  لأّن  وذلك   .
(2(  

ذك��ره« فيدر�س  فين�صوه 

واآله  R فذكره P ذكر لمع�ني التوحيد ال�صحيح.

واإخال�ض  ب�لتوحيد  الأم��ر  بعد  مب��صرة  ال�صالة  اإق�مة  ج���ءت  كيف  معي  ترى  األ 

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 75، �ض 312.
)2) ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج 2، �ض 317، 2 ب�ب العلة التي من اأجله� فر�ض اهلل عّز وجّل ال�صالة.
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اإم�من�  كالم  في  الر�صول  بط�عة  ال�صالة  اإق�مة  ارتبطت  وكيف  تع�لى،  هلل  العبودية 

ط�عة  لقبول  وُتهّيئه�  النف�ض،  ُتزّكي  ال�صالة  اإق�مة  لإّن  اإل  ذاك  وم�   ،Q ال�ص�دق

اإّن   :} الخ�منئي  الإم���م  يقول  ذلك  وفي  تع�لى،  اهلل  ط�عة  عين  هي  التي  الر�صول 

اإّن  اأي  الإلهّي،  ال�صتخالف  قبول  بمعنى  هو  اهلل  من  مر�صٌل   P محّمدًا ب�أّن  الت�صليم 

اأوامره توؤخذ وُتتلّقى من عبده  �صبيل اهلل هو في اقتف�ء طريق ر�صوله ُمحمد P، واإّن 

اإّن  اهلل..  من  المر�صّي  الطريق  معرفة  في  اأخطوؤوا  اهلل  عب�د  من  كثيٌر  الم�صطفى... 

ٌه للجهد والحركة التي  تعريَف النبّي محمد P والت�صليم بكونه ر�صول اهلل، محّدٌد وموجِّ

 ،
(1(

ينبغي اأن ُيظهره� الإن�ص�ن الع�بد في حي�ته لكي ُيثبت �صّحة دعواه في عب�دة اهلل

�صري بر�صول 
ُ
فقد روى حف�ض بن البختري، عن اأبي عبد اهلل ال�ص�دق Qق�ل: »لم� �أ

�هلل P، وح�صرت �ل�صالة، ف�أّذن جبر�ئيل Q، فلّم� ق�ل: �هلل �أكبر، �هلل �أكبر، ق�لت 

�لمالئكة: �هلل �أكبر، �هلل �أكبر، فلّم� ق�ل: �أ�صهد �أن ل �إله �إل �هلل، ق�لت �لمالئكة: خلع 

�لأند�د، فلّم� ق�ل: �أ�صهد �أّن محمد�ً ر�صول �هلل، ق�لت �لمالئكة: نبي بعث، فلّم� ق�ل: 

حي على �ل�صالة، ق�لت �لمالئكة: حّث على عب�دة رّبه، فلّم� ق�ل: حي على �لفالح، 

.
(2(

ق�لت �لمالئكة: �أفلح من �تبعه«

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چڀ 
.
ٹ چ )3)

إنّها الملّة الحنيفية الغرّاء
كذلك تتجّلى الحكمة في ختم النبّوة بر�صول اهلل محمد P، في اأّن الأ�صب�ب التي 

اإر�ص�ل الأنبي�ء قد زالت بمجيء نبّي الهدى والرحمة واإّن اهلل تع�لى قد  ك�نت ت�صتلزم 

)1) الإم�م الخ�منئي، من اأعم�ق ال�صالة، �ض 62، طبعة جمعية المع�رف الإ�صالمية الثق�فية، بيروت.
)2) ال�صيخ ال�صدوق محمد بن علي بن ب�بويه القمي، من ل يح�صره الفقيه، ج  1، �ض 281، ب�ب الأذان والإق�مة وثواب 

الموؤذنين.

)3) �صورة الأحزاب، الآيت�ن 45 - 46.



73 هيمم ارةال انا هافا

اأكمل دينه بوا�صطة حبيبه الم�صطفى محمد P، لذا ك�نت نبّوته خ�تمة للنبّوات، وقد 

ُبعث للن��ض ك�ّفة اإلى اأن تقوم ال�ص�عة....، واإذا ك�نت ر�ص�لته ع�ّمة لكّل الن��ض، فال بّد 

اأن تكون �صريعته ك�ملة �ص�ملة لم�ص�لح الب�صر، ل يحت�ج معه� اإلى �صريعة اأخرى وبعثة 

نبي اآخر، كم� ق�ل اهلل تع�لى: چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

. وك�نت ال�صالة هلل رّب الع�لمين عمودًا لهذه ال�صريعة المكتملة، 
ڍ ڌ ڌڎ چ )1)

وكذلك �صكرًا للمّن�ن واعترافً� بف�صل الدّي�ن وانقي�دًا وا�صت�صالمً� لإرادة الواحد الأحد، 

انقي�دًا قوامه الت�صديق وا�صت�صالمً� اأ�ص��صه الإيم�ن العميق، ن�أيً� عن ال�صرك واقترابً� من 

لوازم توحيده جّل �ص�أنه وت�صديقً� لوعده واإيم�نً� بقدرته...، وتعّر�صً� لرحمته، وفيم� يلي: 

نتلو عليك م� ق�له اإم�من� الزكي الح�صن الع�صكري Q: »�إّن �هلل تع�لى بمّنه ورحمته 

�إليه بل رحمة منه  �لفر�ئ�س لم يفر�س ذلك عليكم لح�جة منه  لّم� فر�س عليكم 

�إليكم، ل �إله �إل هو، ليميز �لخبيث من �لطّيب، وليبتلي م� في �صدوركم، ولُيمّح�س 

ومن   .
(2(

جّنته...«  في  من�زلكم  ولتتف��صل  رحمته،  �إل��ى  ولتت�ص�بقو�  قلوبكم  في  م� 

الة هي اأو�صح مظهر من مظ�هر الرتب�ط ب�هلل  خالل م� تقّدم يظهر لن� جلّيً� اأّن ال�صّ

تع�لى ور�صوله P لهذا ك�نت ال�صالة اأرفع من جميع العب�دات منزلة، واأعظم اأهدافً�، 

ولذلك ك�ن اإم�م المّتقين علي Qيقول: »�إّن �أف�صل م� تو�ّصل به �لمتو�ّصلون �لإيم�ن 

ب�هلل ور�صوله، و�لجه�د في �صبيل �هلل، وكلمة �لإخال�س، ف�إّنه� �لفطرة، وتم�م �ل�صالة، 

هذا م� ق�له مولن� اأمير الموؤمنين بعين لفظه، ف�أمعن النظر فيه. 
 (3(

ف�إّنه� �لمّلة«

الحكمة من تشريع األذان للصالة
روى الف�صل بن �ص�ذان فيم� ذكره من العلل عن اإم�من� الر�ص� Q، اأّنه ق�ل: »�إّنم� 

�أمر �لن��س ب�لأذ�ن لعلل كثيرة، منه� �أن يكون تذكير�ً للن��س، وتنبيه�ً للغ�فل، وتعريف�ً 

)1) �صورة الم�ئدة، الآية 3.
)2) ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج 1، �ض 247، 182 ب�ب علل ال�صرائع واأ�صول الإ�صالم.

)3) م. ن.
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لمن جهل �لوقت و��صتغل عنه، ويكون �لموؤّذن بذلك د�عي�ً �إلى عب�دة �لخ�لق، ومرّغب�ً 

ين�ص�ه�،  لمن  موؤذن�ً  ب�لإ�صالم،  معلن�ً  ب�لإيم�ن،  ب�لتوحيد، مج�هر�ً  له  مقّر�ً  فيهم�، 

و�إّن��م��� ُيق�ل ل��ه: م��وؤذِّن لأّن��ه ي��وؤذِّن ب����لأذ�ن ب�ل�صالة، و�إّن��م��� ب��د�أ فيه ب�لتكبير وختم 

ب�لتهليل؛ لأّن �هلل عّز وجّل �أر�د �أن يكون �لبتد�ء بذكره و��صمه، و��صم �هلل في �لتكبير 

في �أول �لحرف، وفي �لتهليل في �آخره، و�إّنم� جعل مثنى مثنى ليكون تكر�ر�ً في �آذ�ن 

�لم�صتمعين، موؤّكد�ً عليهم، �إْن �صه� �أحد عن �لأول لم ي�صَه عن �لث�ني، ولأّن )�أ�صل( 

�ل�صالة ركعت�ن ركعت�ن، فلذلك جعل �لأذ�ن مثنى مثنى، وجعل �لتكبير في �أول �لأذ�ن 

فجعل  له،  �لم�صتمع  ُينّبه  كالم  قبله  ولي�س  غفلة،  يبدو  �إّنم�  �لأذ�ن  �أول  لأّن  �أرب��ع���ً، 

�لأوليين تنبيه�ً للم�صتمعين لم� بعده في �لأذ�ن، وجعل بعد �لتكبير �ل�صه�دتين، لأّن 

�أّول �لإيم�ن هو �لتوحيد و�لإقر�ر هلل ب�لوحد�نية، و�لث�ني �لإقر�ر للر�صول ب�لر�ص�لة، 

�إّنم� هو �ل�صه�دت�ن، فجعل  �أ�صل �لإيم�ن  و�أن ط�عتهم� ومعرفتهم� مقرونت�ن، ولأّن 

�صه�دتين �صه�دتين، كم� جعل في �ص�ئر �لحقوق �ص�هدين، ف�إذ� �أقّر �لعبد هلل عّز وجّل 

ب�لوحد�نية، �أقر للر�صول P ب�لر�ص�لة، فقد �أقّر بجملة �لإيم�ن، لأّن �أ�صل �لإيم�ن 

�إلى �ل�صالة لأّن  �إّنم� هو �لإقر�ر ب�هلل وبر�صوله، و�إّنم� جعل بعد �ل�صه�دتين �لدع�ء 

�لأذ�ن �إّنم� و�صع لمو�صع �ل�صالة، و�إّنم� هو ند�ء �إلى �ل�صالة في و�صط �لأذ�ن، ودع�ء 

.
(1(

�إلى �لفالح و�إلى خير �لعمل، وجعل ختم �لكالم ب��صمه كم� فتح ب��صمه«

وجه هذا الدين
اإلى قدر عظمة ال�صالة  اأن يعرف قدر تعظيم دين اهلل في قلبه، فلينظر  اأراد  من 

فيه، واأهل الإ�صالم اإّنم� حّظهم منُه على قدر حّظهم من ال�صالة، ورغبتهم في الإ�صالم 

على قدر رغبتهم في ال�صالة، ف�عرف ي� عبد اهلل، واحذر اأن تلقى اهلل تع�لى ول قدر 

)1) ال�صيخ ال�صدوق، عيون اأخب�ر الر�ص� Q، ج  2، �ض 99، 34: ب�ب العلل التي ذكر الف�صل بن �ص�ذان في اآخره� اأنه 
�صمعه� من الر�ص� علي بن مو�صى Qمرة بعده مرة و�صيئً� بعد �صي ء فجمعه� ورويت عنه.
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اآب�ئه  Qعن  ال�ص�دق  محمد  بن  جعفر  الإم���م  مولن�  روى  فقد  عندك،  لالإ�صالم 

»لكّل �صيء وجه، ووجه دينكم �ل�صالة، فال   :P ق�ل: ق�ل ر�صول اهلل R الكرام 

، وهكذا تتجّلى للموؤمن بع�ض مظ�هر حكمة ال�صالة في 
(1( 

ي�صينّن �أحدكم وجه دينه..«

�صّتى المج�لت، ل �صّيم� م� تعّلق منه� بنف�ض الإن�ص�ن واأخالق العبد، و�صمير الجم�عة، 

ولكن حكم ال�صالة ل تقف عند حّد الهدي النف�صي والخلقي والجتم�عي، واإّنم� تّت�صع 

لت�صمل كّل حكم هذا الدين.

الصالة جنّة
ال�صالة الزاخرة ب�لخ�صوع وح�صور القلب اأّول م� تخلق في قلب الم�صّلي جّنة حقيقّية 

ي�صري مداه� تدريجّيً� اإلى اأجواء الحي�ة، وتهب المرء ال�صالح والفالح. وانطالقً� من 

هذه الروؤية، اأ�صحت ال�صالة في كّل الأدي�ن الإلهّية من اأكثر اآداب التدّين اأ�ص�لة، ومن 

ال�صلوات  اأكمل  هي  الإ�صالمّية  وال�صالة  واأ�صمله�،  واأو�صحه�  الإيم�ن  عالم�ت  اأب��رز 

.
(2(

واأجمله�

)1) ثقة الإ�صالم ال�صيخ محمد بن يعقوب الكليني، الك�في، ج 3، �ض 267، ط: الدار الإ�صالمية، ب�ب من ح�فظ على �صالته 
اأو �صيعه�.

)2) الإم�م الخ�منئي، من اأعم�ق ال�صالة، �ض 75، طبعة جمعية المع�رف الإ�صالمية الثق�فية، بيروت.
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المفاهيم الرئيسة 
عدم تبي�ن علل جميع الأحك�م ال�صرعية ل يعني عدم وجوب امتث�له�، ف�إذا ثبتت   -

الأحك�م وجب المتث�ل. 

اأهداف ال�صالة ثالثة: اأوله�: اإقرار الم�صلي ب�أنه عبد مربوب له ربٌّ واحد اأحد،   -

والث�ني: اإق�مة ذكر اهلل تع�لى، لأن الأذك�ر ُترّبي في الم�صلم مع�ني العبودية هلل، 

والث�لث: الرادع والوازع والزاجر الذي َينُتج عن اإق�مة ذكر اهلل تع�لى. 

فر�ض اهلل تعلى ال�صالة تنزيهً� لن� من اْلِكْبِر، واْلِكْبِر ح�لة اإعج�ب المرء بنف�صه.   -

ج�ءت اإق�مة ال�صالة مب��صرة بعد الأمر ب�لتوحيد واإخال�ض العبودية هلل تع�لى.  -

ارتبطت اإق�مة ال�صالة بط�عة الر�صولP، ف�إق�مة ال�صالة ُتزّكي النف�ض وُتهّيوؤه�   -

 .Pلقبول ط�عة الر�صول

ال�صالة اأرفع من جميع العب�دات منزلة، واأعظم اأهدافً�.   -

لت�صريع الأذان علل كثيرة، منه�: اأن يكون تذكيرًا للن��ض، وتنبيهً� للغ�فل، وتعريفً�   -

لمن جهل الوقت وا�صتغل عنه. 

من اأراد اأن يعرف قدر تعظيم دين اهلل في قلبه، فلينظر اإلى قدر عظمة ال�صالة   -

فيه. 

حقيقة  جّنة  الم�صلي  قلب  في  تخلق  القلب  وح�صور  ب�لخ�صوع  الزاخرة  ال�صالة   -

توؤّثر على بيئته وُت�صكل اأبرز العالم�ت اإلى اإيم�نه والتزامه. 



أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس السادس

د اأهداف ال�صالة. . 1 يعدِّ

يفهم الأهداف الإ�صالحية لل�صالة. . 2

يبّين كيف تنهى ال�صالة عن الفح�ص�ء والمنكر. . 3

أهداف الصالة





مقّدمة
اإّن العب�دات ُفر�صت لتقوية العالقة بين الإن�ص�ن ورّبه، وبينه وبين نف�صه، وبينه وبين 

الن��ض، اأّم� اإذا اكتفين� بمظهر العب�دة دون التطّلع اإلى اأهدافه� ف�إّن هذه العالق�ت لن ُتثمر 

وب�لّت�لي لن يكون له� عند اهلل وزن، ولذلك يتوّجب علين� اأن ُندرك اأهداف هذه العب�دات 

وغ�يته� لأّن اإدراكن� اأهداف الفرائ�ض التي فر�صه� اهلل تع�لى هو �صرط رئي�صي، واأ�ص��صي 

من �صروط �صم�ن الت�أثير العملي لهذه الفرائ�ض في �صلوكن� الذي ن�صلكه خالل معي�صتن� 

والت�صريع�ت،  والفرائ�ض،  العب�دات،  جميع  على  ي�صري  الحكم  وهذا  الحي�ة،  هذه  في 

والحج،  ال�صالة،  واجتم�عي كفري�صة  اأخالقي  التي تحتوي على ط�بع  تلك  وخ�صو�صً� 

واأداء الزك�ة والحقوق ال�صرعية...، وم� اإلى ذلك من فرائ�ض ي�صهم اإدراكن� لأهدافه�، 

واأداوؤه� الواعي اإ�صه�مً� عظيمً� وف�عاًل في تغيير حي�تن�، وتقويم �صلوكّي�تن�، وبذلك نكون 

قد حّققن� هدفً� من اأهّم اأهداف ال�صريعة وهو اإ�صالح النفو�ض وتن�صئة الإن�ص�ن ال�ص�لح 

الط�هر القلب نقي الثوب ال�صج�ع الأمين ال�ص�دق الب�ر الوفي، المخل�ض الع�دل الطّيب 

�صليم النية والطوية البعيد عن كل الأدن��ض والأرج��ض الح�ّصية والمعنوية، وقد ج�ءت 

على  ومث�ًل  ال�صور،  واأكمل  الوجوه  اأتّم  على  الغ�ية  لهذه  ت�صّمنت محّققة  بم�  ال�صريعة 

ذلك: الأنف�ض الب�صرية الم�صتوجبة لل�صهوة والغفلة وال�صهو والن�صي�ن وال�َصَره في العمل 

والَفَترِة عن اهلل، اقت�صت الحكمة اأن ُت�صّرع ال�صالة لَتذُكَر النف�ُض ن�صي�نه� وتوقظ غفلته� 

وتقمع �صهوته� بقطعه� عن ع�داته�، ولُتقبل على الذي كفله� بنعمه وجوده وكرمه وهو 

اهلل �صبح�نه. 
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الهدف لغة
لغة  الهدف  معنى  تو�صيح  من  بداية  ننطلق  ال�صالة  اأه��داف  مو�صوع  يخ�ّض  فيم� 

ب�إ�ص�رة مقت�صبة ون�فعة اإن �ص�ء اهلل تع�لى، فنقول: م� ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 

عن الأ�صمعّي اأّنه ق�ل: الهَدف: كّل �صيٍء عظيم مرتفع، وم� ذكره ابن ف�ر�ض في معجم 

مق�يي�ض اللغة جمع خال�صته �ص�حب مخت�ر ال�صح�ح ب�صطر واحد فق�ل: »هدف ه د ف: 

 ،
(1(

الغر�ض هدفً�« �ُصّمي  اأو جبل، ومنه  اأو كثيب رمل  بن�ء  الَهَدُف كّل �صيء مرتفع من 

ولإتم�م الف�ئدة ن�صت�صيء بقب�ض من نور مولن� اأمير الموؤمنين علي Q: حيث يقول: 

، اإذًا الغر�ض والغ�ية هم� م� نحت�جه 
(2(

»�أل و�إن لالإ�صالم غ�ية، ف�نتهو� به �إلى غ�يته«

للتعبير عن محتوى ال�صفح�ت الق�دمة.

رمز العبودية هلل تعالى
نبيه  مخ�ِطبً�  �صبح�نه  اهلل  ق�ل  لذا  تع�لى،  اهلل  عبودية  رموز  من  رمز  ال�صالة  اإّن 

المر�صل مو�صى الكليم Qاأول الأمر في بداية الوحي: 

روح  له�  وال�صالة   ،
(3( چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  چ 

ولّب، وروحه� ولّبه� هو ذكر اهلل وحده، وهذه الآية المحكمة ُتبّين اأبرز اأهداف ال�صالة 

وغ�يته� وهو: »اأّن الإذع�ن والقبول ب�أّن العبودّية ينبغي اأن تكون ح�صرًا اأم�م اهلل، ولأجله، 

وهو اأحد اأهّم الأ�صول الفكرّية والعملّية في الإ�صالم وفي جميع الأدي�ن ال�صم�وّية، والذي 

اإلهً�  يكون  اأن  ينبغي  الذي  هو  فقط  اهلل  اأّن  اأي  ب�هلل«  الألوهّية  »انح�ص�ر  ب�  عنه  ُيعّبر 

، ف�ل�صالة عبودية خ�ل�صة 
(4(

)معبودًا(، واأن ل يكون هن�ك عبودّية لغيره ول ُيعبد �صواه«

)1) محمد بن اأبي بكر بن عبد الق�در الرازي، مخت�ر ال�صح�ح، ج 1، �ض 705، مكتبة لبن�ن ن��صرون. 
)2) اأبن اأبي الحديد، �صرح نهج البالغة، ج  10، �ض 20، ف�صل في القراآن، طبعة 1، مكتبة المرع�صي النجفي، قم.

)3) �صورة طه، الآية 14.
الثق�فية،  الإ�صالمية  المع�رف  جمعية  طبعة   ،26 �ض  ال�صالة،  اأعم�ق  من  الخ�منئي،  الُح�صيني  علي  ال�صيد  الإم�م   (4(

بيروت.
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التوحيد  فلك  وفي  العبودية،  فلك  في  تدور  كّله�  اأّن  لتجد  عب�راته�  تدّبر  �صبح�نه،  هلل 

الخ�ل�ض، وهي اأجمل واأ�صدق عب�رات ُتعلن عن حقيقة م� تدعو اإليه.

والهدف الث�ني في الآية المب�ركة هو: اإق�مة ال�صالة لذكر اهلل تب�رك وتع�لى: چ  ٺ 

اإق�مته�، وفي ذلك يقول �صم�حة الإم�م ال�صيد علي  ٺ ٺ چ بكّل م� تعنيه 

اأّنه� لي�صت  اأي  اأدائه�،  اأبعُد من مجّرد  اإق�مة ال�صالة �صيٌء  اأّن  {: يظهر  الخ�منئي 

الجهة والتج�ه )نحو  ال�صير في  اأي�صً�  ب�أداء ال�صالة، بل هي  ال�صخ�ض  اأن يقوم  فقط 

ال�صيء( الذي تدعو اإليه ال�صالة، وبعث الآخرين نحوه، فك�أّن اإق�مة ال�صالة، اأن يجعل 

الإن�ص�ن، ب�ل�صعي المطلوب، ف�ص�َء حي�ته وحي�ة من حوله ف�ص�َء الم�صّلين الب�حثين عن 

.
(1(

اهلل وعب�دته، ويحي� الجميع في خّط ال�صالة وجهته�

إقامة ذكر اهلل جل شأنه
اإذًا لي�ض المق�صود من اإق�مة ال�صالة لذكر اهلل تع�لى مجّرد الحرك�ت والأذك�ر التي 

ت�صتمل عليه� ال�صالة بل القيم الملتزمة التي تغر�صه� ال�صالة في نف�ض الم�صّلي من خالل 

طرق تفكيره، وت�أّمله بم� تحتويه ال�صالة من اأعم�ل وتالوات، ذلك لأّن المق�صود من الذكر 

تزكية الأنف�ض واإيق�ظ ال�صم�ئر وتطهير القلوب، ق�ل مولن� اأمير الموؤمنين Q: »�أ�صُل 

، ولكي يكون العبد من اهلل اأقرب ق�ل تع�لى مخ�ِطبً� 
(2(

�صالِح �لقلب ��صتغ�ُله بذكر �هلل«

المفعمة  الأع��م���ل  من  »ال�صالة  اأّن  كم�   .
چ)3) ۈئ چ   :P الم�صطفى حبيبه 

ب�لدوافع لذكر اهلل، والتي ُيمكن اأن تجعل الإن�ص�ن م�صتغِرقً� بذكره تع�لى، وتكون موقظة له، 

وتكون �ص�خ�صً� وعالمة ُتر�صد ال�ص�ئرين في طريق اهلل اإلى ال�صراط الم�صتقيم، وتحفظهم 

.
(4( 

من ال�صي�ع والنحراف، وتمنع من وقوع لحظة الغفلة في حي�ة الإن�ص�ن«

)1) من اأعم�ق ال�صالة، �ض 15، طبعة جمعية المع�رف الإ�صالمية الثق�فية، بيروت.
)2) التميمي، غرر الحكم و درر الكلم، �ض 198، رقم: 257.

)3) �صورة العلق، الآية 19.
)4) الإم�م ال�صيد علي الُح�صيني الخ�منئي {، من اأعم�ق ال�صالة، �ض 10، ن�صر جمعية المع�رف الإ�صالمية الثق�فية.
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فمع توّزع ال�صلوات الواجبة على اأوق�ت اليوم المختلفة، ف�إّن العبد يغ�صل به� غب�ر 

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  چ  تع�لى:  ق�ل  منجحً�،  مفلحً�  وينطلق  والخوف  الغفلة 

. كم� اأّنه يتخّل�ض بذكر اهلل من ال�صطراب الذي ُينهك القلوب ق�ل تع�لى: 
خب چ )1)

لتكون 
 (2( چ  ىث  مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  چمب 

الخ�تمة: چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے  چ  كذلك ك�نت ال�صالة ذكرى للذاكرين: 
ڦچ)3) 

، وق�ل �صبح�نه: چ ٱ ٻ 
(4(

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ چ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
، وذلك اأّن ذكر اهلل عّز وجّل يحمل الإن�ص�ن على التزام �صرعه في كّل 

ٿ ٹ چ )5)
�ص�أن من �صوؤونه، وُي�صعره برق�بة اهلل تع�لى عليه، فيكون له رقيب من نف�صه، في�صتقيم 

�صلوكه وي�صلح ح�له مع اهلل تع�لى ومع الخلق، ولذا اأمر الم�صلم بذكر اهلل تب�رك وتع�لى 

في كّل حين، وعلى كّل ح�ل فق�ل اهلل �صبح�نه:

، وق�ل �صبح�نه: چ گ گ ڳ 
چ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ چ )6)

وحكمً�  اأ���ص��رارًا  لل�صالة  واإّن  هذا   .
(7( چ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ُيدركه� الم�صلم اإذا اأقبل على �صالته بخ�صوع، وتدّبر وح�صور ذهن، وفهم ووعي لم� يتلوه 

من قراآن، وم� يذكره من اأذك�ر. 

)1) �صورة الأعلى، الآيت�ن 14 - 15.
)2) �صورة الرعد، الآية 28.

)3) �صورة الفجر، الآي�ت 27- 30.
)4) �صورة هود، الآية 114.
)5) �صورة الجمعة، الآية 9.

)6) �صورة الأحزاب، الآية 41.
)7) �صورة الن�ص�ء، الآية 103.
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األهداف اإلصالحية للصالة
اإّن من تدّبر اآي�ت الذكر الحكيم التي ُذكرت فيه� ال�صالة ي�صتخل�ض من هذا التدّبر 

اأّن لل�صالة اأهدافً� اإ�صالحية كثيرة، وتحقيقً� لهذه الأهداف الإ�صالحية، ج�ءت دعوة 

القراآن الكريم لإق�مة ال�صالة مقترنة ب�لإ�صالح الجتم�عي، وال�صتق�مة والدوام على 

فعل الخير، كم� في قوله تع�لى:

ج���ّل  ، وقول���ه 
ەئ..چ)1) ائ  ائ  ى  ى  ې  چې 

تب����رك  وقول���ه   ،
(2( ک...چ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چڈ  �ص�أن���ه: 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  وتع�ل���ى: 

، وقول���ه ع���ّز وج���ّل: چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڀ..چ)3)

، وقول���ه تع�ل���ى:
 ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گچ )4)

چ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئەئ وئ 
���ر للن�صو����ض القراآنية الآنفة الذك���ر اأّن ال�صالة  وئ ۇئ ۇئ چ)5)  وُيالِح���ظ المتدبِّ

ج�ءت مقترنة بعّدة قيم اأخالقية حميدة منه�:

الصالة والكلمة الطيّبة
 لئاّل ت�صدر 

اأّن ال�صالة ج�ءت مقترنة ب�لقول الح�صن، چ ې ې ى چ)6)

ول  يكذب،  فال  والخير،  الإ�صالح  بغير  ل�ص�نه  ُيحّرك  ولئاّل  ال�صوء،  كلمة  الم�صّلي  عن 

يغت�ب، ول ي�صّب، ول يلعن، ول ينطق ب�لكلمة البذيئة، بل ين�صر بل�ص�نه الخير والف�صيلة. 

ب�لعب�رة  ويتع�مل  والإيم�ن،  الإ�صالح  كلمة  عليه�،  يوؤجر  التي  الطّيبة  الكلمة  في�صتعمل 

)1) �صورة البقرة، الآية 83.
)2) �صورة الن�ص�ء، الآية 77.
)3) �صورة الأنبي�ء، الآية 73.

)4) �صورة الحج، الآية 41.
)5) �صورة العنكبوت، الآية 45.

)6) �صورة البقرة، الآية 83.
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الجميلة الم�صّرة، لأّن للكلمة دوره� الفّع�ل في الت�أثير على �صير حي�ته الفكرية والثق�فية، 

ۆئ  چۆئ  فيه:  والجتم�عية  النف�صية  والروابط  العالق�ت  وتكوين  المجتمع،  واإ�صالح 

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ٻ پپ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

.
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ )1)

الصالة والهداية إلى الصالح
من نظر في م� اأوح�ه اهلل تع�لى اإلى اأنبي�ئه الكرام )عليهم ال�صالة واأزكى ال�صالم( 

اهلل  ب�أمر  يهدون  العظ�م  هوؤلء  وك�ن  الخيرات،  بفعل  مقترنة  ال�صالة ج�ءت  اأّن  يجد 

جّل �ص�أنه اأن�ء الليل وكّل النه�ر، ومن جوانب هذه الهداية دعوة الإن�ص�ن اإلى الإ�صالح 

ٱ  چ  تع�لى:  ق�ل  الحي�ة،  كّل مج�لت  الخير في  لتربيته على فعل  وال�صتق�مة 

وحي  وه��و   .
(2( ڀ..چ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

الت�صديد والهداية اإلى ال�صالح في مق�م العمل، وت�نكير الحكم لتفخيم اأمره كم� ذكر 

العالمة الطب�طب�ئي �ص�حب تف�صير الميزان كم� اأّن ال�صالة ج�ءت مقترنة بكّف الأيدي 

والأل�صنة عن الظلم والعدوان على الآخرين � العدوان على اأموالهم واأرواحهم واأعرا�صهم، 

، ق�ل م�لك الجهني: ق�ل لي اأبو عبد 
وكّل م� يتعّلق بهم: چ ک ک ک ک چ)3)

اهلل Q: »ي� م�لك �أم� تر�صون �أن ُتقيمو� �ل�صالة، وتوؤتو� �لزك�ة، وتكّفو� وتدخلو� 

الف�ص�د  جذور  تحرق  لل�صالة  ب�إق�مته�  الموؤمنة  الأّم��ة  اأو  اإذًا،  »ف�لموؤمن،   ،
(4(

�لجّنة«

والمع��صي، والرذيلة في النف�ض وفي المحيط الجتم�عّي، وُتميت روحّية الذنب والنزوع 

اإلى ارتك�ب المع��صي، وبواعثه� الداخلّية والخ�رجّية )اأي العوامل النف�صّية والبيئّية(، 

.
(5(

حّقً� اإّن ال�صالة تردع الفرد والمجتمع عن مم�ر�صة الأعم�ل الط�لحة والقبيحة«

)1) �صورة اإبراهيم، الآي�ت 24 - 26.
)2) �صورة الأنبي�ء، الآية 73.
)3) �صورة الن�ص�ء، الآية 77.

)4) المولى محمد �ص�لح الم�زندراني، �صرح اأ�صول الك�في، ج 12، �ض 151، وهو الحديث رقم 122 من الك�في الب�ب 8.
)5) الإم�م ال�صيد علي الُح�صيني الخ�منئي، من اأعم�ق ال�صالة، �ض 6، طبعة جمعية المع�رف الإ�صالمية الثق�فية، بيروت.
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الصالة ميدان العزّة والكرامة
اإّن ال�صالة ميدان وا�صع من مي�دين العّزة والكرامة، ومن اأراد العّزة والكرامة، فعليه 

ب�ل�صالة هلل رّب الع�لمين. اإّن الم�صّلي عزيز عند اهلل تع�ل�ى لأّنه ي�صع اأ�صرف واأكرم 

جّل  له  اًل  متذلِّ خ��صعً�  جوارحه  وُينّك�ض  تع�ل�ى،  هلل  عبودية  التراب  على  بدنه  اأع�ص�ء 

جالله، وقد ج�ء ال�صجود في كت�ب اهلل تع�لى مقترنً� ب�لقرب من اهلل عّز وجّل لذلك ق�ل 

، ف�لم�صّلي يلقى من اهلل الكرامة ظ�هرًا وب�طنً� ع�جاًل واآجاًل 
چ )1) تع�لى: چ ۈئ

ى يوم القي�مة تحية الكرامة ف�ي دار المق�مة من رّبه الكريم:   ف�ي الدني� والآخرة، وُيَلقَّ

ٌب ول يم�ّصهم فيه�   ل يم�ّصهم فيه� َن�صَ
چ  ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ چ)2)

ُلُغوٌب.

نهي الصالة عن الفحشاء والمنكر
للحديث عن هذا الهدف العظيم من اأهداف ال�صالة نبداأ بتو�صيح معنى الفح�ص�ء 

لغة وا�صطالحً�، والمنكر كذلك، وهم� عب�رت�ن بينهم� فرق ُيدركه المتدّبر على الرغم 

من اأّن المنكر ج�ء معطوفً� على الفح�ص�ء.

معنى الفحش لغًة 
اأ�صل هذه الم�ّدة يدلُّ على ُقبح في �صيء و�َصن�َعة، ُيق�ل: فح�ض ال�صيء فح�صً�، 

لة  وب�لمح�صّ ف�ح�ض،..  فهو  الحّد  ج�وز  �صيء  وكّل  ومعًنى،  وزًن���  قبًح�  قبح  مثل 

ا�صتفح�صته  ذنب  وكّل  ب�لقبح،  المتن�هية  الخ�ص�ل  هي  العرب  لغة  في  الفح�ص�ء 

ال�صرائع والفطر.

 معنى �لفح�س ��صطالًح�: م� ينفر عنه الطبع ال�صليم، وي�صتنق�صه العقل الم�صتقيم.

الأف��ع���ل،  من  قبحه،  عظم  م�  والف�ح�صة:  والفح�ص�ء،  الفح�ض،  ال��راغ��ب:   وق�ل 

)1) �صورة العلق، الآية 19.
)2) �صورة الأحزاب، الآية 44.
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ينكره  الظ�هرة، كم�  الأعم�ل  الطبع من رذائل  الحرالي: م� يكرهه  ، وق�ل 
(1(

والأقوال

.
(2( 

العقل وي�صتخبثه ال�صرع

و�لمنكر في �للغة: ا�صم مفعول اأنكر، وقيل هو: كّل م�صتقبح غير معروف، ول مر�صي.

وفي ال�صطالح: هو م� اأنكره ال�صرع، ونهى عنه، واأوعد ف�عله ب�لعق�ب.

ق�ل الراغب الأ�صفه�ني: والمنكر: كّل فعل تحكم العقول ال�صحيحة بقبحه، اأو تتوّقف 

من  ال�صيء  وتنكير  ال�صريعة،.....،  بقبحه  فتحكم  العقول،  وا�صتح�ص�نه  ا�صتقب�حه  في 

، وتعريفه 
حيث المعنى جعله بحيث ل يعرف. ق�ل تع�لى: چ ۇ ۆ ۆ ۈ..چ )3)

.
(4(

جعله بحيث يعرف

وال�صوؤال المطروح الآن: لم�ذا ج�ءت ال�صالة مقترنة ب�لأمر ب�لمعروف والنهي عن 

الفح�ص�ء والمنكر؟

ب�لدع�ء  اإليه  والتوّجه  وت�صبيحه،  وتحميده  هلل  تكبيرًا  الأق��وال  من  ال�صالة  في  لأّن 

وال�صتغف�ر، وقراءة ف�تحة الكت�ب الم�صتملة على التحميد والثن�ء على اهلل والعتراف 

ب�لعبودية له وطلب الإع�نة والهداية منه واجتن�ب م� ُيغ�صبه وم� هو �صالل، وكّله� ُتذّكر 

ب�لتعّر�ض اإلى مر�ص�ة اهلل، والإقالع عن ع�صي�نه وم� ُيف�صي اإلى غ�صبه، فذلك �صّد عن 

الفح�ص�ء والمنكر.

وذلك  و�صجود،  ورك��وع  قي�م  من  تع�لى  هلل  وتذّلل  خ�صوع  هي  اأفع�ل  ال�صالة  وفي 

يذكر بلزوم اجتالب مر�ص�ته، والتب�عد عن �صخطه. وكّل ذلك مّم� ي�صّد عن الفح�ص�ء 

والمنكر.

ُيذّكر  وذلك  اهلل،  يدي  بين  للوقوف  وا�صتعداد  نّية،  من  قلبية  اأعم�ل  ال�صالة  وفي 

بمجموعه�  ال�صالة  فك�نت  نواهيه،  وتجتنب  اأوام���ره،  تمتثل  ب���أن  جدير  المعبود  ب���أّن 

)1) الح�صين بن محمد بن المف�صل، مفردات األف�ظ القراآن، ج 2، �ض 180، ط: دار القلم، دم�صق. بت�صرف.
)2) عبد الروؤوف المن�وي، فتح القدير، ج 2، �ض 271، طبعة 1، المكتبة التج�رية الكبرى، م�صر.

)3) �صورة النمل، الآية 41.
)4) الح�صين بن محمد بن المف�صل، مفردات األف�ظ القراآن، ج 2، �ض 453، ط: دار القلم، دم�صق. بت�صرف.
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ې ې ې  چ  ف�إّن اهلل تع�لى ق�ل:  الفح�ص�ء والمنكر،  الن�هي عن  ك�لواعظ 

، ولم يقل ت�صّد وتحول اأي اإّن ال�صالة بمنزلة الن�هي ب�لقول اإذا ق�ل ل 
ىىچ)1)

تفعل الفح�ص�ء والمنكر وذلك لأّن فيه� التكبير والت�صبيح، والتهليل والقراءة والوقوف بين 

يدي اهلل تع�لى، وغير ذلك من �صنوف العب�دة كم� قد �صلف، وكّل ذلك يدعو اإلى �صكله، 

وي�صرف عن �صّده، فيكون مثل الأمر والنهي ب�لقول، وكّل دليل موؤّد اإلى المعرفة ب�لحّق، 

فهو داع اإليه و�ص�رف عن الب�طل الذي هو �صّده، ثم الن��ض في النته�ء متف�وتون، وهذا 

المعنى من النهي عن الفح�ص�ء والمنكر هو من حكمة جعل ال�صلوات موّزعة على اأوق�ت 

من النه�ر والليل، ليتجّدد التذكير وتتع�قب المواعظ. وبمقدار تكّرر ذلك تزداد خواطر 

واإّن  له�،  ملكة  التقوى  ت�صير  حتى  الع�صي�ن  من  النف�ض  وتتب�عد  النفو�ض،  في  التقوى 

العبد المقيم له� كم� اأراد اهلل تع�لى، ي�صتنير قلبه، ويتطّهر فوؤاده، ويزداد اإيم�نه، وتقوى 

والمح�فظة  مداومته�،  فب�ل�صرورة  ال�صر،  في  رغبته  تعدم  اأو  وتقّل  الخير،  في  رغبته 

عليه� على هذا الوجه تنهى عن الفح�ص�ء والمنكر، فهذا من اأعظم مق��صده� وثمراته�، 

ية اإلهية جعله� اهلل في ال�صالة، يكون به� تي�صير النته�ء عن الفح�ص�ء  ووراء ذلك خ��صّ

 .
(2( 

والمنكر

�أّن �ل�صالة حجزة �هلل  »�علم   :Q الإم�م جعفر بن محمد ال�ص�دق  ق�ل مولن� 

في �لأر�س، فمن �أحّب �أن يعلم م� �أدرك من نفع �صالته، فلينظر ف�إْن ك�نت �صالته 

�أحّب  �أدرك من نفعه� بقدر م� �حتجز، ومن  ف�إّنم�  و�لمنكر،  �لفو�ح�س  حجزته عن 

.
(3( 

يعلم م� له عند �هلل، فليعلم م� هلل عنده،..«

)1) �صورة العنكبوت، الآية 45.
)2) من تف�صير مجمع البي�ن للف�صل الطبر�صي، والتحرير والتنوير المعروف بتف�صير ابن ع��صور )بت�صرف(.

)3) ال�صيخ ال�صدوق، مع�ني الأخب�ر، �ض 236، ب�ب معنى م� روي اأن ال�صالة حجزة اهلل في الأر�ض.
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ما تربّيه الصالة في النفس
المتمّثل  والنحط�ط،  الف�ص�د،  ومح�ربة  الجتم�عي،  ب�لإ�صالح  ال�صالة  اقتران  اإّن 

يكون  المجتمع وهكذا  الإ�صالحية على حي�ة  النت�ئج  ب�أف�صل  يعود  والمنكر،  ب�لفح�ص�ء 

الخير والإ�صالح وال�صتق�مة، لأّن  الم�صّلي، مركزًا لإ�صع�ع  الم�صّلي، والمجتمع  الفرد 

ال�صالة ُترّبي في النف�ض:

والحي�ء من مخ�لفته،  والخوف من مع�صيته،  ب�هلل  الت�ص�ل  بدوام  ال�صمير  يقظة   .1

وكيف ل ي�صتحي الم�صّلي من فعل الجرائم والمخ�لف�ت، وهو يقف في كّل يوم خم�ض 

مّرات بين يدي رّبه يدعوه، وي�صتغفره، ويطلب عفوه وثوابه.

ُترّبي ال�صالة في النف�ض الرغبة في التوبة والإقب�ل على ال�صالح وال�صتق�مة بدوام   .2

ال�صتغف�ر وتكرار ال�صتع�ذة من الذنوب، فتّت�صع في النف�ض م�ص�ف�ت البعد بينه� وبين 

الجريمة والمع�صية، وتت�أّكد فيه� الرغبة في ال�صالح وال�صتق�مة.

3. ترّبي ال�صالة في نف�ض الم�صّلي حّب الخير للجميع، وُتنقذه من الحقد والأن�نية الّلذين 

هم� م�صدر كّل ال�صرور والم�آ�صي الب�صرية في كّل مج�لت حي�ته�، ف�لم�صّلي بدع�ئه 

يطلب الخير للجميع، ويدعو لهم ب�لخير والمغفرة، فتنمو في نف�صه م�ص�عر الحّب 

والخير ب�أو�صع �صيغه� الجتم�عية ال�ص�ملة. ولي�ض الدع�ء هو كّل م� يوؤّديه الم�صّلي 

للتعبير عن رغبته في حّب الخير، بل ويمتّد هذا الإح�ص��ض وال�صعور الإن�ص�ني النبيل 

اآمنة  في ظالله  الإن�ص�نية  تحي�  وعماًل  �صلوكً�  ليتج�ّصد  ال�صالة،  مواقف  اإلى خ�رج 

مطمئنة.

هذا جملة من اأهداف ال�صالة، ف�إذا اأّدى الم�صّلي واجب�ت ال�صالة ال�صكلية من 

حرك�ت واألف�ظ، ولكّنه لم ي�صمح لل�صالة اأن تتف�عل في نف�صه لتزرع هدفه� ال�ص�مي 

بحيث تنه�ه عن الفح�ص�ء والمنكر، ف�صالته حينئذ ل قيمة له� بل هي ويل ووب�ل 
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، وقد 
عليه. يقول تع�لى: چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ)1)

�أم لم  قبلت �صالته 
ُ
�أ �أن يعلم  �أح��ّب  »من  Qاأّنه ق�ل:  اإم�من� ال�ص�دق  ورد عن 

ُتقبل، فلينظر هل مَنَعتُه �صالته عن �لفح�ص�ء و�لمنكر؟ فبقدر م� مَنَعتُه ُقِبلت 

 .
(2(

منه«

)1) �صورة الم�عون، الآيت�ن 4 - 5.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 79، �ض 198.
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المفاهيم الرئيسة
الَهَدُف لغًة هو كّل �صيء مرتفع من بن�ء اأو كثيب رمل اأو جبل، ومنه �ُصّمي الغر�ض   -

هدفً�.

تكون  اأن  ينبغي  العبودّية  ب�أّن  والقبول  الإذع���ن  وغ�يته�:  ال�صالة  اأه��داف  اأبرز   -

ح�صرًا اأم�م اهلل، ولأجله، وذكر اهلل تع�لى، والمق�صود من الذكر تزكية الأنف�ض 

واإيق�ظ ال�صم�ئر وتطهير القلوب، واللتزام الك�مل ب�صرع اهلل تع�لى.

ج�ءت دعوة القراآن الكريم لإق�مة ال�صالة مقترنة ب�لإ�صالح الجتم�عي، وبعّدة   -

قيم اأخالقية ك�لقول الح�صن، وال�صتق�مة والمدوامة على فعل الخير بكّف الأيدي 

والأل�صنة عن الظلم والعدوان على الآخرين.

اإّن الم�صّلي يلقى عّزة وكرامة، ب�طنية وظ�هرية، في الدني� والآخرة؛ لأّنه ي�صع   -

جوارحه  وُينّك�ض  تع�ل�ى،  هلل  عبودية  التراب  على  بدنه  اأع�ص�ء  واأك��رم  اأ�صرف 

اًل له جّل جالله. خ��صعً� متذلِّ

ال�صرائع  ا�صتفح�صته  ذنب  وكّل  ب�لقبح،  المتن�هية  الخ�ص�ل  هي  لغة:  الفح�ص�ء   -

والفطر، وا�صطالًح�: م� ينفر عنه الطبع ال�صليم، وي�صتنق�صه العقل الم�صتقيم.

لم� في  والمنكر  الفح�ص�ء  والنهي عن  ب�لمعروف  ب�لأمر  ال�صالة مقترنة  ج�ءت   -

ال�صالة من الأقوال والأفع�ل الظ�هرية والقلبية والتي ُتذّكر ب�لتعّر�ض اإلى مر�ص�ة 

اهلل، والإقالع عن ع�صي�نه وم� ُيف�صي اإلى غ�صبه،وفي ذلك �صّد عن الفح�ص�ء 

والمنكر. 

من  والخوف  ب�هلل  الت�ص�ل  ب��دوام  ال�صمير  يقظة  النف�ض:  في  ُترّبي  ال�صالة   -

ال�صالح  على  والإق��ب���ل  التوبة،  في  والرغبة  مخ�لفته،  من  والحي�ء  مع�صيته، 

وال�صتق�مة، وحّب الخير للجميع.



أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس السابع

آثار الصالة على المصلّي

د الآث�ر الروحية والتربوية لل�صالة. . 1 يعدِّ

ي�صرح اأثر ال�صالة في طه�رة النف�ض وتزكيته�. . 2

ي�صتنتج كيف تكون ال�صالة مفت�حً� لكل خير. . 3





 المقّدمة
اإيج�بية على  اآث���رًا  العب�دات  �ص�ئر  الح�ل في  لل�صالة كم� هي  اأّن  فيه  �صّك  ل  مّم� 

الفرد نف�صه وعلى المجتمع، وقد �صّبب اإهم�له� في ع�صرن� الح�لي خواء روحيً� وا�صحً� 

نف�صّية ح�ّدة هي  اأزم�ت  في  �صّبب  مّم�  الحي�ة  واإلى  المجتمع  اإلى  الفرد  نظرة  في  اأّثر 

التي ك�نت وراء تزايد ن�صبة الأمرا�ض النف�صية والنتح�ر وغيره�، ونحن ُن�صّلط ال�صوء 

التي تتركه� ال�صالة على الم�صّلي، فنذكره  المهّمة  الآث�ر  في هذا الف�صل على بع�ض 

في هذا المو�صع من الكت�ب لأّنه قد ه�ن على كثيٍر من الم�صّلين - لطول الأمد وق�صوة 

لم  وك�أّنهم  عليهم،  ال�صالة  اآث�ر  ُترى  ل  اأن   - النفو�ض  في  الدني�  وا�صتحك�م  القلوب، 

؟ 
(1(

يقروؤوا في كت�ب اهلل عّز وجّل: چ ۉ ې ې ې ې ىى چ 

نحن ُن�صّلي ولكن ل يتوّرع الكثيُر من الم�صّلين عن ارتك�ب بع�ض المحّرم�ت، والت�ص�هل 

في الواجب�ت، ول ريب اأّن مرّد ذلك يعود لأداء ال�صالة ج�صدًا. بال روح. اأو لأّن بع�ض 

لة ل  الن��ض اأ�صبح ينظر لل�صالة على اأّنه� اأ�صحت ع�دة اعت�د الن��ض فعله�، وب�لمح�صّ

اأّنه لو �صّلى الم�صّلون ال�صالة  P، والحقيقة  توؤّدى كم� �صّرع اهلل تع�لى و�صّن ر�صوله 

ال�صرعية، وا�صتح�صروا الخ�صوع والرهبة، واأق�موه� وفقً� لم� �صّنه ر�صول اهلل P لنفعت، 

واأّثرت وعملت عمله� في قلوب الن��ض، ومجتمع�تهم، و�ص�رت اأكبر عوٍن لهم على اأمور 

الدني� والدين، األم يقل رّبن� تب�رك وتع�لى: چ ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ 

 .
ۇ ۆ چ )2)

)1) �صورة العنكبوت، الآية 45.
)2) �صورة البقرة، الآية 45.
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صفات وعالمات
كثيٍر  انح�ص�ر  في  رئي�ض  �صبب  هو  تع�لى  اهلل  اأوجبه�  كم�  ال�صالة  اأداء  مراع�ة  اإّن 

الفالح  رّتب  قد  وجّل  عّز  اهلل  اأّن  ترى  الموؤمن  اأخي  واأنت  والمحّرم�ت،  المنكرات  من 

للموؤمنين، وجعل اأّول �صف�تهم وعالم�تهم الخ�صوع في ال�صالة، فق�ل تع�لى: چ ٱ ٻ 

�صالته  على  المح�فظ  اأّن  �صّك  فال   ،
(1(

چ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
عدم  على  ويحر�ض  وقته�،  دخول  قبل  وي�صتعد  له�  يت�أّهب  والذي  وقته�،  في  الموؤّديه� 

فوات جزء منه�. ل �صّك اأّن هذا ينتفع ب�صالته، وتظهر اآث�ره� على جوارحه، و�صلوكه، 

فتعظيمه لهذا الركن العظيم من اأرك�ن الإ�صالم، ومعرفة حّق اهلل �صبح�نه فيه، دليل 

لتعظيمه اأوامر اهلل تع�لى، والبعد عن نواهيه وهذا من ح�ل الخ��صعين هلل تع�لى الذين 

يكون الفالح حليفهم جميعً�، كم� جعله� اهلل �صبح�نه وتع�لى عالمة ف�رقة للمّتقين من 

اأهل الإيم�ن، فق�ل عّز من ق�ئل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ 

هي  المب�ركة  الآي��ة  من  الأخير  الق�صم   ،
(2(

چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ة  �أة والم�صتعدَّ ة للموؤمِن ب�لغيب والمقيِم ال�صالة، لأنَّ الإن�ص�ن ك�لبذرة المهيَّ ثمرٌة جنيَّ

واأثمرت،  فتفتَّحت  جذوره�  وغر�صت  ت  لن�صقَّ للزراعة  ق�بلة  اأر�ض  في  و�صعت  لو  التي 

ف�لثم�ر اإذًا لي�صت اإل نتيجة ل�صتحك�م الجذور و�صالبة العود، والإيم�ن ب�لغيب هو الذي 

ُيمثِّل ب�طن الإن�ص�ن الذي يظهر في اإق�مة ال�صالة والإنف�ق في �صبيل اهلل، ثمرت�ن ذات 

كٍل دائم.
ُ
اأ

اآلثار الروحية والتربوية للصالة
للقراآن،  واأذك�ر، وتالوة  الإلهية وم� يتخّلله� من دع�ء  اأهّم الأوامر  اإّن ال�صالة هي 

�صتترك بال �صكٍّ اأثرًا ب�لغً� في الأبع�د الدينّية والروحية عند الفرد الم�صلم، لأّن ال�صالة 

)1) �صورة الموؤمنون، الآيت�ن 1 - 2.
)2) �صورة البقرة، الآي�ت 1 - 3.
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لي�صت مجّرد تحريك للبدن والل�ص�ن، فهذه الحرك�ت والكلم�ت له� امتداده� في وجدان 

الموؤمن وقلبه ونف�صه، واإّن الخير كّل الخير، والغنيمة كّل الغنيمة، اأن ي�صتفيد الم�صلم من 

العب�دات والمن��صب�ت الإ�صالمية، واأن توؤّثر على مجرى حي�ته ت�أثيرًا طّيبً�؛ ليكون زاهدًا 

في الدني� الف�نية راغبً� في الآخرة الب�قية، ف�إذا �صّلى ُرئيت اآث�ر ال�صالة الإيج�بية عليه 

وعلى مجتمعه، فهلّموا لنتعّرف على بع�ض هذه الآث�ر الحميدة التي تخلعه� ال�صالة على 

الم�صّلي: 

اأ - قّوة ال�صلة باهلل تعالى 

اإّن المتدّبر يعلم اأّن قّوة ال�صلة بين العبد ورّبه هي اأّول اآث�ر ال�صالة على الم�صّلي، 

وذلك لأّن ال�صالة عب�دة ُتحّقق دوام ذكر اهلل، ودوام الت�ص�ل به، وُتمّثل تم�م الط�عة 

وال�صت�صالم هلل، والتجّرد له وحده بال �صريك،، به� تتوّثق اأ�صب�ب الت�ص�ل ب�هلل، ويتزّود 

العبد من خالله� بط�قة روحية ُتعينه على م�صّقة التكليف. فر�صه� اهلل على الم�صلمين 

للثن�ء عليه بم� ي�صتحّقه وليذكرهم ب�أوامره، ولي�صتعينوا به� على تخفيف م� يلقونه من 

خ�صوع  في  رّبه  يدي  بين  الإن�ص�ن  يقف  فيه�  الدني�.  الحي�ة  في  والبالء  الم�صّقة  اأن��واع 

وخ�صوع، م�صت�صعرًا بقلبه عظمة المعبود، مع الحّب والخوف من جم�ل وجالل المعبود، 

ط�معً� فيم� عنده من الخير، وراغبً� في ك�صف ال�صّر، وجاًل من عق�به ال�صديد.

R في  اآب�ئه الكرام  اأبيه، عن  L عن  روى اإم�من� الك�ظم مو�صى بن جعفر 

�إذ� ق�م  »�إّن��ه ك�ن   :P في ف�صل ر�صول اهلل Q اأمير الموؤمنين  لة عن  ح�دثة مف�صَّ

من �صّدة �لبك�ء، 
 (1(

�إلى �ل�صالة �ُصمع ل�صدره وجوفه �أزيز ك�أزيز �لمرجل على �لأث�في

�إم�م�ً لمن  �أن يتخ�ّصع لرّبه ببك�ئه، ويكون  �أمنه �هلل عّز وجّل من عق�به، ف�أر�د  وقد 

�قتدى به، ولقد ق�م عليه و�آله �ل�صالم ع�صر �صنين على �أطر�ف �أ�ص�بعه حتى توّرمت 

عّز وجّل:  ذل��ك، فق�ل �هلل  �أجمع حتى عوتب في  �لليل  يقوم  و��صفّر وجهه،   قدم�ه 

)1) الأث�في جمع الأثفية: الحجر تو�صع عليه القدر.
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. بل لت�صعد به، ولقد ك�ن يبكي حتى يغ�صى 
(1(

چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
عليه، فقيل له: ي� ر�صول �هلل �ألي�س �هلل عّز وجّل قد غفر لك م� تقّدم من ذنبك وم� 

 .
(2(

ت�أّخر؟ ق�ل: بلى �أفال �أكون عبد�ً �صكور�ً«

ب ــ اأثر ال�صالة في طهارة النف�س وتزكيتها:

ط�هر  اإن�ص�ًن�  منه  تجعل  فهي  الم�صلم؛  �صلوك  تهذيب  في  كبيرًا  اأث��رًا  لل�صالة  اإّن 

النف�ض، وم�صلحً� بكّل وجوه الإ�صالح التي ُيطيقه�، وال�صالة ُترّبي النف�ض وُتهّذب الروح 

وُتنير القلب بم� تغر�ض فيه من جالل اهلل وعظمته، خ�صو�صً� اأثن�ء ال�صجود الذي تكمن 

على  الراأ�ض  و�صع  واأدب  الإن�ص�ن  وجود  واأ�صل  النف�ض  حقيقة  معرفة  في  القلبية  اآدابه 

اأن تحّلي  التراب، كم�  اأقل من  اأعلى مق�م�ت نف�صه عن عينه، وروؤيته�  اإ�صق�ط  التراب 

ن�ض به ح�ل 
ُ
المرء وتجّمله بمك�رم الأخالق خ�صو�صً� اإذا منح اهلل تع�لى العبد توفيق الأ

ال�صالة، وذاق حالوة من�ج�ة رّبه، ف�صُيقلع عن اقتراف الذنوب بكّل �صهولة، ولن تعود 

للخطيئة ج�ذبّية في نظره، لذلك يقول الع�رف ب�هلل ال�صيخ بهجتM: »لو علم ملوك 

 .
(3(

�لع�لم م� في �ل�صالة من لّذة لتركو� لّذ�ت �صلط�نهم، وهرعو� نحو �ل�صالة«

النفو�ض  وتطهير  الذنوب  لغ�صل  و�صيلة  ال�صالة  جعل  رحمته  بوا�صع  تع�لى  اهلل  اإّن 

النبي  Qالذي يرويه عن جّده  الب�قر  اأبو جعفر محمد  اإم�من�  كم� ج�ء في حديث 

الأكرم P اأّنه �ص�أل اأ�صح�به: »َلو ك�َن َعلى ب�ِب د�ِر �أَحِدُكم َنهٌر، َف�غَت�َصَل في ُكلِّ َيوٍم 

َرِن �َصيٌء؟ ق�لو�. ل. ق�َل: َف�إِنَّ َمَثَل  ِمنُه َخم�َس َمّر�ت. �أك�َن َيبقى في َج�َصِدِه ِمَن �لدَّ

، وق�ل 
(4(

نوِب« الٌة َكّفَرت م� َبيَنُهم� ِمَن �لذُّ ّلَي �صَ الِة َكَمَثِل �لنَّهِر �لج�ري ُكلَّم� �صُ �ل�صَّ

)1) �صورة طه، الآيت�ن 1 - 2.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 17، �ض 287.

)3) نقل عنه هذا القول اآية اهلل ال�صيخ م�صب�ح اليزدي في مح��صرة األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي ){( بت�ريخ 
21 / اآب / 2011 م.

)4) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 4 ، �ض 15،  2 - ب�ب وجوب ال�صلوات الخم�ض... �ض: 10.
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، ومن خالل حديث الم�صطفى 
(1(

الُة �ص�بوُن �لَخط�ي�« »�ل�صَّ  :Q اأمير الموؤمنين 

روح  ُت�صيب  التي  الجروح  يجعل  ال�صالة  بل�صم  اأّن  لن�  يتبّين   Lالمرت�صى وق��ول 

الإن�ص�ن من جّراء الذنوب تلتئم ب�صرعة، ويزول �صدوؤه� الج�ثم على القلب.

:
(2(

ج - درع الم�صلم ال�صابغة 

كم� ُتعّد ال�صالة درعً� �ص�بغة منيعة اأم�م الذنوب الم�صتقبلية: لأّنه� تقّوي روح الإيم�ن 

في الإن�ص�ن، وُتنّمي ن�صبة التقوى في القلب، ومن المعلوم اأّن الإيم�ن والتقوى هم� اأقوى 

النهي عن  بعنوان  المعنى  اإلى هذا  المجيد  القراآن  واأ�ص�ر  الذنوب،  تواجه  التي  الدروع 

الفح�ص�ء والمنكر، وورد في رواي�ت عديدة اأّن الم�صّلي اإذا ك�ن مبتلى ببع�ض الع�دات 

ال�صّيئة، وا�صتمّر في اأداء �صالته، ف�إّن الآث�ر الروحية والتربوية لل�صالة كفيلة ب�أْن تجعل 

منه فردًا �ص�لحً� في الم�صتقبل كم� ح�صل عندم� ج�ء اأحد ال�صح�بة، فق�ل: ي� ر�صول 

، اأي: 
(3(

اهلل اإّن فالنً� ُي�صّلي الليل كّله، ف�إذا اأ�صبح �صرق، فق�ل P: »�صينه�ه م� تقول« 

�صالته التي ُي�صّليه�. كم� روي اأي�صً� اأّن فتى من الأن�ص�ر ك�ن ُي�صّلي ال�صالة مع ر�صول 

»�إّن �صالته تنه�ه  P، فق�ل:  P، ويرتكب الفواح�ض، فو�صف ذلك لر�صول اهلل  اهلل 

المع�ني  من  معنًى  لديه  ح  يتو�صّ تقّدم  لم�  والمت�أّمل   ،
(4(

ت���ب«  �أن  يلبث  فلم  م�،  يوم�ً 

ۉ ې ې ې ې  چ  الكثيرة لقول اهلل عّز وجّل في كت�به الكريم: 

التي  الأحوال  ي�أتونه� على  اأهله�  اإذ ك�ن  اأ�صداده�  اإّنه� تنهى عن  اأي:   .
(5(

چ  ىى 
مروا اأن ي�أتوا به� عليه�.

ُ
اأ

)1) عز الدين بن هبة اهلل بن محمد ابن اأبي الحديد المدائني، �صرح نهج البالغة، ج 20، �ض 313، ط 1، دار الكتب 
العلمية.

النعمة:  واإ�صب�غ  �ص�فية...  وا�صعة  دروعً�  اأي  11(؛  الآية  �صب�أ،  )�صورة  چ  گ  گ   چ  تع�لى:  قوله  �َصَبَغ:  اأ�صله�   (2(
تو�صعته�... وال�صبوغ: ال�صمول، راجع مجمع البحرين للطريحي، ج5، �ض11، م�ّدة »�َصَبَغ«،.

)3) محمد بن حب�ن التميمي، �صحيح ابن حب�ن، ج 6، �ض 300، ط 2، موؤ�ص�صة الر�ص�لة.
)4) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 79، �ض 198.

)5) �صورة العنكبوت، الآية 45.
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د ـ اإزالة الغفلة من حياة الفرد والمجتمع

اإّن في تكرار ال�صلوات على امتداد اليوم والليلة الأثر الأكبر لإزالة الغفلة من حي�ة 

ُتنّبههم  فيه�  الوارد  تع�لى  اهلل  ذكر  خالل  ومن  ال�صالة  لأّن  الم�صلم  والمجتمع  الفرد 

اإلى  انتب�ههم  وُتلفت  والإبداع،  الخلقة  وُتذّكرهم بهدف  ب��صتمرار،  الغ�فلين  من رقدة 

�هلِل  ُحجَزُة  الَة  �ل�صَّ �أنَّ  »�علَم   :Q ال�ص�دق  اهلل  عبد  اأبو  ق�ل  واأمكنتهم،  مك�نتهم 

الُتُه  الِتِه، َفلَينُظر، َف�إِن ك�َنت �صَ ر�ِس، َفَمن �أَحبَّ �أن َيعلََم م� �أدَرَك ِمن َنفِع �صَ
َ
ِفي �لأ

ومن   ،
(1(

�حَتَجَز«  م�  ِبَقدِر  َنفِعه�  ِمن  �أدَرَك  نَّم�  َف�إِ و�لُمنَكِر،  �لَفو�ِح�ِس  َعِن  َحَجَزتُه 

دع�ء مولن� الإم�م زين الع�بدين علي بن الح�صين L: »�للهّم.. ل تحل بيني وبين 

 ،
(2(

�لم�ص�جد �لتي ُيذكر فيه� ��صمك، ول تجعلني من �لغ�فلين عن ذكرك و�صكرك«

وم� اأعظمه� من نعمة اأن يملك الإن�ص�ن و�صيلة ُتنّبهه من الغفلة مرارًا، وعلى طول الخّط 

كم� ق�ل �صبح�نه وتع�لى: چ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

.
(3(

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ 

هـ ـ قمع التكّبر وتمزيق حجب الغرور

ال�صالة ُتحبط التكّبر لأّن فيه� الركوع، وهو خ�صوع للرّب العظيم، وال�صجود وهو غ�ية 

الخ�صوع للرب الأعلى، والإن�ص�ن عندم� يخّر هلل �ص�جدًا ي�صع اأ�صرف ع�صو من اأع�ص�ء 

ج�صده - وهو الوجه- على التراب، وُينّك�ض جوارحه خ��صعً� متذلِّاًل هلل تع�لى، وينحني 

هلل في �صبع ع�صرة ركعة خالل اليوم والليلة وفي كّل ركعة مّرتين، عنده� ُيدرك الإن�ص�ن 

وح�جته  وفقره  ذّلته  ُي��درك  الوقت  نف�ض  وفي  وجبروته،  وكبري�ئه  اهلل  عظمة  الع�قل 

وم�صكنته اأم�م عّزة اهلل وغن�ه، هذا الإدراك هو من الآداب القلبية في العب�دات، وهو 

الغرور ج�نبً�  �ص�أنه، في�صع حجب  الإن�ص�ن من اهلل جّل  ُتقّرب  التي  المهّمة؛  الآث�ر  من 

)1) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 5، �ض473، 2 - ب�ب ت�أّكد ا�صتحب�ب الخ�صوع في ال�صالة....
)2) ال�صدوق، اإقب�ل الأعم�ل، ج1، �ض 428، ط - القديمة 

)3) �صورة الأعراف، الآية 205.
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ف�طمة  اأبيه�  اأّم  البتول  الطهر  الع�لمين  ن�ص�ء  �صيدة  ق�لت  ال�صبب  لهذا  التكّبر،  ويقمع 

الزهراء O في خطبته� التي اأو�صحت فيه� فل�صفة العب�دات الإ�صالمية، وبّينت اأّن 

اأولى العب�دات بعد الإيم�ن هي ال�صالة، فق�لت O ».. ففر�س �هلل �لإيم�ن تطهير�ً 

 .
(1(

من �ل�صرك، و�ل�صالة تنزيه�ً عن �لكبر« 

نعم قد جعل الإ�صالم ال�صالة تنزيهً� لالإن�ص�ن من الكبري�ء والتع�لي، وغر�صً� لف�صيلة 

الذنوب  من  وال�صتق�لة  لال�صتغف�ر  اهلل  مع  ولق�ًء  وللموؤمنين...  ولر�صوله  هلل  التوا�صع 

والآث�م.

و ــ مفتاح لكّل خير 

تهب ال�صالة القيمة ل�ص�ئر اأعم�ل الإن�ص�ن، لأّنه� ُتحيي روح الأخالق، فهي عب�رة عن 

مجموعة من النية الخ�ل�صة، والقول الط�هر، والأعم�ل النقّية، وتكرار هذا المجموع في 

اليوم والليلة يغر�ض بذور �ص�ئر الأعم�ل الح�صنة في روح الإن�ص�ن، وُيقّوي روح الإخال�ض 

لديه، فيتيّقن عنده� اأّن ال�صالة مفت�ح لكّل خير، فهي التي ُتعطي القلب اأن�صً� و�صع�دة، 

وُتعطي الروح ب�صرًا وطم�أنينة، وُتعطي الج�صد ن�ص�طً� وحيوية، والإن�ص�ن كم� هو معلوم 

ل ي�صتمّر على ح�ل واحدة، ف�إْن وجدته �ص�فيً� �ص�عة تعّكر اأخرى، واإْن وجدته م�صرورًا 

من �صيء، نّكد عليه �صيء اآخر، وتتعّدد اأنواع ال�صالة، فللح�صر �صالة، ولل�صفر �صالة 

�صالة،  وللجن�زة  �صالة،  وللعيدين  �صالة،  وللجمعة  �صالة  وللخوف  �صالة،  وللمر�ض 

فتداوي  الإن�ص�ن،  ُتطّبب  التعّدد  بهذا  وك�أّنه�  �صالة،.....  وللقي�م  �صالة،  ولال�صت�صق�ء 

اأ�صق�مه، وُتع�لج علله وهمومه واآلمه، وت�صتجلب به� الأرزاق، وتدفع به� الآف�ت والم�ص�ئب 

الملّم�ت لتكون بمث�بة �صي�نة م�صتمّرة للعبد الم�صلم، ف�إذا فّت�صت عن اأثر ال�صالة فيه 

وجدته �ص�دقً� اأمينً� ق�نعً� وفّيً� حليمً� متوا�صعً� عدًل، ين�أى عن الكذب والخي�نة والطمع، 

)1) ال�صيخ ال�صدوق محمد بن علي بن الح�صين بن ب�بويه القمي، من ل يح�صره الفقيه، ج 3، �ض 568، حديث رقم: 4940، 
ب�صنده عن عقيلة بني ه��صم ال�صيدة زينب بنت اأمير الموؤمنين علي عن اأمه� ال�صيدة الزهراء )�صلوات اهلل عليه� 

واأبيه� وبعله� وبنيه�(.
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والغدر والغ�صب والكبر والظلم، ومن ك�ن كذلك يكون في �صلة دائمة بموله جّل ثن�وؤه، 

ومن ك�ن مّت�صاًل بموله الكريم ُيخلع عليه من الرحم�ت م� ل ُيخلع على غيره، ودونك 

الحديث المعتبر الذي رواه اإ�صم�عيل بن الإم�م مو�صى بن جعفر، عن اأخيه الإم�م علي بن 

مو�صى الر�ص� عن اأبيه، عن جّده ق�ل: �ُص�ئل علي بن الح�صين R: م� ب�ل المتهّجدين 

من  �هلل  فك�ص�هم  ب���هلل،  خلو�  »لأنهم   :Q ق�ل  وجهً�؟..  الن��ض  اأح�صن  من  ب�لليل 

Qق�ل:  ، ونثّني برواية ابن عّم�ر عن مولن� الإم�م اأبي عبد اهلل ال�ص�دق 
(1(

نوره«

�ل��رزق، وتق�صي  وت��دّر  �لريح،  وُتطّيب  �لخلق،  وُتح�ّصن  �لوجه،  ُتح�ّصن  �لليل  »�صالة 

.، ولتبي�ن كثرة هذه الآث�ر الحميدة نقول روى 
(2(

�لدين، وُتذهب ب�لهّم، وتجلو �لب�صر« 

�أّنه ُي�صّلي �صالة �لليل  »كذب من زعم  Qق�ل:  اأبي عبد اهلل  يعقوب بن زيد، عن 

، وروى عبد هلل بن �صن�ن، اأّنه �ص�أل 
(3(

وهو يجوع، �إّن �صالة �لليل ت�صمن رزق �لنه�ر«

؟ ق�ل: 
ال�ص�دق Q عن قول اهلل عّز وجّل: چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ چ)4)

، وروى مولن� الإم�م ال�ص�دق، عن اآب�ئه R ق�ل: ق�ل 
(5(

»هو �ل�صهر في �ل�صالة« 

اأمير الموؤمنين Q: »لو يعلم �لم�صّلي م� يغ�ص�ه من جالل �هلل. م� �صّره �أن يرفع 

»�إذ�   :P ق�ل ق�ل ر�صول اهللQ العلوم  ، وكذلك روى ب�قر 
(6(

ر�أ�صه من �ل�صجود« 

ين�صرف  �أقبل �هلل عليه حتى  ق�ل  �أو  �إليه.  �هلل  �لموؤمن في �صالته نظر  �لعبد  ق�م 

فق 
ُ
فق �ل�صم�ء، و�لمالئكة تحّفه من حوله �إلى �أ

ُ
و�أظّلته �لرحمة من فوق ر�أ�صه �إلى �أ

�ل�صم�ء، ووّكل �هلل به ملك�ً ق�ئم�ً على ر�أ�صه يقول له: �أّيه� �لم�صّلي لو تعلم من ينظر 

، ويكفي لأهل المعرفة هذا 
(7(

�إليك ومن ُتن�جي م� �لتفّت ول زلت من مو�صعك �أبد�ً« 

)1) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 8، 157، 39 - ب�ب ت�أكد ا�صتحب�ب المواظبة على �صالة الليل... �ض: 145
)2) الم�صدر ال�ص�بق.

)3) البرقي، المح��صن، ج 1، �ض 53، ب�ب )61(: ثواب �صالة الليل.
)4) �صورة الحجرات، الآية 29.

)5) ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ج 1، �ض 471، ب�ب ثواب �صالة الليل.
)6) ال�صيخ ال�صدوق محمد بن علي بن الح�صين بن ب�بويه القمي، الخ�ص�ل، ج 2، �ض 610.

)7) ثقة الإ�صالم الكليني، الك�في، ج 3، �ض264، ط - الإ�صالمية، ب�ب ف�صل ال�صالة.
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الحديث ال�صريف. فم� في اإقب�ل الحّق هذا اإلى العبد من الكرام�ت والأنوار ل يعلمه غير 

.
(1(

اهلل ول ت�صتقيم له عقول الب�صر، ول يخطر على قلب اأحد 

مغفرة ورحمة
من  وذلك  لعبيده،  �ص�أنه  جّل  اهلل  مغفرة  على  ال�صالة  لفظ  الكريم  القراآن  اأطلق 

، وكذلك على الرحمة في قوله تع�لى: 
(2(

 خالل قوله تع�لى: چ حب خب مب ىب چ 

.
(3(

چ  ڃ چ چ چ چ ڇڇ چ 
وفي هذا اإ�ص�رة ه�ّمة اإلى اأثرين من اآث�ر ال�صالة على العب�د، وك�أنَّ المغفرة والرحمة 

Q لزمت�ن من لوازم ال�صالة المقبولة ل ينفّك�ن عنه�. ولذلك قراأ اأمير الموؤمنين

�صالة  »يقول  بقوله:  واأعقبه�   ،
چ)4) ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  تع�لى:  اهلل  قول 

.
(5(

�لخم�س ُتكّفر �لذنوب، م� �جتنب �لعبد �لكب�ئر«

فصل الخطاب
ونختم هذا الف�صل بحديث �صمرة بن حبيب حيث ق�ل: �ُصئل النبي P عن ال�صالة، 

فق�ل: »�ل�صالة من �صر�ئع �لدين، وفيه� مر�ص�ة �لرّب عّز وجّل، وهي منه�ج �لأنبي�ء، 

�ل��رزق، ور�ح��ة  �لمعرفة وبركة في  و�إي��م���ن، ون��ور  �لمالئكة، وه��دى  وللم�صّلي ح��ّب 

للبدن، وكر�هة �ل�صيط�ن، و�صالح على �لك�فر، و�إج�بة للدع�ء، وقبول لالأعم�ل، وز�د 

�لموؤمن من �لدني� لالآخرة. و�صفيع بينه وبين ملك �لموت، و�أن�س في قبره، وفر��س 

تحت جنبه، وجو�ب لمنكر ونكير، وتكون �صالة �لعبد عند �لمح�صر ت�ج�ً على ر�أ�صه، 

ونور�ً على وجهه، ولب��ص�ً على بدنه، و�صتر�ً بينه وبين �لن�ر، وحّجة بينه وبين �لرّب 

)1) الإم�م الخميني، �صر ال�صالة، الف�صل الخ�م�ض: في كيفية تح�صيل ح�صور القلب
)2) �صورة الأحزاب، الآية 43.
)3) �صورة البقرة، الآية 157.

)4) �صورة هود، الآية 114.
)5) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 79، �ض 274. عن اإر�ص�د القلوب.
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جّل جالله، ونج�ة لبدنه من �لن�ر، وجو�ز�ً على �ل�صر�ط، ومفت�ح�ً للجّنة، ومهور�ً 

�ل�صالة  لأّن  �لعلي�،  �لدرجة  �إل��ى  �لعبد  يبلغ  ب�ل�صالة  للجنة،  وثمن�ً  �لعين،  للحور 

ونكتفي   ،
(1(

ودعوة« وق��ول،  وتقدي�س،  وتمجيد،  وتكبير،  وتحميد،  وتهليل،  ت�صبيح، 

بهذا النزر الي�صير من الآث�ر الحميدة لل�صالة، وذلك رومً� مّن� لالخت�ص�ر مع اأّن هن�ك 

 اأث�رًا روحية ومعنوية، وتربوية وطبية كثيرة ل مقطوعة، ول ممنوعة ح�صله� عب�د اهلل: 

تعظيم  واإّي�كم  يرزقن�  اأن  تع�لى  اهلل  ن�ص�أل   .
(2(

چ  ک  ک  ک  ک  ڑ  چ 
�صع�ئره، اإّنه ولي ذلك والق�در عليه. 

)1) ال�صيخ ال�صدوق، الخ�ص�ل، ج 2، �ض 522، في ال�صالة ت�صع و ع�صرون خ�صلة.
)2) �صورة المع�رج، الآية 23.
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المفاهيم الرئيسة
اإنَّ مراع�ة اأداء ال�صالة ب�ل�صكل المطلوب من اأبرز �صف�ت الموؤمنين وعالم�تهم،   -

ويعدُّ خ�صوعهم في ال�صالة ال�صبب الرئي�صي لفالحهم في الدني� والآخرة.

تربية  تع�لى،  ب�هلل  ال�صلة  وتقوية  تعزيز  لل�صالة:  والتربوية  الروحية  الآث�ر  من   -

النف�ض وتهذيب الروح واإن�رة القلب، وغ�صل الذنوب وتطهير النفو�ض.

روح  تقّوي  لأّنه�  الم�صتقبلية:  الذنوب  اأم���م  منيعة  �ص�بغة  درع��ً�  ال�صالة  ُت�صّكل   -

الإيم�ن في الإن�ص�ن، وُتنّمي ن�صبة التقوى في القلب.

الغفلة من  لإزالة  الأكبر  الأثر  والليلة  اليوم  امتداد  على  ال�صلوات  تكرار  في  اإّن   -

حي�ة الفرد والمجتمع الم�صلم.

جعل اهلل ال�صالة تنزيهً� لالإن�ص�ن من الكبري�ء والتع�لي، وغر�صً� لف�صيلة التوا�صع   -

لوجهه تع�لى ولر�صولهP وللموؤمنين.

فيه  وُتحيي  الإن�ص�ن،  اأعم�ل  ل�ص�ئر  القيمة  تهب  فهي  خير؛  لكّل  مفت�ح  ال�صالة   -

روح الأخالق، فتمنح القلب اأن�صً� و�صع�دة، وُتعطي الروح ب�صرًا وطم�أنينة، والج�صد 

ن�ص�طً� وحيوية.

اإنَّ المغفرة والرحمة لزمت�ن من لوازم ال�صالة المقبولة ل ينفّك�ن عنه، وهم�   -

اأحد اأهم اآث�ر ال�صالة على العب�د.





أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس الثامن

يفهم حكم ت�رك ال�صالة متعّمدًا. . 1

يتعرف على عقوبة ت�رك ال�صالة، ويرفع تق�صيره به�. . 2

ي�صرح الآث�ر ال�صلبية لترك ال�صالة. . 3

عقوبة تارك الصالة وحكمه





مقّدمة 
ب�ل�صالة  التكليف  وجعل  الحكيم،  فرق�نه  في  الإيم�ن  اأه��ل  تع�لى  اهلل  و�صف  قد 

والإتي�ن به� الق��صم الم�صترك بين جميع �صف�ت الموؤمنين من �صورة البقرة اإلى الن��ض، 

فم� ذكر اهلل اأهل الإيم�ن وو�صفهم اإل واأبرز �صف�تهم وك�نت اأهّم �صف�تهم وممّيزاتهم 

اأّول �صورة البقرة يقول عّز وجّل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ  اإق�مة ال�صالة، ففي 

، وفي اأّول �صورة الأنف�ل يقول اهلل 
پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ )1)

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تع�لى: 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ّدرت الآية ب�أداة الح�صر چ ٹ ٹ چ اأي: ل  ، وقد �صُ

ڇ ڍ ڍڌ چ )2)
ُيمكن اأن يكون موؤمنً� اإل من توّفرت فيه هذه ال�صف�ت المح�صورة ب�أداة )اإّنم�( والأمر 

تع�لى  اهلل  افتر�صه�  محكمة  فري�صة  وهي  ومتواتر،  متت�بع  �صيٌء  القراآن  في  ب�ل�صالة 

على نبّين� الم�صطفى محمد P واأّمته، فوجوب اأدائه� ث�بت ومعلوم للجميع، وهي ركن 

من اأرك�ن الإ�صالم ومب�نيه العظ�م، التي من ح�فظ عليه� حفظه اهلل في دينه، واأن�له 

مغفرته ور�صوانه، فهي ال�صلة بين العبد وبين رّب الأن�م، ومن فّرط فيه�، قطع ال�صلة 

ُقِبل م�  ُقبلت  اإن  التي  بدونه� �صرفً� ول عدًل، فهي  يقبل اهلل منه  ولم  رّبه،  وبين  بينه 

�صواه�، واإن ُرّدت ُرّد م� �صواه�، وقد ت�ص�هل في اأدائه� كثير من الن��ض لأعذار م� اأنزل 

اأهل  من  الكثير  واقع  في  الن�ظر  واإّن  مطلقً�،  بع�صهم  تركه�  بل  �صلط�ن،  من  به�  اهلل 

)1) �صورة البقرة، الآي�ت 1 - 3.
)2) �صورة الأنف�ل، الآي�ت 2 - 4.
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طبيعي  الأمر  وك���أّن  ميزانه�،  وط��ض  قدره�،  عندهم  خّف  قد  ال�صالة  يرى  الإ�صالم، 

عند هوؤلء، ول غ�ص��صة فيه بل و�صل الح�ل ببع�صهم اأن ت�أخذ منه الده�صة كّل م�أخذ 

حينم� ي�صمع الترهيب المرعب لت�رك ال�صالة، وم� ذلك اإل نتيجة عدم العن�ية ب�صع�ئر 

الإ�صالم، وان�صغ�ل الم�صلمين عن دينهم لم� ُغزيت به مجتمع�تهم الم�صلمة مّم� ي�صّد 

عن تع�ليم الدين الحنيف. 

حكم تارك الصالة متعّمدًا
ترك ال�صالة عمدًا هو من الكب�ئر المن�صو�صة كم� ورد التَّ�صريح بذلك في �صحيحة 

ال�صيد عبد العظيم الح�صني حيث ا�صتدّل اأبو عبد اهلل Qفيه� على كون ترك ال�صالة 

متعّمدًا كبيرة بقول ر�صول اهلل P: »من ترك �ل�صالة متعّمد�ً من غير عّلة فقد برئ 

اإّن ال�صالة في الإ�صالم من الأحك�م الواجبة  وحيث 
 (2 (1(

من ذّمة �هلل وذّمة ر�صوله«

.
(3( 

الة مع اإنك�ر وجوبه� ُيعّد ك�فرًا، وخ�رجً� من الإ�صالم... وال�صرورية، ف�إّن ت�رك ال�صَّ

اأّم� اإذا لم يكن منكرًا لوجوبه�، وك�ن موؤمنً� ومعتقدًا ب�أّنه� من الواجب�ت ال�صرعية 

هذا  مثل  ف���إّن  واإه��م���ل،  ك�صل  عن  هو  اإّنم�  له�  ترُكه  ولكن  تع�لى،  اهلل  به�  حكم  التي 

ُيعّد ف��صقً�، والأخب�ر الواردة في كفر ت�رك ال�صالة ن�ظرة لل�صورة الأولى،  ال�صخ�ض 

، وروي عن 
(4(

د�ً فقد كفر« روي عن النبي الأكرم P اأّنه ق�ل: »من ترك �ل�صالة متعمِّ

، وروى الإم�م ال�ص�دق Qعن ج�بر 
(5(

الإم�م الب�قر Q: »ت�رك �لفري�صة ك�فر«

 .
(6(

بن عبد اهلل ق�ل: ق�ل ر�صول اهلل P: »م� بين �لكفر و�لإيم�ن �إل ترك �ل�صالة«

وهن� يجب التفريق بين من اآمن ب�ل�صالة وترك الإتي�ن به�، وبين من اأنكر اأ�صل وجوب 

)1) الإم�م الخميني }، المك��صب المحرمة، ج 1 �ض 249، الطبعة 3، موؤ�ص�صة ا�صم�عيلي�ن، قم.
)2) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج  2 �ض 287، ب�ب الكب�ئر... �ض: 276.

)3) المحقق الحلي اأبو الق��صم نجم الدين جعفر بن الح�صن، �صرائع الإ�صالم، ج 1 �ض 106، طبعة دار العلوم.
)4) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 30، �ض 673.

)5) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج  4 �ض 41، ب�ب 11.
)6) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 79 �ض 217، عن ال�صيخ ال�صدوق، ثواب الأعم�ل، �ض 207.
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ال�صالة والتكليف به�، ف�لأّول ل يعتبر ك�فرًا، بل يحمل الكفر في الرواي�ت على الف�صق، 

وينطبق على الث�ني الكفر الم�صطلح لأّنه اأنكر �صرورة من �صروري�ت الدين.

سرّ التشديد على تارك الصالة
ين�ص�أ  المحّرم�ت  ارتك�ب  اأّن  ال�صالة،  ت���رك  على  الحكم  في  الت�صديد  هذا  و�صّر 

اأو  ن�،  اإّي�ه نحو المع�صية، كم� هو في الزِّ غ�لبً� من غلبة ال�صهوة على الإن�ص�ن، ودفعه� 

من  وغيره�  والقتل  والقذف،  العظ�م  الذنوب  نحو  فتدفعه  عليه،  الغ�صب  �صيطرة  من 

الموبق�ت، اأّم� ترك واجب ك�ل�صالة، ف�إّنه ل تتدّخل ال�صهوة ول الغ�صب اإطالقً� في دفعه 

وا�صتحق�ره  الإن�ص�ن بحكم اهلل،  ا�صتخف�ف  في  الأمر منح�صر  بل  ال�صالة،  ترك  نحو 

روى  فقد  ب�هلل،  الكفر  عنوان  في  ال�صالة  ترك  دخل  ال�صبب  فلهذا  الدينية،  لالأوامر 

م�صعدة بن �صدقة ق�ل: �صمعُت اأب� عبد اهلل Qو�ُصئل: م� ب�ل الزاني ل ُت�صّميه ك�فرًا، 

وت�رك ال�صالة قد ُت�صّميه ك�فرًا؟ وم� الحّجة في ذلك؟ ق�ل: »لأّن �لز�ني - وم� �أ�صبهه 

- �إّنم� يفعل ذلك لمك�ن �ل�صهوة، ف�إّنه� تغلبه، وت�رك �ل�صالة ل يتركه� �إل ��صتخف�ف�ً 

به�، وذلك �أّنك ل تجد �لز�ني ي�أتي �لمر�أة �إل وهو م�صتلّذ لإتي�نه �إّي�ه� ق��صد�ً �إليه�، 

�نتفت  ف���إذ�  �للّذة،  لتركه�  يكون ق�صده  فلي�س  �إليه�،  ق��صد�ً  �ل�صالة  ترك  وك��ّل من 

�للّذة وقع �ل�صتخف�ف، و�إذ� وقع �ل�صتخف�ف وقع �لكفر«-ق�ل م�صعدة بن �صدقة: وقيل 

ف�صربه�،  اأو خمر  به�،  ام��راأة، فزنى  اإلى  بين من نظر  Q: م� فرق  لأبي عبد اهلل 

وبين من ترك ال�صالة حيث ل يكون الزاني و�ص�رب الخمر م�صتخّفً� كم� ا�صتخّف ت�رك 

�أّن  »�لحّجة   :Q ال�صالة؟ وم� الحّجة في ذلك؟ وم� العّلة التي تفرق بينهم�؟ ق�ل

�إليه د�ع، ولم يغلبك عليه غ�لب �صهوة - مثل  �أدخلت نف�صك فيه، لم يدعك  كّل م� 

�صهوة، فهو  �ل�صالة، ولي�س ثم  �إل��ى ترك  دع��وت نف�صك  ف�أنت   - �لزن� و�صرب �لخمر 

.
(1(

�ل�صتخف�ف بعينه، وهذ� فرق م� بينهم�«

)1) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج  2 �ض 386.
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P ق�ل عند موته:  �لنبي  ف���إّن  »ل تته�ون ب�صالتك،   :Q الب�قر  الإم�م  ق�ل 

لي�س مّني من ��صتخّف ب�صالته، لي�س مّني من �صرب م�صكر�ً، ل يرد علّي �لحو�س ل 

. عن اأبي ب�صير ق�ل: ق�ل اأبو الح�صن الأّول الإم�م الك�ظم Q: لّم� ح�صر 
(1(

و�هلل«

.
(2(

اأبي الوف�ة ق�ل لي: »ي� بنّي، �إّنه ل ين�ل �صف�عتن� من ��صتخّف ب�ل�صالة«

تع�لى:  اهلل  ق�ل  واأظهر من غيره،  ال�صالة،  ترك  في  وا�صٌح  ب�لدين   ف�ل�صتخف�ف 

.
چ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ )3)

العواقب الوخيمة لترك الصالة 
الة من الّذنوب التي ج�ء الوعيد عليه� ب�لعذاب في القراآن المجيد، كم�  ترك ال�صّ

في �صورة المدثر: چ ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ 

جس حس خس مس حص مص جض حض خض مض حط مط مظ جع مع جغ 
، ويقول اهلل في �صورة القي�مة: چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

مغ جف حفچ )4)
، روى ال�صيد عبد العظيم 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ )5)
 بن عبد اهلل الح�صني ق�ل: �ص�ألت محمد بن علي الر�ص� L عن قول اهلل عّز وجّل: 

چ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ ق�ل: يقول اهلل عّز وجّل: »بعد�ً لك من خير �لدني�، 
اإذا ت�أّملت ح�ل بع�ض من ت�صّمى ب�لإ�صالم من  »واأنت   ،

(6(
وبعد�ً لك من خير �لخرة«

والحج،  ال�صوم  فري�صة  ال�صالة  ب�إ�ص�عة  ي�صيع  وجدته  ال�صالة  ت���رك  وهو  الن��ض، 

والزك�ة والخم�ض، وع�مة الواجب�ت الدينية، ول يفرق بين ط�هر ونج�ض، وحالل وحرام، 

فيذهب لوجهه ل يلوي على �صيء، ثم اإذا ق�صت اإليه ح�ل من ي�أتي ب�أدنى مراتب ال�صالة 

)1) الكليني، الك�في، ج 3، �ض 269.
)2) م. ن، ج 3، �ض 270.

)3) �صورة الم�ئدة، الآية 58.
)4) �صورة المدثر، الآي�ت 40 - 46.

)5) �صورة القي�مة، الآية 31.
)6) ال�صيخ ال�صدوق، عيون اأخب�ر الر�ص� Q، ج 2 �ض 54، ب�ب 31.
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مّم� ي�صقط به التكليف، وجدته مرتدعً� عن كثير مّم� يقترفه ت�رك ال�صالة غير مكترث 

به، ثم اإذا ق�صت اإليه من هو فوقه في الهتم�م ب�أمر ال�صالة وجدته اأكثر ارتداعً� منه 

.
(1(

وعلى هذا القي��ض

خمس عشرة خصلة
 P حديثً� ج�معً� اأّن النبي

 (2( 
روى ال�صيد علي ابن ط�وو�ض الح�صني بثالثة اأ�ص�نيد

عّدد في جوابه على �صوؤال مولتن� الطهر البتول ف�طمة O عن ع�قبة ت�رك ال�صالة، 

والآث�ر الن�جمة عن ذلك فق�ل P: »من ته�ون ب�صالته من �لرج�ل و�لن�ص�ء �بتاله 

وث��الث في  وث��الث عند موته،  �لدني�،  د�ر  �صّت منه� في  �هلل بخم�س ع�صرة خ�صلة، 

قبره، وثالث يوم �لقي�مة �إذ� خرج من قبره. 

ف�أّم� �للو�تي ُت�صيبه في د�ر �لدني�: ف�لأولى يرفع �هلل �لبركة من عمره ويرفع 

�هلل �لبركة من رزقه، ويمحو �هلل عّز وجّل �صيم�ء �ل�ص�لحين من وجهه، وكّل عمل 

يعمله ل يوؤجر عليه، ول يرتفع دع�وؤه �إلى �ل�صم�ء، و�ل�ص�د�صة لي�س له حّظ في دع�ء 

�ل�ص�لحين. 

�أن يموت ذلياًل، و�لث�نية يموت ج�ئع�ً،  ف�أولهّن  ُت�صيبه عند موته:  �لّلو�تي  و�أّم� 

و�لث�لثة يموت عط�ص�ن�ً، فلو �ُصقي من �أنه�ر �لدني� لم يرو عط�صه، و�أّم� �لّلو�تي ُت�صيبه 

ُي�صّيق عليه قبره،  ُيزعجه في قبره، و�لث�نية  ُيوِكل �هلل به ملك�ً  في قبره: ف�أولهّن 

و�لث�لثة تكون �لظلمة في قبره، و�أّم� �لّلو�تي ُت�صيبه يوم �لقي�مة �إذ� خرج من قبره: 

�إليه، و�لث�نية  ي�صحبه على وجهه و�لخالئق ينظرون  ُيوِكل �هلل به ملك�ً  �أن  ف�أّولهّن 

.
(3(

ُيح��صبه ح�ص�ب�ً �صديد�ً، و�لث�لثة ل ينظر �هلل �إليه، ول ُيزّكيه وله عذ�ب �ليم«

)1) المف�صر العالمة ال�صيد محمد ح�صين الطب�طب�ئي، تف�صير الميزان، تف�صير �صورة العنكبوت، الآي�ت 41 - 55.
)2) وقد حذف ال�صيد ابن ط�وو�ض اأ�ص�نيده� في فالح ال�ص�ئل لأّن له منهجً� معينً� في الرواية ذكره في مقّدمة كت�به. 

)3) المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 80، �ض 21، عن فالح ال�ص�ئل.
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من اآلثار السلبية لترك الصالة 

الآثار التي تتعّلق بالإن�صان عند الموت:

اإّن الت�رك لل�صالة ن�درًا م� يموت على الإ�صالم، اإل اإذا تداركه اهلل تع�لى بلطفه ورحمته 

ك�ن عدم  واإذا  الإ�صالم،  للموت على  هوؤلء  يوّفق  ل  الأحي�ن  اأغلب  في  لأّن  م�صلمً�،  يموت 

الهتم�م ببع�ض اآداب واأجزاء ال�صالة مثل عدم مراع�ة الطم�أنينة، وعدم اإتم�م الركوع 

ُيق�ل  اإلى الخروج عن دين ر�صول اهلل P، فليت �صعري م�ذا  يوؤّدي  والإ�صرار على ذلك 

 Q أب�صر علّي بن �أبي ط�لب�« :Q لت�ركه� ب�لمّرة. ق�ل الإم�م اأبو عبد اهلل ال�ص�دق

�لرجل: منذ كذ�  �ل�صالة؟ فق�ل له  رجاًل ينقر ب�صالته، فق�ل: منذ كم �صّليت بهذه 

�أبي  م��ّت على غير مّلة  م��ّت  لو  نقر،  �إذ� م�  �لغر�ب  وك��ذ�، فق�ل: مثلك عند �هلل كمثل 

 .
(1(

�لق��صم محّمد P، ثّم ق�ل علي Q: �إّن �أ�صرق �لن��س من �صرق �صالته«

وورد عن النبي P اأّنه ق�ل: »من ترك �ل�صالة ل يرجو ثو�به� ول يخ�ف عق�به�، 

، وهذا ُينبئ عن �صوء ع�قبته في 
(2( 

ب�لي �أن يموت يهودي�ً �أو ن�صر�ني�ً �أو مجو�صي�ً«
ُ
فال �أ

خروجه من الدين اإّن الت�رك لل�صالة حتى اإذا م�ت م�صلمً� تترّتب مجموعة من الآث�ر 

اأوردن�ه حول  عند موته، ذكرته� الرواي�ت ال�صريفة الواردة في هذا ال�ص�أن ومنه� التي 

والن�ص�ء،  الرج�ل  يبتلي به� اهلل من ته�ون ب�صالته من  التي  الخ�ص�ل الخم�ض ع�صرة 

وتو�صح الح�لة ال�صّيئة التي يمّر به� الت�رك لل�صالة.

لُدن  ّكد عليه� من 
ُ
اأ قد  العملية،  الإن�ص�ن  تبرز في حي�ة  ال�صالة  لترك  اآث�ر  وهن�ك 

اأّن اهلل  اأّك��دت على  اأوردن���ه حول الخ�ص�ل الخم�ض ع�صرة  الذي  P في حديثه  النبي 

تع�لى ينزع البركة من عمر الإن�ص�ن الت�رك لل�صالة، وهذه البركة المنزوعة له� مع�ن:

�لأّول: اأّن اهلل تع�لى ل ُيب�رك في عمر الت�رك لل�صالة، وب�لّت�لي يكون عمره ق�صيرًا. 

)1) البرقي، المح��صن، ج  1، �ض 79، ب�ب 3 عق�ب من ته�ون ب�ل�صالة.
)2) محمد بن محمد ال�صعيري، ج�مع الأخب�ر، �ض 74، الف�صل 34، ط 1: الحيدرية، النجف الأ�صرف.
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�صير له في الرواي�ت اأنَّ ال�صالة 
ُ
�لث�ني: اأّنه ل يوّفق للخيرات الأخرى، وهذا المعنى اأ

عمود الدين اإن ُقِبلت ُقِبل م� �صواه� واإن ُرّدت ُرّد م� �صواه�، اأي، اإنَّ جميع الخيرات التي 

اأثر، لأّنه ترك عمود  اأّي  ت�صدر من لدن الإن�ص�ن تكون غير مقبولة بل ل يترّتب عليه� 

ت�صقط  بدونه  الذي  الخيمة،  الب�قرQبعمود  الإم�م  �صّبهه  وكم�  وعم�ده،  الإ�صالم 

ف�إذا  بوا�صطة قبول ال�صالة،  وتوؤّثر  ُتقَبل  الأعم�ل ال�ص�لحة  الخيمة كّله�، وكذلك، كّل 

ُتركت ال�صالة، ف�إّن كل تلك الخيرات الأخرى ل تترّتب ول ُتوؤّثر.

�لث�لث: يق�صد من نزع البركة من عمره بمعنى حرم�نه من الذّرية ال�ص�لحة، التي 

تدعو له، لأّنه قد ُيوّفق الإن�ص�ن في ذّرية �ص�لحة بحيث ُيمكن اأن ي�أتي اأحد اأحف�ده ولو 

بعد خم�صين حفيد، فيدعو لهذا الإن�ص�ن ويعمل له الط�ع�ت واأعم�ل البر، التي ترجع 

عليه ب�لف�ئدة والنفع الكبير. ولكن الإن�ص�ن الت�رك لل�صالة ل يكتب اهلل تع�لى في ذّريته 

البركة، والإن�ص�ن ال�ص�لح يحفظ اهلل تع�لى له �صالحه، وتنعك�ض اآث�ر هذا ال�صالح على 

الكهف  تع�لى علين� في �صورة  ه اهلل  راأين� ذلك في م� ق�صّ ذّريته جياًل بعد جيل، وقد 

مّم� جرى بين العبد ال�ص�لح. الخ�صرQ، وكليم اهلل مو�صى Q: چ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
اأقل  وف��ي   ،

(1( ېئېئ..چ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
الرواي�ت الواردة في ت�صخي�ض هذا الأب ال�ص�لح قيل: هو الجد ال�ص�بع، فت�أّمل.

�ُصّراق ال�صالة:

�ل�صّر�ق من  »�أ�صرق  ق�ل:  اأّنه   P عن ر�صول اهلل ،Q الموؤمنين  اأمير  روي عن 

، وربم� يت�صّور بع�ض �صّراق ال�صالة اأّن 
(2( 

�صرق من �صالته � يعني ل يتّم فر�ئ�صه�«

العجلة فيه� من عالم�ت الفقه، فكّلم� �صرق ركوعه� و�صجوده� واأرك�نه� ك�ن ذلك عالمة 

)1) �صورة الكهف، الآية 82.
)2) الق��صي النعم�ن بن محمد المغربي، دع�ئم الإ�صالم، ج  1، �ض 133. 
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اإذ  اإليه  Q، ف��صتمع  اأمير الموؤمنين  ف�صيلته وفقهه، هوؤلء �صرب لهم مثاًل مولن� 

ق�ل: »مثل �لذي ل يتّم �صالته كمثل ُحبلى حملت حّتى �إذ� دن� نف��صه� �أ�صقطت، فال 

وروي عن �صلم�ن المحمدي وابن م�صعود وابن عب��ض 
 (1(

هي ذ�ت حمل ول هي ذ�ت ولد«

ى وِفَي َلُه،  حديث واحد، واللفظ ل�صلم�ن ق�ل ر�صي اهلل عنه: »�ل�صالة مكي�ل، َفَمْن َوفَّ

.
(2( 

ومن طّفف فقد علمتم م� ق�ل �هلل في �لمطّففين«

ق�ل مولن� الإم�م ال�ص�دقQ: ق�ل ر�صول اهلل P: »ل يز�ل �ل�صيط�ن َذِعر�ً من �لموؤمن 

.
(3(

م� ح�فظ على �ل�صلو�ت �لخم�س لوقتهّن، ف�إذ� �صّيعهّن تجّر�أ عليه ف�دخله في �لعظ�ئم«

خاتمة
ي� ت�رك ال�صالة ُعد اإلى ر�صدك وُتب م� دامت الروح في الج�صد قبل اأن تغرغر، ي� 

ُمفّرطً� في حّقه� ي� موؤّخرًا له� عن وقته� األم يطرق �صمعك قول اهلل: چ ڃ ڃ 

، ي� موؤّديه� في بيتك مع الن�ص�ء تدّبر رع�ك اهلل 
ڃ ڃ چ چ چ چ چ)4)

لمن ُبنيت هذه الم�ص�جد اإن �صّليت اأنت في بيتك، واأن� في بيتي، ولزم كلٌّ مّن� منزله، 

فمن لبيوت اهلل تع�لى األم يتن�هى اإلى �صمعك قول اهلل في ُمحكم كت�به: 

چ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
.
ەئەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ چ)5)

ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  چ  تع�لى؟  اهلل  �صربه�  التي  الأمث�ل  هذه  اأين 

.
يب...چ )6)

)1) الم�صدر ال�ص�بق، و كنز العم�ل، ج 7، �ض 509، ح 20006.
)2) يو�صف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري، ال�صتذك�ر، ج 1، �ض 67، طبعة:1دار الكتب العلمية. 

)3)  ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 3، �ض 269، حديث 8.
)4) �صورة الم�عون، الآيت�ن 4 - 5.

)5) �صورة النور، الآية 35.

)6) �صورة النور، الآية 36.
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المفاهيم الرئيسة
�صف�ت  اأه��ّم  من  هي  ال�صالة  اإق�مة  ب���أنَّ  العزيز  كت�به  في  وج��ّل  ع��ّز  اهلل  ذك��ر   -

الموؤمنين وممّيزاتهم.

وبين  وتك��صاًل،  اإهم�ًل  به�  الإتي�ن  وترك  ب�ل�صالة  اآمن  من  بين  التفريق  يجب   -

ُيعتبر ك�فرًا، بل ف��صقً�،  اأ�صل وجوب ال�صالة والتكليف به�، ف�لأّول ل  اأنكر  من 

� الث�ني فينطبق عليه الكفر ب�لمعنى  وُيحمل الكفر في الرواي�ت على الف�صق، اأمَّ

�صروري�ت  من  �صرورة  اأنكر  لأّن��ه  الإ�صالم؛  عن  بخروجه  وُيحكم  ال�صطالحي 

الدين.

�صدّدت ال�صريعة الإ�صالميَّة في الحكم على ت�رك ال�صالة، وحكمت بكفره؛ لأّن في   -

تركه لل�صالة ا�صتخف�فً� بحكم اهلل، وا�صتحق�رًا لالأوامر الدينية.

الة من الّذنوب التي ج�ء الوعيد عليه�  اأّكدت الآي�ت القراآنيَّة على اأنَّ ترك ال�صّ  -

ب�لعذاب في الآخرة.

من الآث�ر ال�صلبية لترك ال�صالة: اأّن الت�رك لل�صالة ن�درًا م� يموت على الإ�صالم،   -

اإل اإذا تداركه اهلل تع�لى بلطفه ورحمته، ول ُيب�رك في عمره، ول يكتب اهلل تع�لى 

في ذّريته البركة والإ�صالح، ول يوّفق للخيرات الأخرى، لأنَّ كّل الأعم�ل ال�ص�لحة 

ُتقَبل وتوؤّثر بوا�صطة قبول ال�صالة، ف�إذا ُتركت ال�صالة، ف�إّن كّل تلك الخيرات 

الأخرى ل تترّتب ول ُتوؤّثر.





أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس التاسع

أنواع الصلوات غير اليومية

د ال�صلوات غير اليومية و�صروط وجوبه�. . 1 يعدِّ

ي�صرح موارد وجوب ق�ص�ء ال�صالة. . 2

يذكر ف�صل ال�صالة على محّمد P واآله ويفهم مع�نيه�  . 3

واآث�ره�.





صالة العيد 
تمتزج  التي  المتع�رفة  والأف��راح  الحتف�لت  لجميع  � وخالفً�  الإ�صالمي  العيد  ُيق�م 

والغ�صل  والإنف�ق  والدع�ء،  ب�ل�صالة   � ال�صهوة  واإر�ص�ء  واللهو  اللعب  اأ�ص�ليب  بمختلف 

و�صلة الرحم. اأ�ص��صً� اإّن كّل يوم ُيق�صى في الط�عة والعب�دة والتحّلي ب�لف�ص�ئل والأخالق 

Q وال�صج�ي� الإن�ص�نية ُيعتبر عيدًا في الثق�فة الإ�صالمية، فعن اأمير الموؤمنين علي

 .
(1( 

ق�ل: »كّل يوم ل ُيع�صى �هلل فيه فهو عيد«

اإّن الم�صلمين يبدوؤون اأي�م عيد الفطر والأ�صحى ب�صالة العيد وهي �صالة تت�أّلف من 

ركعتين، يوؤتى في الركعة الأولى منه� بعد الحمد بخم�ض تكبيرات، يتبع كّل تكبير قنوت، 

بينم� ُيكّبر في الركعة الث�نية اأربع تكبيرات، ويقنت عقب كّل تكبيرة بقنوت. 

منه�  قنوت  كّل  في  مر 
ُ
اأ وقد  الغيبة  في ع�صر  وفرادى  ال�صالة جم�عة،  توؤّدى هذه 

بدع�ء خ��ض مكّبرًا قبله وبعده، وخير �صبغة تّت�صف به� هذه العب�دة ال�صكر فيم� يخ�ّض 

ل به� اهلل �صبح�نه على عب�ده في اأداء عب�داته وط�عته في  التوفيق�ت والعن�ي�ت التي تف�صّ

�صهر رم�ص�ن المب�رك، اأو في الأي�م الع�صرة المب�ركة من ذي الحجة. وفي هذه ال�صالة 

ي�ص�أل العب�د اهلل �صبح�نه وتع�لى اأن ُيقّدر لهم كّل خير قّدره للنبي P واآله  R، واأن 

يقيهم كّل �صّر وق�هم منه. 

)1) محمد بن اأحمد الفت�ل الني�ص�بوري، رو�صة الواعظين، ج  2، �ض 354، الطبعة 1: من�صورات الر�صي، قم.
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صالة اآليات 
اإّن الإن�ص�ن مع كّل م� له من ال�صرف والكرامة يتعّر�ض اأحي�نً� اإلى اأنح�ء من ال�صعف 

نظير الن�صي�ن، والغفلة، والطموح، والبخل، والمّنة، واأمث�ل ذلك. لذا ف�لمرّبي الأ�صلي 

للخلق ا�صتغّل كّل فر�صة وعذر لتخلي�صه من الأخط�ر، والنحط�ط�ت الخلقية واإخراجه 

ك�لزلزلة  وال�صم�وية  الأر�صية  والظواهر  الحوادث  بع�ض  بروز  فعند  الغفلة.  ح�ل  من 

والخ�صوف والك�صوف يدعو الإن�ص�ن اإلى مو�صع رحمة اهلل �صبح�نه. 

ففي رواية عن الإم�م الر�ص� Qق�ل: »�إّنم� ُجعلت للك�صوف �صالة لأّنه من �آي�ت 

�أّمته �إلى خ�لقه�  �أم لعذ�ب، ف�أحّب �لنبي P �أن تفزع  �هلل ل ُيدرى للرحمة ظهرت 

ور�حمه� عند ذلك لي�صرف عنهم �صّره�، ويقيهم مكروهه� كم� �صرف عن قوم نبي 

 .
(1(

�هلل يون�س Qحيث ت�صّرعو� �إلى �هلل عّز وجّل«

ومع اأن هوية الزلزلة والخ�صوف والك�صوف قد ُتعّبر عن نوع من �صخط اهلل وغ�صبه، اإّل 

 P اأّن الإ�صالم ح�رب كّل نوع من التف�صير الخرافي له�. فقد اقترن في عهد ر�صول اهلل

ك�صوف ال�صم�ض مع وف�ة اإبراهيم ابن ر�صول اهلل P عن عمر يبلغ 18 �صهرًا، فربط الن��ض 

بين الح�دثتين وق�لوا: اإّن ال�صم�ض ك�صفت حزنً� على م� نزل على النبي P من م�ص�ب 

جلل. فق�م ر�صول اهلل P فيهم خطيبً� مو�صحً� وق�ل: »ي� �أّيه� �لن��س �إّن �ل�صم�س و�لقمر 

�آيت�ن من �آي�ت �هلل يجري�ن ب�أمره، مطيع�ن له، ل ينك�صف�ن لموت �أحد، ول لحي�ته، 

 .
(2(

ف�إذ� �نك�صفت� �أو و�حدة منهم� ف�صّلو� ثم نزل ف�صّلى ب�لن��س �صالة �لك�صوف«

قراءة  يعقبه  ركوع�ت،  خم�صة  على  ركعة  كّل  ت�صتمل  ركعتين،  من  ال�صالة  تت�أّلف 

ق�صم من �صورة. فعقب حدوث اأّي من الحوادث المذكورة يجب على جميع المكّلفين في 

المنطقة التي وقع فيه� الح�دث، اأن ي�أتوا بهذه ال�صالة. وعليهم اأن يق�صوه� في ح�ل 

 .R ت�أخيره�، هذا م� افتى به فقه�ء مدر�صة اأهل البيت

)1) ال�صيخ ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ج 1، �ض 342.
)2) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 5، �ض 143.
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صالة الميت 
خرى ُيمكن اأن تكون عبرة للمعتبر هي لحظة مواجهة ختم ملف حي�ة 

ُ
هن�ك فر�صة اأ

الن��ض، وق�صور اأيديهم عن �ص�حة العمل وال�صعي في ع�لم الدني�. عندم� ي�صع جمع من 

الموؤمنين جن�زة الم�صلم الفقيد اأم�مهم، وُي�صّلون عليه �صالة الميت، �صتتحّقق حينه� 

واحدة من اأعظم برامج التعليم ال�صمعي وال�صوري والب�صري، والتذكير غير المب��صر 

حّق،  الموت  اأّن  على  الم�صهد  هذا  من  ب�أو�صح  للن��ض  البرهنة  ُيمكن  كيف  اإذ  للن��ض. 

واأّنهم �صيواجهون ظروفً� كهذه بعد قطع مرحلة لي�صت ب�لطويلة من الممكن اأن ُيعلن عن 

انته�ئه� في كّل اآن وحين. 

المع�رف  ج�معة  �صفوف  اأنفع  من  ودفنه  عليه،  وال�صالة  الميت  ت�صييع  �صّف  اإّن 

حق�رة  ال�صليمة،  الحي�ة  درو���ض:  في  دورة  الم�صلمون  يم�صي  ففيه  والواقعية.  العينية 

الدني�، �صرورة ا�صتثم�ر الفر�ض، التوحيد، التعّبد، الإح�ص��ض ب�صرورة التواّد والتع�ون، 

الفرار من الغفلة وغيره�. 

ُيكّبر في هذه ال�صالة خم�ض تكبيرات، ي�صهد الم�صّلي بعد التكبير الأول بوحدانية 

اهلل، ونبّوة ر�صول اهلل P، وُي�صّلي على النبي واآله بعد التكبير الث�ني، ويدعو للموؤمنين 

ويختم  الرابع،  التكبير  بعد  للميت  ويدعو  الث�لث،  التكبير  بعد  ب�لمغفرة  والموؤمن�ت 

ال�صالة ب�لتكبير الخ�م�ض. 

وال�صالة على الميت قبل الدفن وبعد الغ�صل والتكفين واجب كف�ئي ب�لن�صبة اإلى كل 

، واإذا لم ي�صّل على مّيت بينهم�، لزمت ال�صالة على قبره بعد دفنه. 
(1(

ميت

وينبغي على جميع الم�ص�ركين في ال�صالة المح�فظة على الهدوء اأثن�ءه� واأن يقراأوا 

اأمهلت،  قد  مّيت  منزلة  نف�صك  واأنزل  ويعظوه�،  اأنف�صهم  وُيحّدثوا  الإم�م،  مع  الأدعية 

لترجع اإلى الدني�، فت�أتي بم� قد ن�صيت. 

اإن تحّقق الواجب  الواجب الكف�ئي هو العمل الذي يجب على الجميع ابتداًء وي�صقط عن الآخرين بفعل الغير له -   (1(
بفعله - �صواء ك�ن واحدًا اأو جم�عة.
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»ك���أّن  فق�ل:  ي�صحك  رجاًل  جن�زة  ت�صييع  Qفي  علي  الموؤمنين  اأمير  راأى  وقد 

�لموت فيه� على غيرن� ُكتب، وك�أّن �لحّق فيه� على غيرن� وجب، وك�أّن �لذي نرى في 

�لأمو�ت �صفر عّم� قليل �إلين� ر�جعون، نّبوئهم �أجد�ثهم ون�أكل تر�ثهم ك�أّن� مخّلدون 

 .
(1(

بعدهم قد ن�صين� كّل و�عظ وو�عظة«

صالة االستسقاء 
من  الحرم�ن  اإل��ى  ي��وؤّدي  والأر���ض  ال�صم�وات  م�لك  بوجه  والطغي�ن  الع�صي�ن  اإّن 

النعم والخيرات ال�صم�وية والأر�صية، ف�هلل الذي يغ�صب عند المع�صية، وُينزل العذاب 

 :P والنقمة، اأو�صح ال�صبل لرفع العذاب، وا�صتنزال الرحمة والبركة، ق�ل ر�صول اهلل

»�إذ� غ�صب �هلل على �أّمة، ثم لم ينزل به� �لعذ�ب غلت �أ�صع�ره�، وق�صرت �أعم�ره�، ولم 

تربح تّج�ره�، ولم تزل ثم�ره�، ولم تغزر �أنه�ره�، وحب�س �هلل عنه� �أمط�ره�، و�صّلط 

 .
(2( 

عليه� �أ�صر�ره�«

وفي حديث اآخر عن الإم�م ال�ص�دق Qعّد عدم نزول المطر معلوًل ل�صيوع الظلم 

م�صكت �لزك�ة 
ُ
فق�ل: »�إذ� ف�صت �أربعة ظهرت �أربعة �إذ� ف�ص� �لزن� كثرت �لزلزل، و�إذ� �أ

هلكت �لم��صية، و�إذ� ج�ر �لحّك�م في �لق�ص�ء �أم�صك �لقطر من �ل�صم�ء، و�إذ� خفرت 

 .
(3(

�لذّمة ُن�صر �لم�صركون على �لم�صلمين«

ة  خ��صّ مرا�صم  واإق�مة  ومعنوي  ع�طفي  تحّول  اإل��ى  الن��ض  ُدع��ي  كهذه  ظ��روف  في 

ب�لدع�ء وال�صالة، لتعود اإليهم في �صوء انك�ص�رهم واإن�بتهم رحمة اهلل، وعن�يته. 

و�صالة ال�صت�صق�ء التي ُتق�م جم�عة كم� ُتق�م �صالة العيد، وتكون ع�دة في �صحراء 

اأي منطقة بعيدة عن التلّوث بكّل اأنواع الآث�م والمع��صي والذنوب، وي�صترك فيه� الأطف�ل 

ال�صغ�ر  الأطف�ل  بين  وُيفّرق  الآخ���رون،  فعله  بم�  اهلل  رحمة  ُحرموا  الذين  وال��دواب 

)1) نهج البالغة، الحكمة 122.
)2) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 5، �ض 317.

)3) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 8، �ض 13.
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واأّمه�تهم، ليبعث �صراخهم الرّقة في الآخرين، ويق�صون ثالثة اأي�م ب�لعب�دة وال�صوم، 

وين�صرفون اإلى التوبة وال�صتغف�ر، والتكبير قبل ال�صالة. ثم يخرج الن��ض جميعً� حف�ة 

اإلى ال�صحراء، ويوؤّدون ال�صالة تحت ال�صم�ء، ويقوم اإم�م الجم�عة بعد ال�صالة بوعظ 

العب�د، واإر�ص�دهم ون�صحهم، وعر�ض ح�لهم على الذي ل تخفى عليه خ�فية. 

اإلى الن��ض بعد عودتهم  لقد �صّجل الت�ريخ نم�ذج كثيرة عن عودة النعمة والرحمة 

 1363 الع�م  في  الح��صر  ع�صرن�  في  حدث  م�  ذلك  ومن  اهلل.  اإل��ى  ومعنويً�  روحيً� 

الهجري القمري حيث طلب اأهل قم الذين ك�نوا ُيع�نون من قّلة المطر، وانقط�ع الرحمة 

الإلهية عنهم من اآية اهلل العظمى ال�صيد محمد تقي الخون�ص�ري M اأن يخرج معهم 

الن��ض  مع  ال�صالة  هذه  الجليل  الرّب�ني  الرجل  هذا  ف�أق�م  ال�صت�صق�ء.  �صالة  لإق�مة 

انته�ء  وبعد  بذلك.  وا�صتهزائهم  الجهلة  بع�ض  �صخرية  من  ب�لرغم  متت�ليين  يومين 

اليوم الث�ني من ال�صالة، وقبل رجوع الن��ض اإلى المدينة انهمر المطر بقّوة حتى مالأت 

المي�ه جميع ال�صواقي، ورّوت جميع المح��صيل الزراعية، وعّمت الفرحة الن��ض، وتجدّد 

 .
(1( 

عهدهم وميث�قهم في ارتب�طهم ب�هلل في �صوء الغ�صب والمق�طعة وال�صلح

صالة القضاء 
ال�صالة فري�صة ل ُيمكن تركه� في اأّي ح�ل لأّي اأحد اإّل الن�ص�ء في ع�دتهّن ال�صهرية 

عن  عو�صً�  والت�صبيح  والدع�ء  المن�ج�ة  اإل��ى  وين�صرفن  م�صاّلهن  في  يجل�صن  حيث 

ال�صالة. ويجب فيم� عدا هذه ال�صورة اأداء جميع ال�صلوات ب�صكل منّظم وك�مل، وبقراءة 

�صحيحة، ولب��ض ط�هر نظيف، ورع�ية ل�ص�ئر ال�صروط الواجب توّفره� في الم�صّلي. ولو 

حدث اأن ُتركت ال�صالة عمدًا اأو ن�صي�نً�، اأو جيء به� ن�ق�صة فيجب � حيث اأمكن � الإتي�ن 

به� ق�ص�ًء. ول تتحّقق التوبة من ال�صلوات التي لم ُت�صلَّ اإّل ب�إتي�ن واأداء كّل م� ك�ن واجبً� 

على الت�ئب، ول يوجد م� يكون بدياًل عن ذلك. وحيث يحتمل في كّل مكّلف ع�دة ب�لنظر 

)1) خزينة العلم�ء، ج 1، �ض 324.
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لجوانب النق�ض ونواحي الجهل فيه خ�صو�صً� في المقطع الأول من التكليف فقدانه عددًا 

م�  ُيعيد  اأن  المكّلف  على  فينبغي  لبع�صه�  اأدائه  اأو عدم  الواجبة،  لل�صروط  �صلواته  من 

اأمكنه ذلك � لرفع النواق�ض المذكورة فال ُيبتلى في يوم الح�ص�ب والجزاء.

مسك الختام بالصالة على خير األنام
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چٹ  خط�به:  وجليل  كت�به  ُمحكم  ف��ي  العظيم  اهلل  ق���ل 

 ،
(1( چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

اهلل  اأّن  اآدم  ولد  �صيد  بل  اإبراهيم،  ولد  ل�صيد  اهلل  اآت�ه  الذي  العظيم  الملك  هذا  ومن 

تع�لى اأمركم ب�أمر بداأ فيه بنف�صه، وثّنى بمالئكته الم�صّبحة بقد�صه، فق�ل قوًل كريمً�: 
 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چڄ 
، ُي�صّلون على النبي الأمي اإجالًل لقدره، وتعظيمً� ل�ص�أنه، واإظه�رًا لف�صله، 

ڇچ)2)
واإ�ص�رة اإلى قربه من رّبه، فم� اأحران� نحن الموؤمنين اأن ُنكثر من ال�صالة وال�صالم عليه 

امتث�ًل لأمر اهلل تع�لى، وق�ص�ًء لبع�ض حّقه، فقد اأخَرجن� اهلل به من الظلم�ت اإلى النور، 

فق�ل  �صيء  كّل  و�صعت  التي  الرحمة  به  لن�  وكتب  الم�صتقيم،  ال�صراط  اإلى  به  وهدان� 

تع�لى: چ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

وهو ال�صفيع الم�صفع ُهَو 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ )3) 

الَحبيُب الذي ُتْرَجى �َصَف�َعُتُه... ِلكلِّ َهْوٍل ِمَن الأهواِل ُمْقَتَحِم.

ْمه  من مع�ني ال�صالة على النبي P: »قولن� �للهم �صلِّ على محمٍد، فمعن�ه َعظِّ

في  بَت�ْصِفيعِه  �لآخ��رة  وفي  �َصريعِته  و�إبق�ِء  دْعَوِته  و�إْظ��ه���ِر  ِذك��ِرِه،  ب�إعالِء  ني�  �لدُّ في 

 �صبح�نه ب�ل�صالة عليه، 
ُ
َمَرن� �هلل

َ
� �أ ْجرِه وَمُثوَبتِه، وقيل �لمعنى لمَّ

َ
تِه، وت�صعيِف �أ مَّ

ُ
�أ

ن��َت على محمٍد 
َ
�أ َحْلن�ُه على �هلِل، وُقلن� �للهم �صلِّ 

َ
�أ َق��ْدَر �لو�جِب من ذلك  َنْبُلغ  ولم 

)1) �صورة الن�ص�ء، الآية 54.
)2) �صورة الأحزاب، الآية 56.

)3) �صورة الأعراف، الآيت�ن 156 - 157.
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. ويلحق به P اأهل بيته الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�ض 
(1( 

ْعلَُم بم� َيليق به..«
َ
ّنك �أ

َ
لأ

وطهرهم تطهيرًا، ف�لق�طعون بهم �صلتُه ل اأن�لهم اهلل �صف�عتُه.

أعظم مّما أعطى اهلل آدم
روى الإم�م مو�صى بن جعفر، عن اآب�ئه، عن اأمير الموؤمنين Qاأّنه ق�ل في جواب 

اليهودي، الذي �ص�أله عن ف�صل النبي P على �ص�ئر الأنبي�ءR، فذكر اليهودي اأّن 

�أف�صل   P ً�محّمد �هلل  �أعطى  »وق��د   :Q فق�ل   ،Q لآدم  مالئكته  اأ�صجد  اهلل 

�أن ُي�صّلو� عليه، وتعّبد جميع خلقه  �أّن �هلل �صّلى عليه و�أمر مالئكته  من ذلك، وهو 

ب�ل�صالة عليه �إلى يوم �لقي�مة، فق�ل جّل ثن�وؤه: چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ 

، فال ُي�صّلي عليه �أحد في حي�ته ول 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ )2)

بعد وف�ته �إّل �صّلى �هلل عليه بذلك ع�صر�ً و�أعط�ه من �لح�صن�ت ع�صر�ً بكّل �صالة �صّلى 

عليه، ول ُي�صّلي عليه �أحد بعد وف�ته �إّل وهو يعلم بذلك، ويرّد على �لم�صّلي و�لُم�صلَّم 

ّمته فيم� ي�ص�ألون رّبهم جّل ثن�وؤه موقوف�ً على 
ُ
مثل ذلك؛ لأّن �هلل جّل وعّز جعل دع�ء �أ

.
(3( 

�لإج�بة حّتى ُي�صّلو� عليه P، فهذ� �أكبر و�أعظم مّم� �أعطى �هلل �آدم«

من فضل الصالة على محّمد وآل محّمد
رواه�  التي  ال�صريفة  النبوية  الأح�ديث  بع�ض  على  نقت�صر  العظيم  ال�ص�أن  هذا  في 

اأمير الموؤمنينQ ق�ل اأمير الموؤمنين علي Q: »�ل�صالة على �لنبي P �أمحق 

للخط�ي� من �لم�ء للن�ر، و�ل�صالم على �لنبّي P �أف�صل من عتق رق�ب، وحّب ر�صول 

 .
(4(

�هلل P �أف�صل من مهج �لأنف�س، �أو ق�ل: �صرب �ل�صيوف في �صبيل �هلل«

)1) محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الم�صري، ل�ص�ن العرب، ج 14، �ض 464، طبعة 1، دار �ص�در، بيروت.
)2) �صورة الأحزاب، الآية 56.

)3) ح�صن بن محمد الديلمي، اإر�ص�د القلوب، ج 2، �ض 407، طبعة 1: من�صورات ال�صريف الر�صي، قم.
)4) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 91، �ض 57، عن ثواب الأعم�ل.
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اأبيه، عن  الح�صين، عن  بن  اأبيه، عن جّده علّي  بن محّمد، عن  الإم���م جعفر  روى 

»م� من قوم �جتمعو� في مجل�س، ولم يذكرو�   :P ق�ل: ق�ل ر�صول اهللQ علّي

�هلل عّز وجّل ولم ُي�صّلو� علّي، �إّل ك�ن ذلك �لمجل�س ح�صرة عليهم، ف�إن �ص�ء �أخذهم 

.
(1(

و�إن �ص�ء عف� عنهم«

وبنف�ض الإ�صن�د ق�ل ر�صول اهلل P: »من ُذِكرت عنده ولم ُي�صلِّ علّي ُخِطَئ طريق 

. وبنف�ض الإ�صن�د ق�ل P: »�صالتكم علّي مجّوزة لدع�ئكم، ومر�ص�ة لرّبكم 
(2( 

�لجّنة«

 .
(3( 

وزك�ة لأبد�نكم«

وعن اأمير الموؤمنين Q، عن ر�صول اهلل P ق�ل: »ل ُت�صّلو� علّي �صالة مبتورة; 

بل �صّلو� على �أهل بيتي، ول تقطعوه�، ف�إّن كّل ن�صب و�صبب يوم �لقي�مة منقطع �إّل 

.
(4(

ن�صبي..«

 
.
(5( 

وعنه Qق�ل ق�ل ر�صول اهلل P: »�لبخيل من ُذِكْرُت ِعْنَدُه، فلم ُي�صلِّ علّي«

اأربعون ف�ئدة ين�له� الإن�ص�ن ب�ل�صالة على الر�صول P وهي:

 ،P 1( امتث�ل اأمر اهلل )2( موافقة اهلل �صبح�نه وتع�لى في ال�صالة على النبي(

واإن اختلفت ال�صالت�ن )3( موافقة المالئكة فيه� )4( الح�صول على ع�صر �صلوات من 

اهلل تع�لى، على الم�صّلي مرة واحدة )5( يرفع العبد به� ع�صر درج�ت )6( يكتب له 

به� ع�صر ح�صن�ت )7( ُيمحى له به� ع�صر �صّيئ�ت )8( اأّنه� �صبب في اإج�بة الدع�ء )9( 

�صبب ح�صول �صف�عة الم�صطفى P )10( �صبب لغفران الذنوب )11( �صبب لكف�ية 

اهلل �صبح�نه وتع�لى العبد م� اأهّمه. )12( قرب العبد من النبي P يوم القي�مة. )13( 

�صبب   )15( الحوائج  لق�ص�ء  �صبب   )14( الع�صرة  لذي  ال�صدقة  مق�م  ال�صالة  قي�م 

)1) محمد بن محمد بن الأ�صعث، الجعفري�ت، �ض 215، طبعة 1: مكتبة النينوى، طهران.
)2) م. ن.

)3) م. ن، �ض 215 - 216.
)4) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 7، �ض 207.

)5) محمد بن عي�صى الترمذي، �صنن الترمذي، ج 5، �ض 513، حديث 3546، طبعة 2: دار الجيل، بيروت.
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ل�صالة اهلل ومالئكته عليه. )16( �صبب زك�ة الم�صّلي وطه�رة له )17( �صبب تب�صير 

ر  العبد ب�لجّنة قبل موته )18( �صبب النج�ة من اأهوال يوم القي�مة. )19( �صبب تذكُّ

العبد م� ن�صيه. )20( �صبب رّد �صالم النبي P على الم�صّلي والم�صّلم عليه )21( �صبب 

الفقر )23(  القي�مة. )22( �صبب نفي  اأهله يوم  طيب المجل�ض فال يعود ح�صرة على 

�صبب نفي البخل عن العبد )24( �صبب نج�ته من الدع�ء عليه برغم الأنف )25( �صبب 

طريقه�  عن  بت�ركه�  وُتخطئ  الجّنة،  طريق  على  ب�ص�حبه�  ترمي  لأّنه�  الجّنة،  طريق 

ُيذكر فيه اهلل ور�صوله P )27( �صبب تم�م  الذي ل  المجل�ض  النج�ة من نتن   )26(

الكالم في الخطب وغيره� )28( �صبب وفور )كثرة( نور العبد على ال�صراط )29( 

الح�صن  الثن�ء  وتع�لى  �صبح�نه  لإبق�ء اهلل  �صبب  الجف�ء )30(  العبد من  �صبب خروج 

للم�صّلي عليه بين اأهل ال�صم�ء والأر�ض )31( �صبب البركة على الم�صّلي )32( �صبب 

محّبة  دوام  �صبب   )34(   P الر�صول  محّبة  دوام  �صبب   )33( تع�لى  اهلل  رحمة  نيل 

ا�صم  عر�ض  �صبب   )36( قلبه  وحي�ة  العبد  هداية  �صبب   )35( للم�صّلي   P الر�صول

الم�صّلي على النبي P )37( �صبب تثبيت القدم على ال�صراط )38( �صبب اأداء بع�ض 

حّق الم�صطفى P )39( اإّنه� مت�صّمنة لذكر اهلل و�صكره تع�لى )40( اإّنه� دع�ء ل�صبب 

اأّنه� �صوؤال اهلل عّز وجّل اأن ُيثني على خليله وحبيبه P، وُي�ص�عف اهلل لمن ي�ص�ء، هذا 

و�صّلى اهلل على �صّيدن� ومولن� ر�صول اهلل ُمحّمد واآله الطّيبين الط�هرين.
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المفاهيم الرئيسة
ع�صر  في  م�صتحّبة  �صالة  وهي  والأ�صحى  الفطر  عيد  اأي���م  العيد  �صالة  ُتق�م   -

الغيبة، وواجبة في ع�صر الظهور.

تت�أّلف �صالة العيد من ركعتين، يوؤتى في الركعة الأولى منه� بعد الحمد بخم�ض   -

تكبيرات،  اأرب��ع  الث�نية  الركعة  في  ُيكّبر  بينم�  قنوت،  تكبير  كّل  يتبع  تكبيرات، 

ويقنت عقب كّل تكبيرة بقنوت، وُتوؤّدى هذه ال�صالة جم�عة، وفرادى. 

الأر�صية  الظواهر  فيه�  حدثت  التي  المنطقة  في  المكّلفين  جميع  على  يجب   -

وال�صم�وية ك�لزلزلة والخ�صوف والك�صوف، اأن ي�أتوا ب�صالة الآي�ت.

يعقبه  ركوع�ت،  ركعة على خم�ض  كّل  ت�صتمل  ركعتين،  الآي�ت من  تت�أّلف �صالة    -

قراءة ق�صم من �صورة.

ال�صالة على الميت قبل الدفن وبعد الغ�صل والتكفين واجب كف�ئي، واإذا لم ي�صّل   -

على مّيت قبل الدفن، لزمت ال�صالة على قبره بعد دفنه.

الأول  التكبير  بعد  الم�صّلي  ي�صهد  تكبيرات،  خم�ض  من  الميت  �صالة  تت�ألف   -

بوحدانية اهلل، ونبّوة ر�صول اهلل P، وُي�صّلي على النبي واآله بعد التكبير الث�ني، 

بعد  للميت  ويدعو  الث�لث،  التكبير  بعد  ب�لمغفرة  والموؤمن�ت  للموؤمنين  ويدعو 

التكبير الرابع، ويختم ال�صالة ب�لتكبير الخ�م�ض..

�صالة ال�صت�صق�ء ُتق�م جم�عة، وتكون ع�دة في �صحراء، ُتق�م ب�صبب قّلة المطر.   -

ع�دتهّن  في  الن�ص�ء  اإّل  اأح��د  لأّي  ح�ل  اأّي  في  تركه�  ُيمكن  ل  فري�صة  ال�صالة   -

ال�صهرية ولو حدث اأن ُتركت ال�صالة عمدًا اأو ن�صي�نً�، اأو جيء به� ن�ق�صة فيجب 

الإتي�ن به� ق�ص�ًء.

ني� ب�إعالِء ِذكِرِه، واإْظه�ِر دْعَوِته  من مع�ني ال�صالة على النبي P تَعظيْمه في الدُّ  -

ْجرِه وَمُثوَبتِه.
َ
تِه في الآخرة، وت�صعيِف اأ مَّ

ُ
واإبق�ِء �َصريعِته، وبَت�ْصِفيعِه في اأ

.P ين�ل الإن�ص�ن اأربعون ف�ئدة في الدني� والآخرة ب�ل�صالة على الر�صول  -



أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس العاشر

في رحاب مقّدمات الصالة

د مقّدم�ت ال�صالة. . 1 يعدِّ

ف على اأوق�ت ف�صيلة ال�صالة وكيفية مراع�ته�. . 2 يتعرَّ

يحّدد طرق معرفة القبلة. . 3





مقّدمة
فه�، وكّرم اأهله�،  م اأمره� و�صرَّ م خطَر ال�صالِة في القراآن، وعظَّ اإّن اهلل تع�لى قد عظَّ

كر من بين الط�ع�ت كلِّه� في ع�صرات الموا�صع من �صور  ه� ب�لذِّ ة وخ�صَّ واأو�صى به� خ��صَّ

الة �صلٌة بين العبد ورّبه. �صلٌة ي�صتمّد منه� القلب راحته، وتح�ضُّ  كت�به المجيد، وال�صَّ

الدني�، فهي معين  اأعرا�ض  اأنف�ض من  زادًا  النف�ض  ب�لطم�أنينة، وتجد فيه�  الروح  فيه� 

الهجيِر،  في  ورّيً�  للّطريِق،  زادًا  يريُد  موؤمٍن  كلِّ  متن�وِل  في  يتدّفق عط�ء  بل  ين�صب  ل 

ور�صيدًا حين ينفد الر�صيُد، وهي بعد مفت�ح الكنز الذي يغني ويقني، والروح والّندى 

والظالل في اله�جرة، ومن المعلوم اأّن اأثر ال�صالة على من تحّرى الكم�ل فيه� - لي�ض 

ك�أثره� على من فّرط فيه�، ق�ل اهلل تع�لى في النوع الأول: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

.
پ پ پ پ چ)1)

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  الث�ني:  النوع  في  �ص�أنه  ج��ّل  وق���ل 

 .
چ چ )2)

اإّن التهّيوؤ للح�صور في ال�صالة يوجب في النف�ض الطم�أنينة، وكنتيجة لذلك يح�صل 

الخ�صوع في ال�صالة، ف�أنت التزمت ب�لأعم�ل التي تنطوي تحت عنوان مقّدم�ت ال�صالة، 

ً� في نف�صك، ومع الأخذ في العتب�ر اأّنك  ف�صتجد اأّن كّل هذه الأعم�ل تركت اأثرًا خ��صّ

تتجّمل لأجل لق�ء اهلل تع�لى، ف�صتجد ب�صبب ذلك اآث�ر النور في قلبك، و�صتكون �صالتك 

ذات ط�بع خ��ض وجوٍّ روحي ممّيز، ف�لموؤمن الحري�ض على دينه ي�أتي بجميع مقّدم�ت 

)1) �صورة الموؤمنون، الآيت�ن 1 - 2.
)2) �صورة الم�عون، الآيت�ن 4 - 5.
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ل  اأن  وُيح�ول  ال�صالة،  اإق�مة  اأج��ل  من  �صيء  كّل  يترك  فتراه  اإن�بة،  بح�ل  ال�صالة 

يمنعه من اإق�مته� في اأول الوقت م�نع اأبدًا، ويرى اأّن اأهّم �صيء في حي�ته هو ال�صالة، 

�صرائطه  بك�مل  ت�ّمً�  �أ و�صوءًا  فيتو�صّ لإق�مته�،  وال�صتعداد  له�  ب�لتمهيد  فتراه م�صغوًل 

ة ب�ل�صالة. ويتعّمد  وم�صتحّب�ته، و�صوءًا معنويً� م�صفوعً� ب�لذكر والدع�ء والمحّبة الخ��صّ

الأذان والإق�مة ب�صوت رقيق ومحزون، �ص�رفً� بنظره اإلى ع�لم الملكوت ثم يبداأ اللق�ء 

الذي ُيمّثل له معراجً� بكّل م� تعنيه الكلمة من معنى.

مقّدمات الصالة
ورد عن اأمير الموؤمنين Qاأّنه ق�ل: »من لم ي�أخذ �أهبة �ل�صالة قبل وقته� فم� 

.
(1( 

وّقره�«

وهي:  ال�صالة،  اأداء  قبل  الم�صّلي  به�  ي�أتي  اأن  بّد  ل  المقّدم�ت  من  جملة  هن�ك 

دخول الوقت ب�لن�صبة اإلى ال�صالة الموؤّقتة، وا�صتقب�ل القبلة � التي هي الكعبة الم�صّرفة 

� وتح�صيل الطه�رة، ول بّد اأن يكون لب��ض الم�صّلي �ص�ترًا وط�هرًا ومب�حً�، واأن ل يكون 

الرج�ل،  اإلى  ب�لن�صبة  الحرير  اأو  الذهب  من  مّتخذًا  يكون  ل  واأن  لحمه،  يوؤكل  ل  مّم� 

واأّم� مك�ن الم�صّلي، فال بّد اأن تتوّفر فيه عّدة �صروط، من اأهّمه�: الإب�حة، والطه�رة 

ل فيه� تف�صياًل مخت�صرًا ن�فعً� اإن �ص�ء اهلل تع�لى، واأولى هذه  وال�صتقرار، ونحن �صُنف�صّ

المقّدم�ت الطه�رة من الخبث والحدث:

ُتقبل  ل  الو�صوء،  م�نع من  التيّمم عند وجود  اأو  ب�لو�صوء  الحدثية  الطه�رة  تتحّقق 

م�  هي  وال�صالة  النظ�فة،  وهي  الو�ص�َءة  من  اأ�صله  ْوء:  والُو�صُ و�صوء،  ب��دون  �صالٌة 

ن�صتمطر به الرحمة الإلهية، مّم� يعني اأّن الو�صوء هو مفت�ح ل�صتقب�ل رحمة اهلل تع�لى، 

التي في الو�صوء لكي يجعله� اهلل �صرطً� لقبول ال�صالة،  ونحن ل نعلم مدى البرك�ت 

ول بّد اأن هن�لك �صرًا في الو�صوء وبرك�ت خ��صة لكي يجعله اهلل �صبح�نه مفت�ح للورود 

)1) ابن اأبي الحديد، �صرح نهج البالغة، ج 20، �ض 253، الحكم المن�صوبة، ط 1: مكتبة المرع�صي النجفي، قم.
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 قوله تع�لى في �صورة الم�ئدة، وهي من اأخر م� نزل على قلب 
ُ
في مح�صره، ف�إّنن� نقراأ

النبي الم�صطفى P: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ورد  وق��د   ،
(1( چ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

الكثير من الرواي�ت ال�صريفة في ف�صل الو�صوء والبق�ء على طه�رة دائمً� من ذلك م� 

ق�له مولن� ر�صول اهلل P لأن�ض: »ي� �أن�س، �أكثر من �لطهور يزيد �هلل في عمرك، و�إن 

��صتطعت �أن تكون ب�لليل و�لنه�ر على طه�رة، ف�فعل، ف�إّنك تكون �إذ� مّت على طه�رة 

، ب�لإ�ص�فة لذلك، فمع اإبق�ئك للو�صوء �صوف لن تتوّرط فيم� لو لم تجد م�ًء 
(2(

�صهيد�ً«

للو�صوء لكي ُت�صّلي، كم� ت�صتطيع ال�صتخ�رة في الوقت الذي تريد، وت�صتطيع لم�ض كالم 

القراآن وقتم� ت�ص�ء، ف�أنت اإذًا على ات�ص�ل دائم ب�هلل تع�لى، فال ُت�صرك بو�صوئك اأحدًا 

الكرام  اآب�ئه  ال�ص�دق عن  اإم�من�  ً� - روى  تتو�صّ واأنت  الم�ء  اأحدهم  - ك�أن ي�صّب لك 

حّب �أن ُي�ص�ركني فيهم� �أحد: 
ُ
عن علي R ق�ل: ق�ل ر�صول اهلل P: »خ�صلت�ن ل �أ

و�صوئي، ف�إّنه من �صالتي، و�صدقتي، ف�إّنه� من يدي �إلى يد �ل�ص�ئل، ف�إّنه� تقع في 

 .
(3(

يد �لرحم�ن«

كثيرة  م�ص�ئل  �ُصِئل عن  Qوقد  الر�ص�  الإم�م  �ص�ذان عن  بن  الف�صل  رواية  في 

مرو� ب�لو�صوء وبد�أ به؟ قيل 
ُ
ومنه� عّلة الو�صوء، فق�ل Q: »ف�إن ق�ل )ق�ئل(: فلم �أ

�إذ� ق�م بين يدي �لجّب�ر في  �أمر ب�لو�صوء وبد�أ به لأن يكون �لعبد ط�هر�ً  �إّنم�  له: 

من�ج�ته �إّي�ه، مطيع�ً له فيم� �أمره نقي�ً من �لأدن��س و�لنج��صة، مع م� فيه من ذه�ب 

 .
(4( 

�لك�صل، وطرد �لنع��س، وتزكية �لفوؤ�د للقي�م بين يدي �لجّب�ر...«

)1) �صورة الم�ئدة، الآية 6.
)2) ال�صيخ المحدث محمد بن الح�صن الُحر الع�ملي اأعلى اهلل مق�مه، هداية الأمة اإلى اأحك�م الأئمة R، ج 1، �ض 

104، ب�ب 6 - عقيب الحدث للكون على طه�رة، الطبعة الأولى، الرو�صة الر�صوية المقد�صة.
)3) الجعفري�ت، �ض 17، ب�ب ف�صل الو�صوء، ط 1، مكتبة لنينوى الحديثة، طهران.

)4) ال�صيخ ال�صدوق، عيون اأخب�ر الر�ص�، ج 2، �ض 99، ب�ب 34.
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يروى عن اأحوال اآية اهلل العظمى ال�صيد روح اهلل المو�صوي الخميني} اأّنه ك�ن 

�أ ل�صالة الليل، وربم� العّلة من هذا العمل هو اأّن الإن�ص�ن يتك��صل في  يك�صر الثلج ليتو�صّ

تجديد و�صوئه، فيم� لو انتق�ض وبطل خ�صو�صً� في لي�لي ال�صت�ء الب�ردة، فك�ن ال�صيد 

يريد اأن ُيعّود نف�صه وُيرّو�صه� بهذا العمل على م� تكره.. واهلل اأعلم، ولأّن الو�صوء مّم� 

ب�ت يعرفه كّل مكلف �صننتقل للحديث عن مقّدم�ت ال�صالة الأخرى.

المحافظة على أوقات الصالة
اإّن المراد ب�إق�مة ال�صالة: الإتي�ن به� ق�ئمة على وجهه� الت�م، وفي ذلك دليل على 

به:  الم�أمور  اإق�مته�  جملة  ومن  الجوارح،  اأعم�ل  اأهّم  واأّنه�  وف�صله�،  ال�صالة  �صرف 

ُيقم  وّقته� اهلل، فلم  التي  المح�فظه على مواقيته�، فمن �صّلى ال�صالة لغير مواقيته� 

الكريم:  كت�به  في  العظيم  اهلل  ق�ل  وقد  عنه�.  و�صه�  فيه�  وفّرط  �صّيعه�  بل  ال�صالة، 

اإم�من�  وق����ل 
چ)1)  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  چ 

 ،
(2(

�دق Q: »�متحنو� �صيعتن� عند مو�قيت �ل�صالة كيف مح�فظتهم عليه�« ال�صّ

وق�ل زرارة، وهو من اأجّل اأ�صح�ب ال�ص�دقين L: �ص�ألت اأب� جعفر Qعّم� فر�ض 

اهلل عّز وجّل من ال�صالة، فق�ل: خم�ض �صلوات في الليل والنه�ر، فقلُت: فهل �صّم�هّن 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ   :P لنبّيه تع�لى  اهلل  ق�ل  نعم  ق�ل:  كت�به؟  في  وبّينهّن 

اأربع  الليل  غ�صق  اإلى  ال�صم�ض  دلوك  بين  ففيم�  زواله�،  ودلوكه�   ،
(3( چ  ڄ  ڄ  ڦ 

 �صلوات �صّم�هّن اهلل، وبّينهّن ووّقتهّن، وغ�صق الليل هو انت�ص�فه، ثم: ق�ل تب�رك وتع�لى: 

تع�لى  اهلل  وق����ل  الخ�م�صة،  ف��ه��ذه  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  چڄ 
ے  ھ  چ  وال��غ��داة،  المغرب  وطرف�ه   ،

(4(
چ  ھ  ھ  ھ  چہ  ذل��ك:  في 

)1) �صورة الن�ص�ء، الآية 103.
)2) ال�صيخ الجليل اأبي العب��ض عبد اهلل بن جعفر الحميري، قرب الإ�صن�د، �ض 416، طبعة موؤ�ص�صة اآل البيت.

)3) �صورة الإ�صراء، الآية 78.
)4) �صورة هود، الآية 114.
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ٱ ٻ ٻ ٻ  چ  تع�لى:  وق�ل  الآخرة،  الع�ص�ء  ےۓچ، وهي �صالة 
ٻچ)1)  وهي �صالة الظهر، وهي اأول �صالة �صاّله� ر�صول اهلل P، وهي و�صط 

 
.
(2(

النه�ر، وو�صط ال�صالتين ب�لنه�ر: »�صالة �لغد�ة، و�صالة �لع�صر..« 

استبقوا الخيرات
ھ  چ  ڭچ)3)؛  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  چ  تع�لى:  اهلل  ق���ل 

ھے چ اأي: ب�دروا اإليه� واأكملوه�، ف�إّن الخيرات ال�ص�ملة لكّل فر�ض وم�صتحّب، من 
اإليه�،  ب�أمرين: المب�درة  اإل  حقوق اهلل وحقوق عب�ده، ول ي�صير ف�عله� �ص�بقً� لغيره، 

وانته�ز الفر�صة حين يجيء وقته�، والجته�د في اأدائه� ك�ملة على الوجه الم�أمور به. 

اأّول وقته�، حيث يح�صل  وي�صتدّل بهذه الآية، على المب�درة لأداء ال�صالة وغيره� في 

بن  زرارة  ق�ل   ،
چ)4) ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  چ  تع�لى:  ق�ل  ال�صبق.  به� 

اأ�صلحك اهلل   :Q ُقلُت لأبي جعفر  الب�قر-:  الإم�م  اأ�صح�ب  اأجّل  اأعين - وهو من 

 P وقت كل �صالة اأّول الوقت اأف�صل اأو اأو�صطه اأو اآخره؟ فق�ل: »�أّول��ه، �إنَّ َر�صوَل �هلِل

، وكم� علمتم اإّن ال�صالة له� 
(5(

ُل«  جّل جالله ُيِحبُّ ِمَن �لَخيِر م� ُيَعجَّ
َ
ق�َل: » �إنَّ �هلل

�صروط ل تتّم بدونه�، ومن اأهّم �صروطه� اإق�مته� اأّول وقته�، وقد دّلت الن�صو�ض الكثيرة 

ال�صرعية على عظم جرم  الأدّلة  الوقت كم� ت�ص�فرت  اأوقعه� في  ِعَظم ف�صل من  على 

 Q ال�ص�دق  الإم�م  رواه  م�  التدليل على ذلك  في  ويكفين�  وقته�  اأخرجه� عن  من 

عن جّده اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »لي�س عمل �أحّب �إلى �هلل عّز وجّل من �ل�صالة، 

فال ُي�صغلّنكم عن �وق�ته� �صيء من �أمور �لدني�، ف�إّن �هلل عّز وجّل ذّم �أقو�م�ً، فق�ل: 
 

)1) �صورة البقرة، الآية 238.
)2) ثقة الإ�صالم الكليني، الك�في، ج  3، �ض 271 - 272، ب�ب فر�ض ال�صالة، ط: الدار الإ�صالمية.

)3) �صورة الم�ئدة، الآية 48.
)4) �صورة الموؤمنون، الآية 61.

)5) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج  3، �ض 274، ب�ب المواقيت اأوله� واآخره� واأف�صله�..
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.
(2(

يعني �أنهم غ�فلون ��صته�نو� ب�أوق�ته�«
چ  ڃ چ چ چ چ چ )1) 

اإلى اهلل؟ ق�ل  اأحبُّ  اأّي العم�ل   :P ص�ألُت ر�صول اهلل� وق�ل عبد اهلل بن م�صعود: 

�أّي  ثم  ُقلُت:  �لو�لدين.  بّر  ق���ل:  �صيء؟  �أّي  ثم  ُقلُت:  لوقته�.  »�ل�صالة  اهلل:  ر�صول 

.(3(
�صيء؟ ق�ل: �لجه�د في �صبيل �هلل«

Qق�ل: ق�ل علي بن الح�صين �صلوات اهلل عليهم�:  اأبي عبد اهلل ال�ص�دق  وعن 

، اأي: ك�ن من الذين ل يعتنون 
(4(

»من �هتّم بمو�قيت �ل�صالة لم ي�صتكمل لّذة �لدني�«

به�، ول يطلبون كم�له�، ك�أنه لي�ض من اأبن�ئه�، اإّنم� يهتّم ب�ل�صالة في اأّول وقته� لمعرفته 

بمك�نته� العظيمة ومنزلته� الرفيعة.

�أّول  �لمفرو�ص�ت في  �ل�صلو�ت  »من �صّلى  Q ق�ل:  ال�ص�دق  الإم�م  وروي عن 

وقته� و�أق�م حدوده� رفعه� �لملك �إلى �ل�صم�ء بي�ص�ء نقّية، تقول: حفظك �هلل كم� 

ُيقم  ولم  عّلٍة  غير  من  وقته�  بعد  �صاّله�  ومن  كريم�ً.  ملك�ً  ��صتودعتني  حفظتني 

حدوده� رفعه� �لملك �صود�ء مظلمة، وهي تهتف به: �صّيعك �هلل كم� �صّيعتني، ول 

. من هن� يتبّين اأّن لل�صالة حقيقة، وهي تدعو للم�صّلي 
(5( 

رع�ك �هلل كم� لم ترعني«

�صوداء  ترتفع  لوقته�  ال�صالة  ُي�صّل  لم  واإذا  اآدابه�،  وقته� ولحظ  اأّول  به� في  اأتى  اإذا 

 :Q وهي تدعو عليه. وهذا م� ا�صتفدن�ه من حديث اآخر نطق به� اإم�من� ال�ص�دق 

»�إّن �ل�صالة �إذ� �رتفعت في �أّول وقته� رجعت �إلى �ص�حبه� وهي بي�ص�ء م�صرقة تقول: 

حفظتني حفظك �هلل و�إذ� �رتفعت في غير وقته� بغير حدوده� رجعت �إلى �ص�حبه�، 

.
(6(

وهي �صود�ء مظلمة تقول: �صّيعتني �صّيعك �هلل«

)1) �صورة الم�عون، الآية 5.
)2) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج  4، �ض 107، 1 - ب�ب وجوب المح�فظة على ال�صلوات في اأوق�ته�.

)3) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 71، �ض 70.
)4) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 3، �ض 275، ب�ب المواقيت اأوله� واآخره� واأف�صله�..

)5) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج  4، �ض 118، 3 - ب�ب ا�صتحب�ب ال�صالة في اأول الوقت.
)6)  من ل يح�صره الفقيه، ج 1، �ض 207، طبعة موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي الت�بعة لجم�عة المدر�صين بقم 
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وقت الفضيلة
ٍد و�آِلِه، وّفقن� فيِه َعلى  لِّ َعلى ُمَحمَّ �د Q: » �لّلُهمَّ �صَ ونقراأ في دع�ء اإم�من� ال�َصجَّ

َه� �لَّتي َفَر�صَت، وَوظ�ِئِفَه�  دَت، وُفرو�صِ لَو�ِت �لَخم�ِس ِبُحدوِده� �لَّتي َحدَّ َمو�قيِت �ل�صَّ

.(1( 
» تَّ فَت، و�أوق�ِتَه� �لَّتي َوقَّ �لَّتي َوظَّ

وروى عبد اهلل ابن �صن�ن، عن اأبي عبد اهلل Qق�ل: �صمعته يقول: »لكّل �صالة 

وقت�ن، و�أّول �لوقت �أف�صله، ولي�س لأحد �أن يجعل �آخر �لوقتين وقت�ً �إّل في عذر من 

.(2(
غير عّلة«

ق�ل اأبو عبد اهلل Q: »لف�صل �لوقت �لأّول على �لأخير خير للرجل من ولده 

.(3(
وم�له«

.(4(
وق�ل Q: »�إّن ف�صل �لوقت �لأّول على �لأخر كف�صل �لآخرة على �لدني�«

اأّول الطريق للم�صلم الذي ُيريد الترّقي في الدرج�ت هو المح�فظة على ال�صالة في 

اأّول وقته� لأّنه� حبل اهلل تع�لى، فال ُي�صغلك عن ذلك �ص�غل اأو ت�أويل حتى توؤّخره� عن 

وقت ف�صيلته�:

مً�  ُمعَت�صِ اهلل  بَحبِل  َي��ْدي��َك  اأرك�����ُنوا���ص��ُدْد  خ���َن��ْت��َك  اإْن  ْك���ُن  ال���رُّ ���ُه  ف����إنَّ  

القبلة وأحكامها
يجب على الم�صّلي ا�صتقب�ل القبلة في جميع ال�صلوات الواجبة �صواء اأك�نت يومّية 

اإلى جميع  ب�لن�صبة  ال�صريفة  الكعبة  اتج�ه  والقبلة هي  الجن�زة،  اأم غيره� حّتى �صالة 

البلدان، فتختلف القبلة من مك�ن اإلى اآخر ب�ختالف الأم�كن لذلك يجب على المكّلف 

Qاإذا  188، )44(: وك�ن من دع�ئه  ال�صج�دية، �ض  L، ال�صحيفة  الُح�صين  الع�بدين علي بن  الإم�م زين   (1(
دخل �صهر رم�ص�ن.

)2) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 3، �ض 274، ب�ب المواقيت اأوله� واآخره� واأف�صله�..
)3) م. ن.
)4) م. ن.
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اأن يعلم، اأو يطمئن ب�لتوّجه اإلى القبلة. ق�ل اهلل تع�لى مخ�ِطبً� نبّيه الخ�تم: چ.. ہ 

.
ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ..چ )1)

طرق معرفة القبلة

العلم: وهو ح�صول العلم لدى المكّلف ب�ّتج�ه القبلة.   .1

�صه�دة عدلين: يعتمدان على اأمور ح�ّصّية ُتمّكنهم� من معرفة القبلة.  .2

العتم�د على مح�ريب الم�ص�جد، ف�إّن مح�ريب الم�صلمين ُتبنى ب�ّتج�ه القبلة.  .3

العتم�د على قبور الم�صلمين: التي لم يتطّرق اإليه� التغيير من العالم�ت التي ي�صتند   .4

الميت على  و�صع  القبلة من خالل  ب�ّتج�ه  ُيدفنون  الم�صلمين  ف�إّن  القبلة،  في  اإليه� 

ج�نبه الأيمن ب�ّتج�ه القبلة. 

ال�صتف�دة من الو�ص�ئل العلمية ك�لبو�صلة.   .5

خبيرًا  ك�ن  لمن  والنجوم،  ال�صم�ض،  الطبيعّية ك�ل�ص�خ�ض،  الو�ص�ئل  من  ال�صتف�دة   .6

بكيفّية ال�صتف�دة منه�، وُي�صترط في الطريقين الأخيرين ح�صول الطمئن�ن للمكّلف 

لجهة القبلة بهم�.

أحكام طرق معرفة القبلة

اإذا تعّذر على الم�صّلي معرفة القبلة يبذل تم�م جهده ويعمل على ظّنه.   .1

على  يجب  معّينة  بجهة  الظّن  للم�صّلي  يح�صل  ولم  القبلة،  بجهة  الجهل  ح�لة  في   .2

اأو م�  اإلى الجه�ت الأربع مع �صعة الوقت،  الأحوط وجوبً� اأن ُي�صّلي في هذه الح�لة 

يظن اأنه القبلة واإن لم ي�صع الوقت ُي�صّلي اإلى الجه�ت المحتملة بم� ي�صع الوقت. 

)1) �صورة البقرة، الآية 144.
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حكم االنحراف عن القبلة

اإذا �صّلى المكّلف اإلى غير اّتج�ه القبلة عمدًا ف�صالته ب�طلة.   .1

اإذا �صّلى اإلى جهة معّينة ب�أحد الطرق المتقّدمة ثّم تبّين خطوؤه، فهن� يوجد ثالث   .2

�صور:

�ل�صورة �لأولى: اإذا ك�ن النحراف م� بين اليمين وال�صم�ل: 

بعد  اإّل  يعلم   ولم 
(1(  

وال�صم�ل اليمين  بين  م�  اإلى  القبلة  عن  منحرفً�  ك�ن  اإذا   .1

ال�صالة �صّحت �صالته. 

اإلى م� بين اليمين وال�صم�ل والتفت اأثن�ء ال�صالة م�صى م�  اإذا ك�ن النحراف   .2

تقّدم منه� وا�صتق�م في الب�قي من غير فرق بين بق�ء الوقت وعدمه.

�ل�صورة �لث�نية: اإذا تج�وز النحراف عّم� م� بين اليمين وال�صم�ل: 

اإذا انتبه الم�صّلي اإلى ذلك بعد ال�صالة، لكن اأثن�ء الوقت اأع�د ال�صالة. واأّم� اإذا   .1

انك�صف في الأثن�ء فمع اإمك�ن اإدراك ولو ركعة واحدة، ف�إّنه ُيعيد �صالته، واإذا لم 

ُيمكن ذلك ا�صتقبل القبلة في الب�قي من ال�صالة و�صّحت �صالته.

عليه  يجب  ول  �صحيحة،  ف�صالته  الوقت  خ���رج  ذل��ك  اإل��ى  الم�صّلي  انتبه  اإذا   .2

الق�ص�ء.

�ل�صورة �لث�لثة: اإذا ك�ن الم�صّلي م�صتدبرًا القبلة: 

واإذا انتبه الم�صّلي في الوقت اأّنه م�صتدبر القبلة اأع�د ال�صالة.   .1

اأّنه م�صتدبر القبلة خ�رج الوقت �صّحت �صالته ول �صيء  اإلى  اإذا انتبه الم�صّلي   .2

عليه.

)1) اأي ك�ن انحرافه اأقل من: 90 درجة. 
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الستر وأحكامه )لباس المصلّي(
ورد عن مولن� اأمير الموؤمنين Qفي و�صّيته لكميل بن زي�د النخعي: »�ُنُظر فيم� 

.
(1( 

ُت�َصّلي، وَعلى م� ُت�َصّلي، �إن َلم َيُكن ِمن َوجِهِه وِحلِِّه، َفال َقبوَل..«

الواجب �صتره في ال�صالة:

يجب على الرجل اأن ي�صتر عورته في ال�صالة، والعورة: هي القبل والدبر والأنثي�ن.   .1

في  غ�صله  الواجب  الوجه  عدا  م�  ال�صالة  في  بدنه�  جميع  �صتر  المراأة  على  يجب   .2

الو�صوء، واليدين اإلى الزندين، والقدمين اإلى مف�صل ال�ص�قين مع عدم وجود الن�ظر 

الأجنبي، واإل وجب �صتر القدمين. 

يعلم  ل  والم�صّلي  الوقت،  اأّول  من  منك�صفة  ك�نت  اأو  غفلة(  اأو  )لريح  العورة  انك�صفت  لو   .3

.
(2( 

ف�صالته �صحيحة، ولكن لو علم اأثن�ء ال�صالة عليه اأن ُيب�در اإلى ال�صتر وُيت�بع ال�صالة

شروط لباس المصلي
ق�ل الإم�م ال�ص�دق Q: »كل م� �أنبتت �لأر�س فال ب�أ�س بلب�صه، و�ل�صالة فيه، 

 ،
(3(  

ووب���ره..« و�صعره  و�صوفه  �لذكي  جلده  بلب�س  ب�أ�س  فال  لحمه  يحّل  �صيء  وك��ّل 

ُي�صّلى فيه، وم�  �أن  ب�أ�س  �ل��ورق و�ل�صجر، فال  �أك��ل  »م�   :Q الك�ظم  الإم���م  وق�ل 

، ول ُي�صّلى في جلود الميتة - ولو �ص�صع نعل - حتى لو دبغ 
(4(

�أكل �لميتة فال ُت�صلِّ فيه«

�صبعين مّرة، �صواء ك�ن �ص�ترًا للعورة اأم ل، اأّم� مع ال�صك في التذكية ف�لأ�صل التذكية 

- لق�عدة �صوق الم�صلمين - اإذا ك�ن في بالٍد يغلب على اأهله� الإ�صالم - واإن وجد في 

من ي�صتحّله� ب�لدبغ اأو ي�صتحّل ذب�حة اأهل الكت�ب - اإل اأن ُيخبر ذو اليد بعدم التذكية، 

ولل�صح�ح الم�صتفي�صة وفيه� عن اإم�من� ال�ص�دق Q: »�صّل فيه حتى تعلم �أّنه ميت 

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 74، �ض 273.
)2) تهذيب تحرير الو�صيلة، ج 1، �ض، 253 � 262، تعليم الأحك�م، �ض، 133 � 142. 

)3) الُحر الع�ملي، الف�صول المهمة في اأ�صول الأئمة، ج 2، �ض 76 ب�ب 3، طبعة 1: موؤ�ص�صة الإم�م الر�ص�، قم.
)4) م. ن.
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، ولقول الإم�م الب�قر Q: »لي�س عليكم �لم�ص�ألة �إّن �لخو�رج �صّيقو� على 
(1( 

بعينه«

.
(2(

�أنف�صهم بجه�لتهم �إّن �لدين �أو�صع من ذلك«

وي�صترط في لب��ض الم�صّلي: 

اأن يكون ط�هرًا.   .1

اأن يكون مب�حً� )غير مغ�صوب(.  .2

اأن ل يكون من اأجزاء الميتة.   .3

اأن ل يكون من غير المذّكى )حيوان ُزهقت روحه على غير طريقة الذب�حة ال�صرعّية(.  .4

اأن ل يكون ذهبً� اأو حريرًا )اأي حريرًا خ�ل�صً�( ب�لن�صبة للرج�ل.  .5

مكان المصلّي
 P ً�محمد �أعطى  وتع�لى  تب�رك  �هلل  »�إّن  Qق�ل:  ال�ص�دق  الإم���م  عن  روي 

�لأر����س م�صجد�ً  ل��ه  »وج��ع��ل  ق���ل  �أن  �إل��ى  وعي�صى..  ومو�صى  و�إب��ر�ه��ي��م  ن��وح  �صر�ئع 

 .
(3( 

وطهور�...«

الم�أكول،  على  ال�صجود  النهي عن  عّلة  في   R اأئّمتن�  رواي�ت عديدة عن  وردت 

والملبو�ض دون الأر�ض، وم� اأنبتت من �صواهم�، ومنه� قول ه�ص�م بن الحكم لأبي عبد 

اهلل Q: »�أخبرني عّم� يجوز �ل�صجود عليه وعّم� ل يجوز؟ ق�ل: �ل�صجود ل يجوز 

�إل على �لأر�س �أو على م� �أنبتت �لأر�س �إل م� �أكل �أو لب�س فق�ل له: ُجعلت فد�ك م� 

�أن يكون على م�  �لعّلة في ذلك؟ ق�ل: لأّن �ل�صجود خ�صوع هلل عّز وجّل فال ينبغي 

يوؤكل �أو يلب�س لأن �أبن�ء �لدني� عبيد م� ي�أكلون ويلب�صون، و�ل�ص�جد في �صجوده في 

)1) ال�صيخ محمد بن الح�صن الطو�صي �صيخ الط�ئفة، تهذيب الأحك�م، ج 2، �ض203، ب�ب 11 - ب�ب م� يجوز ال�صالة فيه 
من اللب��ض والمك�ن وم� ل يجوز ال�صالة فيه من ذلك، طبعة 4: دار الكتب الإ�صالمية، طهران.

)2) ال�صيخ ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ج 1، �ض 247، ب�ب م� ي�صّلى فيه وم� ل ي�صّلى فيه..
)3) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج  3، �ض 349، 7 - ب�ب جواز التيمم ب�لتراب و... 
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عب�دة �هلل عّز وجّل، فال ينبغي �أن ي�صع جبهته في �صجوده على معبود �أبن�ء �لدني� 

�لذين �غتّرو� بغروره�، و�ل�صجود على �لأر�س �أف�صل لأّنه �أبلغ في �لتو��صع و�لخ�صوع 

.
(1( 

هلل عّز وجّل«

وي�صترط في مك�ن �لم�صّلي �أمور، من �أهّمه�: 

اأن يكون مب�حً� )غير مغ�صوب(.  .1

اأن يكون غير متحّرك، فيجب اأن يكون مك�ن الم�صّلي ث�بتً�، فال ت�صّح ال�صالة في   .2

ال�صي�رة مثاًل. 

اأن ل يكون مّم� يحرم الوقوف فيه، ك�لمك�ن الذي فيه خطر على حي�ة الإن�ص�ن، اأو   .3

فر�ض مكتوب عليه اآي�ت قراآنية.

 .R اأو اأحد الأئمة P اأن ل يكون متقّدمً� على قبر النبي  .4

اأن يكون مو�صع الجبهة ط�هرًا.   .5

اأن ل يكون في موا�صع ال�صجود الأخرى )غير الجبهة( نج��صة تتعّدى اإلى البدن اأو   .6

اللب��ض. 

اأن يكون م�صتويً�، اأي اأن ل يكون مو�صع �صجود الم�صّلي اأعلى اأو اأخف�ض من مو�صع   .7

الركبتين والإبه�مين واليدين ب�أزيد من اأربعة اأ�ص�بع م�صمومة فلو �صّلى المكّلف على 

.
(2( 

جبٍل عليه ت�صوية مك�نه

اللهم عّلمن� م� ينفعن� وانفعن� بم� عّلمتن� بحّق محّمد واآله الط�هرين.

)1) ال�صيخ ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ج  1، �ض 272. 
)2) تهذيب تحرير الو�صيلة، ج 1، �ض 274 � 277. تعليم الأحك�م، �ض، 143 � 149.
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المفاهيم الرئيسة
من المقّدم�ت التي ل بّد اأن ي�أتي به� الم�صّلي قبل اأداء ال�صالة المح�فظة على   -

مواقيته�، وا�صتقب�ل القبلة، وتح�صيل الطه�رة، واللتزام ب�صروط لب��ض الم�صّلي 

ومك�ن ال�صالة.

تتحّقق الطه�رة الحدثية ب�لو�صوء اأو التيّمم عند وجود م�نع من الو�صوء، ول ُتقبل   -

�صالٌة بدون و�صوء.

اإّن المراد ب�إق�مة ال�صالة: الإتي�ن به� ق�ئمة على وجهه� الت�م، ومن جملة اإق�مته�   -

التي  مواقيته�  لغير  ال�صالة  �صّلى  فمن  مواقيته�،  على  المح�فظه  به:  الم�أمور 

وّقته� اهلل، فلم ُيقم ال�صالة، بل �صّيعه� وفّرط فيه� و�صه� عنه�.

الخيرات �ص�ملة لكّل فر�ض وم�صتحّب، ول ي�صير ف�عله� �ص�بقً� لغيره، اإل ب�أمرين:   -

المب�درة اإليه�، والجته�د في اأدائه� ك�ملة على الوجه الم�أمور به.

القبلة هي اتج�ه الكعبة ال�صريفة ب�لن�صبة اإلى جميع البلدان، ويجب على الم�صّلي ا�صتقب�ل   -

القبلة في جميع ال�صلوات الواجبة �صواء اأك�نت يومّية اأم غيره� ك�صالة الجن�زة.

مب��صر،  ب�صكل  لديه  العلم  ح�صول  عبر  القبلة  اتج�ه  معرفة  للمكّلف  ُيمكن   -

قبور  وات��ج���ه  الم�ص�جد  مح�ريب  على  ب�عتم�ده  اأو  عدلين،  �صه�دة  عبر  اأو 

الو�ص�ئل  ك�لبو�صلة، ومن  العلمية  الو�ص�ئل  ال�صتف�دة من  يمكنه  الم�صلمين، كم� 

الأخيرين  الطريقين  في  وُي�صترط  والنجوم،  ال�صم�ض،  الطبيعّية ك�ل�ص�خ�ض، 

ح�صول الطمئن�ن للمكّلف لجهة القبلة بهم�.

ي�صترط في لب��ض الم�صّلي اأن يكون ط�هرًا، مب�حً�، واأن ل يكون من اأجزاء الميتة   -

اأو من غير المذّكى واأن ل يكون ذهبً� اأو حريرًا ب�لن�صبة للرج�ل.

الجبهة  والثب�ت وطه�رة مو�صع  اأهّمه�: الإب�حة  اأمور،  الم�صّلي  ي�صترط في مك�ن   -

واأن ل يكون في موا�صع ال�صجود الأخرى نج��صة تتعّدى اإلى البدن اأو اللب��ض، واأن ل 

.R اأو اأحد الأئمة P يكون مّم� يحرم الوقوف فيه، اأو متقّدمً� على قبر النبي





أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس الحادي عشر

في رحاب أجزاء الصالة

د اأجزاء ال�صالة. . 1 يعدِّ

ي�صرح ف�صل ال�صجود والركوع واآث�رهم�. . 2

يذكر ف�صل ال�صجود على التربة الح�صينية واآث�ره�. . 3





مقّدمة
ُتعّد المح�فظُة على هذه ال�صالة، والعن�يُة به� �صببً� ل�صالح القلب وطه�رِة النف�ض، 

�صالتك،  في  خ�َصعَت  اإذا  اإلَّ  ذل��ك  لك  ق  يتحقَّ ل  ولكن  وال�صلوك،  الأخ��الق  وتهذيب 

غَت قلبك من كّل �ُصغل اأثن�ء اأدائه�، بقراَءته�، واأذك�ِر ركوعه�،  واأقبلَت عليه� بقلِبك وفرَّ

لَت في ذلك حقَّ الت�أّمل، ف�إّنك بذلك تخ�صع في �صالتك. واعلم  و�صجوِده� وجلو�صه�، وت�أمَّ

اأنَّ ال�صالة �ص�ّقٌة على الكثير من الم�صّلين اإلَّ على الخ��صعين، ف�لخ��صعون يوؤّدون هذه 

ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  چ  تع�لى:  ق�ل  اإليه�،  و�صوق  وح��بٍّ  رغبٍة  عن  ال�صالَة 

. اإًذا ف�لخ��ِصعون فيه� هم الذين ُي�صبح اأداوؤه� ي�صير عليهم، 
ڭ ۇ ۇ ۆ چ )1)

وفعُله� غير �ص�ّق عليهم واإن ط�ل ركوعهم، وقنوتهم و�صجودهم، بل يجدون في اأدائه� 

راحًة لقلوبهم وطم�أنينًة لنفو�صهم، وان�صراَحً� ل�صدورهم، فهي قّرة اأعيِن اأهل الإيم�ن 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  چ  تع�لى:  وراحُتهم وقد ق�ل اهلل 

�ص�أنه  اإليه جّل  هم  واأّن مردَّ تع�لى،  فليقيِنهم بمالق�ة اهلل   ،
(2( چ  ۋ ۅ ۅ ۉ 

ين خ��صعين ذليلين م�صتكينين  �صُهلت تلك ال�صالة عليهم، ف�أقبلوا عليه� بقلوبهم مطمئنِّ

لرّب الع�لمين ل هّم لهم اإل ر�ص�ه جّل �ص�أنه.

ق�ل اإم�م الخ��صعين مولن� اأمير الموؤمنين Q: »ي� كميل لي�س �ل�ص�أن �أن ُت�صّلي 

�هلل  عند  وعمل  نقي،  بقلب  فَعلَْت  �ل�صالة  تكون  �أن  �ل�ص�أن  �إّن��م���  وتت�صّدق،  وت�صوم 

 ،
(3(

عليه« �هلل  �صالم  و�صيته  �آخ��ر  �إل��ى  فيه�،....  للحّد  �إبق�ء  �صوّي،  وخ�صوع  مر�صّي، 

)1) �صورة البقرة، الآية 45.
)2) �صورة البقرة، الآيت�ن 45 - 46.

)3) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار،ج  74، �ض 266، ب�ب 11 و�صيته Qلكميل بن زي�د النخعي.
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ف�ل�صالة المقبولة والعمل المقبول اأن ُي�صّلي العبد �صالة تليق برّبه عّز وجّل، ف�إذا ك�نت 

�صالة ت�صلح لر�صى اهلل تب�رك وتع�لى، وتليق به ك�نت مقبولة.

القيام في الصالة
وُيراد به المثول بين يدي م�لك الملك، اإعالنً� للط�عة والولء وامتث�ل الأمر، ول يخفى 

اأّن ال�صتعداد والمثول قي�مً� بين يدي م�لك يوم الدين هو من دلئل الط�عة وعالم�ته�. 

ومن هن� يقت�صي اأن تكون هيئة المثول وحقيقته متن��صبة مع عظمة الملك الذي نقف 

بين يديه، فكم�ل القي�م بين يدي اهلل تع�لى اأن يكون على طم�أنينة و�صكون وهيبة وحي�ء، 

ُيب�لغ في ط�أط�أته فيخرج ب�لحي�ء عن �صورته، بل يجعل  راأ�صه مرفوعً�، ول  فال يجعل 

نظره اإلى محّل �صجوده، مقيمً� �صلبه ونحره، مر�صاًل يديه على فخذيه بوق�ر، فال يعبث 

گ گ ڳ  گ  گ  چ  تع�لى:  قوله  قي�مه  اأثن�ء  الم�صّلي  ا�صتح�صر  ولو  بهم�، 

»ك�ن  الذين  الط�هرين  الأئمة  و�صور   ،
(1( چ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

�إذ� ق�م - �أحدهم - �إلى �ل�صالة �أخذته رعدة، فقيل له: م� لك؟ فق�ل: م� تدرون بين 

لو ا�صتح�صر الم�صّلي ذلك لم� ف�رق هذه الهيئة. ويزيد 
 (2( 

ن�جي«
ُ
يدي من �أقوم، ومن �أ

في جالل القي�م وهيبته م� وجب فيه من تالوة بع�ض �صور القراآن الكريم، وبهذا يكون 

القي�م م�صهدًا من م�ص�هد الط�عة والولء والإجالل والتعظيم.

الركوع والسجود في القرآن الكريم
وقعت األف�ظ الركوع وال�صجود في القراآن الكريم في ت�صعة واأربعين مو�صعً�، وتنتظم 

مو�صوع�ته� فيم� يلي:

�صجود   -  3 المالئكة.  �صجود   -  2 الع�لمين.  رّب  هلل  جميعه�  المخلوق�ت  �صجود   -  1

)1) �صورة ال�صعراء، الآي�ت 217 - 219.
)2) محمد بن �صعد بن منيع الب�صري الزهري، الطبق�ت الكبرى، ج 5، �ض 216، طبعة 1: دار �ص�در، بيروت، و والذهبي 

في �صير اأعالم النبالء ج 4، �ض 392، ترجمة علي بن الح�صين Q، ط 8: موؤ�ص�صة الر�ص�لة بيروت.
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كع ال�صجود في ق�صة اإبراهيم الخليل Q. 5 - �صجود نبي اهلل  النبّيين. 4 - الرُّ

يعقوب Qوزوجه، واأولده لنبي اهلل ال�صديق يو�صف Q. 6 - �صجود ال�صحرة 

من بني اإ�صرائيل.  7 - اأمر بني اإ�صرائيل ب�أن يدخلوا القرية �صّجدًا. 8 - ذكر ركوع 

نبي اهلل داود Q.  9 - �صجود ال�صّديقة مريم وركوعه�. 10 - �صجود موؤمني اأهل 

الكت�ب. 11 - ركوع اأمير الموؤمنين علي بن اأبي ط�لب Q، وت�صّدقه بخ�تمه ح�ل 

الركوع. 

ووقع الركوع وال�صجود فيم� يتعّلق ب�صيدن� ومولن� ر�صول اهلل P، واأمته في القراآن 

واأمر ومدح وت�صريع، ويمكن ر�صد  الكريم في ثالثة ع�صر مو�صعً� م� بين مّكي ومدني 

مع�ني تلك الآي�ت ووجوهه� من خالل ت�صنيفه� على اأربع مجموع�ت، وهي على النحو 

الّت�لي:

1 - الركوع مفردًا. 

2 - الركوع وال�صجود معً�.

3 - م� خوطب به خ�تم الأنبي�ء في ذلك.

 4 - م� ج�ء في �صجود اأّمته.

الركوع في الصالة
خرى من �صور المتث�ل والخ�صوع، ول �صّك اأّنه يحمل من مع�ني الخ�صوع 

ُ
وهو �صورة اأ

في  الظ�هرة  التعظيم  �صورة  ومع  ومغزاه،  واأبع�ده  معن�ه  ولكلٍّ  القي�م،  يحمله  م�  فوق 

ي�أتي الذكر الذي ي�صحبه� متّوجً� معنى التعظيم، ومرّكزًا مغزاه في  انحن�ءة الركوع، 

قلب الراكع: »�صبح�ن رّبي العظيم وبحمده«.

اأحد  ينحني  اأن  فنهى  تع�لى وحده،  الإ�صالم هلل  اأفرده�  التعظيم  المرتبة من  هذه 

اأم�م اأحد احترامً� وتعظيمً�، ولذلك تمّيز الركوع بمرتبة اأخ�ّض من المتث�ل قي�مً� في 

الولء والخ�صوع والتعظيم، ف�لقي�م يقع كثيرًا في يومي�ت الإن�ص�ن ك�لمتث�ل قي�مً� بين 
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يدي الوالدين، اأو بين يدي المعلِّم، اأو الق�ئد، ولكن يحرم الركوع لهوؤلء ولغيرهم؛ لإّنه 

من خ�ص�ئ�ض الخ�صوع هلل تع�لى.

الراكع الخاشع
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  چ  خط�به:  وجليل  كت�به  ُمحكم  في  تع�لى  اهلل  ق�ل 

والآية الكريمة نزلت في اأمير الموؤمنين 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ )1) 

علي  Q وهو راكع، ف�ص�أل �ص�ئل في الم�صجد، فلم ُيعطه اأحد �صيئً�، فرفع ال�ص�ئل 

يديه اإلى ال�صم�ء، وق�ل: اللهم ا�صهد اأّني �ص�ألت في م�صجد نبّيك محمد P، فلم ُيعطني 

اأحد �صيئً�، ف�أوم�أ اأمير الموؤمنين Qاإلى ال�ص�ئل بخن�صره اليمنى، وفيه خ�تم، ف�أقبل 

، وقيل لبن الجوزي: 
(2( P ال�ص�ئل، ف�أخذ الخ�تم من خن�صره، وذلك بمراأى من النبي

كيف ت�صّدق علّي كّرم اهلل تع�لى وجهه ب�لخ�تم، وهو في ال�صالة والظّن فيه بل العلم 

الج�زم اأّن له كّرم اهلل تع�لى وجهه �صغاًل �ص�غاًل فيه� عن اللتف�ت اإلى م� ل يتعّلق به�، 

وقد حكى مّم� يوؤيد ذلك كثير، ف�أن�ص�أ يقول:

ع���ن ال��ن��دي��م ول ي��ل��ه��و ع���ن ال��ن������ِضي�����ص��ق��ي وي�����ص��رب ل ُت��ل��ه��ي��ه ���ص��ك��رت��ه

اأط�����َع����ُه ���ص��������ك��ُرُه ح��ّت��ى ت��م��ّك��ن من
)3(

الن��ِض واح��د  فهذا  ح�ِة  ال�صُ فعل 

الركوع  ال�صالة،  الخ�صوع،  اأق��وال:  ثالثة  الآي��ة  هذه  في  ب�لركوع  المراد  في  وج���ء 

الركوع  اأحد مع�ني  الخ�صوع، وهو  اأّنه  المحّققين  ال�صرعي، والذي جرى عليه كثير من 

المعتبرة، والمعنى اأّنهم يقيمون ال�صالة ويوؤتون الزك�ة في ح�ل الركوع، وهو الخ�صوع 

والإخب�ت، والتوا�صع هلل تع�لى، وهذا كقوله جّل �ص�أنه: 

.
چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ )4)

)1) �صورة الم�ئدة، الآية 55.
)2) ال�صيخ الأميني، الغدير، ج 2، �ض 52، و ج 3، �ض 156، من طبعة 4: دار الكت�ب العربي.

)3) اأبو الف�صل محمود الآلو�صي، روح المع�ني، ج 6، �ض 169، طبعة دار اإحي�ء التراث العربي.
)4) �صورة الموؤمنون، الآية 60.
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آداب الركوع
اإّن الركوع ركن من اأرك�ن ال�صالة توؤّدي الزي�دة والنق�ص�ن فيه � ب�أّي نحو من الأنح�ء 

رتبة  وهو  الخ�صوع،  من  ع�ل  مق�م  تع�لى  هلل  والركوع  ال�صالة،  بطالن  اإل��ى   � ح�صال 

ممّهدة لل�صجود حيث ورد في الن�ّض المب�رك عن الإم�م ال�ص�دق Q: »و�لركوع �أول 

و�ل�صجود ث�ن، فمن �أتى ب�لمعنى �لأول �صلح للث�ني، وفي �لركوع �أدب، وفي �ل�صجود 

.
(1( 

قرب، ومن ل ُيح�صن �لأدب ل ُيح�صن للقرب«

ج�ء عن الإم�م الب�قر Qحديثً� عن الذكر في الركوع، وفيه م� ي�صت�صعر به المرء 

حقيقة م� يوؤّديه من امتث�ل وط�عة وخ�صوع. يقول Q: »�إذ� �أردت �أن تركع، فقل و�أنت 

منت�صب: �هلل �أكبر، ثم �ركع، وقل: �للهّم لك ركعت، ولك �أ�صلمت، وبك �آمنت، وعليك 

توّكلت، و�أنت رّبي، خ�صع لك قلبي و�صمعي، وب�صري و�صعري، وب�صري ولحمي، ودمي 

ومّخي، وع�صبي وعظ�مي وم� �أقّلته قدم�ي، غير م�صتنكٍف ول م�صتكبٍر ول م�صتح�صٍر، 

 .
(2( 

�صبح�ن رّبي �لعظيم وبحمده ثالث�ً«

اأّن  وليكن ظهرك م�صتويً� مع عنقك، ل منحنيً�، وليكن نظرك بين قدميك، واعلم 

Qفق�ل: ي� ابن عّم خير خلق اهلل م� معنى مّد  اأمير الموؤمنين  رجاًل �ص�أل اإم�مك 

.
(3( 

ربت عنقي« عنقك في الركوع؟ فق�ل Q: »ت�أويله: �آمنت ب�هلل، ولو �صُ

ظ ب�لذكر م�صتوفيً� حروفه ك�ملة، ول ترتفع قبل ذلك. ل تن�َض ف�صل اهلل عليك  تلفَّ

ة  قت اإلى ذلك، ول ب�أ�ض في الذكر اأن توؤّكده ب�لتكرار، لأنَّ المرَّ اأن اأمرك ب�لركوع، ووفِّ

اأب�ن  يقول  المتوا�صع،  الذليل  الُملح  اإلى  تت�ص�رع  اهلل  ورحمة  الآث���ر،  �صعيفة  الواحدة 

الركوع  في  فعددت  ُي�صّلي،  وهو   ،Q ال�ص�دق  اهلل  عبد  اأبي  على  دخلت  تغلب:  بن 

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 82، �ض108.
)2) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج  3، �ض 319، ب�ب الركوع وم� يق�ل فيه.

)3) ال�صيخ ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ج 1، �ض 311، حديث رقم 927. 
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،  وبعد تم�م الذكر الواجب والم�صتحب ارفع راأ�صك، وقف وقفة ك�ملة 
(1( 

�صّتين ت�صبيحة

منت�صبً� كم� ُكنَت في قي�مك ق�ئاًل: �صمع اهلل لمن حمده الحمد هلل رّب الع�لمين، ف�إّن 

.
(2( 

ت�أويله كم� ج�ء عن اأمير الموؤمنين: الحمد هلل الذي اأخرجني من العدم اإلى الوجود

القنوت 
ق�ل اهلل �صبح�نه وتع�لى: چ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

.
(3(

ۇئ ۇئۆئ چ 
الحديث،  من  والمتن�ع  وال�صكون،  والط�عة  الدع�ء  منه�  مختلفة  مع�ني  للقنوت 

والقي�م، وال�صالة والخ�صوع والعب�دة، ف�لقنوت في ال�صالة بمعنى الدع�ء والطلب الواقع 

بهيئة خ��صة، حيث يوؤّدى في الركعة الث�نية بعد القراءة وقبل الركوع، وج�ء عن النبي 

الم�صطفى P اأّنه ق�ل: »�أطولكم قنوت�ً في د�ر �لدني� �أطولكم ر�حة يوم �لقي�مة في 

و »ك�ن P ل ُي�صّلي مكتوبًة �إّل 
 (5( 

، و »�أف�صل �ل�صالة م� ط�ل قنوته�«
(4( 

�لموقف«

»�أن  العّب��صي:  الم�أمون  اإلى  ر�ص�لته  Qفي  الر�ص�  الإم�م  وورد عن   ،
(6(  

قنَت فيه�«

 .
(7( 

�لقنوت من �ل�صنن �لو�جبة في كل �صالة«

السجود منتهى العبادة
اإذ اإّنه ُيمّثل غ�ية الخ�صوع، بل هو اأبلغ �صور التذّلل هلل �صبح�نه وتع�لى؛ لأّنه يربط 

وافتق�ر  الرب،  العبد، وعظمة  ذّلة  للعب�دة في  المعنوية  والدللة  الح�ّصية  ال�صورة  بين 

العبد لخ�لقه. ول يكون الإن�ص�ن عبدًا هلل تع�لى اإّل بهذا التذّلل وبهذه العبودية، ومن هن� 

)1) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 4، �ض 927.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 81، �ض 254.

)3) �صورة الزمر، الآية 9.
)4) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 85، �ض 199.

)5) ال�صيخ ال�صدوق، الخ�ص�ل، ج 2، �ض 103.
)6) ابن اأبي جمهور  ، عوالي اللئ�لي، ج 2، �ض 42، الم�صلك الرابع �ض 5، ط 1 دار �صيد ال�صهداء.

)7) عيون اأخب�ر الر�ص� Qج 2، �ض 123.
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 :P يظهر اأحد اأ�صرار اخت�ص��ض ال�صجود ب�لقرب من اهلل تع�لى ق�ل مولن� ر�صول اهلل

.
(1( 

»�أقرب م� يكون �لعبد �إلى �هلل وهو �ص�جد«

هلل  وال�صتك�نة  والخ�صوع  الذّلة  تم�م  في  يكون  ال�صجود  ح�لة  في  العبد  اإّن  وحيث 

منتهى  »�ل�صجود  ق���ل:  Qاأّنه  ال�ص�دق  الإم���م  مولن�  عن  روي  وتع�لى،  �صبح�نه 

.
(2( 

�لعب�دة من بني �آدم«

السجود في الصالة
ُيعتبر ال�صجود في ال�صالة جزءًا منه� بل ركنً� من اأرك�نه� الأ�ص��صية، فال يجوز تركه 

بوجوده  اإّل  ال�صالة  تتّم  ل  لأّن��ه  مندوبة؛  اأو  واجبة  ال�صالة  ك�نت  �صواء  ك�ن  �صكل  ب���أّي 

واإتي�نه وفق م� ج�ء في ال�صرع، ومّم� يوؤّكد اهتم�م الإ�صالم المتزايد ب�ل�صجود هو ت�صمية 

ً� متمّيزًا، عن�ية  الم�صّلى، وهو مو�صع اإق�مة ال�صالة - م�صجدًا، اإذ اأ�صبح له عنوانً� خ��صّ

ب�أهّم اأجزاء ال�صالة، ب�عتب�ر اأّن ال�صجود هو مو�صع القرب كم� تبّين، وبه يتجّلى التوا�صع 

ة ب�لم�ص�جد،  والخ�صوع، والتذّلل هلل جلَّ وعال، لذا فقد اأولى الب�ري جّل �ص�أنه عن�ية خ��صّ

.
فن�صبه� له �صبح�نه كم� ق�ل في فرق�نه: چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ )3)

ولأهّمية ال�صجود جعله اهلل تع�لى واحدًا من العالم�ت التي ُتمّيز عب�ده المخل�صين، 

اأمير  لمولن�  كالم  ومن   ،
(4( چ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چٹ  �صبح�نه:  فق�ل 

الموؤمنين Q، وهو ي�صف لن� �صف�ت الموؤمن الحّق، ق�ئاًل: ».. �إّن �لموؤمن من نف�صه 

�إذ� جنَّ عليه �لليل فر�س وجهه، و�صجد هلل تع�لى  في �صغل، و�لن��س منه في ر�ح��ة، 

 .
(5(

ذكره بمك�رم بدنه، وُين�جي �لذي خلقه في فك�ك رقبته. �أل، فهكذ� كونو�«

)1) ال�صيد البروجردي، ج�مع اأح�ديث ال�صيعة، ج 5، �ض 463، حديث 8039 + 8311.
)2) الفقيه المحدث قطب الدين الراوندي، الدعوات، �صلوة الحزين، �ض33، الف�صل الث�ني في كيفية الدع�ء واآدابه..

)3) �صورة الجن، الآية 18.

)4) �صورة الفتح، الآية 29.
)5) الطبر�صي، م�صك�ة الأنوار في غرر الأخب�ر، �ض 90، ب�ب 2، ف�صل 4.



قربان األتقياء154

هيئة السجود وحالته وذكره
اإّن لل�صجود هيئًة وح�لًة وذكرًا، تنطوي على جملة اأ�صراٍر تتجّلى لالإن�ص�ن الموؤمن من 

خالل �صالته بمقدار درجة الإقب�ل وح�صور القلب ووعي ت�ّم لم� يقوم به من حرك�ت 

وم� يتلّفظه من كلم�ت. 

الجبهة  و�صع  خالل  من  والعجب  ال�صتكب�ر  وترك  التوا�صع  ح�لة  اإراءة  فهيئته:   � اأ 

ع  على الأر�ض، واإرغ�م الأنف، وهو من الم�صتحّب�ت الأكيدة � اإظه�رًا لكم�ل التخ�صّ

والتذّكر والتوا�صع.

تلك  اأّن  وبم�  الأر���ض،  على  ال�صبعة  ال�صجود  اأع�ص�ء  و�صع  فهي  الح�لة:  واأّم���   � ب 

الأع�ص�ء ُتعّد مظهرًا لعقل الإن�ص�ن وقدرته وحركته، فيكون اإرغ�مه� على التذّلل 

والخ�صوع والم�صكنة عبر ال�صجود هلل عّز وجّل مظهرًا من مظ�هر الت�صليم الت�م 

له �صبح�نه، وهذا يعني �صعور العبد ب�لندم والتوبة وطلب المغفرة والبتع�د عن 

الخطيئة ب�صّتى اأ�صك�له�، ومع ح�صول تلك المع�ني في نف�ض ال�ص�جد، فال �صّك اأّنه 

�صي�صعر بح�لة من الأن�ض ورهبة حقيقية تمنعه من العدول اإلى ارتك�ب المع�صية 

من جديد.

ج � واأّم� الذكر: وهو )�صبح�ن رّبي الأعلى وبحمده( ف�إّنه متقّوم ب�لت�صبيح� وهو التنزيه 

الأ�صم�ء  والعلي من  الأعلى،  العلي  ب�أّنه  تع�لى  وذكره  والتحميد،   � التو�صيف  عن 

.
(1(

الذاتية هلل تع�لى

روى الحلبي عن اأبي عبد اهلل Qق�ل: »�إذ� �صجدت فكّبر، وقل: �للهمَّ لك �صجدُت، 

و�صّق  للذي خلقه  �صجد وجهي  رّبي  و�أن��ت  توّكلُت،  �أ�صلمُت، وعليك  �آمنُت، ولك  وبك 

�صمعه وب�صره، �لحمدُّ هلل ربِّ �لع�لمين تب�رك �هلل �أح�صن �لخ�لقين، ثم قل: �صبح�ن 

رّبي �لأعلى وبحمده، ثالث مّر�ت، ف�إذ� رفعت ر�أ�صك فقل بين �ل�صجدتين: �للهمَّ �غفر 

)1) الإم�م الخميني }، الآداب المعنوية لل�صالة، �ض 536 -537، ط 1: دار طال�ض، دم�صق.
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لي و�رحمني، و�أجرني و�دفع عّني، �إّني لم� �أنزلت �إليَّ من خير فقير. تب�رك �هلل رّب 

.
(1( 

�لع�لمين«

حركات السجود
من الهوي اإلى الأر�ض، ثم ا�صتقرار الجبهة عليه�، ثم رفع الراأ�ض، ثم العودة اإليه�، 

م�ّدة  من  الأول��ى  ن�ص�أته  منذ  كّله�  الإن�ص�ن  حي�ة  دورة  ا�صتح�ص�ر  ث�نية  منه�  الرفع  ثم 

الأر�ض، وتكّونه اإن�ص�نً� يدّب عليه�، ثّم عودته فيه� بعد موته، ثم خروجه منه� يوم البعث 

عن  جوابه  جليل  في  الم�صهد  هذا  Qاأطراف  الموؤمنين  اأمير  جمع  وقد  والن�صور، 

�صوؤال �ص�ئل �ص�أله ق�ئاًل:

ي� بن عم خير خلق اهلل، م� معنى ال�صجدة الأولى؟ فق�ل Q: »ت�أويله �للهّم �إّنك 

�لث�نية:  و�ل�صجدة  �أخرجتن�،  ومنه�  ر�أ�صك:  ورف��ع  �لأر���س،  يعني من   � منه� خلقتن� 

.
(2( 

و�إليه� ُتعيدن�، ورفع ر�أ�صك من �لث�نية: ومنه� ُتخرجن� ت�رة �أخرى..«

السجود على األرض
اإّن الذين نقلوا لن� �صفة وكيفية �صجود ر�صول اهلل P ق�لوا اإّنه ك�ن في �صجوده ُيب��صر 

الأر�ض بجبهته ال�صريفة اأو ي�صجد على الح�صر، وك�ن P اإذا �صجد اأمكن اأنفه وجبهته 

ال�صجود  يكن  ولم  ب�لح�صب�ء،  مفرو�صً�  حينه  في  ال�صريف  م�صجده  وك�ن  الأر���ض،  من 

الحرام  الم�صجد  في  تراهم  ولذا  ال�صالة  في  الواجب�ت  من  ال�صيعة  عند  التربة  على 

وفي م�صجد الر�صول P ي�صجدون على ق�ع الم�صجد لأّن اأر�صية الم�صجدين ال�صريفين 

مبّلطة ب�لحجر الطبيعي، وُت�صّمى اأر�صً� وي�صّح ال�صجود عليه�، وال�صيعة الإم�مية اعت�دوا 

ال�صجود على التربة الح�صينية حيث اجتمعت فيه� كّل ال�صروط التي يجب توافره� في 

م�صجد الجبهة من طه�رة واإب�حة الى اآخر ال�صروط المقّررة في المو�صوع�ت الفقهية، 

)1) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 3، �ض 321، 1: ب�ب ال�صجود والت�صبيح والدع�ء.
)2) ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج 2، �ض 336، ب�ب 32، من�صورات مكتبة الداوري قم.
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فحمله�  الأف�صل  هو  الأر���ض  على  ال�صجود  اأّن  على  الإ�صالمية  الأّم��ة  فقه�ء  اأجمع  وقد 

البع�ض منهم معه رع�ية لالحتي�ط، وحر�صً� على الأف�صلية لأّن البيوت اليوم والأم�كن 

الع�مة ُك�صيت اأر�صيته� ب�أب�صطة قطنية اأو ب�ل�صّج�د ال�صوفي اأو معّبدة بم� يخرجه� عن 

كونه� اأر�صً� فيقع الم�صّلي بين محذورين اإّم� فوات الأف�صلية اأو بطالن ال�صالة. 

منه�  المتوّخ�ة  الغ�ية  ف�إّن  م�صجدًا  واتخ�ذه�  الح�صينية  التربة  على  ال�صجود  واأّم� 

لل�صيعة اإّنم� هي ت�صتند اإلى اأ�صلين قويمين. وتتوّقف على:

اأر�ض  اأّي  من  بطه�رته�،  يتيّقن  ط�هرة  تربة  لنف�صه  الم�صّلي  اتخ�ذ  »ا�صتح�ص�ن 

خذت، ومن اأّي �صقع من اأرج�ء الع�لم ك�نت، وهي كّله� في ذلك �صرع �صواء �صوا�صية، 
ُ
اأ

لنف�صه  الم�صلم  فيّتخذ  وم�صاّله،  وملب�صه  الم�صّلي طه�رة ج�صده  كرع�ية  اإل  ذاك  وم� 

ال�صفر.  �صعيدًا طّيبً� ي�صجد عليه في حّله وترح�له، وفي ح�صره و�صفره، ول �صيم� في 

من  مو�صع  كّل  في  له  تت�أّتى  ل  م�صجدًا  ويّتخذه�  به�،  يحّل  اأر�ض  كّل  بطه�رة  الثقة  اإذ 

المدن والفن�دق وب�ح�ت النزل وال�ص�ح�ت، ومح�ل الم�ص�فرين، ومحط�ت و�ص�ئل ال�صير 

وال�صفر، ومه�بط فئ�ت الرك�ب، ومن�زل الغرب�ء، اأّنى له بذلك وقد يحّل به� كّل اإن�ص�ن 

من الفئة الم�صلمة وغيره�، ومن اأخالط الن��ض الذين ل ُيب�لون ول يكترثون لأمر الدين 

في مو�صوع الطه�رة والنج��صة، ف�أّي وازع من اأن ي�صتحيط الم�صلم في دينه، ويّتخذ معه 

تربة ط�هرة يطمئن به� وبطه�رته� ي�صجد عليه� لدى �صالته، حذرًا من ال�صجدة على 

نج�صة اأو مّت�صخة مم� ل يجوز ال�صجود عليه�، ول يقبله العقل ال�صليم، وذلك من الت�أكيد 

.
(1(

الت�م الب�لغ في طه�رة اأع�ص�ء الم�صّلي ولب��صه..«

ولكن من الموؤ�صف اأّن بع�ض اإخوانن� الم�صلمين يرمي ال�صيعة ب�ل�صرك والمروق عن 

الدين ل�صجودهم على هذه القطعة من الأر�ض، وقد ق�ل تع�لى: چ ھ ے ے ۓ 

.
ۓ ڭ ڭ ڭ چ )2)

)1) ال�صيخ عبد الح�صين الأميني النجفي، ال�صجود على التربة الح�صينية.
)2) �صورة الن�ص�ء، الآية 94.
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اإل اهلل، وقد انعقدت به� نطفته ثم ر�صعه�  اإله  اأّن ال�صيعي من اأهل ل  وهم يعلمون 

من ثديي اأّمه، ف��صتّد عليه� عظمه، ونبت به� لحمه، وامتالأ من نوره� قلبه، ودانت به� 

.(1(
جميع جوارحه

والأر�ض  اأر�ض طبيعية  لأّنه�  الح�صينية  التربة  على  ت�صع جب�هه�  الإم�مية  وال�صيعة 

اأف�صل الم�ص�جد وقد �صّح عن الر�صول الكريم P اأّنه ق�ل »ُجعلْت لي �لأر�س م�صجد�ً 

ولو ك�ن ال�صيعة ي�صجدون للتربة لك�نوا ي�صجدون دونه� ل اأن ي�صعوا جب�ههم 
 (2(

وطهور�ً«

عليه�، وهن�ك فرق بين ال�صجود له� وال�صجود عليه�، ولي�ض كّل م�صجود عليه معبودًا، واإّل 

لك�ن ال�ص�جد على الب�ص�ط �ص�جدًا له، وال�ص�جد على ال�صّج�د ع�بدًا له، وهكذا … في 

حين ل يقول بذلك اأحد.

 R ويوجد في�ض من الن�صو�ض التي وردت عن اأئمة الهدى من اأهل بيت النبوة

القرط��ض )الورق( وغير ذلك  اأو  نب�ته�  اأو  الأر�ض  اأّن م� ي�صجد عليه هو  �صريحة في 

جعفر  لالإم�م  ق�ل  حيث  مثاًل  الحكم  بن  ه�ص�م  �صحيح  وخذ  عليه،  ال�صجود  يجوز  ل 

ال�ص�دق Q: اأخبرني عّم� يجوز ال�صجود عليه وعّم� ل يجوز؟ فق�ل Q: »ل يجوز 

�ل�صجود �إل على �لأر�س �أو على م� �أنبت �لأر�س �إل م� �أكل �أو لب�س، فق�ل له: ُجعلُت 

فد�ك م� �لعّلة في ذلك؟ ق�ل Q: لأّن �ل�صجود خ�صوع هلل عّز وجّل، فال ينبغي �أن 

يكون على م� يوؤكل ويلب�س، لأّن �أبن�ء �لدني� عبيد م� ي�أكلون ويلب�صون، و�ل�ص�جد في 

�صجوده في عب�دة �هلل عّز وجّل، فال ينبغي �أن ي�صع جبهته في �صجوده على معبود 

.
(3( 

�أبن�ء �لدني� �لذين �غتّرو� بغروره�

اأو  ترابً�  اأك�ن  �صواء  اأر�صً�  عليه  ُيطلق  م�  على  ي�صجد  اأن  للم�صلم  ي�صّح  والخال�صة 

�صخرًا اأو رماًل اأو طينً� اأو على الرخ�م )الحجر الطبيعي( لأّن كّل ذلك ُي�صّمى اأر�صً�، 

)1) �صيد ع�ملة المجتهد المج�هد ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين المو�صوي، الف�صول المهمة في ت�أليف الأمة.
)2) ال�صيخ ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ج 1، �ض 240 - 241.

)3) م. ن، ج 1، �ض 272.
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وعلى كّل نب�ت ب�صرط اأن ل يكون م�أكوًل ك�ص�ئر الفواكه والبقول التي اأعت�د الن��ض اأكله�، 

اأم� النوى والق�صور وورق الأ�صج�ر واأخ�ص�به� و�صعف النخل فال م�نع من ال�صجود عليه� 

كم� ل يجوز ال�صجود على م� ُيلب�ض ك�لقطن والكت�ن والقنب والمن�صوج منهم�.

من فضائل تربة سيّد الشهداء
اأن��ض من  Q بكربالء في  الموؤمنين  اأمير  مّر  Qق�ل:  ال�ص�دق  الإم�م  روى 

»هذ� من�خ رك�بهم وهذ� ملتقى رح�لهم،  اأ�صح�به ف�أغرورقت عين�ه ب�لبك�ء، ثم ق�ل: 

.(1(
وهن� ُتهرق دم�وؤهم، طوبى لك من تربة عليك ُتهرق دم�ء �لأحّبة«

الط�ئفة  �صيخ  روى  وقد  عليه�؛  ال�صجود  Qُيالزم  ال�ص�دق  جعفر  الإم���م  وك�ن 

رحمه اهلل في م�صب�ح المتهّجدين ب�صنده اإلى مع�وية بن عم�ر ق�ل: ك�ن لأبي عبد اهلل 

ال�ص�دق Qخريطة من ديب�ج �صفراء فيه� تربة اأبي عبد اهلل الح�صين Q فك�ن 

اإذا ح�صرته ال�صالة �صّبه على �صج�دته و�صجد عليه� ثم ق�ل: »�إّن �ل�صجود على تربة 

.(2(
�أبي عبد �هلل يخرق �لحجب �ل�صبعة«

وقد عّلق ال�صيخ ك��صف الغط�ء على هذا الحديث بقوله: ولعلَّ المراد ب�لحجب ال�صبعة 

هي الح�ءات ال�صبعة من الرذائل التي تحجب النف�ض عن ال�صت�ص�ءة ب�أنوار الحّق وهي: 

»الحقد، الح�صد، الحر�ض، الحدة، الحم�قة، الحيلة، الحق�رة«.

ف�ل�صجود على التربة من عظيم التوا�صع والتو�ّصل ب�أ�صفي�ء الحّق ُيمّزقه� ويخرقه� 

الحن�ن،  الحلم،  ال��ح��زم،  »الحكمة،  وه��ي:  الف�ص�ئل  من  ال�صبع  ب�لح�ءات  وُيبّدله� 

. واهلل اأعلم.
(3(

الح�ص�نة، الحي�ء، الحب«

اأفلي�صت ال�صجدة على تربة هذا �ص�أنه� اأن ُيتقّرب اإلى اهلل ب�ل�صجود عليه� في اأوق�ت 

ال�صلوات، اأطراف الليل والنه�ر، اأو لي�ض ال�صجود عليه� اأولى واأحرى من غيره� من كّل 

)1) جعفر بن محمد اأبن قولويه القمي، ك�مل الزي�رات �ض 269، الب�ب الث�من والثم�نون، ط 1: المرت�صوية، النجف.
)2) ال�صيخ محمد بن الح�صن الطو�صي، م�صب�ح المتهجد، ج 2، �ض 733 - 734، طبعة 1: موؤ�ص�صة فقه ال�صيعة.

)3) ال�صيخ محمد ح�صين ك��صف الغط�ء، الأر�ض والتربة الح�صينية، �ض 32.
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المن�صوجة على  الب�صط والفر�ض وال�صّج�د  اأو من  اأر�ض و�صعيد وق�عة وقرارة ط�هرة، 

نول هوي�ت مجهولة؟ 

والخ�صوع  ب�لخ�صوع  واأن�صب  لديه،  ب�لزلفى  واأقرب  اهلل،  اإلى  ب�لتقّرب  اأجدر  األي�ض 

والعبودية له تع�لى اأم�م ح�صرته، و�صع �صفح الوجه والجب�ه على تربة في طّيه� درو�ض 

الدف�ع عن دين اهلل، ومجلى التح�مي عن ن�مو�ض الإ�صالم المقّد�ض؟

األي�ض األيق ب�أ�صرار ال�صجدة على الأر�ض. ال�صجود على تربة فيه� �صّر المنعة والعظمة 

والكبري�ء والجالل هلل جّل وعال، ورموز العبودية والت�ص�غر دون اهلل ب�أجلى مظ�هره� 

و�صم�ته�؟... األي�ض..،.... الخ

اإنه� تربة من ق�ل فيه الذي م� ينطق عن الهوى: »ُح�صين مّني، و�أن� من ُح�صين �أحّب 

.(1(
�هلل من �أحّب ُح�صين�ً. ُح�َصْيٌن �ِصْبٌط ِمن �لأ�صب�ط«

���ك���م ل���ب���ق����ع الأر���������ض اأم����ط�����ُرت��ح��ي��� ب��ك��م ك���ل اأر�������ض ت���ن���زل���وَن به ك����أنَّ

ك����أّن���ك���م ف���ي ظ����الم ال��ل��ي��ل اأق�����م������ُرو ن���ورك���م ي��ه��ت��دي ال�����ص���ري ب��روؤي��ت��ه

زي���رت��ُك��م م��ن  رب��ع��ً�   
َ

اهلل اأوح�������َض  تذك�ُرل  والقلب  الح�ص�  في  لهم  من  ي� 

التشّهد
المهداة،  الم�صطفى محمد P رحمة اهلل  والت�صّهد �صه�دة بوحدانية اهلل ور�ص�لة 

 :Q الموؤمنين  اأمير  عن  عنه  اهلل  ر�صي  الأن�ص�ري  اهلل  عبد  بن  ج�بر  رواه   ومّم� 

.
(2(

»وت�أويل ت�صّهدك: تجديد �لإيم�ن، ومع�ودة �لإ�صالم، و�لإقر�ر ب�لبعث بعد �لموت«

ي�أتي:  يت�صّهد الم�صّلي مّرة في كّل �صالة ثن�ئية، ومّرتين في كّل �صالة رب�عية بم� 

اأ�صهد اأن ل اإل اهلل، وحده ل �صريك له واأ�صهد اأّن محّمدًا عبده ور�صوله، اللُهّم �صّل على 

)1) محمد بن حب�ن بن اأحمد اأبو ح�تم التميمي الب�صتي، �صحيح ابن حب�ن، ج 15، �ض 427، حديث رقم 6971، 
 ذكر اإثب�ت محبة اهلل جل وعال لمحبي الح�صين بن علي، الطبعة الث�نية، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، بيروت.

)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 84، �ض 253.
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محّمد واآل محّمد..، »وقد �أمرك �هلل ب�ل�صالة على حبيبه محمد P، ف�أو�صل �صالته 

ب�صالته، وط�عته بط�عته، و�صه�دته ب�صه�دته، و�نظر �إلى �أن ل تفوتك برك�ت معرفة 

�أتيت  �إن  حرمته، فتحرم عن ف�ئدة �صالته، و�أم��ره ب�ل�صتغف�ر لك و�ل�صف�عة فيك، 

 
ب�لو�جب في �لأمر و�لنهي و�ل�صنن و�لآد�ب، وتعلم جليل مرتبته عند �هلل عّز وجّل«

اإلى كيفية ال�صالة على النبي P فق�ل عبد الرحمن بن  �صير في الرواي�ت 
ُ
اأ ، وقد 

(1(

اأبي ليلى: لقيني كعب بن عجرة، فق�ل األ اأهدي لك هدية �صمعته� من النبي P؟ فقلت 

بلى، ف�أهده� لي، فق�ل �ص�ألن� ر�صول اهلل P، فقلن�: ي� ر�صول اهلل كيف ال�صالة عليكم 

اأهل البيت، ف�إّن اهلل قد عّلمن� كيف ُن�صلِّم عليكم؟ ق�ل: »قولو� �للهّم �صلِّ على محمد 

وعلى �آل محمد كم� �صّليت على �إبر�هيم وعلى �آل �إبر�هيم �إّنك حميد مجيد. �للهّم 

�إّنك  �إبر�هيم  �آل  وعلى  �إبر�هيم  على  ب�ركت  كم�  �آل محمد  وعلى  على محّمد  ب���رك 

 .
(2( 

حميد مجيد«

ح��ّب��ك��ُم اهلل  ر�����ص����ول  ب���ي���ت  اآل  ف��ر���ض م��ن اهلل ف��ي ال���ق���راآن اأن��زل��ه ي����� 

م���ن ل���م ي�����ص��ل ع��ل��ي��ك��م ل ���ص��الة له ك��ف���ك��م م���ن ع��ظ��ي��م ال�������ص����أن اأن��ك��م

وبعد الت�صّهد من الركعة الأخيرة ُي�صّلم على النبي P في ال�صالم الأول وعلى عب�د 

ال�صالم  هو  وبرك�ته  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�صالم  الث�ني،  ال�صالم  في  ال�ص�لحين  اهلل 

الث�لث، وبذلك تفرغ ال�صالة.

سجدة الشكر
الإن�ص�ن  اإليه  ي�صبو  م�  غ�ية  على  ت�صتمل  جّمة  وعط�ءات  فوائد  ال�صكر  ل�صجدة  اإّن 

الدع�ء  وا�صتج�بة  الط�عة،  وتوفيق  النعمة،  كزي�دة  والآخ��رة،  الدني�  خير  من  الموؤمن 

)1) عن الإم�م ال�ص�دق Qفي م�صب�ح ال�صريعة، �ض 93، الب�ب الث�ني والأربعون في الت�صهد.
�صورة  چ  ھ  چ  ب�ب   :12 1233، حديث رقم )3190(،  3، �ض  ال�صحيح، ج  الج�مع  البخ�ري،  اإ�صم�عيل  بن  محمد   (2(

ال�ص�ف�ت، الآية 94، الطبعة 3: دار ابن كثير - اليم�مة.
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فيه�، زي�دة على م� يكتبه اهلل عّز وجّل من ح�صن�ت وم� يمحوه من �صّيئ�ت كم� هو وا�صح 

.R من كالم اأهل البيت

 :Q عن �صجدة ال�صكر وعن معنى »�صكر�ً هلل«، ف�أج�بQ �ُصئل الإم�م الر�ص�

»�إّن معن�ه� �أّن هذه �ل�صجدة هي �صكر مّني هلل تع�لى على �أن وّفقني لأن قمت بخدمته 

و�أّديت فر�صه، و�صكر �هلل يوجب زي�دة �لنعمة، وتوفيق �لط�عة، و�إذ� ك�ن قد بقي في 

، وروي اأي�صً� عن الإم�م اأبو 
(1(

�ل�صالة تق�صير، ولم تتم ب�لنو�فل �أتّمته� هذه �ل�صجدة«

عبد اهلل ال�ص�دق Qاأّنه ق�ل: »�صجدة �ل�صكر... تتّم به� �صالتك، وُتر�صي به� رّبك، 

.
(2( 

وتعجب �لمالئكة منك..«

)1) ال�صيخ ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ج 1، �ض 219-220، ب�ب �صجدة ال�صكر والقول فيه�.
)2) م. ن.
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المفاهيم الرئيسة
ال�صالة المقبولة هي ال�صالة التي ت�صلح لر�صى اهلل تب�رك وتع�لى، وتليق به.  -

للط�عة  اإعالنً�  الملك،  م�لك  يدي  بين  المثول  ال�صالة  في  القي�م  من  المراد   -

والولء وامتث�ل الأمر.

كم�ل القي�م بين يدي اهلل تع�لى اأن يكون على طم�أنينة و�صكون وهيبة وحي�ء،   -

فال يجعل راأ�صه مرفوعً�، ول ُيب�لغ في ط�أط�أته فيخرج ب�لحي�ء عن �صورته، بل 

يجعل نظره اإلى محّل �صجوده، مقيمً� �صلبه ونحره، مر�صاًل يديه على فخذيه 

بوق�ر.

وقعت األف�ظ الركوع وال�صجود في القراآن الكريم في ت�صعة واأربعين مو�صعً� ووقع   -

القراآن  في  واأمته   ،P اهلل ر�صول  ومولن�  ب�صيدن�  يتعّلق  فيم�  وال�صجود  الركوع 

الكريم في ثالثة ع�صر مو�صعً�.

الركوع في ال�صالة هو �صورة اأخرى من المتث�ل والخ�صوع، والتعظيم هلل، وهو   -

ركن من اأرك�ن ال�صالة ورتبة ممّهدة لل�صجود.

الركعة  في  ي��وؤّدى  خ��صة،  بهيئة  الواقع  والطلب  الدع�ء  هو  ال�صالة  في  القنوت   -

الث�نية بعد القراءة وقبل الركوع.

ال�صجود منتهى العب�دة اإذ اإّنه ُيمّثل غ�ية الخ�صوع وهو اأحد اأرك�ن ال�صالة، ومنه   -

العب�د  ُتمّيز  التي  العالم�ت  واأح��د  القرب  مو�صع  وهو  م�صجدًا،  الم�صّلى  �ُصّمي 

المخل�صين.

اإراءة ح�لة التوا�صع وترك ال�صتكب�ر  ال�صجود له هيئة وح�لة: الهيئة عب�رة عن   -

والعجب من خالل و�صع الجبهة على الأر�ض، واإرغ�م الأنف، واأّم� الح�لة: فهي 

و�صع اأع�ص�ء ال�صجود ال�صبعة على الأر�ض، وبم� اأّن تلك الأع�ص�ء ُتعّد مظهرًا لعقل 

والم�صكنة عبر  التذّلل والخ�صوع  اإرغ�مه� على  الإن�ص�ن وقدرته وحركته، فيكون 
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ال�صجود هلل عّز وجّل مظهرًا من مظ�هر الت�صليم الت�م له �صبح�نه.

على  ي�صجد  اأو  ال�صريفة  بجبهته  الأر�ض  ُيب��صر  �صجوده  في   P اهلل ر�صول  ك�ن   -

م�صجده  وك���ن  الأر���ض،  من  وجبهته  اأنفه  اأمكن  �صجد  اإذا   P وك�ن الح�صر، 

ال�صريف في حينه مفرو�صً� ب�لح�صب�ء.





أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس الثاني عشر

يتّعرف على معنى النية، وف�صل النية ال�ص�دقة واأثره�. . 1

يفهم �صرطية الإخال�ض في النية وم� يترّتب عليه. . 2

يذكر روايتين في ف�صل الإخال�ض في النية. . 3

النيّة واإلخالص في الصالة





مقّدمة
ك�ن خ�تم النّبيين P والأئّمة الهداة المهدّيين من اأهل بيته �ص�دة العب�د الُمخَل�صين 

ولذلك غدت اأقوالهم نورًا ُي�صت�ص�ء به� في الظلم�ت، وحكمً� ت�صير به� الركب�ن، وت�أن�ض 

Rوك�نوا بعدهم،  من  به�  ُيقتدى  ُمثاًل  اأعم�لهم  و���ص���رت  والأرواح  القلوب  به� 

حري�صين اأ�صّد الحر�ض على اإي�ص�ء اأهل الإ�صالم بت�صحيح النّية، واأن ل تكون اإل هلل 

تع�لى، وُيط�لبونهم ب�أن ل يقولون قوًل ول يعملون عماًل اإل بعد ا�صتح�ص�ر نّي�تهم، فجعلت 

البركة في اأقوال واأعم�ل واأعم�ر من اأط�عوهم، ف�صربوا اأروع الأمثلة في الأعم�ل لأّنهم 

قبل ذلك �صربوا اأروع الأمثلة في اإخال�ض النّي�ت وت�صحيحه�، فلم يكن ُخّل�ض اأ�صح�ب 

واإّنم�  ل،  اتفق،  كيفم�  العمل  يوقعون   R الهدى  اأئمة  واأ�صح�ب   P الأكرم النبي 

ك�نت اأعم�لهم �ص�درة عن نّي�ت تنبعث من القلوب ال�ص�فية والزكية التي امتالأت خ�صية 

واإيم�نً� وتقوى، وارتوت حتى ت�صلعت من علوم ر�صول اهلل ُمحمد واأهل بيته الط�هرين، 

والنّية هي الفي�صل في ال�صالة، ف�إّن ال�صالة هي ال�صالة في ال�صورة والظ�هر، ولكن 

وخطر  عظيم  اأجره�  ف�لنّية  البر،  اأعم�ل  �ص�ئر  في  وهكذا  تختلف،  والبواعث  القلوب 

ف�ص�ده� ج�صيم، فهنيئً� لمن عمل على ت�صحيحه�، ومراقبته� وعدم الغفلة عنه�، ف�إّن 

 (1( چچ  ڃ  ڃ  چ  تع�لى:  ق�ل  كم�  ال�صرائر  على  يكون  اإنم�  القي�مة  يوم  الح�ص�ب 

خفي من 
ُ
اأي: يتّعرف ويت�صّفح م� اأ�صّر في القلوب من العق�ئد والنّي�ت وغيره�، ومّم� اأ

الأعم�ل وُيمّيز بين م� ط�ب منه� وم� خبث.

)1) �صورة الط�رق، الآية 9.
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تعريف النيّة
لغة: النّية م�صدر نوى ال�صيء ينويه نّية ونواه، واأ�صله� ِنْوَية على وزن فعلة، اجتمعت 

دغمت في الي�ء، ف�ص�رت 
ُ
الواو والي�ء، و�صبقت اإحداهم� ب�ل�صكون، فُقلبت الواو ي�ًء، واأ

.
(1( 

»نّية« ومعن�ه�: العزم على ال�صيء، ُيق�ل: نويت نّية اأي عزمت

والنّية لفظ يدخل تحته:الق�صد وانبع�ث القلب نحو ال�صيء، والعزم والإرادة والتوّجه 

والعتم�د، فكّل هذه العب�رات تدخل تحت لفظ النّية. 

اإيج�د  في  وتع�لى  �صبح�نه  اهلل  اإلى  والتقّرب  الط�عة  ق�صد  هي  ا�صطالحً�: النّية 

. وق�ل المحّقق الطو�صي قد�ض �صره: النّية: هي الق�صد اإلى الفعل، وهي وا�صطة 
(2(

الفعل

لم ي�صدر  يق�صده  لم  وم�  ُيمكن ق�صده،  لم  ال�صيء  يعلم  لم  م�  اذ  والعمل،  العلم  بين 

.
(3(

عنه

المتواتر:  الحديث  ال�ص�أن قول مولن� ر�صول اهلل P في  القول في هذا  اأجمع  ومن 

»ل   :Q ال�صّج�د  الإم�م  . وقول 
(4(  

ن��وى..« ب�لنّي�ت، ولكّل �مرئ م�  �لأعم�ل  »�إّنم� 

.
(6( 

، وقول ال�ص�دق Q: »م� �صعف بدن عّم� قويت عليه �لنّية«
(5( 

عمل �إل بنّية«

ب�إ�ص�بة  �إل  نّية  بنّية، ول  �إل  ق��ول ول عمل  »�أّن���ه ل   :Q الر�ص�  الإم���م  وق��ول 

.
(7(

�ل�صّنة«

 اأي: ل �صّحة ول ثواب لأّي قول اأو فعل ي�صدر من المكّلف اإل اإذا ق�صد كونه هلل ورج�ء 

وجهه ور�ص�ه، اأو طلب ثوابه، اأو الخال�ض من عق�به. وهذا معنى اإ�ص�بة ال�صّنة.

)1) محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الم�صري، ل�ص�ن العرب، ج 15،  �ض 347 - 349، طبعة 1: دار �ص�در.
)2) زين الع�بدين بن اإبراهيم بن نجيم، الأ�صب�ه والنظ�ئر، ج 1 �ض 29، طبعة دار الكتب العلمية.

)3) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 67، �ض 185.
)4) �صيخ الط�ئفة ُمحمد بن الح�صن الطو�صي، الأم�لي، �ض 618، مجل�ض يوم الجمعة الح�دي والع�صرين من �صهر ربيع 

.P الآخر �صنة �صبع و خم�صين واأربعم�ئة ب�صنده اإلى الإم�م الر�ص� عن اآب�ئه عن اأمير الموؤمنين عن ر�صول اهلل

)5) ثقة الإ�صالم ال�صيخ اأبو جعفر الكليني، الك�في، ج 2، �ض 84، ب�ب النية.
)6) ال�صيخ ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ج 4، �ض 400. 

)7) اأحمد بن محمد بن خ�لد البرقي، المح��صن، ج 1، �ض 222، ب�ب 11. 
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فوائد جعفرية في صدق النيّة
لأّن  �ل�صليم  �لقلب  �ل�ص�دقة �ص�حب  �لنّية  »�ص�حب   :Q ال�ص�دق  اإم�من�  ق�ل 

�صالمة �لقلب من هو�ج�س �لمحذور�ت بتخلي�س �لنّية هلل تع�لى في �لأمور كّله� ق�ل 

، و�أّن نّية �لموؤمن 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ )1) �هلل تع�لى: چ 

، والنّية هن� بمعنى: العتق�د والإيم�ن، 
(2( 

خير من عمله، ونّية �لك�فر �صّر من عمله«

وهو خير من العمل الخ�رجي، كم� اأّن الكفر القلبي �صّر من الف�صق العملي، وروى ال�صيخ 

تقول:  �صمعتك  Qاإّني  اهلل  عبد  لأبي  ُقلُت  ق�ل:  ال�صّح�م  زيد  اإلى  ب�صنده  ال�صدوق 

»نّية �لموؤمن خير من عمله، فكيف تكون �لنّية خير�ً من �لعمل؟ ق�ل Q: »لأّن 

�لعمل ربم� ك�ن ري�ء للمخلوقين، و�لنّية خ�ل�صة لرّب �لع�لمين، فُيعطي تع�لى على 

�لنّية م� ل ُيعطي على �لعمل. ق�ل �أبو عبد �هلل Q: »�إّن �لعبد لينوي من نه�ره �أن 

ُي�صّلي ب�لليل فتغلبه عينه فين�م، فيثبت �هلل له �صالته ويكتب نف�صه ت�صبيح�ً، ويجعل 

واإن  عليه،  م�أجوٌر  و�ص�حبه  مقبوٌل،  فهو  هلل  ك�ن  اإذا  ف�لعمل   ،
(3(  

�صدقة« عليه  نومه 

ك�ن لغير اهلل فهو مردوٌد على �ص�حبه، ويكون عليه وزرًا، واإن اهلل لُيج�زي ال�ص�دقين 

ف ب�لحمد  بمجّرد نّي�تهم ال�ص�دقة، حتى ولو لم يوّفقوا اإلى العمل، واهلل جّل جالله مّت�صِ

والكرم، واإذا اأح�صَن العبد الق�صَد ولم تتهّي�أ له اأ�صب�ب العمل ف�إّنه يوؤَجر على تلك النّية 

واإن لم يعمل، كَرًم� من اهلل وف�صاًل.

حديث اأبي ب�صير عن اأبي عبد اهلل Qق�ل: »�إّن �لعبد �لموؤمن �لفقير ليقول: 

ي� رّب �رزقني حتى �أفعل كذ� وكذ� من �لبّر ووجوه �لخير، ف�إذ� علم �هلل عّز وجّل ذلك 

 ،
(4(

منه ب�صدق نّية كتب له من �لأجر مثل م� يكتب له لو عمله. �إّن �هلل و��صع كريم«

)1) �صورة ال�صعراء، الآيت�ن 88 - 89.
)2) م�صب�ح ال�صريعة، �ض 53، الب�ب الث�لث و الع�صرون في النية، طبعة 1: موؤ�ص�صة الأعلمي.

)3) ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج  2، �ض 524، ب�ب 301.
)4) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض 85، ب�ب النية.
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ف�إّن الظ�هر من �صدق النّية لي�ض هو مط�بقته� للواقع، بل خلو�صه�، وعدم كونه� بدوية 

 
.
(1( 

يق�صد به� ا�صتجالب الرزق ل غير. فالحظ

حديث حمزة بن حمران عن اأبي عبد اهلل Q: ».. ومن هم ب�صيئة، فلم يعمله� 

، ف�نه ك�ل�صريح في اأن 
(2( 

لم تكتب عليه حتى يعمله�، ف�إن لم يعمله� كتبت له ح�صنة«

المراد من النية العزم الذي يمكن العدول عنه قبل اختي�ر الفعل، ويكون العدول عنه 

،  ف�جهد اأيه� الموؤمن غ�ية الجهد في تخلي�ض النية عند ال�صالة 
(3( 

ح�صنة تكتب للعبد

والعب�دات وكل الأعم�ل من �صوائب الري�ء وغيره� من الآف�ت، واأخل�ض هلل في الق�صد 

اإليه، ول تبتغ عنه بدًل، ول  بحيث ل يكون الدافع ول الق�صد �صوى ر�ص� اهلل والتقرب 

عو�ص�، ول تق�صد في ذلك �صيئً� من زخ�رف الدني� كي ل تذهب اأتع�بك �صدى، وي�صير 

اأجرك بورا.

من أحكام النيّة الفقهيّة
ركن  وهي  العمل،  يبطل  دونه�  ومن  ال�صالة،  ومنه  كّل عمل عب�دي  في  النّية  تجب 

من اأرك�ن ال�صالة، وتتحّقق النّية بتوّفر الداعي القلبي؛ ب�أن يكون الب�عث اإلى العب�دة، 

ك�ل�صالة مثاًل هو: امتث�ل اأمر اهلل �صبح�نه، والدافع القلبي الذي يبعث المرء على ق�صد 

اأو  والعب�دة،  للط�عة  اأهل  تع�لى  اأّن اهلل  يكون: معرفة  اأن  ُيمكن  تع�لى  اأمر اهلل  امتث�ل 

اأن يكون �صكر نعم اهلل التي ل ُتعّد ول ُتح�صى، اأو ك�صب ر�ص� اهلل واجتن�ب �صخطه، اأو 

لكت�ص�ب الثواب وتجّنب العق�ب. وبكّل هذه الأمور يتحّقق ق�صد المتث�ل والتقّرب.

النّية وهي الق�صد اإلى الفعل ل بّد اأن يكون بعنوان المتث�ل اأو القربة، وُيعتبر فيه� 

الإخال�ض، فلو �صّم اإليه� م� ُين�فيه بطل خ�صو�صً� الري�ء، ف�إّنه اإذا دخل في العمل على 

اأّي نحو اأف�صده، واأّم� غيره من ال�صم�ئم، ف�إْن ك�نت راجحة ل ي�صّر �صّمه�. اإل اإذا ك�نت 

)1) �صم�حة اآية اهلل ال�صيد محمد �صعيد الحكيم {، المحكم في اأ�صول الفقه، ج 3، �ض 45، موؤ�ص�صة المن�ر.
)2) ال�صيخ ال�صدوق، التوحيد، �ض408، ب�ب 63، الأمر والنهي والوعد والوعيد، طبعة 1: جم�عة المدر�صين، قم.

)3) م. ن، �ض 46.
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هي المق�صود الأ�صلي ويكون ق�صد امتث�ل الأمر ال�صالتي تبعً�، اأو ترّكب الداعي منهم� 

بحيث يكون كّل منهم� جزءًا للداعي، وكذا لو ا�صتقّل الداعي�ن على الأحوط، واإن ك�نت 

مب�حة ك�لتبّرد في الو�صوء، فيبطل به� اإل اإذا دخلت على وجه التبعية، وك�ن امتث�ل اأمره 

هو المق�صود الأ�صلي.

الإرادة  فيه�  يكفي  بل  تف�صياًل  القلب  في  الإخط�ر  ول  التلّفظ  النّية  في  ُيعتبر  ل 

التي  هي  وهذه  اأ�صلي،  يقول  �صغله  عن  �ُصِئل  لو  بحيث  النف�ض  في  المرتكزة  الإجم�لية 

ُي�صّمونه� ب�لداعي، نعم لو �صرع في العمل ثم ذهل عنه، وغفل ب�لمّرة بحيث لو �ُصِئل عن 

�صغله بقي متحّيرًا، ول يدري م� ي�صنع يكون عماًل بال نّية.

نوى  اأو  ترّدد  فلو  اآخره،  اإلى  ا�صتدامته�  يجب  كذلك  العمل  اأول  في  النّية  تجب  كم� 

العدم واأتّم الو�صوء على هذه الح�ل بطل، ولو عدل اإلى النّية الأولى قبل فوات الموالة، 

و�صّم اإلى م� اأتى به مع النّية بقّية الأفع�ل �صّح.

يكفي في النّية ق�صد القربة، ول تجب نّية الوجوب اأو الندب ل و�صفً� ول غ�ية، فال 

�أ الو�صوء الواجب علّي، بل لو نوى الوجوب في مو�صع الندب اأو  يلزم اأن يق�صد اأّني اأتو�صّ

..
(1(

العك�ض ا�صتب�هً� بعدم� ك�ن ق��صدًا للقربة والمتث�ل على اأّي ح�ل كفى و�صّح

خير األعمال المرضية
وقد  ال�صتغراقية،  والالم  الألف  عليه  دخلت  عمل  مفرده  جمع  )ب�لنّي�ت(  الأعم�ل 

تقرر في القواعد اأن الألف والالم اإذا دخلت على الجمع والمفرد اأف�دته العموم، فيدخل 

في ذلك كّل الأعم�ل اأي اأّن كّل م� ُي�صّمى عماًل، ف�إّنه يدخل تحت هذه الق�عدة، ومعنى 

اإّن الأعم�ل تختلف نت�ئجه� وم� يترّتب عليه� من ثواب وعقوبة  هذه الق�عدة اأن ُيق�ل: 

ب�ختالف م� يقوم في قلب �ص�حبه� من النّية، ف�ص�دًا وقبوًل ورّدًا وكم�ًل ونق�صً� ب�عتب�ر 

اختالف مق��صده�، ف�لأعم�ل واإن اتفقت �صورته� في الظ�هر اإل اأّنه� تختلف اأحك�مه� 

)1) الإم�م ال�صيد روح اهلل المو�صوي الخميني }، تحرير الو�صيلة، ج 1، �صرائط الو�صوء.
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واآث�ره� وعواقبه� ب�ختالف النّي�ت، ف�لنّية هي اأ�ص��ض العمل ومبدوؤه وب�عثه وروحه، وهذا 

ُيفيد اأّن هن�ك ارتب�طً� وثيقً� بين اأعم�ل الجوارح واأعم�ل القلوب، ومن ت�أّمل ال�صريعة في 

م�ص�دره� وموارده� َعِلَم عْلم اليقين هذا الرتب�ط الوثيق، وعلم اأي�صً� اأّن اأعم�ل الجوارح 

ل تنفع بدون اأعم�ل القلوب، واأّن اأعم�ل القلوب هي المتحّكمة في اأعم�ل الجوارح، واأّن 

الجوارح ل ت�صتغل اأبدًا اإل بم� حواه القلب، ف�لأعم�ل ك�لج�صد والنّية ك�لروح، ول خير في 

ج�صد بال روح، والأعم�ل �صور والنّي�ت حق�ئق، ول خير في �صورة بال حقيقة، والأعم�ل 

فروع والنّية اأ�صول وجذور، ول ي�صتقيم الفرع بال اأ�صل وجذر، وقد دّل على هذه الق�عدة 

العظيمة، وعلى اأّن الإخال�ض قرين ب�لنّي�ت المر�صية الأدّلة الكثيرة الوفيرة من الكت�ب 

وال�صّنة وكّل اآية تقترن العب�دة اأو الدع�ء فيه� ب�لإخال�ض، ف�إّنه� دليل على هذه الق�عدة.

اإلخالص
ال�صروط  من  والإخال�ُض،  العب�دة،  في  النية  في  المعتبرة  ال�صروط  من  الإخال�ض 

ة التي ينبغي على الم�صّلي التَّحلِّي به�، لأّنه� من�ص�أ كلِّ هداية وتوفيق. ف�هلل �صبح�نه  اله�مَّ

،  وجعله� �صرطً� 
وتع�لى اأمَر الّن��ض ب�لعب�دة، فق�ل: چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ )1)

�مخ، ولكّنه لم ي�أمْر ب�أيِّ  ة، والو�صول اإلى مق�مه� ال�صَّ اأ�ص��صّيً� لالرتب�ط به وتحّقق العبوديَّ

عب�دة بل اأمر عّز وجّل ب�لعب�دة الخ�ل�صة له التي ل ُي�ص�ركه فيه� اأحٌد اأبدًا: چ ڳ ڳ 

 .
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ )2)

و�لّدع�ء، ولم  �لعب�دة  �أخل�س هلل  »طوبى لمن  ق�ل:   P الأكرم الر�صول  وورد عن 

، ف�لإخال�ض هو روح العبوديَّة هلل وجوهره�، وحقيقته 
(3(

ُي�صغل قلبه بم� ترى عين�ه«

تخلي�ض النيَّة والدافع نحو العمل من كّل �صيء م� عدا اهلل �صبح�نه وتع�لى. ف�لمخِل�ُض 

هو الذي ل يطلب من وراء اأيِّ عمٍل يقوم به �صوى اهلل تع�لى، ول يكون له مق�صد اأو دافع 

)1) �صورة الإ�صراء، الآية 23.
)2) �صورة البينة، الآية 5.

)3) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض 16.
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�صوى ر�ص�ه والتقّرب اإليه.

ي�صوبه�  ُه  اأنَّ يعني  واي� خ�ل�صًة، فهذا  النَّ تكن  لم  واإذا  ب�لنيَّ�ت،  الأعم�َل مرهونٌة  اإنَّ 

، ول يقبُل 
رك، واهلل تع�لى ل يغفر اأن ُي�صرَك به: چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ )1) ال�صِّ

Q ال�ص�دق  الإم���م  عن  المرويِّ  الُقد�صيِّ  الحديث  في  كم�  خ�ل�صً�  له  ك�ن  م�  اإل 

�صرك 
َ
�أ ن��� خيُر �صريٍك من 

َ
�أ »يقول ق�ل �هلل عّز وج��ّل:  عن جّده ر�صول اهلل P ق�ل: 

ل  عمٍل  فكلُّ  وعليه    (2(
خ�ل�ص�ً« لي  ك���ن  م�  �إل  قبله 

َ
�أ لم  عملَُه  عمٍل  في  غيري  معي 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  عظيم:  ظلٌم  رُك  وال�صِّ �صرٌك،  فهو  اهلل  لوجه  خ�ل�صً�  يكوُن 

 (4(
چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )3)چ  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

َبُه من الحّق نجّيً�،  اإّن لأعم�ل الم�صّلي ُبعدًا اإلهّيً� يمكن اأن يرفعه اإلى اأعلى علِّيين، وُيقرِّ

واي� خ�ل�صًة، ولم  في ح�ل اتَّ�صمت �صالته واأعم�له ونواي�ه ب�لإخال�ض. اأّم� اإذا لم تكن النَّ

الأ�ص��صّي من وراء ال�صالة ر�ص� اهلل، فلن تكون الأعم�ُل مقبولًة وب�لتَّ�لي  افُع  الدَّ يكن 

ه، وقد ق�ل اهلل �صبح�نه موّجهً� اأهل الإيم�ن للعمل  لن ين�َل الأجَر، والثَّواَب الذي ي�صتحقُّ

 .
الخ�ل�ض: چ يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جسچ)5)

فضيلة اإلخالص
ورد عن النبّي الأكرم P اأّنه ق�ل: »و�أّم� عالمة �لمخل�س ف�أربعة: ي�صلم قلبه وت�صلم 

، وعن اأمير الموؤمنين Q: »�ص�دة �أهل �لجّنة 
(6(

جو�رحه، وَبَذَل خيره، وكّف �صّره«

و�لخ�صية  و�لعالنية،  �ل�صّر  �لإخال�س في  »�لزم   :Q وورد عنه   ،
(7(  

�لمخل�صون«

)1) �صورة الن�ص�ء، الآية 48.
)2) الكليني، الك�في، ج 2، �ض 295.

)3) �صورة لقم�ن، الآية 13.
)4) �صورة ال�صف، الآية 7.

)5) �صورة الكهف، الآية 110.
.P 6) ال�صيخ الح�صن بن علي ابن �صعبة الحراني، تحف العقول، ومن حكمه وكالمه(

)7) عبد الواحد بن محمد الآمدي التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، الف�صل ال�ص�بع في الإخال�ض.
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 ،
(1(  

في �لغيب و�ل�صه�دة، و�لق�صد في �لفقر و�لغنى، و�لعدل في �لر�ص� و�ل�صخط«

 ،
(3(

، وق�ل Q: »�لإخال�س �أعلى �لإيم�ن«
(2( 

وق�ل Q: »�لإخال�س غ�ية �لدين«

، يتلّخ�ض لدين� من مع�ني الإخال�ض اأن تكوَن 
(4( 

وق�ل Q: »�لإخال�س خير �لعمل«

نّيتك فيم� تقوم به هلل، ل تريد غيَر اهلل، ل �صمعًة ول ري�ء ول ِرفعًة عند اأحٍد، ول تزّلًف�، 

ول تتقّرب من الن��ض مدحً�، ول تخ�صى منهم َقدحً�، واهلل �صبح�نه غنّي حميد، ل ير�صى 

اأن ُي�صِرك العبد معه غيَره، ف�إن اأبى العبد اإل ذلك رّد اهلل عليه عمَله وحمله عواقب ذلك، 

اأع�ذن� اهلل واإّي�كم بحّق الم�صطفى ُمحمد واآله الطيبين الط�هرين.

)1) الآمدي، غرر الحكم، م. ن.
)2) م. ن.
)3) م. ن.
)4) م. ن.
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المفاهيم الرئيسة 
النّية لغة م�صدر نوى ال�صيء ينويه نّية ونواه، ومعن�ه�: العزم على ال�صيء، ُيق�ل:   .1

نويت نّية اأي عزمت.وا�صطالحً� ق�صد الط�عة والتقّرب اإلى اهلل �صبح�نه وتع�لى 

في اإيج�د الفعل.

اإنَّ العمل اإذا ك�ن خ�ل�صً� هلل فهو مقبوٌل، و�ص�حبه م�أجوٌر عليه، واإن ك�ن لغير اهلل   .2

نّي�تهم ال�ص�دقة،  واإنَّ اهلل ُيج�زي ال�ص�دقين بمجّرد  فهو مردوٌد على �ص�حبه، 

حتى ولو لم يوّفقوا اإلى العمل.

تجب النّية في كّل عمل عب�دي ومنه ال�صالة، ومن دونه� ُيحكم ببطالن العمل.  .3

اأو القربة، وُيعتبر  اأن يكون بعنوان المتث�ل  بّد  اإلى الفعل، ول  النّية هي الق�صد   .4

فيه� الإخال�ض، فلو �صّم اإليه� م� ُين�فيه بطل، خ�صو�صً� الري�ء، ف�إّنه اإذا دخل في 

العمل على اأّي نحو اأف�صده.

التلّفظ ول الإخط�ر في القلب تف�صياًل بل يكفي فيه� الإرادة  النّية  ُيعتبر في  ل   .5

الإجم�لية.

6.  يجب ا�صتدامة النية وا�صتمراره� من بداية العمل اإلى اآخره، فال ينبغي اأن يغفل 

العبد اأو يتردد في النية، ويكفي في النّية ق�صد القربة.

واآث�ره�  اأحك�مه�  تختلف  اأّنه�  اإل  الظ�هر  في  �صورته�  اتفقت  واإْن  الأعم�ل  اإنَّ   .7

وعواقبه� ب�ختالف النّي�ت، ف�لنّية هي اأ�ص��ض العمل ومبدوؤه وب�عثه وروحه، وهذا 

ُيفيد اأّن هن�ك ارتب�طً� وثيقً� بين اأعم�ل الجوارح واأعم�ل القلوب.

واي�  ُيعدُّ الإخال�ض من ال�صروط المعتبرة في النّية في العب�دة، واإذا لم تكن النَّ  .8

به: ول  ُي�صرَك  اأن  يغفر  تع�لى ل  رك، واهلل  ال�صِّ ي�صوبه�  ُه  اأنَّ يعني  خ�ل�صًة، فهذا 

يقبُل اإل م� ك�ن له خ�ل�صً�.

َبُه من الحّق  اإّن لأعم�ل الم�صّلي ُبعدًا اإلهّيً� ُيمكن اأن يرفعه اإلى اأعلى علِّيين، وُيقرِّ  .9

نجّيً�، في ح�ل اتَّ�صمت �صالته واأعم�له ونواي�ه ب�لإخال�ض.





أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس الثالث عشر

يفهم معنى ح�صور القلب في ال�صالة. . 1

يعرف كيفية تح�صيل الخ�صوع في ال�صالة. . 2

يدرك اأهمية ح�صور القلب في ال�صالة وكيفية تحقيقه. . 3

حضور القلب في الصالة





مقّدمة
من الأمور التي ُيبتلى به� الكثير من الموؤمنين عدم ح�صور القلب في ال�صالة على 

رغم الأهمية الكبرى لهذا الأمر، فعن الإم�م ال�ص�دق Q: »�إذ� �أحرمت في �ل�صالة 

ف�أقبل �إليه�؛ لأّنك �إن �أقبلت �أقبل �هلل �إليك، و�إن �أعر�صت �أعر�س �هلل عنك، فربم� ل 

يرفع من �ل�صالة �إل ثلثه� �أو ربعه� �أو �صد�صه� بقدر م� �أقبل �لم�صلِّي �إليه�، و�إّن �هلل 

.
(1(

ل ُيعطي �لغ�فل �صيئ�ً«

في  له  �ص�رحً�  ال�صالة،  في  القلب  اأهّمية ح�صور  على  الخميني}  الإم���م  واأّك��د 

تحرير الو�صيلة بقوله: »ينبغي للم�صّلي اإح�ص�ر قلبه في تم�م ال�صالة اأقواله� واأفع�له�، 

ف�إّنه ل ُيح�صب للعبد من �صالته اإل م� اأقبل عليه، ومعن�ه اللتف�ت الت�م اإليه� واإلى م� 

يقول فيه�، والتوّجه نحو ح�صرة المعبود جّل جالله، وا�صت�صع�ر عظمته وجالل هيبته، 

 .
(2(

وتفريغ قلبه عّم� عداه«

بل  ب�صروطه�،  واأق�مه�  اأكثر  فكّلم� ح�فظ عليه�  تت�ص�مى ب�صالته؛  الموؤمن  درج�ت 

واأكثر منه� وك�ن ح��صر القلب خ��صعً� فيه�، كّلم� ازدادت �صلته ب�هلل �صبح�نه، وقربه منه، 

وب�لّت�لي انعك�صت هذه ال�صلة على اأبع�د حي�ته. ف�ل�صالة تورث التقوى، والتقوى تنهى 

النف�ض عن مردي�ت الهوى، واإذلل كبري�ء النف�ض والنخالع عن الأن�نية الك�ذبة ُيعّرفه� 

المبتداأ الطيني والمنتهى الترابي، ويوقفه� بين هذه البداية والنه�ية بم� ُين��صبهم� من 

قول وفعل، لأّن واعظ اهلل في قلب كّل م�صلم، ومن لم يكن له من نف�صه واعظ لم تنفعه 

)1) ال�صيد البروجردي، ج�مع اأح�ديث ال�صيعة، ج5، �ض36.
)2) روح اهلل المو�صوي الخميني}،تحرير الو�صيلة، ج1، مقدم�ت ال�صالة، �ض 148،تحقيق ون�صر موؤ�ص�صة تنظيم ون�صر 

اآث�ر الإم�م الخميني، ط. الث�نية 1427ق.
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المواعظ، وكيف ينتفع ب�لموعظة من ك�ن قلبه غ�فاًل؟ نعم اإّن الذي ينتفع بكّل خير هو 

الذي يعمل ليجعل نف�صه طّيعة لقبول الأوامر الإلهية والعمل به�، ومن هوؤلء من اإذا ق�م 

اإليه ممتلئً� من  بقلبه  ن�ظرًا  رّبه عّز وجّل  بين يدي  قلبه وو�صعه  اأخذ  ال�صالة قد  اإلى 

محّبته وعظمته ك�أّنه يراه وُي�ص�هده، وقد ا�صمحّلت تلك الو�ص�و�ض وارتفعت حجبه� بينه 

وبين رّبه، فهو في �صالته م�صغول برّبه عّز وجّل قرير العين به، مقّرب من رّبه لأّن له 

ن�صيبً� مّمن ُجعلت قّرة عينه في ال�صالة، فمن قّرت عينه ب�صالته في الدني� قّرت عينه 

بقربه من رّبه عّز وجّل في الآخرة، وال�صالة من خير الو�ص�ل التي ت�صل العبد برّبه 

ين�صى كّل �صيء  اأن  برّبه  الطوال، وجدير بمن ك�ن مّت�صاًل  واللي�لي  والآ�ص�ل،  ب�لأبك�ر 

دونه، واأن يكون حين هذه ال�صلة ح��صر القلب خ��صعً� ق�نتً� مطمئنً� م�صتريحً�، ولذلك 

ك�نت ال�صالة قّرة عين �صّيد النبّيين، وراحة قلوب ال�ص�دقين لم� يجدون فيه� من اللّذة 

وثمراته�  وف�ئدته�  ال�صالة،  ومن عرف حقيقة  ومحبوبهم،  ومعبودهم  برّبهم  والأن�ض 

ك�نت اأكبر همه واأولى اأولوي�ته، ومن ك�ن كذلك تجده منتظرًا له� م�صت�قً� اإليه� ح��صر 

ات�ص�ًل  وات�صل  بلغه� ظفر بمطلوبه،  اإذا  ال�صوق حتى  بغ�ية  ال�ص�عة  تلك  ينتظر  القلب 

اأذن  اأولي�ء اهلل ادخلوا جّنة فيه� م� ل عين راأت ول  ك�ماًل بمحبوبه، ف�صمع النداء، ي� 

�صمعت ول يخطر على ب�ل ب�صر. 

في الجسد مضغة
مق�ُم الخ�صوِع هو القلب، والقلب ملك الأع�ص�ء، كم� في الحديث النبوّي المروّي عن 

ر�صول اهلل P: »�أل و�إنَّ في �لج�صد م�صغة؛ �إذ� �صلحت �صلح �لج�صد كّله، و�إذ� ف�صَدت 

، ولأّن تحقيق الخ�صوع هلل ُيعّد من موجب�ت الفالح 
(1( 

ف�صد �لج�صد كّله، �أل وهي �لقلب«

يتوّجب على الم�صّلي اأن يكون ح��صر القلب عند اأداء ال�صالة، فمق�م الخ�صوع في قلِب 

قلبه  تع�لى في �صالته، خ�َصع  القلب مقباًل على اهلل  الم�صّلي ح��صر  ف�إذا ك�ن  العبد، 

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج  58، �ض 23، ب�ب 42، حقيقة النف�ض و الروح و اأحوالهم�..، �ض 1.
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وخ�صَعت هلل جوارحه، وذلك ل يكون ب�لفتور واإّنم� ب�لح�صور، والح�صور يحت�ج من العبد 

اإلى جدٍّ واجته�د في العمل على اأن يكون قلبه طّيبً� ط�هرًا من الأدن��ض، ف�إّن الأمر كم� 

»�إذ� ط�ب قلب �لمرء ط�ب ج�صده، و�إذ� خبث   :P ق�ل �صّيد الخلق مولن� ر�صول اهلل

 .
(1(

�لقلب خبث �لج�صد«

وكذا من قول اإم�م المتقين Q: »�أ�صّد من مر�س �لبدن مر�س �لقلب، و�أف�صل 

، وكّلم� ك�ن المطلوب اأعظم - وهو القرب من اهلل 
(2( 

من �صّحة �لبدن تقوى �لقلوب«

تع�لى - فهو اأحرى ب�لجّد والجته�د. 

روي عن الإم�م ال�ص�دق Qاأّنه ق�ل: »�علم: �أّن منزلة �لقلب من �لج�صد بمنزلة 

�لإم�م من �لن��س �لو�جب �لط�عة عليهم، �أل ترى �أّن جميع جو�رح �لج�صد �صرط للقلب 

. ق�ل ال�صيخ ال�صدوق اأعلى اهلل مق�مه: ق�ل الوالد} لّم� 
(3( 

وتر�جمة له موؤّدية عنه«

وحوا�صه  الإم�م،  بمنزلة  قلبه  فيكون  القلب،  غ�لبً� مع ح�صور  الك�مل  الموؤمن  ك�ن �صالة 

الب�طنة والظ�هرة وقواه وجوارحه بمنزلة المقتدين كم� ق�ل P: »لو خ�صع قلبه لخ�صعت 

، اإذًا في ال�صالة التي هي خير مو�صوع، الغر�ض الأهّم فيه� هو ح�صور القلب، 
(4(

جو�رحه«

ليتلّقى الم�صّلي الرحمة الن�زلة من الرّب. ق�ل المحّدث الجليل الفي�ض الك��ص�ني: »�علم 

�أّن �لمع�ني �لب�طنة �لتي به� يتّم حي�ة �ل�صالة يجمعه� �صّت جمل، وهي: ح�صور �لقلب 

و�لتفّهم و�لتعظيم و�لهيبة و�لرج�ء و�لحي�ء... ف�لأول ح�صور �لقلب، ونعني به �أن يفرغ 

�لقلب عن غير م� هو مالب�س له ومتكّلم به، فيكون �لعلم ب�لفعل و�لقول مقرون�ً بهم�، 

ول يكون �لفكر ج�ري�ً في غيرهم�، ومهم� �ن�صرف �لفكر عن غير م� هو فيه، وك�ن في 

 .
(5( 

قلبه ذكر لم� هو فيه، ولم يكن فيه غفلة عنه، فقد ح�صل ح�صور �لقلب«

)1) ال�صيخ ال�صدوق، الخ�ص�ل، ج  1، �ض 31، �صالح العبد في �صالح �صي ء من ج�صده.
)2) �صرح نهج البالغة لبن اأبي الحديد، ج 19، �ض 337، طبعة 1: مكتبة المرع�صي النجفي، قم.

)3) ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج 1، �ض 109، 96: ب�ب علة الطب�ئع وال�صهوات والمحب�ت... �ض 104.
)4) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 85، �ض 19.

)5) الفي�ض الك��ص�ني، المحجة البي�ص�ء، ج1، �ض 370.
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قيمة الصالة 
من المحّقق اأّن قيمة ال�صالة بح�صور القلب، ولي�ض للم�صّلي من �صالته اإل م� اأقبل 

ر�صول  عن  المروّي  النبوّي  الحديث  منه�  ذلك.  على  الرواي�ت  دّلت  وقد  بقلبه.  عليه� 

. وروي عنه P اأّنه ق�ل: »ل يقبل 
(1( 

اهلل P: »كم من ق�ئم حّظه من قي�مه �ل�صهر«

.
(2( 

ر قلبه مع بدنه« �هلل �صالة عبد ل َيح�صُ

فعليك  لل�صالة،  قمت  »�إذ�   :Qالب�قر علي  بن  محمد  جعفر  اأب��و  الإم���م  وق���ل 

.
(3( 

ب�لإقب�ل على �هلل، ف�إّنم� لك من �ل�صالة م� �أقبلت عليه بقلبك«

له  وجبت  �إل  قلب  في  و�لرهبة  �لرغبة  تجمع  »ل   :Qال�ص�دق الإم���م  وق���ل 

�لجّنة، ف�إذ� �صّليت ف�أقبل بقلبك على �هلل عّز وجّل، ف�إّنه لي�س من عبد موؤمن ُيقبل 

 .
(4( 

بقلبه على �هلل عّز وجّل في �صالته ودع�ئه �إل �أقبل �هلل عّز وجّل عليه«

وقد تكون ال�صالة ف�رغة تم�مً� من ذكر واإقب�ل على اهلل، ولي�ض فيه� من ال�صالة اإل 

ال�صكل والمظهر وروى اأبو ذر الغف�ري ر�صي اهلل عنه عن ر�صول اهلل P ق�ل: »ي� �أب� ذر 

. وق�ل الإم�م 
(5(

ركعت�ن مقت�صدت�ن في تفّكر خير من قي�م ليلة و�لقلب �ص�ه )له(«

.
(6( 

اأمير الموؤمنين Q: »ل يقبل �هلل دع�ء قلب له«

وانفت�ح  والذكر،  اهلل،  على  الإقب�ل  هي  �صالته  من  الم�صّلي  يجنيه�  التي  الف�ئدة 

القلب على اهلل، والإح�ص��ض ب�لح�صور بين يدي اهلل تع�لى ق�ئمً� وراكعً� و�ص�جدًا. وكّلم� 

�صالته  ك�نت  اأكثر  اهلل  على  والإقب�ل  والنفت�ح  الإح�ص��ض  هذا  من  الإن�ص�ن  حّظ  ك�ن 

اأقرب اإلى القبول. فجعل القلب ملتفتً� اإلى اهلل ل يحت�ج اإلى جهد بدنّي، ول اإلى اإنف�ق 

م�ل، ول اإلى �صّد الرح�ل وال�صفر.

)1) اأبو عبد اهلل الح�كم، الم�صتدرك، ج 1، �ض 596، حديث 1571، طبعة دار الكتب العلمية.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 81، �ض 242.

)3) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 3، �ض 299.
)4) ال�صيخ ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ج 1، �ض 209.

)5) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 74، �ض 82.
)6) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج  2، �ض 473، ب�ب الإقب�ل على الدع�ء..
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كيفية تحصيل الخشوع
من اأجل تح�صيل الخ�صوع في العب�دات ول �صّيم� في ال�صالة ل بّد للع�بد من �صلوك 

طريق العلم والإيم�ن، ف�إْن ك�ن الخ�صوع ن�تجً� عن اإدراك عظمة العظيم المطلق وهيمنة 

هذه العظمة على قلب الإن�ص�ن، ف�إّن اإدراك هذه العظمة لمن هم اأمث�لن� يت�أّتى عن طريق 

العلم به� واإي�ص�ل هذا العلم اإلى القلب لتحقيق الإيم�ن به�، والحّق اأّن العلم بمفرده ل 

يوجد خ�صوعً� في القلب، وكّل فرٍد ُيدرك ذلك، فمع كونن� معتقدين ب�لمبداأ والمع�د، ومع 

اعتق�دن� بعظمة اهلل وجالله وجم�له، ف�إّنن� ل نتذّوق طعم الخ�صوع في قلوبن�، وم� ذلك 

اإل لأّن م� اعتقد به العقل لم ي�صل اإلى القلب، ولم ينطِو على الإيم�ن به.

 خم�ض مّرات ومنذ �صنين عديدٍة من عمرن�، اإّل اأّنن� لم ن�صت�صعر 
ٍ
ومع اأّنن� ُن�صّلي كّل يوم

الخ�صوع في �صالتن� رغم اأّن اهلل تع�لى يقول في كت�به المجيد م�دحً� الموؤمنين: چ ٱ 

من  ال�صالة  في  الخ�صوع  ، فجعل 
(1( چ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

حدود الإيم�ن وعالئمه. فمن لم يكن خ��صعً� في ال�صالة فهو خ�رج زمرة اأهل الإيم�ن 

طبقً� لم� ق�له اهلل تع�لى �ص�أنه.

ق�ل اإم�من� ال�ص�دق Q: »ف�إذ� دخلت في �صالتك فعليك ب�لتخ�ّصع و�لإقب�ل على 

. من هن� ن�صتنتج اأّنه 
(2(

�صالتك، ف�إّن �هلل عّز وجّل يقول: چ ٻ پ پ پ پ چ«

لتح�صيل الخ�صوع في ال�صالة ينبغي لن� اأن نعمل على تحقيق الإيم�ن في م� نعتقد به عقاًل، 

لن�  ُي�صبح ع�دة مرافقة  �صلوك م�صلك معّين  بّد من  ال�صالة ل  الخ�صوع في  ُنّح�صل  وحتى 

في حي�تن� لأّنه »�إذ� ق�م �لعبد �إلى �ل�صالة، فك�ن هو�ه وقلبه �إلى �هلل تع�لى �ن�صرف كيوم 

، اأّم� الأدب »و�لخ�صوع« المت�أّتي نتيجة حدث اأو خوف اأو ت�أّثر دون اأن يتمّكن 
(3(

ولدته �أّمه«

من النف�ض وُي�صبح ملكة... ل يدوم، ويرحل �صريعً�. لذلك ين�صح الم�صّلي بعّدة اأمور، منه�:

)1) �صورة الموؤمنون، الآيت�ن 1 - 2.
)2) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 3، �ض 300.

)3) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 81، �ض 261.
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العلم والعقائد الحّقة:

ل الخ�صوع بنور العلم اأي اأن يتعّرف اإلى العق�ئد الحّقة المتعّلقة  على الع�بد اأن ُيح�صّ

المطلقة  العظمة  �ص�حب  بكونه  العتق�د  توجب  والتي  و�صف�ته،  واأ�صم�ئه  تع�لى  ب�هلل 

التي ل ُتق�رن، وت�صتوجب ب�لّت�لي العتق�د ب�أّنه الوحيد الذي ي�صتحّق الخ�صوع، والذي ل 

 ، ُيمكنن� الح�صور في مح�صره اإل، ونحن مغمورون بح�لة الخ�صوع ب�صكٍل حتميٍّ وتلق�ئيٍّ

ُيذّكر القلب على الدوام ب�لعق�ئد الحّقة، وبعظمة اهلل ويعمل بمقت�صى  اأن  على الع�بد 

هذه العتق�دات حتى يوؤمن القلب بهذه الحق�ئق، ويدخل الخ�صوع �صيئً� ف�صيئً� اإلى قلبه.

في جميع  الخ�صوع  ح�لة  تح�صيل  من  بدايًة  يتمّكن  لن  اأّنه  ُيدرك  اأن  الم�صّلي  على 

�صالته من اأّوله� اإلى اآخره�، ولذلك عليه اأن ل يي�أ�ض بل اأن يفهم اأن الأمر ممكٌن جّدًا 

مع المم�ر�صة والمج�هدة القلبية.

ذكر اهلل والهتمام والنتباه:

اأكثر  ب�أمٍر  الإن�ص�ن  اهتم�م  يكون  وكّلم�  والتركيز،  النتب�ه  عوامل  من  الهتم�م  اإّن 

يكون انتب�هه له اأكثر. وب�لعك�ض الق�صية التي ل ت�أخذ من اهتم�م الإن�ص�ن ل ينتبه اإليه� 

الإن�ص�ن. ولّم� ك�نت الدني� اأكثر اهتم�م�ت الن��ض ف�إّنه� ل مح�لة ُت�صغلهم عن �صالتهم 

اأمر  اأقبل الإن�ص�ن على �صالته يبقى قلبه م�صغوًل بم� يهّمه من  وت�صرفهم عنه�، ف�إذا 

دني�ه، وهذه ق�صية وا�صحة، ف�إّن الإن�ص�ن اإذا واجه اأمرين وك�ن اهتم�مه اإلى اأحدهم� 

اأعظم من الآخر ان�صرف اإليه بقلبه، واإن ك�ن م�صغوًل ب�لآخر.

واإّنم� ين�صرف الن��ض عن �صالتهم اإلى م� يهّمهم من اأمور دني�هم لأّن اهتم�مهم به� 

اأعظم من اهتم�مهم ب�ل�صالة. ف�إذا وعى الإن�ص�ن قيمة ال�صالة، وم� اأودع اهلل تع�لى في 

هذه الرحلة من مب�هج ولّذات للعقل والروح، ومن الثواب في الآخرة، ووعى چ پ 

. انقلب الأمر ل مح�لة، وان�صرف اإلى �صالته وذكره. ولم توؤّثر به موانع 
پ پ چ )1)

)1) �صورة الأعلى، الآية 17.
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ح�صور القلب، وموانع ح�صور القلب في العب�دات هي كّل م� ي�صتدعي غفلة القلب عن 

مح�صر العب�دة وُيذهله عن مع�ني حرك�ت واأذك�ر وطقو�ض العب�دات وي�صرح به بعيدًا 

عن الح�صور في موعد لق�ء المعبود عّز وجّل.

اإذن تح�صير القلب يتّم بتحويل الهتم�م�ت، واإذا تمّكن الإن�ص�ن اأن ُيحّول اهتم�مه 

من الدني� ومت�عه� اإلى اهلل تع�لى، وجعل اهتم�مه للدني� تبعً� لمر�ص�ة اهلل تع�لى واأمره 

ونهيه ك�نت �صالته اإقب�ًل على اهلل، وذكرًا هلل وان�صرافً� وانقط�عً� اإلى اهلل تع�لى. ق�ل 

المراد 
 (1( 

»�إّن �هلل �صبح�نه جعل �لّذكر جالء للقلوب«  Q الإم�م اأمير الموؤمنين 

وتالوة  والمن�ج�ة  والّدع�ء  والّتحميد  والتهليل  الت�صبيح  من  الذكر  مطلق  هن�  ب�لّذكر 

اإليه�  وتوّجهه  القلب  مع ح�صور  ب�لّل�ص�ن  عليه�  المداومة  ف�إّن  ونحوه�،  الكريم  الكت�ب 

المع��صي  ورين  الّذنوب  ظلمة  من  ونق�ئه  وطه�رته  وجالئه  ونوره  القلب  �صف�ء  توجب 

والغوا�صي ك�لمراآة المجلّوة اّلتي لي�ض عليه� �صيء من الكدر.

اإذن الخلفية النف�صية لم�ص�ألة ح�صور القلب في ال�صالة هي ق�صية الهتم�م�ت، وم� 

مّني(  ُيريده اهلل  اإلى )م�ذا  »الأن�«  اأن�(  اأريد  اهتم�م�ته من )م�ذا  الإن�ص�ن  لم يحول 

»اهلل«، ومن »الدني�« اإلى »الآخرة«. ل يتمّكن من اأن يوؤّدي ال�صالة اأداًء ح�صنً�، ب�لإقب�ل 

والذكر والن�صداد. 

 تفريغ القلب:

قوًل  ال�صالة  اإلى  الهّمة  وب�صرف  الغفلة،  ب�لبتع�د عن  اإل  القلب  لإح�ص�ر  ل عالج 

اأّن الغر�ض المطلوب منوط به� )اأهداف  وفعاًل، والهّمة ل تن�صرف اإليه� م� لم يتبّين 

و�صيلة  ال�صالة  واأّن  واأبقى،  خير  الآخرة  ب�أّن  والت�صديق  الإيم�ن  هو  وذلك  ال�صالة(، 

�صيف هذا اإلى حقيقة العلم بحق�رة الدني� ومهّم�ته� ح�صل من مجموعه� 
ُ
اإليه�، ف�إذا اأ

ف�لطريق  الدني�  في حّب  ومنغم�صً�  متعّلقً�،  القلب  دام  وم�  ال�صالة،  في  القلب  ح�صور 

)1) الآمدي التميمي، غرر الحكم و درر الكلم، �ض 235 / 197، طبعة دار الكت�ب الإ�صالمي، قم.
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لإ�صالح القلوب م�صدوٌد، وب�ب جميع ال�صع�دات مغلٌق في وجه الإن�ص�ن. وال�صبب في ذلك 

اأّن القلب يتوّجه اإلى محبوبه بمقدار تمّكن حّبه منه،ف�إن ك�نت الدني� هي محبوبته وقد 

ا�صتحوذت عليه ف�إّنه� ت�أخذ ب�صغ�فه وعن�يته في ك�ّفة ح�لته وهنيه�ته، وُت�صغله بفتنته�، 

ف�صيبقى قلب الإن�ص�ن م�صغوًل ب�صواغل الدني�، وتبقى هذه ال�صواغل ُتالحقه، وُتط�رده، 

وهو ي�صت�صلم له� في �صالته، ف�لقلب معّلقً� به�، وب�لّت�لي ل ي�صتطيع اأن ين�صرف اإلى ذكر 

اهلل تع�لى، وهذا من �صوء الأدب وت�صييع حرمة ال�صالة، وهذه ال�صواغل التي تتعّلق به� 

اأكثر القلوب على نحوين:

ال�صواغل  اأّم���  الأول��ى،  من  اأ�صّق  والث�نية  النف�ض،  داخ��ل  واأخ��رى  خ�رجية،  �صواغل 

الخ�رجية فهي م� ُتحيط الإن�ص�ن وُت�صغل ب�له، واأهّم من ال�صواغل الخ�رجية ال�صواغل 

الداخلية في النف�ض، وهي الهتم�م�ت التي ُت�صغل الم�صّلي عن �صالته وذكره، وُت�صّتت 

ذلك  وكّل  الأم��ل،  وطول  والج�صع  والح�صد  ب�لطمع  وُترهقه  نف�صه،  �صف�ء  وُتكّدر  ب�له، 

�لأطيب  بنبّيك  »ف��ت���أ���ّس  ال�صواغل،  عنه�  وُت�صغله  �صالته،  عن  الإن�ص�ن  ُتعيق  عوامل 

�إل��ى �هلل  �لعب�د  و�أح���ّب  ت��ع��ّزى،  ت�أ�ّصى، وع��ز�ء لمن  �أ���ص��وة لمن  ف���إّن فيه   ،P لأطهر�

Qوق�ل:  الموؤمنين  اأمير  الإم�م  ّن�صح  هكذا  لأث��ره«.  و�لمقت�ّس  بنبّيه،  �لمت�أ�ّصي 

»ولقد ك�ن P ي�أكل على �لأر�س، ويجل�س جل�صة �لعبد، ويخ�صف بيده نعله، ويرقع 

بيده ثوبه، ويركب �لحم�ر �لع�ري، ويردف خلفه، ويكون �ل�ّصتر على ب�ب بيته، فتكون 

�إليه  �إذ� نظرت  ف�إّني  �أزو�ج��ه غّيبيه عّني،  ي� فالنة لإح��دى  �لّت�ص�وير، فيقول:  فيه 

ذكرت �لّدني� وزخ�رفه�. ف�أعر�َس عن �لّدني� بقلبه، و�أم�َت ذكره� من نف�صه، و�أحّب �أن 

تغيب زينته� عن عينه، لكيال يّتخذ منه� ري��ص�ً، ول يعتقده� قر�ر�ً، ول يرجو فيه� 

مق�م�ً، ف�أخرجه� من �لّنف�س، و�أ�صخ�صه� عن �لقلب، وغّيبه� عن �لب�صر، وكذلك من 

.
(1(

�أبغ�س �صيئ�ً �أبغ�س �أن ينظر �إليه، و�أن ُيذكر عنده«

)1) عز الدين بن اأبي الحديد المدائني، �صرح نهج البالغة، ج 9، �ض 232، طبعة 1: دار الكتب العلمية.
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�ل�صجود  �أت��ى بحقيقة  ق��طُّ من  »م��� خ�صر و�هلل   :Q ال�ص�دق  الإم���م  ج�ء عن 

ولو ك�ن في عمره مّرة و�حدة، وم� �أفلح من خال برّبه في مثل ذلك �لح�ل ت�صبيه�ً 

بمخ�دع نف�صه، غ�فاًل لهي�ً عّم� �أعّد �هلل تع�لى لل�ص�جدين من �لب�صر �لع�جل، ور�حة 

�لآجل، ول َبُعَد عن �هلل �أبد�ً من �أح�صن تقّربه في �ل�صجود، ول َقُرَب �إليه �أبد�ً من �أ�ص�ء 

، وق�ل Q: »�إّن �هلل 
(1( 

�أدبه، و�صّيع حرمته بتعليق قلبه ب�صو�ه في ح�ل �ل�صجود..«

عّز وجّل ل ي�صتجيب دع���ء�ً بظهر قلب �ص�ه، ف���إذ� دع��وت، ف�أقبل بقلبك، ثم ��صتيقن 

»�إنَّ   :L اأبي ُمحمد الح�صن �صبط النبي الموؤتمن  . ق�ل مولن� الإم�م 
(2( 

ب�لإج�بة«

.
(3( 

 عّز وجّل �أقرُب �إَليَّ ِمن �أن يحُظَر، فيم� َبيني، وبينُه �أحد«
َ
�هلل

لة ق�ل Q: »... ولول �أّن  ومن كالم لإم�من� ال�صّج�د زين الع�بدين في ح�دثة مف�صّ

هم وع�ّمهم علّي حقوق�ً ل ي�صعني �إّل �لقي�م  لأهلي علّي حّق�ً ول�ص�ئر �لن��س من خ��صّ

به� ح�صب �لو�صع و�لط�قة حّتى �أوؤّديه� �إليهم، لرميت بطرفي �إلى �ل�صم�ء وبقلبي �إلى 

.
(4( 

Q هلل ثّم لم �أردده� حّتى يق�صي �هلل على نف�صي وهو خير �لح�كمين... وبكى�

ِم��ث��َل��ُه��م َت���ُك���ون���وا  َل���م  ن  اإِ ��ّب��ه��وا  َف�����الُحَف��َت�����صَ  
ِ
ِب������ل�����ِك�����رام ���ّب���ه  �������صَ ال���تَّ اإِنَّ 

اللغو واإلعراض عنه مثااًل
والن�صي�ن.  الغفلة  في  للوقوع  الختي�رّية  العوامل  به من  والتكّلم  ب�للغو  ال�صتغ�ل  اإّن 

وي�صلب  والإ�صالمّية،  الإن�ص�نّية  القيم  المح�فظة على  في  الإن�ص�ن  اإرادة  ُي�صعف  ف�للغو 

ال�صالة  في  القلب  اأّن ح�صور  في حين  ال�صالة،  في  القلب  الذكر وح�صور  توفيق  منه 

اأ�ص��ض القيم المذكورة.

)1) م�صب�ح ال�صريعة، �ض 91، ب�ب 41 في ال�صجود، طبعة 2، من�صورات موؤ�ص�صة الأعلمي، بيروت.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 90، �ض 305، ب�ب 17: اآداب الدع�ء و الذكر، عن عدة الداعي.

)3) ال�صيخ ال�صدوق، التوحيد، �ض 184، ب�ب 28، الطبعة الأولى: جم�عة المدر�صين، قم، والحديث عن الإم�م ال�ص�دق 
عن اأب�ئه عن الإم�م الح�صن المجتبى R في ق�صية مف�صلة.

)4) العاّلمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 46، �ض 57.
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ق اإلى ح�صور القلب الك�مل في ال�صالة ل يجتنب الذنب فح�صب،  اإّن ال�صخ�ض اّلذي ُيوفَّ

بل يجتنب اأعم�ل اللغو كّله�. ولعّل تق�ُرن الإعرا�ض عن اللغو مع الخ�صوع في ال�صالة )في 

�صورة الموؤمنون( اإ�ص�رة اإلى هذه النقطة، ق�ل اهلل تع�لى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

، وق�ل عّز وجّل: چ گ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ )1)

. اأي: اإذا �صمعوا الكالم القبيح اأكرموا اأنف�صهم عن الدخول 
گ گ گ ڳ چ )2)

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  چ  اللغو قد يكون كفرًا كقوله تع�لى:  اأّن  فيه، واعلم 

�ص�أنه:  جّل  وقوله   ،
چ)4) گ گ گ گ  چ  تع�لى:  لقوله  كذبً�  يكون  وقد   ،

(3( چ   ۇ 
. ولكرامتهم عند اهلل تع�لى، ف�إّنه جّل �ص�أنه لّم� و�صفهم 

چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )5)
ب�لخ�صوع في ال�صالة اأتبعه بو�صفهم ب�لإعرا�ض عن اللغو ليجمع لهم الفعل والترك.

وفي الحقيقة تحقيق ح�لة الخ�صوع وح�صور القلب ح�ل التوّجه اإلى اهلل تع�لى تت�صّمن 

الن�صيحة ب�لبعد عن كّل الأفك�ر ال�صّيئة وتبّنيه�، والرذائل الأخالقية الن�تجة عن تبّني 

هذه الأفك�ر.

كلمة ال بد منها: )لماذا حضور القلب؟(
حيث  للموؤمن؛  الروحي  المعراج  ُتمثِّل  التي  هي  الإ�صالم  ُيريده�  التي  ال�صالة  اإّن 

تعرج به روحه كّلم� ق�م م�صّليً� في فري�صٍة اأو ن�فلة، منتقلة من ع�لم الم�ّدة اإلى ع�لم 

ال�صمّو وال�صف�ء والطهر والنق�ء، وفي ذلك م�صدر ال�صع�دة وال�صرور، ومبعث الطم�أنينة 

والُحبور، وك�ن ذلك ديدن الأنبي�ء جميعً� R، ولأّن ال�صيء قد ُيعرف بنقي�صه. نقول: 

لّم� ا�صتحكم �صعف الإيم�ن في نفو�ض كثيٍر من الن��ض، ومالأ حّب الدني� والتن�ف�ض فيه� 

)1) �صورة الموؤمنون، الآي�ت 1 - 3.
)2) �صورة الفرق�ن، الآية 72.
)3) �صورة ف�صلت، الآية 26.

)4) �صورة الغ��صية، الآية 11.
)5) �صورة الواقعة، الآية 25.
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قلوبهم، وتب�عدوا عن اآث�ر النبّوة، وقّلت رغبتهم في الدار الآخرة، اأ�صبحوا يوؤّدون هذه 

ال�صالة بقلوب �ص�هية لهية، وعلى غير الوجه ال�صرعي لل�صالة، حتى ابُتلي كثيٌر منهم، 

والغراب في  �صرعته،  الريح في  ُيح�كي  واأ�صبح  اأرك�نه� ك�لطم�أنينة مثاًل،  بع�ض  بهدم 

محاّلً  ال�صالة  جعلوا  الذين  الم�صّلين  خ�صوع  عدم  عن  حرج  ول  اليوم  ث  وح��دِّ نقره، 

للهواج�ض والخواطر، ومرتعً� لالأفك�ر والو�ص�و�ض، ل ُترى اآث�ر ال�صالة عليهم، ل يت�أّدبون 

ه� وروحه�  ب�آدابه�، ول يلتزمون ب�أرك�نه� وواجب�ته�، �صالتهم �صورية ع�دية؛ لإخاللهم بُلبِّ

واأح��صي�ض،  م�ص�عر  بال  وحرك�ٍت  قلب،  بال  وبدنً�  روح،  بال  ي�صلُّون ج�صدًا  وخ�صوعه�، 

فيجعله  �صالته  في  وهو  اأحَدهم  ال�صيط�ُن  ي�أتي  والهواج�ض،  للو�ص�و�ض  مرتٌع  �صالتهم 

ويلتفت  ويتث�قل،  ي�صتطيل  ويت�ص�غل،  يتحّرك  الدني�،  بِفكره في مج�لت  ويجول  ي�صول 

هم  بقلبه وب�صره اإلى حيث يريد، فينفتل من �صالته ولم يعقل منه� �صيئً�، بل لعّل بع�صَ

ل يعقل منه� اإل قلياًل، ول مخل�ض من ذلك، اإل �صّدة الإقب�ل على اهلل، و�صدق اللجوء 

به  وال�صتع�ذة  ب�هلل،  وال�صتع�نة  الدني�،  م�ص�غل  من  والتخّل�ض  القلب،  واإح�ص�ر  اإليه، 

من ال�صيط�ن الرجيم، وبتم�م الطه�رة والخ�صوع والطم�أنينة، و�ص�ئر الأرك�ن والواجب�ت 

كّل  اأذن  ، وهم�صة في 
(1(

�صّلي«
ُ
�أ ر�أيتموني  »�صّلو� كم�   :P بقوله والم�صتحّب�ت، عماًل 

بح�صور  الفري�صة  هذه  وي��وؤّدي  وجّل،  عّز  اهلل  يّتقي  ب�أن  لفر�صه،  م�صّيٍع  بنف�صه،  مغترٍّ 

القلب، وا�صتح�ص�ر الخ�صوع والرهبة، ف�لآج�ل محدودة، والأنف��ض معدودة، اليوم عمٌل 

ول ح�ص�ب، وغدًا ح�ص�ٌب ول عمل.

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 82، �ض 279،
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المفاهيم الرئيسة
عليه�  اأقبل  م�  اإل  �صالته  من  للم�صّلي  ولي�ض  القلب،  بح�صور  ال�صالة  قيمة  اإّن   -

بقلبه.

واأ�صم�ئه  تع�لى  ب�هلل  المتعّلقة  الحّقة  العق�ئد  على  ب�لتعّرف  الخ�صوع  ل  ُيح�صّ  -

وت�صتوجب  المطلقة،  العظمة  �ص�حب  بكونه  العتق�د  توجب  والتي  و�صف�ته، 

ب�لّت�لي العتق�د ب�أّنه الوحيد الذي ي�صتحّق الخ�صوع، فيعمل الع�بد بمقت�صى هذه 

العتق�دات ويوؤمن القلب بهذه الحق�ئق، ويدخل الخ�صوع �صيئً� ف�صيئً�.

اإنَّ موانع ح�صور القلب في العب�دات هي كّل م� ي�صتدعي غفلة القلب عن مح�صر   -

العب�دة وُيذهله عن مع�ني حرك�ت واأذك�ر وطقو�ض العب�دات وي�صرح به بعيدًا عن 

الح�صور في موعد لق�ء المعبود عّز وجّل.

الدني�  من  اهتم�مه  الإن�ص�ن  ُيحّول  ب�أن  الهتم�م�ت،  بتحويل  يتّم  القلب  تح�صير   -

ومت�عه� اإلى اهلل تع�لى، وجعل اهتم�مه للدني� تبعً� لمر�ص�ة اهلل تع�لى واأمره ونهيه.

من موجب�ت تح�صيل القلب تفريغه عن ال�صواغل وهذه ال�صواغل التي تتعّلق به�   -

ب�له،  وُت�صغل  الإن�ص�ن  التي ُتحيط  ال�صواغل الخ�رجية  القلوب على نحوين:  اأكثر 

وال�صواغل الداخلية في النف�ض، وهي الهتم�م�ت التي ُت�صغل الم�صّلي عن �صالته 

وذكره، وُت�صّتت ب�له، وُترهقه ب�لطمع والح�صد والج�صع وطول الأمل..

اإّن ال�صتغ�ل ب�للغو والتكّلم به من العوامل الختي�رّية للوقوع في الغفلة والن�صي�ن،   -

والإ�صالمّية،  الإن�ص�نّية  القيم  على  المح�فظة  في  الإن�ص�ن  اإرادة  ُي�صعف  ف�للغو 

وي�صلب منه توفيق الذكر وح�صور القلب في ال�صالة.

ال�صالة التي ُيريده� الإ�صالم هي التي ُتمثِّل المعراج الروحي للموؤمن؛ حيث تعرج به   -

روحه كّلم� ق�م م�صّليً� في فري�صٍة اأو ن�فلة، منتقلة من ع�لم الم�ّدة اإلى ع�لم ال�صمّو.



أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس الرابع عشر

آداب الصالة ومستحبّاتها

ق بين الآداب الظ�هرية والب�طنية. . 1 يفرِّ

د الآداب الظ�هرية لل�صالة. . 2 يعدِّ

يفهم ف�صل وقيمة اأداء ال�صالة في الم�صجد. . 3





مقّدمة
ل ُيمكن للم�صّلي اأن يطوي اأّي طريق من طرق معراج ال�صالة، اإّل ب�لبدء ب�لآداب 

الظ�هرة لل�صالة، وم� لم يت�أّدب الم�صّلي ب�آداب ال�صالة، وينتهي عّم� نهت عنه، فلن 

يح�صل على �صيء من حقيقة ال�صالة واآدابه� المعنوية، كم� ل ُيمكن اأن يتجّلى في قلبه 

نور المعرفة، وتتك�ّصف له اأ�صرار عبودّيته هلل تع�لى، وتظهر له اأنوار المع�رف في قلبه 

اإذا لم يواظب على ال�صتمرار في الت�أّدب ب�لآداب ال�صرعية الظ�هرية اأي�صً�، ف�إْن ك�ن 

من اأهل الحر�ض على ذلك عنده� يتمّكن الإن�ص�ن من اإ�صالح �صورة �صالته، وال�صبق 

النبّي  و�صّية  ففي  الو�صول،  معراج  له  لتحّقق  نقّية  بي�ص�ء  تع�لى  اهلل  اإلى  لوائه�  برفع 

 عليه: »ي� �أب� ذر طوبى لأ�صح�ب �لألوية يوم �لقي�مة 
َّ

الأكرم P لأبي ذر ر�صوان اهلل

ب�لأ�صح�ر  �لم�ص�جد  �إلى  �ل�صّب�قون  وهم  �أل  �لجّنة،  �إلى  �لن��س  في�صبقون  يحملونه� 

. كم� اأّنه ل بّد للم�صّلي من مراع�ة حّق ال�صالة لأّن له� حّقً� عظيمً� 
(1( 

وغير �لأ�صح�ر..«

عليه، ولذلك ق�ل المت�صّدق ح�ل الركوع اأمير الموؤمنين علي Q: »من �أتى �ل�صالة 

، ولمعرفة حّق ال�صالة عليه يتوّجب اأن ُي�صغي ل�ص�حب ر�ص�لة 
(2( 

ع�رف�ً بحّقه� ُغفر له«

ل علين� ببي�نه�، فيقول: »وحّق  الحقوق مولن� الإم�م زين الع�بدين Q، والذي يتف�صّ

�ل�صالة �أن تعلم �أّنه� وف�دة �إلى �هلل عّز وجّل، و�أّنك فيه� ق�ئم بين يدي �هلل عّز وجّل، 

ف�إذ� علمت ذلك قمت مق�م �لذليل �لحقير �لر�غب �لر�هب �لر�جي �لخ�ئف �لم�صكين 

م لمن ك�ن بين يديه ب�ل�صكون و�لوق�ر، وُتقبل عليه� بقلبك، وُتقيمه�  �لمت�صّرع �لمعظِّ

)1) ال�صيخ الطو�صي، الأم�لي، �ض 529، 19 مجل�ض يوم الجمعة الرابع من المحرم �صنة �صبع و خم�صين و اأربعم�ئة.
)2) ال�صيخ ال�صدوق، الخ�ص�ل، ج 2، �ض 610، طبعة 1، جم�عة المدر�صين، قم.
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. وفي اآداب القي�م ج�ء عن الإم�م الر�ص� Q: »ف�إذ� �أردت �أن 
(1( 

بحدوده� وحقوقه�«

تقوم �إلى �ل�صالة، فال تقم �إليه� متك��صاًل ول متن�ع�ص�ً، ول م�صتعجاًل ول متالهي�ً، 

ولكن ت�أتيه� على �ل�صكون و�لوق�ر و�لتوؤدة، وعليك �لخ�صوع و�لخ�صوع، متو��صع�ً هلل 

�لوجل  ب�لطم�أنينة على  ر�جي�ً  �لخوف  و�صيم�ء  �لخ�صية،  عّز وجّل متخ��صع�ً، عليك 

قدميك  ف�صف  م���وله،  ي��دي  بين  �لمذنب  �لآب���ق  ك�لعبد  يديه  بين  فقف  و�ل��ح��ذر، 

و�ن�صب نف�صك، ول تلتفت يمين�ً و�صم�ًل، وتح�صب ك�أّنك تر�ه، ف�إْن لم تكن تر�ه، ف�إّنه 

 .
(2( 

ير�ك...«

آداب الصالة
 R وقول الو�صي، وبي�ن الإم�م ال�صج�د والر�ص� علي ،P من خالل و�صّية النبي

اإليه�  اللتف�ت  ال�صالة  ح�ل  لن�  ينبغي  التي  الآداب  من  مجموعة  هن�ك  اأّن  لن�  يّت�صح 

والحر�ض عليه�، والإتي�ن به�، وهذه الآداب تنق�صم اإلى ق�صمين:

ب�لطه�رة  والهتم�م  ب�ل�صالة مطلقً�،  الته�ون  والتي منه� عدم  �لظ�هرية:  �لآد�ب   .1

والنظ�فة وتح�صين الثي�ب، وال�صكون والت�أّني والطم�أنينة، وتخ�صي�ض مك�ن لل�صالة، 

النبّي  الم�صجد، كم� في و�صية  ال�صالة في  توؤّدى  واأن  الجم�عة،  والهتم�م ب�صالة 

لأبي ذر، ويلحق به� التخّتم والتعّطر.... والتعقيب�ت وغيره�.

�لآد�ب �لب�طنية: من ال�صروري اأن تتوّفر في ال�صالة بل في جميع العب�دات، واإذا لم   .2

تتوّفر - هذه الآداب - في نف�ض وروح الع�بد، ف�إّن عب�داته لن تنفع، بل تكون ك�صورة 

بال لّب، وتمث�ل بال حقيقة، وج�صد بال روح، وحرك�ت بال معنى، ومن هذه الآداب:

معرفة الإن�ص�ن اأم�م من يقف، ولمن ُي�صّلي، ومن ُين�جي.  .1

ح�صور القلب، عبر الخ�صوع والم�صكنة، وال�صعور ب�لفقر وال�صعف بين يدي اهلل تع�لى.  .2

)1) الإم�م ال�صج�د علي بن الح�صين بن علي R، ر�ص�لة الحقوق.
)2) ابن ب�بويه القمي، فقه الر�ص�، �ض 101، 7 ب�ب ال�صلوات المفرو�صة.



195 ّ ات ارةال اه الاثاتفا

.
َّ

الإخال�ض في النّية والعمل لأن لي�ض للعبد من �صالته اإل م� اأقبل به على اهلل  .3

ع لهذه الدني�. اأن ُي�صّلي الإن�ص�ن �صالة اأخر لحظة في حي�ته، اأي �صالة المودِّ  .4

تقديم ال�صالة على كّل اأمور هذه الدني�، وقد مررن� على ذكر هذه الآداب متفّرقة   .5

خالل الن�صف الأول من هذا الكت�ب، واأنت اأّيه� الق�رى العزيز مّمن تغنيه الكن�ية 

عن الت�صريح، ول يحت�ج مع الإ�ص�رة اإلى تو�صيح، كم� اأّن �ص�حب الآداب المعنوية 

.
(1( 

لل�صالة قد كفى علم�ء الأمة الكت�بة في هذا المبحث

اآلداب الظاهرية للصالة 
ومنه� التجّمل عند ال�صالة، وُي�صتحّب للم�صّلي الطيب لأّنه من الزينة، وال�صواك لأّنه 

من تم�م ذلك، ف�لإ�صالم دين النظ�فة فر�صه� منذ خم�صة ع�صر قرنً� وجعله� �صعيرة من 

�صع�ئر الإ�صالم، واأدبً� من اأهّم اآدابه الفردية والجتم�عية، واأمر اهلل تع�لى ب�لو�صوء، 

والغت�ص�ل والزينة عند ال�صالة واإتي�ن الم�ص�جد، وهذا كّله يجعل الم�صلم حري�صً� على 

النظ�فة الت�ّمة، في �صخ�صه وفي ملب�صه وفي بيته وفي م�صجده وفي �ص�رعه.

 السواك
الإم���م  ع��ن  ورد  فقد  تع�لى،  اهلل  وذك��ر  ال��ق��راآن،  طريق  ه��و  ال��ذي  ال��ف��ّم  تنظيُف 

ال�ص�دق Q ق�ل: »ق�ل ر�صول �هلل P: نّظفو� طريق �لقر�آن، قيل: ي� ر�صول �هلل 

.
(2( 

وم� طريق �لقر�آن، ق�ل: �أفو�هكم. قيل بم�ذ�. ق�ل: ب�ل�ّصو�ك«

ِبَغيِر  �أف�صُل ِمن �صبعيَن ركعًة  ِب�صو�ك  »ركَعت�ِن  اأّنه ق�ل:   P وروي عن ر�صول اهلل

. وقد وردت في ف�صل ال�صواك الكثير الكثير من الرواي�ت ال�صريفة.
(3(

�ِصو�ك«

)1) �صم�حة اآية اهلل العظمى ال�صيد روح اهلل المو�صوي الخميني } في �صفره العظيم الآداب المعنوية لل�صالة.
)2) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 2، �ض 22.

)3) ال�صيخ اليرقي، المح��صن، ج 2، �ض 382، ح 2344 عن الإم�م ال�ص�دق عن اآب�ئه R، وال�صيخ ال�صدوق، الخ�ص�ل، 
�ض 481، ح 52.
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الزّينَة عند كّل مسجد
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  خط�به:  وجليل  كت�به  محكم  في  العظيم  اهلل  ق�ل 

 .
پ چ )1)

اإلى  ق�م  Qاإذا  علي  بن  الح�صن  ك�ن  ق���ل:  اأّن��ه  اأب��ي خيثمة  بن  روي عن خيثمة 

ال�صالة لب�ض اأجود ثي�به، فقيل له: ي� بن ر�صول اهلل، ِلَم تلب�ض اأجود ثي�بك؟ فق�ل: »�إّن 

�هلل جميل ُيحّب �لجم�ل، ف�أتجّمل لرّبي، وهو يقول: چ ٻ ٻ پ پ پ چ، 

.
(2( 

حّب �أن �ألب�س �أجمل ثي�بي«
ُ
ف�أ

وروى الإم�م اأبي الح�صن الث�لث عن اآب�ئه ق�ل: ق�ل ال�ص�دق Q: »�إّن �هلل تع�لى 

ُيحّب �لجم�ل و�لتجّمل، ويكره �لبوؤ�س و�لتب�وؤ�س، ف�إّن �هلل عّز وجّل �إذ� �أنعم على عبد 

نعمة �أحّب �أن يرى عليه �أثره� قيل: وكيف ذلك؟ ق�ل: ُينّظف ثوبه، وُيطّيب ريحه، 

وُيح�ّصن د�ره، ويكن�س �أفنيته، حتى �أّن �ل�صر�ج قبل مغيب �ل�صم�س ينفي �لفقر، ويزد 

.
(3( 

في �لرزق«

َلُه اأبو َب�صير َعن َقوِلِه َتع�لى: چ ٻ ٻ پ 
َ
وق�ل الإم�م ال�ص�دق Qلّم� �َص�أ

 .
(4( 

ة ون�ِفلَة« پ پ چ: »هو �لَم�صُط ِعنَد كل �صالِة فري�صَ

الطيب
»ك�نت   :Q ال�ص�دق  اإم�من�  لقول  وغيره  ب�لم�صك  لل�صالة  التطّيب  وُي�صتحّب 

�أ �أخذه� بيده وهي رطبة، فك�ن �إذ� خرج عرفو�  لر�صول �هلل P مم�صكة �ذ� هو تو�صّ

)1) �صورة الأعراف، الآية 31.
)2) محمد بن م�صعود، تف�صير العي��صي، ج  2، �ض 12، �صورة الأعراف: اآية 31، طبعة 1، المطبعة العلمية.

)3) ال�صيخ الطو�صي، الأم�لي، ج 1، �ض 281.
)4) تف�صير العّي��صّي، ج 2، �ض 13، 25، ومن ل يح�صره الفقيه، ج 1، �ض 128، 318، نحوه. 
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.
(1(

�أّنه ر�صول �هلل بر�ئحته«

وروى عبد اهلل بن الح�رث ق�ل: »ك�نت لعلي بن �لح�صين Qق�رورة م�صك في 

 .
(2( 

م�صجده، ف�إذ� دخل �إلى �ل�صالة �أخذ منه، فتم�ّصح ِبِه«

ِبغيِر  �صالة  �صبعيَن  ِم��ن  �أف�صُل  ُمتطّيب  »���ص��الُة   :Q ال�ص�دق  الإم���م  وق���ل 

Q ُع �ُصجوِد �أبي عبِد �هلِل . وذكر الإم�م الر�ص� Qاأنه: »ك�ن ُيعَرُف مو�صِ
(3(

طيب«

 .
(4(

ِبطيِب ريِحِه«

التختّم بالفّضة
عن الإم�م الر�ص� عن اآب�ئه R عن اأمير الموؤمنين Qق�ل: خرَج عَلين� ر�صوُل 

، ف�صّلى ِبن�، فلّم� ق�صى �صالَتُه َدَفَعُه اإَليَّ  َجزٌع َيم�نيٌّ
 (5( 

ة اهلِل P وفي َيِدِه خ�تم ف�صّ

�لَجزِع  ِفي  الَة  �ل�صَّ �أنَّ  َعِلمَت  م�  �أَو  فيِه،  لِّ  و�صَ يميِنَك  في  ِب��ِه  تخّتم  عليُّ  »ي�  وق�ل: 

 (6(
الًة« �َصبعوَن �صَ

ة، ف�إّن ر�صول �هلل P ق�ل: م�  وق�ل اأمير الموؤمنين Q: »ل تخّتمو� بغير �لف�صّ

، و�ُصئل الإم�م ال�ص�دق Q عن الرجل يلب�ض 
(7(

طهرت كّف فيه� خ�تم من حديد«

.
(8(

الخ�تم فيه نق�ض مث�ل الطير اأو غير ذلك؟ ق�ل: »ل تجوز �ل�صالة فيه«

أداء الفرائض في المسجد
ويجب على الم�صلم اأن يعت�د النظ�فة والطه�رة دائمً� ويت�أّكد هذا اأكثر عندم� ي�أتي 

)1) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 3، �ض 315، ب�ب 43، ح 1.
)2) ثقة الإ�صالم الكليني، الك�في، ج 6، �ض 514، طبعة الدار الإ�صالمية.

)3) م. ن، �ض 511.
)4) م. ن.

« كم� نقله المجل�صي في البح�ر: ج 83، �ض 188. ُه َجزٌع َيم�نيٌّ )5) الظ�هر اأّن ال�صحيح: »في َيِدِه خ�َتٌم َف�صُّ
)6) ال�صيخ ال�صدوق، عيون اأخب�ر الر�ص�، ج 2، �ض 132.

)7) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 5، �ض 303، ب�ب 32، ح 4.
)8) م. ن، ج 4، �ض 443، ب�ب 46، ح 3.
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الم�صجد، فيكون نظيف الج�صد ح�صن المظهر، ق�ل اهلل تع�لى: چ ٻ ٻ ٻ ٻ 

نظيًف�،  متطّهًرا  للم�صجد  ي�أتي  اأن  له  م�صتحّب  الم�صلم  اأّن  وكم�   ،
چ)1) پ  پ  پ 

 للم�صّلين بنظ�فته و�صي�نته عن كّل م� يوؤذيهم، 
ً
اأن يكون الم�صجد مهّي�أ فكذلك ينبغي 

واإّنه لُيع�ب قوٌم م�صجدهم ي�صكو القذى والأذى لمن �صّلى فيه، األ واهلل م� اأعظم اأجر 

اأّن  النبوية  ال�صيرة  في  ُيروى  تع�لى،  اهلل  عند  وتطييبه  الم�صجد  تنظيف  يتوّلون  الذين 

ر�صول اهلل P حزن على المراأة ال�صوداء التي ك�نت تقّم الم�صجد عندم� م�تت، وطلب 

الو�صول اإلى قبره�، و�صّلى عليه� ودع� له�، واأثنى عليه� خيرًا.

 R ق�ل �ص�حب الدع�ئم: روين� عن جعفر بن محمد عن اأبيه عن اآب�ئه عن علي

اأّنه ق�ل: »ل �صالة لج�ر �لم�صجد �إل في �لم�صجد �إل �أن يكون له عذر، �أو به عّلة، فقيل 

.
(2(

له ومن ج�ر �لم�صجد ي� �أمير �لموؤمنين ق�ل: من �صمع �لند�ء«

وروى الإم�م ال�ص�دق عن اآب�ئه ق�ل: ق�ل اأمير الموؤمنين Q»ل �صالة لمن لم 

.
(3( 

ي�صهد �ل�صلو�ت �لمكتوب�ت من جير�ن �لم�صجد �إذ� ك�ن ف�رغ�ً �صحيح�ً«

وعن رزيق الخلق�ني ق�ل: �صمعت اأب� عبد اهلل Qيقول: »�صالة �لرجل في منزله 

جم�عة تعدل �أربع�ً وع�صرين �صالة، و�صالة �لرجل جم�عة في �لم�صجد تعدل ثم�ن 

و�أربعين �صالة م�ص�عفة في �لم�صجد، و�إّن �لركعة في �لم�صجد �لحر�م �ألف ركعة في 

�صو�ه من �لم�ص�جد، و�إّن �ل�صالة في �لم�صجد فرد�ً ب�أربع وع�صرين �صالة، و�ل�صالة في 

منزلك فرد�ً هب�ًء منثور�ً ل ي�صعد منه �إلى �هلل �صيء، ومن �صّلى في بيته جم�عة رغبة 

.
(4(

عن �لم�ص�جد فال �صالة له، ول لمن �صّلى معه، �إل من عّلة تمنع من �لم�صجد«

)1) �صورة الأعراف، الآية 31.
)2) الق��صي النعم�ن، دع�ئم الإ�صالم، ج1، �ض148، وم�صند زيد، ج 1، �ض 113 عن الإم�م زين الع�بدين عن اأبيه عن 

الإم�م علّي R، ولي�ض فيه »اإّل اأن يكون له عذر اأو به عّلة«.

)3) ال�صيخ الطو�صي، التهذيب، ج 3، �ض 261، ح 735 عن طلحة بن زيد، والحميري في قرب الإ�صن�د، �ض 145، ح 523 
.L نحوه عن اأبي البختري كالهم� عن الإم�م ال�ص�دق عن اأبيه

)4) ال�صيخ الطو�صي، الأم�لي، �ض 696، ح 1486.
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اإّن رجاًل ُي�صّلي بن�  Q ق�ل: قلُت له  روى اإبراهيم بن ميمون عن اأبي عبد اهلل 

.
(1( 

نقتدي به، فهو اأحّب اإليك اأو في الم�صجد؟ ق�ل: »�لم�صجد �أحّب �إلّي«

الدعاء عند االفتتاح
يقول ال�صيد ال�صريف المرت�صى عن افتت�ح ال�صالة: يفتتح ال�صالة ب�لتوجه ويقول: 

َن� ِمَن �ْلُم�ْصِرِكيَن، 
َ
ْر�َس َحِنيف�ً م�صلم� وم� �أ

َ
م�و�ِت و�لأ ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر �ل�صَّ »َوجَّ

ِمْرُت و�أن� 
ُ
الِتي وُن�ُصِكي وَمْحي�َي وَمم�ِتي هلِلِ َربِّ �ْلع�َلِميَن، ل �َصِريَك َلُه وِبذِلَك �أ �إِنَّ �صَ

.(2(
من �لم�صلمين«

روى ال�صيد بن ط�وو�ض ب�صنده عن ابن اأبي عمير عن الأزدي عن ال�ص�دق Qفي 

قبل  وق�ل  �ل�صالة،  �أق���م  »من  Qيقول لأ�صح�به:  �لموؤمنين  �أمير  »ك�ن  حديث: 

�أن يتج�وز عن  �لمح�صن  �أم��رت  �لم�صيء، وقد  �أت���ك  �أن ُيحرم وُيكّبر: ي� مح�صن قد 

�لم�صيء، و�أنت �لمح�صن و�أن� �لم�صيء، فبحّق محمد و�آل محمد �صلِّ على محمد و�آل 

محمد، وتج�وز عن قبيح م� تعلم مّني، فيقول �هلل: مالئكتي ��صهدو� �أّني قد عفوت 

.
(3( 

عنه، و�أر�صيت �أهل تبع�ته«

في  »يجزيك  Qق�ل:  الب�قر  جعفر  اأب��و  الإم���م  مولن�  عن  زرارة  �صحيح  وفي 

�ل�صالة من �لكالم في �لتوّجه �إلى �هلل �أن تقول: وّجهت وجهي للذي فطر �ل�صمو�ت 

�إّن �صالتي ون�صكي  �أن� من �لم�صركين  �إبر�هيم حنيف�ً م�صلم�ً وم�  و�لأر�س على مّلة 

و�أن��� من �لم�صلمين  م��رت 
ُ
�أ �لع�لمين ل �صريك له، وبذلك  ومحي�ي ومم�تي هلل رّب 

.
(4( 

»ويجزيك تكبيرة و�حدة«

)1) ال�صيخ الطو�صي، تهذيب الأحك�م، ج 3، �ض 261، ح 734.
)2) ال�صيد المرت�صى، جمل العلم والعمل، �ض 59. )ن�صخة الكترونية(.

)3) ال�صيد علي بن مو�صى ابن ط�وو�ض الح�صني، فالح ال�ص�ئل ونج�ح الم�ص�ئل، �ض 155، ذكر م� نريد و�صفه من اأحك�م 
الأذان والإق�مة، طبعة 1، ب�صت�ن الكت�ب، قم.

)4) ال�صيخ الطو�صي، تهذيب الأحك�م، ج 2، �ض 67 - 68.
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وروى ف�ص�لة عن اأب�ن وابن وهب ق�ل. ق�ل اأبو عبد اهلل Q: اإذا قمت اإلى ال�صالة 

قّدم �إليك محمد�ً P بين يدي ح�جتي، و�أتوّجه به �إليك، ف�جعلني 
ُ
فقل: »�للهم �إّني �أ

مقبولًة،  به  �صالتي  و�جعل  �لمقّربين،  ومن  و�لآخ���رة،  �لدني�  في  عندك  وجيه�ً  به 

.
(1( 

وذنبي به مغفور�ً، ودع�ئي به م�صتج�ب�ً، �إّنك �أنت �لغفور �لرحيم«

االستعاذة 
جيم، واللجوء اإلى كهفه  يط�ن الرَّ ل بدَّ قبل البدء ب�لقراءة من ال�صتع�ذة ب�هلل من ال�صَّ

يط�ن قد اأق�صم على القعود على ال�صراط الم�صتقيم لي�صّد الموؤمنين  الح�صين لأّن ال�صَّ

. لذا اأمرن� اهلل تع�لى ب�للجوء اإليه، 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ )2) چ  عنه: 

 .
وال�صتع�ذة به من �صّر ال�صيط�ن: چ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ)3)

الِقراَءِة:  ُه ك�ن يقوُل قبل  اأنَّ  P النبّي َعِن  اأبو �صعيد الخدرّي  الب�ب روى  وفي هذا 

 .
(4( 

جيِم« يط�ِن �لرَّ »�أعوُذ ِب�هلِل ِمَن �ل�صَّ

َذ  فتعوَّ Qالَمغِرَب،  اهلِل  َعبِد  اأبي  َخلَف  لَّيُت  �صَ ق�ئاًل:  �َصدير  بن  َحن�ن  لن�  ونقل 

روِن«  جيم، و�أعوُذ ِب�هلِل �أن َيح�صُ يط�ِن �لرَّ ميِع �لَعليِم ِمَن �ل�صَّ ِجه�رًا: »�أعوُذ ِب�هلِل �ل�صَّ

 .
(5( 

حيِم حمِن الرَّ ثم جهَر ِبِب�صِم اهلِل الرَّ

ك�ن هذا �صردًا �صريعً� لبع�ض الآداب الظ�هرية لل�صالة وبقدر م� اّت�صعت هذه الأوراق، 

و�صنكمل ذكر بقية الآداب متفّرقة في الدرو�ض الق�دمة اإن �ص�ء اهلل تع�لى، و�صلى اهلل 

على �صيدن� ُمحمد واآله الط�هرين.

)1) ثقة الإ�صالم الكليني، االك�في، ج 3، �ض 309، ب�ب القول عند دخول الم�صجد والخروج منه.
)2) �صورة الأعراف، الآية 16. 

)3) �صورة النحل، الآية 98.
)4) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 6، �ض 135، ح 7547 نقاًل عن الذكرى.

)5) الحميري، قرب الإ�صن�د، �ض 124، ح 436، وال�صيخ الطو�صي، تهذيب الأحك�م، ج 2، �ض 289، ح 1158، وفيه »فتعّوذ 
ب�إجه�ر ثّم جهر بب�صم اهلل الرحمن الرحيم«.
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الِة من المستحبّات واآلداب ما يَنبَغي بَعَد الصَّ

الِة  عاء َبعَد ال�صَّ كِر والدُّ 1. التعقيبات؛ َف�صُل الذِّ

روي عن الإم�م الب�قر Q- في َقوِل اهلِل َتب�َرَك وَتع�لى: چ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ع�ِء ِمن  الَة َبعَد �أن ُت�َصلَِّم و�أنَت ج�ِل�ٌس َف�ن�َصب ِفي �لدُّ يَت �ل�صَّ : »�إذ� َق�صَ
ې ې چ)1)

ع�ِء َف�رَغب �إَلى �هلِل َتب�َرَك وَتع�لى �أن َيَتَقبَّلَه�  ني� و�لآِخَرِة، و�إذ� َفَرغَت ِمن �لدُّ �أمِر �لدُّ

.
(2(

ِمنَك«

وروي عن الإم�م ال�ص�دق Q- في َقوِل اهلِل عّز وجّل: چ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ِة َكَف�صِل  ِة �إّي�َك �أن َتَدَعُه، َف�إِنَّ َف�صلَُه َبعَد �لَفري�صَ ع�ُء َبعَد �لَفري�صَ ې ې چ: »�لدُّ
 .

(3(
ِة َعلَى �لّن�ِفلَِة« �لَفري�صَ

م�ُس   َحّتى َتطُلَع �ل�صَّ
َ
الَة �لَفجِر ُثمَّ َقَعَد َيذُكُر �هلل وعن ر�صول اهلل P: »َمن �صّلى �صَ

 .
(4(

َوَجَبت َلُه �لَجنَُّة«

 .
(5(

زِق« وعن الإم�م علّي Q: »�لتَّعقيُب َبعَد �لَغد�ِة وَبعَد �لَع�صِر َيزيُد ِفي �لرِّ

 .
(6(

اًل« الِة َتَنفُّ ُل ِمَن �ل�صَّ ِة �أف�صَ ع�ُء َبعَد �لَفري�صَ وعن الإم�م الب�قر Q: »�لدُّ

لَو�ِت �لَخم�َس في   عّز وجّل َفَر�َس َعلَيُكُم �ل�صَّ
َ
وعن الإم�م ال�ص�دق Q: »�إنَّ �هلل

 .
(7(

لَو�ِت« ع�ِء في �أدب�ِر �ل�صَّ ِل �ل�ّص�ع�ِت، َفَعلَيُكم ِب�لدُّ �أف�صَ

)1) �صورة ال�صرح، الآيت�ن 7 - 8.
.Q 2) قرب الإ�صن�د، �ض 7، 22 عن م�صعدة بن �صدقة عن الإم�م ال�ص�دق(

)3) دع�ئم الإ�صالم، ج 1، �ض 166.
)4) م�صند اأبي يعلى، ج 2، �ض178، 1485، اإتح�ف ال�ص�دة، 5، �ض128 كالهم� عن �صهل بن مع�ذ عن اأبيه.

)5) الخ�ص�ل: 504، 2 عن �صعيد بن عالقة.
)6) الك�في،ج 3، �ض342، 5، التهذيب، ج 2، �ض103، 389، الفقيه، ج 1، �ض 328، وزاد في اآخره »وبذلك جرت ال�صّنة« 

كّله� عن زرارة، دع�ئم الإ�صالم، ج 1، �ض166.

)7) الخ�ص�ل، �ض 278، 23 عن حّم�د بن عي�صى، تف�صير القّمي، ج1، �ض67 ولي�ض فيه »الخم�ض«.
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�هلِل، وَحقٌّ  َفُهَو �َصيُف  �أخرى  �إلى  َب  وَعقَّ ة  َفري�صَ الة  ّلى �صَ »َمن �صَ  :Q وعنه 

 .
(1(

َعلَى �هلِل �أن ُيكِرَم �َصيَفُه«

2. التَّكبيُر َثالًثا

 .
(2(

الإم�م الب�قر Q: »�إذ� �َصلَّمَت َف�رَفع َيَديَك ِب�لتَّكبيِر َثالًث�«  -

َبعَد  �لُم�َصّلي  ُيَكبُِّر  ِعلَّة  »لأِيِّ   :Q اهلِل  َعبِد  لأِبي  ُقلُت  ُعَمر:  بُن  ُل  الُمَف�صَّ  -

�صح�ِبِه 
َ
ِب�أ ّلى  َة �صَ َمكَّ َفَتَح  َلّم�   P َّلنَّبي� ِلنَّ  َفق�َل:  َيَديِه؟  ِبه�  َيرَفُع  �لتَّ�صليِم َثالًث� 

 َوحَدُه 
ُ
�صَوِد، َفلَّم� �َصلََّم َرَفَع َيَديِه وَكبََّر َثالًث� وق�َل: ل �إلَه �إلَّ �هلل

َ
هَر ِعنَد �لَحَجِر �لأ �لظُّ

حز�َب َوحَدُه، َفلَُه �لُملُك 
َ
َوحَدُه وحَدُه، �أنَجَز َوعَدُه، وَن�َصَر َعبَدُه، و�أَعزَّ ُجنَدُه، وَغلََب �لأ

وَلُه �لَحمُد، ُيحيي وُيميُت، وُهَو َعلى ُكلِّ �َصيء َقديٌر، ُثمَّ �أقَبَل َعلى �أ�صح�ِبِه َفق�َل: ل 

الة َمكتوَبة، َف�إِنَّ َمن َفَعَل ذِلَك َبعَد  َتَدعو� هَذ� �لتَّكبيَر، وهَذ� �لتَّكبيُر في ُدُبِر ُكلِّ �صَ

�لتَّ�صليِم وق�َل هَذ� �لَقوَل، ك�َن َقد �أّدى م� َيِجُب َعلَيِه ِمن �ُصكِر �هلِل - َتع�لى ِذكُرُه - َعلى 

 .
(3(

َتقوَيِة �لإِ�صالم وُجنِدِه«

3. ِقراَءُة اآَيِة الُكر�صيِّ 

الِة �لَمكتوَبِة، َف�إِنَُّه  ، َعلَيَك ِبِتالَوِة �آَيِة �لُكر�صيِّ في ُدُبِر  �ل �صَّ ر�صول اهلل P: »ي� َعليُّ

 .
(4(

ّديٌق، �أو �َصهيٌد« ، �أو �صِ ل ُيح�ِفظ َعلَيه� �إّل َنبيٌّ

الة َمكتوَبة َلم َيُحل َبيَنُه وَبيَن   �آَيَة �لُكر�صيِّ في ُدُبِر ُكلِّ �صَ
َ
وهن عنه P: »َمن َقَر�أ

 .
(5(

ُدخوِل �لَجنَِّة �إلَّ �لَموُت«

)1) الك�في، ج 3، �ض341، التهذيب، ج 2، �ض103، المح��صن، ج 1، �ض123، كّله� عن من�صور بن يون�ض عّمن ذكره، عوالي 
الالآلي، ج 1، �ض332.

)2) م�صتدرك الو�ص�ئل، ج 5، �ض52، نقاًل عن فالح ال�ص�ئل عن زرارة ون�صخته المطبوعة خ�لية منه�.
)3) م�صتدرك الو�ص�ئل، ج 5، �ض52، نقاًل عن فالح ال�ص�ئل ون�صخته المطبوعة خ�لية منه�.

ج1،  الإ�صالم،  دع�ئم   ،L اأبيه  عن  ال�ص�دق  الإم�م  عن  علوان  بن  الح�صين  عن   415 �ض118،  الإ�صن�د،  قرب   (4(
�ض168.

م�مة؛ 
ُ
اأ اأبي  كّله� عن  ال�ص�دة، ج5، �ض98  اإتح�ف   ،7532 الكبير، ج8، �ض114،  المعجم  والليلة، �ض48،  اليوم  عمل   (5(

مك�رم الأخالق: 2، 43، 2099 عن الإم�م علّي Qعنه P، ج�مع الأخب�ر، �ض 125، 242. 
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4. ِقراَءُة التَّوحيِد 

 ِمَن �لحوِر 
ُ
َجُه �هلل ة َع�صًر� َزوَّ  �لتَّوحيَد ُدُبَر ُكلِّ َفري�صَ

َ
ر�صول اهلل P: »َمن َقَر�أ  -

 .
(1(

�لعيِن«

 
َ
َيقَر�أ �أن  َيَدع  �لآِخ��ِر َفال  و�لَيوِم  ِب�هلِل  ُيوؤِمُن  ك�َن  »َمن   :Q ال�ص�دق  الإم�م   -

ني�  َلُه َخيَر �لدُّ  
ُ
ه� َجَمَع �هلل

َ
َقَر�أ َف�إِنَُّه َمن  �أَح��ٌد،   

ُ
ِبُقل ُهَو �هلل ِة  ُدُبِر �لَفري�صَ في 

 .
(2(

و�لآِخَرِة وُغِفَر َلُه وِلو�ِلَديِه وم� َوَلد�«

R بيِّ واآِلِه الُة َعَلى النَّ 5. ال�صَّ

 ،P ِّلنَّبي� َعلَى  َفلُي�َصلِّ  الِتِه  �لَعبُد ِمن �صَ َفَرَغ  »�إذ�   :Q روي عن الإم�م علّي 

 .
(3(

َجُه ِمَن �لحوِر �لعيِن« ُلُه �أن ُيَزوِّ
َ
 �لَجنََّة، وَي�صَتجيُر ِب�هلِل ِمَن �لّن�ِر، وَي�ص�أ

َ
ُل �هلل

َ
وَي�ص�أ

 O 6. َت�صبيُح فاِطَمَة

هر�ِء O َقبَل �أن  َح َت�صبيَح ف�ِطَمَة �لزَّ روي عن الإم�م ال�ص�دق Q: »َمن �َصبَّ

 .
(4(

 َلُه و  ل َيبَد�أ ِب�لتَّكبيِر«
ُ
ِة َغَفَر �هلل الِة �لَفري�صَ َيثِنَي ِرجلَيِه ِمن �صَ

الة �أَح��بُّ �إَل��يَّ ِمن  عنه Q: »َت�صبيُح ف�ِطَمَة O في ُكلِّ َيوم في ُدُب��ِر ُكلِّ �صَ

 .
(5(

الِة �ألِف َركَعة في ُكلِّ َيوم« �صَ

ج1،  العّم�ل،  كنز  منه�؛  خ�لية  المطبوعة  ون�صخته  الأمين  البلد  عن  نقاًل   5444 �ض105،   ،5 الو�ص�ئل،ج  م�صتدرك   (1(
َجُه...«.  َلُه ِر�صواَنُه َومغِفَرَتُه« مك�ن »َزوَّ

ُ
�ض599، 2732 عن ابن عّب��ض وفيه »اأوَجَب اهلل

)2) الك�في، ج 2، �ض622، 11، ثواب الأعم�ل، �ض 156، 4، عّدة الداعي، �ض 279 كّله� عن اأبي بكر الح�صرمي، الدعوات: 
216، 583 عن الإم�م ال�ص�دق Q، اأعالم الدين: 386.

)3) الخ�ص�ل، �ض 630، 10 عن اأبي ب�صير ومحّمد بن م�صلم عن الإم�م ال�ص�دق عن اآب�ئه R، تحف العقول، �ض 85 
نحوه.

)4) الك�في، ج 3، �ض 342، 6، التهذيب، ج 2، �ض105، 395، ثواب الأعم�ل، �ض196، 4، عوالي الالآلي، ج1، �ض332، 90 
كّله� عن ابن �صن�ن، الفقيه، ج1، �ض320، 946، قرب الإ�صن�د، �ض 4، 11 وفيه »قبل اأن يثني رجليه بعد ان�صرافه من 

�صالة الغداة«.

)5) الك�في: 3، 343، 15، التهذيب، ج 2، �ض105، 399، ثواب الأعم�ل، �ض196، 3، مك�رم الأخالق،ج 2، �ض29، 2062، 
فالح ال�ص�ئل، �ض135 كّله� عن اأبي خ�لد القّم�ط، تنبيه الخواطر، ج 1، �ض301، ك�صف الغّمة، ج2، �ض97، عوالي 

.Q الالآلي، ج1، �ض333، 91 عن الإم�م الب�قر
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ين  7. َتعفيُر الَخدَّ
 (1(

ّلى َلم َينَفِتل روي عن الإم�م ال�ص�دق Q: »ك�َن مو�َصى بُن ِعمر�َن Q�إذ� �صَ

 .
(2(

ر�ِس«
َ
ي�َصَر ِب�لأ

َ
ُه �لأ ر�ِس وَخدَّ

َ
يَمَن ِب�لأ

َ
ه �لأ َق َخدَّ َحّتى ُيل�صِ

 عّز وجّل �إلى مو�صى Q�أن ي� مو�صى، �أَتدري ِلَم 
ُ
وعنه عنه Q: »�أوَحى �هلل

 َتب�َرَك وَتع�لى 
ُ
وَحى �هلل

َ
، وِلَم ذ�َك؟ ق�َل: َف�أ ��صَطَفيُتَك ِبَكالمي دوَن َخلقي؟ ق�َل: ي� ربِّ

�أَذلَّ لي َنف�ًص�  �أَح��ًد�  �أِجد فيِهم  َقلَّبُت ِعب�دي َظهًر� ِلَبطن َفلَم  �إّني  �أن ي� مو�صى،  �إَليِه 

 .
(3(

ر�ِس«
َ
ر�ِب - �أو ق�َل: َعلَى �لأ َك َعلَى �لتُّ لَّيَت َو�َصعَت َخدَّ ِمنَك. ي� مو�صى، �إنََّك �إذ� �صَ

)1) انفتَل فالن عن �صالته: اأي ان�صرَف )ل�ص�ن العرب، ج 11، �ض514(.
)2) التهذيب، ج 2، �ض110، 414، الفقيه، ج1، �ض332، 974، علل ال�صرائع، �ض57، 2 كّله� عن اإ�صح�ق بن عّم�ر، م�صك�ة 

الأنوار، �ض 228.

)3) الك�في، ج 2، �ض123، 7 عن علّي بن يقطين عّمن رواه، الفقيه، ج1، �ض 332، 975 عن الإم�م الب�قر Q، علل 
.Q ال�صرائع،  ج1، �ض56، 1 عن علّي بن يقطين عن رجل عن الإم�م الب�قر
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المفاهيم الرئيسة
المتعلِّقة ب�ل�صالة والتي ينبغي  ال�صريفة على مجموعة من الآداب  ة  ال�صنَّ اأّكدت   -

اإلى ق�صمين:  اإليه� والحر�ض عليه�، والإتي�ن به�، وهذه الآداب تنق�صم  اللتف�ت 

اآداب ظ�هرية، واآداب ب�طنية.

ل ُيمكن للم�صّلي اأن يطوي اأّي طريق من طرق معراج ال�صالة، اإّل ب�لبدء ب�لآداب   -

الظ�هرة لل�صالة، وم� لم يت�أّدب الم�صّلي به� فلن يح�صل على �صيء من حقيقة 

ال�صالة واآدابه� المعنوية.

في  ال�صواك  وا�صتعم�ل  الج�صدية،  النظ�فة  على  الحف�ظ  الظ�هرية  الآداب  من   -

تنظيف الفّم الذي هو طريق القراآن، والتزّين عند كّل م�صجد، والتطّيب ب�لم�صك 

ة. وغيره، والتخّتم ب�لف�صّ

 للم�صّلين بنظ�فته و�صي�نته عن كّل م� يوؤذيهم.
ً
-  ينبغي اأن يكون الم�صجد مهّي�أ

ُي�صتحّب اإتي�ن الفرائ�ض الخم�ض في الم�ص�جد، عن علي R اأّنه ق�ل: ل �صالة   -

لج�ر الم�صجد اإل في الم�صجد.

م�واِت  ال�صَّ َفَطَر  ِللَِّذي  َوْجِهَي  ْهُت  »َوجَّ والقول:  ب�لتوّجه  ال�صالة  افتت�ح  ُي�صتحّب   -

الِتي وُن�ُصِكي وَمْحي�َي وَمم�ِتي  َن� ِمَن اْلُم�ْصِرِكيَن، اإِنَّ �صَ
َ
ْر�َض َحِنيفً� م�صلم� وم� اأ

َ
والأ

ِمْرُت واأن� من الم�صلمين«، ول بدَّ قبل البدء 
ُ
هلِلِ َربِّ اْلع�َلِميَن، ل �َصِريَك َلُه وِبذِلَك اأ

جيم. يط�ن الرَّ ب�لقراءة من ال�صتع�ذة ب�هلل من ال�صَّ

ال�صيرة  واأّكدته�  الرواي�ت  في  ُذكرت  عّدة  ب�أمور  التعقيب  الِة  ال�صَّ َبعَد  ُي�صتحّب   -

�صورة  وق��راءة  ثالثً�،  والتكبير  والدع�ء  الذكر  وهي   R البيت  لأهل  العملية 

.O وَت�صبيُح ف�ِطَمَة ،R بيِّ واآِلِه الُة َعَلى النَّ التوحيد واآية الكر�صي، وال�صَّ

Q ك�َن مو�َصى بُن ِعمراَن :Q ين فقد روي عن الإم�م ال�ص�دق َتعفيُر الَخدَّ  -

ر�ض. 
َ
ي�َصَر ِب�لأ

َ
ُه الأ ر�ِض وَخدَّ

َ
يَمَن ِب�لأ

َ
ه الأ َق َخدَّ ّلى َلم َينَفِتل َحّتى ُيل�صِ اإذا �صَ





أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

يفهم تف�صير �صورة الف�تحة ودللته�. . 1

يفهم تف�صير �صورة التوحيد ودللته�. . 2

يتف�عل مع مع�ني ال�صورتين في ال�صالة. . 3

الحمد والتوحيد في الصالة

الدرس الخامس عشر





مقّدمة
بين يدي الأّمة �صورت�ن عظيمت�ن يقروؤهم� الم�صلمون ويحفظونهم� ويتلوهم�، ال�صغير 

ال�صورتين يقروؤه�  اإحدى ه�تين  المتعّلم،  المتعّلم وغير  الذكر والأنثى،  منهم والكبير، 

وال�صورت�ن معً� تر�صم�ن طريق  ون�فلته�،  كّله� فر�صه�  ال�صلوات  والم�صلمة في  الم�صلم 

الهداية و�صبيل النج�ة، بل تحوي�ن مجمل مق��صد القراآن العظيمة، ومع�نيه الع�لية، من 

الحكم العلمية، والأحك�م العملية، فلئن ك�ن مجمل مق��صد القراآن ومع�نيه الثن�ء على 

اهلل تع�لى ثن�ًء ج�معً�، وو�صفه بجميع المح�مد، وتنزيهه عن جميع النق�ئ�ض، وتفّرده 

و�صبيل  والجزاء،  الع�قبة  وبي�ن  والوعيد  والوعد  والنهي  الأمر  ثم  والإلوهية،  ب�لربوبية 

وتهذيب  والمع�مالت،  والعب�دات  والأمث�ل،  والمواعظ  ال�ص�لين،  وطريق  الموؤمنين، 

الأخالق، واآداب ال�صرع من اأعم�ل القلوب والجوارح، لئن ك�نت كّل هذه المع�ني الجليلة 

هي المق��صد؛ فلقد حوت كّل ذلك ه�ت�ن ال�صورت�ن العظيمت�ن اإّنهم� ف�تحة الكت�ب اأم 

القراآن وال�صبع المث�ني واأخته� �صورة التوحيد والإخال�ض ال�صف�ء الت�م، والدواء الن�جع، 

حّقهم�،  واأعط�هم�  قدرهم�  عرف  لمن  والفالح،  الغنى  ومفت�ح  والغّم،  الهّم  ودافعت� 

واأح�صن تالوتهم� وفهم معن�هم�، وتدّبر المراد منهم�، ف�لتدّبر طريق الخ�صوع، والفهم 

معيٌن على ح�صن العمل، والم�صلم في اأم�ّض الح�جة اإلى معرفة مع�ني ه�تين ال�صورتين 

على  فوقف  الب�صيرة،  بنور  ونظر  العظيمة،  مع�نيهم�  ت�أّمل  فمن  مراميه�.  واإدراك 

ّمه�ت المط�لب الع�لية، ودق�ئق التوجيه�ت ال�ص�مية، 
ُ
اأ�صرارهم� وم� ا�صتملت� عليه من اأ

والحكم والأحك�م، تبّين له اأّن اأّم الكت�ب اأّوله� رحمة، واأو�صطه� هداية، واآخره� نعمة، 

وحّظ العبد من النعمة على قدر حّظه من الهداية، وحّظه من الهداية على قدر حّظه من 
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الرحمة، فع�د الأمر كّله اإلى نعمة اهلل وهدايته ورحمته، وعرف اأّن روؤية التوحيد المحكّية 

في كّل القراآن وفي مئ�ت الآي�ت، ب�صي�ق�ت وعب�رات مختلفة؛ ج�ءت في �صورة التوحيد 

ن�فيًة ومبطلًة لأّي ُمّدٍع لالألوهية، فمن حّقق مع�ني �صورة الف�تحة و�صورة التوحيد ِعلمً� 

ومعرفًة وعماًل وح�ًل، فقد ف�ز ب�أوفر ن�صيب، و�ص�رت عبودّيته مع التوفيق والإخال�ض 

عبودية الذين ارتفعت درجتهم نحو مراتب الكم�ل والإ�ص�بة.

سورة الفاتحة وأسماؤها
بعد اأن يتلّفظ الم�صّلي بتكبيرة الإحرام يكون عملّيً� قد اأ�صبح في ح�لة �صالة، وعليه 

اأن يقراأ ف�تحة الكت�ب ثّم �صورة ك�ملة من القراآن، وهو في ح�ل الوقوف، و�صورة الف�تحة 

اآي�ت  التي يقروؤه� الم�صّلي في ال�صلوات كّله� فر�صه� ون�فلته� �صورة مكية، وهي �صبع 

بال خالف، واأ�صم�وؤه�:

اأّم القراآن.  .1

بيته  اأه��ل  وا�صتعمله�   ،P اهلل ر�صول  عليه�  اأطلقهم�  �صفت�ن  وهم�  الكت�ب،  اأّم   .2

واأ�صح�به، والرواي�ت م�صتفي�صة عند جميع الم�صلمين في ذلك. 

 .
ال�صبع المث�ني: لقول اهلل تع�لى: چ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ)1)  .3

.
القراآن العظيم: لقوله تع�لى: چ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ )2)  .4

 .
الحمد: لقول اهلل تع�لى: چ پ پ پ پ چ )3)  .5

. ولأّنه� 
(4( 

ف�تحة الكت�ب: لقول النبي P: »ل �صالة لمن لم يقر�أ بف�تحة �لكت�ب«  .6

ُيفتح به� القراءة في ال�صالة.

)1) �صورة الحجر، الآية 87.

)2) �صورة الحجر، الآية 87.
)3) �صورة الف�تحة، الآية 2.

)4) ال�صيخ عبد الح�صين اأحمد الأميني النجفي، الغدير، ج 8، �ض 174، ج�ء بم�ص�در لهذا الحديث تعد خير اأر�صيف.
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وبين  بيني  �ل�صالة  »ُق�ّصمت  رّب��ه:  عن  يرويه  فيم�   P الأكرم النبّي  عن  وروي 

عبدي ن�صفين، ف�إذ� ق�ل �لعبد �لحمد هلل رّب �لع�لمين، ق�ل �هلل: حمدني عبدي..

هذا  وفي  اأخرى،  اأ�صم�ء  وله�  فيه�،  �صرط  لأّنه�  �صالة  الف�تحة  ف�ُصّميت 
 
.
(1(

�لحديث«

القدر كف�ية.

الجهر ببسم اهلل الرحمن الرحيم
في العيون، عن الإم�م الر�ص� Q: في معنى قوله: ب�صم اهلل ق�ل Q: »يعني 

�أ�ِصُم على نف�صي ِب�ِصمٍة من �صم�ت �هلل عّز وجّل، وهي �لعب�دة، قيل له: م� �ل�صمة؟ ق�ل 

.
(2( 

�لعالمة«

قيل  وقد  ال�صريفة،  الرواي�ت  من  الكثير  ٻچ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ف�صل  في  ورد  وقد 

من  اأهي  چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  عن  اأخبرن�  الموؤمنين:  اأمير  الموؤمنينQي�  لأمير 

ف�تحة الكت�ب؟ ق�ل Q: »نعم ك�ن ر�صول �هلل P يقر�أه� ويعّده� �آية منه�، ويقول: 

، وينبغي الإتي�ن به� عند افتت�ح كّل اأمر عظيم 
(3( 

ف�تحة �لكت�ب هي �ل�صبع �لمث�ني«

 R �� تبعً� لأئّمة الهدى من اأهل بيت النبّوة  اأو �صغير لُيب�رك اهلل فيه. وقد اأجمعن� 

على اأّنه� اآية ت�ّمة من ال�صبع المث�ني، ومن كّل �صورة من القراآن العظيم م� خال براءة، 

واأّن من تركه� في ال�صالة عمدًا بطلت �صالته �صواء اأك�نت فر�صً� اأم ك�نت نفاًل، واأّنه 

فيه،  ُيخ�فت  فيم�  به�  الجهر  ي�صتحّب  واأّنه  ب�لقراءة،  فيه  فيم� يجهر  به�  الجهر  يجب 

واأّنه� بع�ض اآية من �صورة النمل، ون�صو�ض اأئّمتن� في هذا كّله مت�ص�فرة متواترة تواترًا 

اأبي عبد اهلل  معنويً�، واأ�ص�ليبه� ظ�هرة في الإنك�ر على مخ�لفيهم فيه�، كقول الإم�م 

ال�ص�دق Q »م�لهم؟! عمدو� �إلى �أعظم �آية في كت�ب �هلل عّز وجّل، فزعمو� �أّنه� 

Q عن اآب�ئه عن اأمير الموؤمنينQ �1) ال�صيخ ال�صدوق، عيون اأخب�ر الر�ص�، ج 1، �ض 300، ب�ب 28، عن الر�ص(
ق�ل: لقد �صمعت ر�صول اهلل P يقول: ق�ل اهلل عّز وجّل:.. الحديث.

)2) م. ن، ج 1، �ض 261، ب�ب 26.
)3) م. ن، �ض 301.
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.
(1( 

بدعة �إذ� �أظهروه�، وهي ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم«

ب�لت�صمية  الجهر  اأّن  اأن �ص�ق ثالث حجج على  الرازي في تف�صيره بعد  الفخر  وق�ل 

الرحمن  اهلل  بب�صم  الجهر  مذهبه  ك�ن  عنه  اهلل  ر�صي  علّيً�  اأن  ال�صالة:  في  م�صروع 

في عقلي  را�صخة  نف�صي  في  قوية  الحّجة  اإّن هذه  واأق��ول  ال�صلوات،  الرحيم في جميع 

ل تزول البّتة ب�صبب كلم�ت المخ�لفين،.. واأّم� اأّن علي بن اأبي ط�لب Qك�ن يجهر 

اهتدى،  فقد  ط�لب  اأبي  بن  بعلي  دينه  في  اقتدى  ومن  ب�لتواتر،  ثبت  فقد  ب�لت�صمية، 

.
(2(

والدليل عليه قوله Q: »�للهم �أدر �لحّق مع علي حيث د�ر«

أعّم المدائح
في ال�صالة يتعّرف الم�صّلي على م�ص�مين ق�صٍم من القراآن، وتعّوده ال�صالة اأي�صً� 

القراآن  م�ص�مين  واأول  به،  الفكرّي  والرتب�ط  تدّبره،  القراآن  مف�هيم  في  التفّكر  على 

پ پ پ پ ڀ ڀ  چ  الحمد  الم�صلي هي �صورة  به�  يبداأ  التي  الكريم 

وحمده  الح�صنى،  اأ�صم�ئه  بذكر  البتداء  فعلَّمه�  الأّم��ة،  هذه  اهلل  اأّدب   ،
(3( چ  ڀ 

�صوؤونهم  المهم من  واأقوالهم، وقبل  اأفع�لهم  ب�ٍل من  اأم�م كّل ذي  العظمى،  اآلئه  على 

وح�ج�تهم، فتكون بداية الم�صّلي ب�لحمد الذي هو اأو�صع ال�صف�ت، واأعّم المدائح، وقد 

�أّن �هلل عّرف عب�ده بع�س نعمه  »هو  Qعن تف�صيره�، فق�ل:  �ُصِئل اأمير الموؤمنين 

عليهم جماًل �إذ ل يقدرون على معرفة جميعه� ب�لتف�صيل، لأّنه� �أكثر من �أن ُتح�صى 

وكّل حمٍد 
 (4( 

�أو ُتعرف، فق�ل: قولو� �لحمد هلل على م� �أنعم به علين� رّب �لع�لمين..«

ومدٍح وت�صبيح وتنزيٍه وتقدي�ٍض وجالٍل واإكرام، فلرّبن� جّل �ص�أنه اأكمله واأتّمه واأدومه.

ال�صموات  م� في  كلُّ  والق�ِدر عليه،  �صيٍء وخ�لقه  كلِّ  رّب  اأي:  چ  پ پ  چ 

)1) �صرف الدين والملة ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين المو�صوي، م�ص�ئل فقهية، �ض 23، مركز الأبح�ث العق�ئدية.
)2) فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي، مف�تيح الغيب، ج 1، �ض 168، طبعة 1: دار الكتب العلمية.

)3) �صورة الف�تحة، الآيت�ن 2 - 3.
)4) ال�صيخ ال�صدوق، عيون اأخب�ر الر�ص�، ج 1، �ض 282، ب�ب 28.
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ِته وتحت َقهِره، فُيدرك الم�صّلي اأّن رّبه الذي يقف بين يديه  والأر�ض عبٌد له وفي قب�صَ

وح�لته�  الرحمِة  مع�ني  كلَّ  ت�صتغِرق  فٌة  �صِ ڀچ:  ڀ  چ  الك�ئن�ت  جميع  رّب 

ومج�لته�، وهم� م�أخوذان مَن الّرحمة، ف�لّرحمن رحمٌة ع�ّمة بجميع الخلِق، والّرحيم 

�إله كّل  ة ب�لموؤمنين، وقد ق�ل الإم�م اأبو عبد اهلل ال�ص�دق Q: »و�هلل  رحمٌة خ��صّ

چ،  ٺ ٺ ٺ  ،چ 
(1(

ة« ب�لموؤمنين خ��صّ �صيء، �لرحمن بجميع خلقه، �لرحيم 

لذاِته  فٌة  �صِ المِلك  اأّن  �صبح�نه  الربِّ  اإلى  ب�لّن�صبة  الو�صَفين  بين  والَفرُق  َمِلِك،  وُقرئ 

اهلل  يدين  يوم  وهو  �صبح�نه،  الربِّ  من  الجزاء  يوُم  الدين  ويوُم  لِفعِله،  فٌة  �صِ والم�ِلَك 

العب�َد ب�أعم�لهم اأي: ُيج�ِزيِهم به�.

ك  ونخ�صّ ب�لعب�دة،  ك  نخ�صُّ الم�صّلي:  ح�ل  ل�ص�ن  چ:  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 
ب�ل�صتع�نة، ل نعبد غيَرك، ل نطُلُب اإّل عوَنك، ل ن�صتِعين بغيرك، ل ن�صَتغني عن ف�صِلك 

مت العب�دة على ال�صتع�َنِة لكون الأولى و�صيلًة اإلى الث�نية، وُقِرَنت  طرفة عين، وهن� ُقدِّ

العب�دُة ب�ل�صتع�نة للّدللة على اأنَّ الإن�ص�ن ل ي�صتطيع اأن يقوَم بعب�دِة اهلل اإّل ب�إع�نِة اهلل 

ُيِعنه   ب�لعب�داِت وحمِل الأم�نِة اإذا لم 
ِ
له وتوفيِقه، وهو اإقراٌر بعجِز الإن�ص�ن عن القي�م

.
اهلل. چ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ چ )2)

 الصراط المستقيم
ع  چ ٹ ٹ ٹ چ: دع�ٌء �صريح من الم�صّلي، وحظُّ العبد من اهلل الت�صرُّ
اإليه والإلح�ح عَليه اأن يرزَقه هذا المطلَب العظيم الذي لم ُيعَط اأحٌد في الّدني� والآخرة 

اأف�صل منه، كم� منَّ اهلل على ر�صوله بعَد الفتِح بقوله: چ ٿ ٿ ٿ چ )3) 

تن� حتى ل ننحرَف اأو نزيَغ عنه،  قن� اإلى معرفِة الطريق ال�صحيح وثبِّ اأي: قوِّ هداَيَتن�، وفِّ

فقد يكون الإن�ص�ن اليوَم مهتدًي� وغًدا من ال�ص�ّلين.

)1) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 1، �ض 114، ب�ب مع�ني الأ�صم�ء وا�صتق�قه�.
)2) �صورة الأعراف، الآية 43.

)3) �صورة الفتح، الآية 2.
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قوله،  الم�صلم  على  المفرو�ض  الوحيد  ال��دع���ء  هو  چ:  ٹ  ٹ  ٹ  چ 
ب على الم�صلم قوُله ِعّدَة مّرات في اليوم، وهذا يدّل على اأهّمّية الّطَلب واأثره في  فيتوجَّ

اإخواِنه  ر  تذكُّ للم�صلم على  ترِبيٌة  »اهِدني«  يقل:  ولم  اْهِدَن�  قوله:  وفي  والآخ��رة.  الدني� 

لفة، وفيه اإِزالٌة لم�ص�ِعِر الأَثَرة والأن�نية، فكم� اأّنك ُتحّب لإخواِنك م� 
ُ
وتقوية مع�ني الأ

ُتحّب لنف�صك ف�دُع لهم بم� تدعو لنف�ِصك. والجتم�ُع على الهدى مطَلُب الموؤِمنين، وَكثرُة 

ن�ض وثب�ٌت لل�ّص�ئرين، وال�ّص�ِلُك وحَده قد ي�صُعف وقد يمّل اأو ي�صُقط اأو...
ُ
ال�ّص�لكين اأ

اأهل بيته والذين  چ: وهم ر�صوُل اهلل والمع�صومون من  ڤ ڤ ڤ ڦ  چ 
يقين وال�ّصهداِء وال�ص�لحين الذين ح�زوا الهدايَة  دِّ ين وال�صِّ اأنعم اهلل عليهم من الّنبيِّ

�ه، اأّم�  الت�ّمة، ويلحق بهم الذين �صَلكوا ال�صراَط الم�صتقيم، وعرفوا الحقَّ وعِملوا بمقَت�صَ

الذين عَرفوا الحقَّ وخ�لفوه، فهم المغ�صوُب عليهم، والع�ِملون بال ِعلٍم هم ال�ص�ّلون، 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ  تع�لى:  ق�ل 

�ّلين لأنَّ اأمَرهم اأخطر وذنَبهم اأكَبر،  َم المغ�صوب عليهم على ال�صّ قدَّ
ڻ ڻچ )1) 

الُل  ف�إنَّ الإن�ص�ن اإذا ك�ن �صالُله ب�صَبِب الجهل، ف�إّنه يرتِفع ب�لعلم، واأّم� اإذا ك�ن هذا ال�صّ

ب�صبب الهَوى ف�إّنه ل يك�د ينِزع عن �صالله، ولهذا ج�ء الوعيد ال�صديُد في �ص�أِن من ل 

يعَمل بَعلمِه واهلل تع�لى اأعلم.

من  ال�ّصورة  في  ورد  م�  لكلِّ  من��ِصَبة  هي  چ:  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 
اإلى اآخره�، فَمن لم يحَمِد اهلل تع�لى، فهو مغ�صوٌب عليه و�ص�ّل، ومن لم يوؤِمن  له�  اأوَّ

 الّدين وَمِلكه، وَمن لم يخ�ضَّ اهلل تع�لى 
ِ
ين، واأنَّ اهلل �صبح�نه وتع�لى م�ِلُك يوم  الدِّ

ِ
بيوم

ب�لعب�دِة وال�صتع�نة، ومن لم يهتِد اإلى ال�صراط الم�صتقيم، فهم جميًع� مغ�صوٌب عليهم 

و�ص�ّلون.

)1) �صورة الكهف، الآيت�ن 103 - 104.
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سورة التوحيد
»�صورة الإخال�ض، اأو �صورة التوحيد« �صورة مّكية وقيل مدنية، وهي كم� هو وا�صح من 

ا�صمه� ُترّكز على توحيد اهلل جّل �ص�أنه في اأربع اآي�ت ق�ص�ر ت�صف التوحيد ب�صكل ج�مع 

ل يحت�ج معه اإلى اأّية اإ�ص�فة اأخرى. وقد ورد في ف�صله� وف�صل تالوته� واأ�صراره� الكثير 

األف�ظه�  على  الإ�ص�ءة  ونترك  ال�صب�ح  عمود  منه�  ين�صّق  التي  ال�صريفة  الرواي�ت  من 

�صفره  في   } الخ�منئي  الُح�صيني  علي  ال�صيد  الإم���م  ل�صم�حة  مع�نيه�  من  وبع�ض 

العظيم من اأعم�ق ال�صالة:

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ چ اأيه� الر�صول، قل واعلم وبّلغ الآخرين بهذه الحقيقة، اأّن: 
چ ٻ ٻ ٻ چ فلي�ض له �صريٌك ول مثيٌل ول ِندٌّ من الآلهة التي ُتعّرفه� )ُتقّدمه�( 

عق�ئد الأدي�ن المنحرفة.

الع�لم  �صنن  جميع  اإّن  بل  و�صراعهم،  الآلهة  لتن�زع  م�صرحً�  الخليقة  �ص�حة  لي�صت 

الخليقِة  ع�لَم  ي�صوُد  ال�صبب،  ولهذا  واحدة.  وقدرة  واحدة  اإرادة  عن  �ص�درة  وقوانينه 

في  الطبيعّية  والتحّرك�ت  والتحّولت  القوانين  فجميع  والتن��صق،  والن�صج�ُم  النظ�ُم 

الع�لم تتحّرك ب�تج�ه واحد في الحركة والعمل. الإن�ص�ن وحده الذي مّتعه اهلل ب�لإرادة 

والختي�ر والقدرة على اتخ�ذ القرار، وُيمكنه اأن يتمّرد على هذا النظ�م ويعزف لحنً� 

�ص�ذًا كم� ُيمكنه اأي�صً� اأن ي�صنع لنف�صه حي�ًة تن�صجم مع هذه القوانين.

چ پ پ چ اهلل غير محت�ج )اإلى اأّي �صخ�ض واأّي �صيء( من جميع الجه�ت، 
المفتر�صة،  الأرب�ب  كب�قي  لي�ض  واأحمده  عّظمه 

ُ
واأ اأم�مه  اأتوا�صع  الذي  �صبح�نه  ف�هلل 

قدرته�  وفي  الحي�ة،  في  وا�صتمراره�  وجوده�  في  والم�ص�عدة  الرع�ية  اإلى  المحت�جة 

وحي�ته�. فمثل هكذا اإلٍه )محت�ج( ل ي�صتحّق التكريم ول التعظيم، لأّنه موجود ك�لإن�ص�ن 

اإّل  وعبودّيته  وثن�ءه  تعظيمه  يجعل  ل  العظيم،  الموجود  ذلك  ف�لإن�ص�ن،  منه.  اأدنى  اأو 

لتلك القدرة التي ل تكون محت�جة اأدنى احتي�ج اإلى اأّي وجود واأّي عن�صر. اأي اأّن وجوده� 

وقدرته� وخلوده� ن�بعة من ذاته�.
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ال�ّصرك  وعق�ئُد  المنحرفة  الأدي����ن  اأوه����ُم  تطرحه  م�  هو  لي�ض  چ:  ڀ  پ  چ 
اإّنه خ�لق  اأولدًا،  اأو  ولدًا  له  ت�صّوروا  المتوّهم حيث  الم�صركين  اإله  لي�ض  واأ�ص�طيرهم. 

وموجد كّل �صيء وكّل �صخ�ض، ل اأّنه اأبوهم؛ وجميع �صّك�ن ال�صموات والأر�ض هم عب�ده 

ل اأولده.

اإّن ن�صبة »الربوبّية والعبودّية« بين اهلل والإن�ص�ن هي التي تمنع عب�د اهلل الواقعّيين 

من عب�دة اأّي �صيء اأو اأّي اأحد غير اهلل، فلي�ض ب�لإمك�ن عب�دة رّبين.

اأولئك الذين ت�صّوروا اهلل اأبً� عطوفً� للمخلوق�ت، وظّنوا اأّن الب�صر اأبن�وؤه، ولم ُيدركوا 

معنى ن�صبة »الربوبّية والعبودّية« التي تليق ب�لإن�ص�ن ومق�مه وكرامته، قد فتحوا - في 

الحقيقة - طريقً� لعب�دة غير اهلل، واأ�صبحوا عملّيً� عبيدًا للكثير من اأرب�ب الدني� عديمي 

المرّوة، و�ص�روا اآلة بيد النّخ��صين والم�صترّقين.

چ ڀ ڀ چ فهو لي�ض بظ�هرة )ح�دثة(، حّتى يومً� ل يكون ويومً� اآخر ي�أتي اإلى 
 اأو طبقٍة اأو 

ٍ
�ص�حة الوجود. وهو لي�ض وليد اأحٍد اأو فكرٍة اأو ظنٍّ وتخّيل. ولي�ض وليد نظ�م

�صكٍل من اأ�صك�ل حي�ة الب�صر. 

اإّنه اأعّز الحق�ئق واأرفعه� �ص�أنً�، اإّنه حقيقة اأزلّية، ك�ن دائمً� و�صيبقى اأبدًا.

اأن  ب�أحد ول ُيمكن لأحٍد  چ لي�ض ب�لإمك�ن ت�صبيهه  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  چ 
نفوذه ومن�طق حكمه، وهي ع�لم  تق�صيم من�طق  الممكن  ُي�ص�كله، ومن غير  اأو  ُيم�ثله 

له  الإن�ص�ن  حي�ة  من  يكون جزء  اأن  ُيمكن  ول  اآخر،  �صخ�ض  وبين  بينه  بتم�مه،  الكون 

والجزء الآخر لغيره، من الأرب�ب الأحي�ء وغير الأحي�ء، ومن مّدعي القدرة والألوهّية.

التوحيد  روؤية  اإّن  التوحيد.  �صورة  بحّق  هي  ت�صميته�،  من  يظهر  كم�  ال�صورة،  هذه 

المحكّية في كّل القراآن وفي مئ�ت الآي�ت، ب�صي�ق�ت وعب�رات مختلفة؛ ج�ءت في هذه 

ال�صورة بنحو �صي�غة مكّثفة وبعب�رات ن�ظرة اإلى المعتقدات الخرافّية الملّوثة ب�ل�صرك 

التي �ص�عت في ذلك الزم�ن، وقد ُبّينت ب�صكل ح��صٍم و�صريٍح، ن�فيًة ومبطلًة لأّي ُمّدٍع 

لالألوهّية ُيمكن اأن ُيطرح.
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ي�صتحّق  ال��ذي  ب�لإله  جهة،  من  الع�لمين،  وجميَع  الم�صلميَن  ال�صورة  هذه  ُتعّرف 

العب�دة والتمجيد بنظر الإ�صالم: اإّن الإله الذي ل يكون هو الأوحد، بل له مئ�ت واآلف 

في  المحت�جة  القدرة  اأو  المقتدر  واإّن  والألوهّية،  ب�لربوبّية  جديرًا  لي�ض  الم�ص�كلين، 

وجوده� وا�صتمراره� اإلى م�ص�عدة موجوٍد اآخر، ل ُيمكن ول ينبغي اأن ُتفر�ض على الب�صر. 

اإّن الذي ُيعّظم الأرب�ب المزّيفة المحت�جة والمحدثة والمعّر�صة للزوال وينحني اأم�مه�، 

اإّنم� يدو�ض كرامته الإن�ص�نّية، ويجّر نف�صه والإن�ص�نّية القهقرى. هذه هي الجنبة المثِبتة 

في �صورة التوحيد التي ت�صتعر�ض ممّيزات المعبود ورّب الإن�ص�ن، وُتْثِبت زيف الأرب�ب 

على طول الت�ريخ.

المثيرة  العقلّية  ب�لأبح�ث  اأنف�صهم  تلويث  من  اهلل  عب�د  ُتحّذر  اأخ��رى،  جهة  ومن 

ب�صيط  بكالم  ويدعوه  اهلل  يذكروا  واأن  و�صف�ته،  اهلل  ذات  ب�ص�أن  والو�ص�و�ض  لل�صبه�ت 

ه�ت واله�ذرين ويطردهم من مق�م قد�ض الربوبّية.  )ومخت�صر(، ُيخرج اأ�صح�ب التُّرَّ

فبدل اأن ي�صتغرق الإن�ص�ن في التفل�صف والذهنّي�ت، عليه اأن ُيفّكر في اللتزام�ت الن�بعة 

من عقيدة التوحيد، وكم� ج�ء في حديث الإم�م علّي بن الح�صين Q: »�إّن �هلل عّز 

وجّل، علم �أّنه يكون في �آخر �لزم�ن �أقو�م متعّمقون، ف�أنزل �هلل تع�لى: چ ٱ ٻ ٻ 

ٻ چ، و�لآي�ت من �صورة �لحديد �إلى قوله چ ڑ ک ک چ، فمن ر�م ور�ء 
.
(1( 

ذلك فقد هلك«

 ك�أّن �صورة چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ تقول للم�صّلي: اإّن اهلل قدرة فريدة، رفيعة �ص�مية 

ومتع�لية، وهو م�صتغٍن ذاتً� وغير محت�ج چ پ ڀ ڀ ڀ چ ولي�ض له م�ص�به ول 

والروؤية )اأّنه ب�صير(، والحكمة وب�قي �صف�ت  والعلم  لي�ض �صوى هذا وكفى،  م�ص�كل.. 

اهلل تع�لى التي يلزم على الم�صلم اأن ُيدركه� ويفهمه�، والتي تكون موؤّثرة في �صكل ونمط 

حي�ته وارتق�ء روحه، ُذكرت اأي�صً� في اآي�ت اأخرى من القراآن، فال تتعّمق اأكثر من هذا 

)1) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 1، �ض 91، ب�ب الن�صبة.
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في ذات اهلل وكيفّية �صف�ته، و�صتح�صل على معرفة اأكثر خالل العمل. ل تكن في �صدد 

الح�صول على معرفة اأكثر من خالل البحث والتنقيب الذهنّي العميق، بل ح�ول تح�صيل 

العمل  خ��الل  وم��ن  وال���روح،  الب�طن  وروح�نّية  ب�ل�صف�ء  التحّلي  طريق  عن  المعرفة 

بلوازم التوحيد.. وهكذا ك�ن الأنبي�ء وال�صّديقون، عب�د اهلل المخل�صين، والموّحدين 

.
(1(

وال�ص�دقين والع�رفين

)1) �صم�حة الإم�م ال�صيد علي الُح�صيني الخ�منئي {، من اأعم�ق ال�صالة، �ض 39 - 44، من طبعة جمعية المع�رف 
الإ�صالمية الثق�فية.
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المفاهيم الرئيسة
�صورة  وهي  ون�فلته�،  فر�صه�  كّله�،  ال�صلوات  في  الف�تحة  �صورة  الم�صّلي  يقراأ   -

مكية تت�أّلف من �صبع اآي�ت بال خالف.

نف�صي  على  �أ�ِصُم  »يعني   :Q ق�ل  الب�صملة  Qمعنى  الر�ص�  الإم���م  ر  ف�صَّ  -

ِب�ِصمٍة من �صم�ت �هلل عّز وجّل، وهي �لعب�دة، قيل له: م� �ل�صمة؟ ق�ل �لعالمة«.

الب�صملة اآية ت�ّمة من كّل �صورة من القراآن العظيم م� خال براءة، ومن تركه� في   -

ال�صالة عمدًا بطلت �صالته، يجب الجهر به� فيم� يجهر فيه ب�لقراءة.

اآلئه  الح�صنى، وحمده على  اأ�صم�ئه  البتداء بذكر  فعلَّمه�  الأّمة،  اأّدب اهلل هذه   -

�صوؤونهم  من  المهم  وَقِبل  واأقوالهم،  اأفع�لهم  من  ب���ٍل  ذي  كّل  اأم���م  العظمى، 

وح�ج�تهم، فتكون بداية الم�صّلي ب�لحمد الذي هو اأو�صع ال�صف�ت.

مت العب�دة على ال�صتع�َنِة في قوله تع�لى: چ ٿ ٿ ٿ ٿ چ لكون  ُقدِّ  -

الإن�ص�ن ل  اأنَّ  للّدللة على  ب�ل�صتع�نة  العب�دُة  وُقِرَنت  الث�نية،  اإلى  و�صيلًة  الأولى 

ي�صتطيع اأن يقوَم بعب�دِة اهلل اإّل ب�إع�نِة اهلل له وتوفيِقه، وهو اإقراٌر بعجِز الإن�ص�ن 

 ب�لعب�داِت وحمِل الأم�نِة اإذا لم ُيِعنه اهلل.
ِ
عن القي�م

قوله،  الم�صلم  على  المفرو�ض  الوحيد  ال��دع���ء  هو  چ  ٹ  ٹ  ٹ  چ   -
الّطَلب  اأهّمّية  على  يدّل  وهذا  اليوم،  في  مّرات  ِعّدَة  قوُله  الم�صلم  ب على  ويتوجَّ

واأثره في الدني� والآخرة.

»�صورة الإخال�ض، اأو �صورة التوحيد« �صورة مّكية وقيل مدنية، ُترّكز على توحيد   -

اهلل جّل �ص�أنه في اأربع اآي�ت ق�ص�ر ت�صف التوحيد ب�صكل ج�مع ل يحت�ج معه اإلى 

اأّية اإ�ص�فة اأخرى.

ت�صتعر�ض �صورة التوحيد �صف�ت المعبود ورّب الإن�ص�ن، وُتْثِبت زيف الأرب�ب على   -

اأّن اهلل قدرة فريدة، رفيعة �ص�مية ومتع�لية، وهو م�صتغٍن  الت�ريخ، فتبّين:  طول 

ذاتً� وغير محت�ج: چ پ ڀ ڀ ڀ چ ولي�ض له م�ص�به ول م�ص�كل.





أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس السادس عشر

اأداء  . 1 في   Rب�لمع�صومين الق��ت��داء  اأهمية  ي��درك 

ال�صالة.

ي�صرح ح�لة الإم�م علي الروحّية Q في ال�صالة. . 2

ي�صرح اأحوال النبي P في العب�دة. . 3

أحوال المعصومينR في الصالة





مقّدمة 
اإّن من تم�م كريم الأخالق هو الت�أّدب مع اهلل رّب الع�لمين، وذلك ب�أن يعرف العبد 

حّق رّبه �صبح�نه وتع�لى عليه في�صعى لت�أدية م� اأوجب اهلل عّز وجّل عليه من الفرائ�ض 

ثم ُيتّمم ذلك بم� ي�ّصر اهلل تع�لى له من النوافل، وكّلم� بلغ العبد درجًة مرتفعًة ع�ليًة في 

العلم والف�صل والتقى كّلم� عرف حّق اهلل تع�لى عليه، ف�ص�رع اإلى ت�أديته، وفي ذلك ق�ل 

اإم�من� ال�ص�دق Q: »من عرف �هلل خ�فه، ومن خ�ف �هلل حّثه �لخوف من �هلل على 

�لعمل بط�عته، و�لأخذ بت�أديبه، فب�ّصر �لمطيعين �لمت�أّدبين ب�أدب �هلل، و�لآخذين عن 

، واإّن من كريم اأخالق �صّيد ولد 
(1( 

�هلل، �إّنه حّق على �هلل �أن ُينجيه من م�صاّلت �لفتن«

اآدم نبّين� الخ�تم مولن� ر�صول اهلل P اأّنه ك�ن عبدًا هلل �صكورًا، فقد ك�ن قّمة الع�رفين 

ب�هلل، وبحّقه عّز وجّل عليه، وهو الذي فتح عليه فتحً� مبينً�، وقد غفر اهلل له م� تقّدم 

من ذنبه وم� ت�أّخر، وعلى الرغم من ذلك ك�ن يقوم الليل حتى تتفّطر قدم�ه، وي�صجد 

فيدعو وُي�صّبح، وُيثني على اهلل تب�رك وتع�لى، ويخ�صع هلل عّز وجّل حتى ُي�صمع ل�صدره 

ال�صم�ئل  في  ت�أّمل  عبدًا  اهلل  ورحم  الن��ض،  اأعبد  بحّق  ك�ن  فقد  المرجل،  ك�أزيز  اأزيز 

 ،R الكريمة والخ�ص�ل الحميدة لهذا النبي العظيم والأئمة الط�هرين من اأهل بيته

فتم�ّصك به�، واتبعهم ليحوز �صف�عتهم يوم الفزع الأكبر وير�صى اهلل عنه، وب��صتعرا�صن� 

 ،R وعب�دة اأخيه اأمير الموؤمنين، والأئمة من ولده ،P لبع�ض ال�صور من عب�دته

في  الب�ب  هذا  في  نورده  م�  ي�صتعر�ض  موؤمن  كّل  يطمع  اأن  نتمّنى  الظ�هرة  واأحوالهم 

اأن يقتفي اآث�رهم وي�صلك �صبيلهم، وهذا م� نرجوه من كت�بة هذه ال�صور الم�صرقة من 

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 67، �ض 400.
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عب�دتهم R، وتقديمه� لكم على الرغم من اأّن الحديث عن ذلك يتطّلب مجّلدات 

كثيرة.

األسوة الحسنة 
چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ق�ل اهلل العظيم في ُمحكم كت�به وجليل خط�به: 

�إّن��ي لو وجدت و�صيلًة  �لّلهّم   ..«
 (1( چ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

Q لجعلتهم �صفع�ئي  �لأب��ر�ر  �لأئّمة  �لأخي�ر  و�أهل بيته  �إليك من محّمد  �أقرب 

. ق�ل اأمير الموؤمنين Q: »فت�أ�ّس بنبّيك �لأطيب �لأطهر P، ف�إّن فيه 
(2( 

�إليك..«

�أ�صوة لمن ت�أ�ّصى، وعز�ء لمن تعّزى، و�أحّب �لعب�د �إلى �هلل �لمت�أ�ّصي بنبّيه، و�لمقت�ّس 

، فقد ك�ن P يجد في ال�صالة مجّلى راحته، وميدان نعيمه، حيث ك�نت 
(3( 

لأثره...«

قّرة عينه فيه�، فك�ن ينتظر وقت ال�صالة، وي�صتدُّ �صوُقه ويترّقب دخوله، ويقول حين 

يريد القي�م لل�صالة قوله الم�صهور: »�أرحن� به� ي� بالل«. 

 :P ك�ن ر�صول �هلل

ك�أّنه ل يعرف  �إذ� دخل وقته�  �ل�صالة ع�ص�ًء، ول غيَره، وك�ن  ُيوؤثر على  »ك�ن ل 

 .)Q الحديث عن اأمير الموؤمنين(
 (4( 

�أهاًل، ول حميم�ً«

 (5(  
»ك�ن ُيحّدثن� وّنحّدثه، ف�إذ� ح�صرِت �ل�صالُة، فك�أّنه لم يعرفن� ولم نعِرفه« و 

)الحديث عن ع�ئ�صة(.

و»ك�ن P ل يكون في �لُم�صّلين �إّل ك�ن �أكثرهم �صالة، ول يكون في �لذ�كرين �إّل 

)الحديث عن عبد اهلل بن م�صعود(.
 (6( 

ك�ن �أكثرهم ذكر�ً«

)1) �صورة الأحزاب، الآية 21.
)2) اللفظ مروي عن مولن� الإم�م الجواد Q، ب�صند ال�صيخ ال�صدوق، عيون اأخب�ر الر�ص�، ج 2 ، �ض 272.

)3) عز الدين بن اأبي الحديد المدائني، �صرح نهج البالغة، ج 9، �ض 232، طبعة 1: دار الكتب العلمية.
)4) وارم بن اأبي فرا�ض م�صعود بن عي�صى، تبيه الخواطر ونزهة النواظر، ج 2، �ض 78، طبعة 1: مكتبة الفقيه، قم.

)5) العالمة المولى محمد ب�قر المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 67، �ض 400، عن عدة الداعي.
)6) اأبو نعيم اأحمد بن عبد اهلل الأ�صبه�ني، حلية الأولي�ء، ج 7، �ض 112، طبعة 4: دار الكت�ب العربي.
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)الحديث عن البراء بن م�لك(.
(1( 

و »ك�ن P ل ُي�صّلي مكتوبًة �إّل قنَت فيه�«

»وك�ن P ي�صمع �صوَت �ل�صبي يبكي، وهو في �ل�صالة، فُيخّفف �ل�صالة، فت�صير 

.)Q الإم�م اأبو جعفر محمد الب�قر(
 (2(

ُمه«
ُ
�إليه �أ

ُي�صّلي، ف�إذ� �صجد وثب �لح�صن و�لح�صين على ظهره، ف�إذ� منعوهم�   P وك�ن«

�أ�ص�ر �إليهم �أن دعوهم�، فلّم� ق�صى �ل�صالة و�صعهم� في حجره«، فق�ل: »من �أحّبني 

.
(3( 

فليحّب هذين«

P بكاؤه حال صالته
�صريع  الجفن،  ندّي  الفرائ�ض  اأداء  عند  وخ�صو�صً�  اأحواله،  كّل  في   P ك�ن لقد 

وطهر،  �صدق  في  دمعته  تنطلق  الع�طفة،  جّي��ض  القلب،  رقيق  الدمع،  �صخّي  العبرة، 

واأ�صح�به  واأزواج��ه  بيته  اأهل  قلوب  بك�وؤه في  يترك  واإخب�ت،  قنوت  ن�صيجه في  وي�صمع 

الموؤّثرة،  والمواعظ  البليغة  الخطبة  تتركه  ل  م�  وال�صالح  والقتداء  التربية  اآث�رًا من 

الح�صين بن  الكرام، عن  اآب�ئه  L عن  الإم���م مو�صى بن جعفر  رواه  ومن ذلك م� 

علي  R عن اأمير الموؤمنين Qفي ف�صل ر�صول اهلل P ق�ل: ».. �إّنه ك�ن �إذ� ق�م 

من �صّدة �لبك�ء، 
 (4( 

�إلى �ل�صالة �صمع ل�صدره وجوفه �أزيز ك�أزيز �لمرجل على �لأث�في

�إم�م�ً لمن  �أن يتخ�ّصع لرّبه ببك�ئه، ويكون  �أّمنه �هلل عّز وجّل من عق�به، ف�أر�د  وقد 

�قتدى به، ولقد ق�م عليه و�آله �ل�صالم ع�صر �صنين على �أطر�ف �أ�ص�بعه حتى توّرمت 

�أجمع حتى عوتب في ذلك، فق�ل �هلل عّز وجّل:  �لليل   قدم�ه، و��صفّر وجهه، يقوم 

. بل لت�صعد به، ولقد ك�ن يبكي حتى ُيغ�صى 
چ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )5)

)1) ابن اأبي جمهور محمد بن زين الدين ، عوالي اللئ�لي، ج 2 ، �ض 42، الم�صلك الرابع ، �ض 5، ط 1 دار �صيد ال�صهداء. 
)2) ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج  2 ، �ض 344، ب�ب: 49.

)3) محمد بن اإ�صح�ق بن خزيمة الني�ص�بوري، �صحيح ابن خزيمة، ج 2، �ض 48، حديث رقم 887، طبعة المكتب الإ�صالمي، 
بيروت.

)4) الأث�في جمع الأثفية: الحجر تو�صع عليه القدر، يعني اأن ل�صوته وقلبه اأنين� ك�صوت غلي�ن القدر على الن�ر.
)5) �صورة طه، الآيت�ن 1 - 2.
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عليه، فقيل له: ي� ر�صول �هلل �ألي�س �هلل عّز وجّل قد غفر لك م� تقّدم من ذنبك وم� 

 .
(1( 

ت�أّخر؟ ق�ل: »بلى �أفال �أكون عبد�ً �صكور�..«

وبنف�ض الإ�صن�د المتقّدم عن الأئّمة الط�هرينR عن اأمير الموؤمنين Qق�ل: 

 (2( 
»وك�ن P يبكي حتى يبتّل م�صاّله خ�صية من �هلل عّز وجّل من غير ُجرٍم«

 :Q الموؤمنين  اأمير  مولن�  ق�ل  الكبرى  بدر  معركة  ليلة   P صفة �صالته� وفي 

»م� ك�ن فين� ف�ر�س يوم بدر غير �لمقد�د، ولقد ر�أيتن� ليلة بدر، وم� فين� �إل من ن�م. 

غير. ر�صول �هلل P، ف�إّنه ك�ن منت�صب�ً في �أ�صل �صجرة ُي�صّلي، ويدعو ويبكي حتى 

.
(3( 

�أ�صبح«

ذلك  القطرة من  ف�إّن هذه  ذلك  ومع  النبيين،  ال�صور من �صالة خ�تم  بع�ض  هذه 

البحر، وال�صذرة من ذلك البذر ك�فية وافية، والحمد هلل، وننتقل الآن لذكر �صور من 

.L صالة اأمير الموؤمنين�

Q عبادة أمير المؤمنين علي
ك�نت  لذلك 

 (4(  
اأّمه اأثر  الف�صيل  اّتب�ع  اهلل  ر�صول  Qيّتبع  الموؤمنين  اأمير  ك�ن 

عب�دته هلل تع�لى كعب�دة ر�صول اهلل P في �صالته وخ�صوعه، حتى اإّنه لم يقدر اأحٌد اأن 

.Q اإل اأمير الموؤمنين P ُي�صّلي �صالة ر�صول اهلل

روى �صعيد بن كلثوم، عن ال�ص�دق جعفر بن محمد L في حديث له ذكر فيه طرفً� 

من حي�ة جّده علي Q، فق�ل: »و�هلل م� �أكل علي بن �أبي ط�لب من �لدني� حر�م�ً 

قّط حتى م�صى ل�صبيله، وم� عر�س له �أمر�ن قّط هم� هلل ر�ص�ً، �إل �أخذ ب�أ�صّدهم� عليه 

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 17، �ض 287.
)2) اأبي من�صور اأحمد بن علي بن اأبي ط�لب الطبر�صي، الحتج�ج، ج 1، �ض 331، طبعة مركز الأبح�ث العق�ئدية 

د بن النعم�ن العكبري، الإر�ص�د، ج 1، �ض 73، طبعة 1، موؤ�ص�صة اآل البيت R ، قم،  د بن محَمّ )3) ال�صيخ المفيد محَمّ
وب�ختالف األف�ظ رواه محمد بن اإ�صح�ق بن خزيمة الني�ص�بوري في �صحيحه، ج 2 ، �ض 52، طبعة المكتب الإ�صالمي.

)4) اإ�ص�رة اإلى فرط مالزمته له، وعدم مف�رقته اإّي�ه ليله ونه�ره �صفرًا وح�صرًا، وفي خلواته.
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في دينه، ول نزلت بر�صول �هللP �صديدة قّط �إّل وّجهه فيه� ثقًة به، ول �أط�ق �أحٌد 

ّم��ة عمل ر�صول �هلل P بعده غيره، )�إلى �أن ق�ل( وم� �أ�صبهه من ولده 
ُ
من هذه �لأ

ول �أهل بيته �أحد �أقرب �صبه�ً به في لب��صه وفقهه من علي بن �لح�صين Q، ولقد 

دخل �بنه �أبو جعفر Q عليه، ف�إذ� هو قد بلغ من �لعب�دة م� لم يبلغه �أحد، فر�آه 

�أنفه  قد ��صفّر لونه من �ل�صهر، ورم�صت عين�ه من �لبك�ء، ودبرت جبهته، و�نخرم 

 :Q �أبو جعفر  من �ل�صجود، وورمت �ص�ق�ه وقدم�ه من �لقي�م في �ل�صالة، ق�ل 

»فلم �أملك حين ر�أيته بتلك �لح�ل من �لبك�ء، فبكيت رحمًة له، و�إذ� هو ُيفّكر، ف�لتفت 

�لتي فيه�  �ل�صحف  تلك  �أعطني بع�س  بنّي  ي�  وق���ل:  بعد هنيهة من دخولي،  �إل��ي ّ 

عب�دة علي بن �أبي ط�لب Q، ف�أعطيته فقر�أ منه� �صيئ�ً ي�صير�ً ثم تركه� من يده 

.(1( 
مت�صّجر�ً وق�ل: »من يقوى على عب�دة علي بن �أبي ط�لب Q؟..«

 حاله عند حضور وقت الصالة

له:  فُيق�ل  ويتلّون،  يتزلزل  ال�صالة  وقت  ح�صر  Qاإذا  ط�لب  اأبي  بن  علّي  ك�ن 

�ل�صم�و�ت  �لتي عر�صه� على  �أم�نة �هلل  »ج�ء وقت  الموؤمنين؟ فيقول:  اأمير  ي�  م� لك 

�أدري  �أن يحملنه� و�أ�صفقن منه�، وحمله� �لإن�ص�ن، فال  و�لأر���س )و�لجب�ل(، ف�أبين 

.
(2( 

�أح�صن �أد�ء م� ُحّملت �أم ل«

 :Q ذكر فيه مواقف من عب�دة اأمير الموؤمنينQمن حديث لالإم�م ال�ص�دق

»و�إن ك�ن ليقوم �إلى �ل�صالة، ف�إذ� ق�ل: وّجهت وجهي تغّير لونه، حتى يعرف ذلك في 

.
(3( 

وجهه«

)1) الكليني، الك�في، ج  8، �ض 163، حديث 172 و 173، وهو في بح�ر الأنوار، ج 46، �ض 75 بتم�مه. 
)2) ابن �صهراآ�صوب، من�قب اآل اأبي ط�لب R، ج  2، �ض 122، ف�صل في الم�ص�بقة ب�ص�لح الأعم�ل.

)3) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 41، �ض 133.
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�ل�صالة،  �إل��ى  ف��زع  �صيء  ه�له  Q�إذ�  علي  »ك���ن   :Q ال�ص�دق  اإم�من�  ق�ل 

اأمير  ك�ن  �صّفين  وفي   ،.
(2(  

»
(1( چ  ڭڭ  ۓ ۓ  چ  �لآي���ة:  ه��ذه  ت��ال  ث��ّم 

الموؤمنين Qيفر�ض له بين ال�صفين وال�صه�م تت�ص�قط حوله، وهو ل يلتفت عن رّبه 

ول ُيغّير ع�دته ول يفتر عن عب�دته، وك�ن اإذا توّجه اإلى اهلل تع�لى توّجه بكلّيته، وانقطع 

نظره عن الدني� وم� فيه�، حتى اأّنه يبقى ل ُيدرك الألم، اإّنهم ك�نوا اإذا اأرادوا اإخراج 

الحديد، والن�ص�ب من ج�صده ال�صريف تركوه حتى ُي�صّلي، ف�إذا ا�صتغل ب�ل�صالة، واأقبل 

اإلى اهلل تع�لى اأخرجوا الحديد من ج�صده ولم يح�ض، ف�إذا فرغ من �صالته يرى ذلك 

فيقول لولده الح�صن Q: اإن هي اإل فعلتك ي� ح�صن ، ولم يترك �صالة الليل قّط حتى 

.
(3(

في ليلة الهرير

روي عن الإم�م اأبو جعفر الب�قر Q: »ك�ن علّي بن �لح�صين L ُي�صّلي في 

.
(4( 

»Q ليوم و�لليلة �ألف ركعة، كم� ك�ن يفعل �أمير �لموؤمنين�

:Q في محراب علي
ق�ل �صرار بن �صمرة الكن�ني عندم� و�صف مولن� اأمير الموؤمنين Q: »ف�أ�صهد 

ب�هلل �إّني لر�أيته في بع�س مو�قفه، وقد �أرخى �لليل �صدوله وغ�رت نجومه، يميل في 

محر�به ق�ب�ص�ً على لحيته يتململ تململ �ل�صليم، ويبكي بك�ء �لحزين، وك�أّني �أ�صمعه 

�لآن وهو يقول: ي� رّبن� ي� رّبن� يت�صّرع �إليه، ثم يقول للدني� �إلّي تغّررت �أم �إلّي ت�صّوفت 

هيه�ت هيه�ت غّري غيري قد بتتك ثالث�ً، فعمرك ق�صير، ومجل�صك حقير وخطرك 

.
(5(

ي�صير �آٍه �آه من قّلة �لز�د، وبعد �ل�صفر ووح�صة �لطريق«

)1) �صورة البقرة، الآية 45.
)2) ثقة الإ�صالم الكليني، الك�في، ج  3، �ض 480، ب�ب �صالة من خ�ف مكروه�، طبعة الدار الإ�صالمية.

)3) ح�صن بن محمد الديلمي، اإر�ص�د القلوب، ج 2، �ض 217، ف�صل: في عب�دته و زهده.
)4) ال�صيخ ال�صدوق، الخ�ص�ل، ج 2، �ض 517، طبعة 1: جم�عة المدر�صين، قم.

)5) اأبو نعيم الأ�صبه�ني، حلية الأولي�ء، ج 1، �ض 85، طبعة 4: دار الكت�ب العربي، بيروت.
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وقد َعلم اهلل تع�لى �صّدة ارتب�ط عبده اأمير الموؤمنين علي Q ب�ل�صالة، �ص�ء اهلل 

اأن تكون ولدته في جوف البيت الحرام، واأن يختم له حي�ته، وهو �ص�جٌد في محراب 

  
م�صجد الكوفة.

�ص���������دولُه مرٍخ  والليل  ح�ص�����ٍن  تن�ج�يِهاأب�������  ع���ن  اهلل  ل�����وجه  واأن�����ت 

ب�ريك في غد ال�صن� من خوف  ب�ريهبراك  خ��وف  م���ن  المغرور  اأم��ن  وق��د 

الهدى ف�نفجع  الرج�ض  ك�ف   )1)وغ�لتك 
وهّدت من الدين الحن����يف روا�صيه

خليفة الماضين وثمال الباقين
ق�ل مولن� الإم�م الب�قر Q: »�إّن �أبي علي بن �لح�صين عليهم� �ل�صالم م� ذكر 

هلل عّز وجّل، نعمة عليه �إل �صجد، ول قر�أ �آية من كت�ب �هلل عّز وجّل فيه� �صجود �إل 

�إل �صجد، ول فرغ من  ك�ئد  �أو كيد  �صوء يخ�ص�ه،  �صجد، ول دفع �هلل عّز وج��ّل عنه 

�صالة مفرو�صة �إل �صجد، ول وّفق لإ�صالح بين �ثنين �إل �صجد، وك�ن �أثر �ل�صجود 

.
(2( 

في جميع مو��صع �صجوده، ف�ُصّمي �ل�صّج�د لذلك«

ركعة،  �أل��ف  و�لليلة  �ليوم  في  ُي�صّلي  �لح�صين  بن  علي  »ك���ن   :Q الب�قر  ق�ل 

وك�نت �لريح تميله بمنزلة �ل�صنبلة، وك�نت له خم�صم�ئة نخلة، وك�ن ُي�صّلي عند كل 

نخلة ركعتين، وك�ن �إذ� ق�م في �صالته غ�صي لونه لون �آخر، وك�ن قي�مه في �صالته 

قي�م عبد ذليل بين يدي �لملك �لجليل، ك�نت �أع�ص�وؤه ترتعد من خ�صية �هلل، وك�ن 

.
(3( 

ُي�صّلي �صالة موّدع يرى �أنه ل ُي�صّلي بعده� �أبد�ً«

وق�ل اإم�م الم�لكية م�لك بن اأن�ض: »لقد �أحرم علي بن �لح�صين، فلّم� �أر�د �أن يقول 

غمي عليه حتى �صقط من ن�قته، فه�صم، ولقد بلغني �أّنه ك�ن ُي�صّلي في 
ُ
لّبيك، ق�له�، ف�أ

.
(4(

كّل يوم وليلة �ألف ركعة �إلى �أن م�ت، وك�ن ُي�صّمي ب�لمدينة زين �لع�بدين لعب�دته«

.M1) الأبي�ت لل�صيخ الدكتور اأحمد الوائلي(
)2) ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج 1، �ض 232، 166 ب�ب العلة التي من اأجله� �صمي علي بن الح�صين Q ال�صج�د.

)3) ابن �صهراآ�صوب، من�قب اآل اأبي ط�لب R، ج  4، �ض 150.
)4) جم�ل الدين يو�صف بن عبد الرحمن المزي، تهذيب الكم�ل، ج 20، �ض 390، طبعة 4: موؤ�ص�صة الر�ص�لة.
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بين يدي اهلل تعالى
ك�ن  �صليم�ن:  اأبي  بن  بن محمد، عن عبد اهلل  علي  ، عن 

(1(  
�صعد بن  وق�ل محمد 

علي بن الح�صين اإذا م�صى ل تج�وز يده فخذيه، ول يخطر بيده، ق�ل: وك�ن اإذا ق�م اإلى 

ن�جي 
ُ
ال�صالة اأخذته رعدة، فقيل له: م� لك؟ فق�ل: م� تدرون بين يدي من اأقوم ومن اأ

! وق�ل عبيد اهلل بن محمد القر�صي، عن عبد الرحمن بن حف�ض القر�صي: »ك�ن علي 

�لو�صوء؟  �أهله: م� هذ� �لذي يعت�دك عند  �أ ��صفّر، فيقول له  �إذ� تو�صّ بن �لح�صين 

ريد �أن �أقوم«.
ُ
فيقول: تدرون بين يدي من �أ

ف�صقط  ُي�صّلي،  �ل�صالم  عليهم�  �لح�صين  بن  علي  »ر�أي��ت  الثم�لي:  حمزة  اأبو  ق�ل 

ه حتى فرغ من �صالته ق�ل: ف�ص�ألُته عن ذلك  رد�وؤه عن �أحد منكبيه، ق�ل: فلم ُي�صوِّ

فق�ل:... �أتدري بين يدي من كنت؟ �إّن �لعبد ل يقبل من �صالته �إل م� �أقبل عليه 

بن  راأي��ت علي  اإّن��ي   :Q لأبي عبد اهلل  ُقلُت  تغلب:  اأب���ن بن  وق�ل   ،
(2(  

بقلبه« منه� 

الح�صين L في ال�صالة غ�صي لونه لون اآخر، فق�ل لي: »و�هلل �إّن علي بن �لح�صين 

.
(3( 

ك�ن يعرف �لذي يقوم بين يديه«

وق�ل اأبو نوح الأن�ص�ري: وقع حريق في بيت فيه علي بن ح�صين، وهو �ص�جد، فجعلوا 

يقولون له: ي� ابن ر�صول اهلل الن�ر، ي� ابن ر�صول اهلل الن�ر، فم� رفع راأ�صه حتى ُطفئت، 

.
(4(

فقيل له: م� الذي األه�ك عنه�؟ ق�ل: »�ألهتني عنه� �لن�ر �لأخرى«

ق�ل علي بن اأبي حمزة: �ص�ألت مولة لعلي بن الح�صين Q بعد موته، فُقلُت: �صفي 

اأخت�صر؟ فُقلُت: بل اخت�صري. ق�لت: م�  اأو  طنب 
ُ
اأ اأمور علي بن الح�صين، فق�لت:  لي 

)1) محمد بن �صعد بن منيع الب�صري الزهري، الطبق�ت الكبرى، ج 5، �ض 216، طبعة 1: دار �ص�در، بيروت.
)2) ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج 1، �ض 231، ب�ب 165.

)3) م. ن.
)4) الُحر الع�ملي في و�ص�ئل ال�صيعة، والذهبي في �صير اأعالم النبالء، وابن ع�ص�كر الدم�صقي في ت�ريخ دم�صق، والح�فظ 

اأبو ب�صر الدولبي في الكنى والأ�صم�ء، وغيرهم.
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.
(1(

اأتيته بطع�م نه�رًا قط، ول فر�صت له فرا�صً� بليل قط

ك�نت هذه نبذة ي�صيرة لبع�ض ال�صور من �صالة النبي الم�صطفى P، واأخيه اأمير 

الموؤمنين علي، وحفيدهم ال�صّج�د زين الع�بدين R بقدر م� اّت�صعت له� هذه الأوراق، 

وم�ص�در التراث الإ�صالمي زاخرٌة ت�صهد على عب�داتهم التي ل مثيل له�، وانقط�عهم 

الت�م اإلى اهلل تع�لى.

)1) ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج 1، �ض 232، ب�ب 165.
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المفاهيم الرئيسة
ينبغي للموؤمن اتخ�ذ الر�صول واآله R اأ�صوة وقدوة، فيتم�ّصك ب�ل�صم�ئل الكريمة   -

والخ�ص�ل الحميدة، ويتبعهم ليحوز �صف�عتهم يوم الفزع الأكبر، ق�ل اهلل العظيم 

في ُمحكم كت�به: چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی ی ی ی چ.
عينه  قّرة  ك�نت  حيث  نعيمه،  وميدان  راحته،  مجّلى  ال�صالة  في  يجد   P ك�ن  -

فيه�، فك�ن ينتظر وقت ال�صالة، وي�صتدُّ �صوُقه ويترّقب دخوله، ويقول حين يريد 

ال�صالة  ُيوؤثر على  ل  وك�ن  ي� بالل«  به�  »�أرحن�  الم�صهور:  قوله  لل�صالة  القي�م 

ع�ص�ًء، ول غيَره، وك�ن اإذا دخل وقته� ك�أّنه ل يعرف اأهاًل.

لقد ك�ن P في كّل اأحواله، وخ�صو�صً� عند اأداء الفرائ�ض ندّي الجفن، �صريع   -

�صدق  في  دمعته  تنطلق  الع�طفة،  جّي��ض  القلب،  رقيق  الدمع،  �صخّي  العبرة، 

وطهر، وي�صمع ن�صيجه في قنوت واإخب�ت، يترك بك�وؤه في قلوب اأهل بيته واأزواجه 

البليغة  الخطبة  تتركه  ل  م�  وال�صالح  والق��ت��داء  التربية  من  اآث���رًا  واأ�صح�به 

والمواعظ الموؤّثرة، عن اأمير الموؤمنين Qق�ل: »وك�ن P يبكي حتى يبتّل 

م�صاّله خ�صية من �هلل عّز وجّل من غير ُجرٍم«.

 )1) لذلك ك�نت 
ك�ن اأمير الموؤمنين Qيّتبع ر�صول اهلل اّتب�ع الف�صيل اأثر اأّمه  -

عب�دته هلل تع�لى كعب�دة ر�صول اهلل P في �صالته وخ�صوعه، حتى اإّنه لم يقدر 

.Q اإل اأمير الموؤمنين P اأحٌد اأن ُي�صّلي �صالة ر�صول اهلل

ويتلّون،  يتزلزل  ال�صالة  وقت  ح�صر  Qاإذا  ط�لب  اأبي  بن  علّي  الإم���م  ك�ن   -

فُيق�ل له: م� لك ي� اأمير الموؤمنين؟ فيقول: »ج�ء وقت �أم�نة �هلل �لتي عر�صه� 

على �ل�صم�و�ت و�لأر�س )و�لجب�ل(، ف�أبين �أن يحملنه� و�أ�صفقن منه�، وحمله� 

�لإن�ص�ن، فال �أدري �أح�صن �أد�ء م� ُحّملت �أم ل«. 

)1) اإ�ص�رة اإلى فرط مالزمته له، وعدم مف�رقته اإّي�ه ليله ونه�ره �صفرًا وح�صرًا، وفي خلواته.



أهداف اردرا: 

 على �لمتعّلم مع نه�ية هذ� �لدر�س �أن:

الدرس السابع عشر

صالة الجماعة

يفهم ف�صل �صالة الجم�عة وحكمه�. . 1

يعرف فوائد �صالة الجم�عة واآث�ره�. . 2

ي�صرح اأ�صب�ب العزوف عن �صالة الجم�عة. . 3





مقّدمة
لهذه  اهلل  �صرع  فقد  الم�ص�جد،  في  الجم�عة  �صالة  الإ�صالم  �صع�ئر  اأعظم  من  اإّن 

الأّمة الجتم�ع في بيوته في اأوق�ت معلومة لأداء هذه ال�صعيرة، ف�لم�صلمون يجتمعون في 

اليوم والليلة خم�ّض مّرات لأداء هذه ال�صالة، وقد اتفق الم�صلمون على اأّن اأداء ال�صلوات 

الخم�ض في الم�ص�جد من اأوكد الط�ع�ت واأعظم القرب�ت، بل هي من اأعظم واأظهر �صع�ئر 

ب�لإيم�ن،  لهم  و�صهد  اهلل  م�ص�جد  ُيعّمرون  الذين  على  تع�لى  اهلل  اأثنى  ولقد  الإ�صالم، 

وعم�رته� تكون ب�لعم�رة الح�ّصية وهي بن�وؤه�، وب�لعم�رة المعنوية وهي عم�رته� ب�لذكر 

والط�عة والعب�دة، ومن ذلك اإق�مة ال�صالة فيه� مع الم�صلمين، فيجب على الم�صلم اأن 

يخرج   P اهلل ر�صول  ومولن�  �صّيدن�  ك�ن  ولقد  عذر،  من  اإل  جم�عة  في  عليه�  ُيح�فظ 

Qوالعّب��ض بن عبد  الموؤمنين  اأمير  ال�صديد، وهو بين  اأي�م مر�صه  اإلى الم�صجد في 

المطلب، وقدم�ه تخّط�ن في الأر�ض، ل يمنعه ذلك من اأن ُيقيم للم�صلمين ال�صالة جم�عة.

الجماعة لغة
الج�مُع:  والم�صجُد  ق؛  المتفرِّ ت�أليف  والجمُع:  وكثرته،  �صيء  كل  لغة: عدد  الجم�عة 

ب�لإ�ص�فة،  الج�مع  م�صجد  ويجوز:  لالجتم�ع،  عالمة  لأّنه  له؛  نعٌت  اأهله،  يجمع  الذي 

كقولك: الحقُّ اليقيُن وحقُّ اليقين، بمعنى: م�صجد اليوم الج�مع، وحّق ال�صيء اليقين؛ 

لأّن اإ�ص�فة ال�صيء اإلى نف�صه ل تجوز اإل على هذا التقرير، والجم�عة: عدد من الن��ض 

.
(1(

يجمعهم غر�ض واحد

ابن منظور ل�ص�ن العرب، ف�صل الجيم، ب�ب العين، ج 8، �ض 55، والق�مو�ض المحيط، للفيروز اآب�دي، ب�ب العين،   (1(
ف�صل الجيم، �ض 917.
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معنى  من  م�أخوذة  الن��ض،  من  عدد  على  ُتطلق  ال�صرعي:  ال�صطالح  في  الجم�عة 

الجتم�ع، و�ُصّميت �صالة الجم�عة: لجتم�ع الم�صّلين في الفعل: مك�نً� وزم�نً�.

صالة الجماعة في القرآن الكريم
الجم�عة، حيث �صّرعه�  ن�صهده في �صالة  الجمعية م�  الدينية  الح�لة  ومن مظ�هر 

والأح�ديث  القراآنية  الآي���ت  من  العديد  خالل  من  ح�صوره�،  في  ورّغب  �صبح�نه  اهلل 

ال�صريفة، ومن محكم�ت الكت�ب المجيد اأمر اهلل تع�لى ب�ل�صالة جم�عة ح�ل الخوف، 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  وج����ّل:  ع���ّز  ف��ق���ل 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
، ف�هلل عّز وجّل اأمر ب�ل�صالة في 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ چ )1)
الجم�عة في �صّدة الخوف اأثن�ء الجه�د، ففي الأمن اإق�مته� واأداوؤه� اأولى، ثم اأع�د هذا 

�ض فيه� ح�لة  الأمر �صبح�نه مّرة ث�نية في حّق الط�ئفة الث�نية، ولو لم تكن مطلوبة لرخَّ

الخوف، ولم ُيِجز الإخالل بواجب�ت ال�صالة من اأجله�.

ڱ ڱ ڱ ں  چ  اأمر اهلل تع�لى ب�ل�صالة مع جم�عة الم�صّلين فق�ل: 

وُيع�قب اهلل تع�لى من لم ُيجب الموؤّذن فُي�صّلي مع الجم�عة، 
ں ڻ ڻ چ )2) 

ب�أن يحول بينهم وبين ال�صجود وتخ�صع اأب�ص�رهم وترهقهم الذّلة يوم القي�مة، ق�ل عّز 

وجّل: چ حس خس مس حص مص جض حض خض مض حط ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ 

، هذا لمن لم ُيجب الداعي اإلى ال�صالة مع الجم�عة 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ )3)

واأن ظهورهم يوم القي�مة تكون طبقً� واحدًا: اأي فق�ر الظهر كله يكون ك�لفق�رة الواحدة، 

.
(4(

فال يقدرون على ال�صجود

)1) �صورة الن�ص�ء، الآية 102.
)2) �صورة البقرة، الآية 43.

)3) �صورة القلم، الآيت�ن 42 - 43.
)4) ابن الأثير، النه�ية في غريب الحديث، ج 3، �ض 114.
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حكم صالة الجماعة
يّتفق جميع الم�صلمين على اأ�صل ت�صريع �صالة الجم�عة في جميع ال�صلوات الواجبة، 

كم� يّتفقون على عدم �صحة �صالة الجمعة والعيدين � في ح�ل وجوب �صالة العيدين � 

اإّل جم�عة.

ووقع الخالف بين الفقه�ء في حكم �صالة الجم�عة في الفرائ�ض اليومية، والآراء 

في حكمه� ثالثة:

�لأول: واجبة فر�ض عين: وهو راأي اأتب�ع المذهب الحنبلي، وبع�ض الأحن�ف.

�لث�ني:اأّنه� واجبة فر�ض كف�ية: وهو راأي اأتب�ع المذهب ال�ص�فعي.

�لث�لث: الجم�عة في الفرائ�ض غير الجمعة �صّنة موؤّكدة، للرج�ل الع�قلين الق�درين 

عليه� من غير حرج وهذا م� ذهب اإليه الجعفرية، والأحن�ف والم�لكية.

يلي:  الجم�عة م�  الترغيب في �صالة  الجعفرية في  اأحد كب�ر فقه�ء  ومن عب�رات 

وخ�صو�صً�  منه�  اليومية  الفرائ�ض، خ�صو�صً�  في جميع  الأكيدة  الم�صتحّب�ت  من  هي 

من  اأو  الم�صجد  لجيران  وخ�صو�صً�  والع�ص�ءين،  ال�صبح  في  �صّيم�  ول  الأدائية،  في 

يلحقه�  ك�د  م�  الت�أكيدات  ت�ركه� من �صروب  وذّم  ورد في ف�صله�  وقد  النداء،  ي�صمع 

ب�لواجب�ت... اإلى اأن ق�ل رحمه اهلل: وكّلم� ك�ن الم�أمومون اأكثر ك�ن الأجر اأزيد، ول 

غير  من  الترك  عدم  الإيم�ن  فمقت�صى  به�...  ا�صتخف�فً�  اأو  عنه�  رغبة  تركه�  يجوز 

عذر �صيم� مع ال�صتمرار عليه، ف�إّنه كم� ورد ل يمنع ال�صيط�ن من �صيء من العب�دات 

.
(1(

منعه�

علّة تشريع صالة الجماعة
روى ال�صيخ ال�صدوق ب�إ�صن�ده اإلى الف�صل بن �ص�ذان عن الإم�م الر�ص� Q ق�ل: 

»�إّنم� ُجعلت �لجم�عة لئاّل يكون �لإخال�س و�لتوحيد و�لإ�صالم و�لعب�دة هلل �إل ظ�هر�ً 

)1) الفقيه ال�صيد محمد ك�ظم اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، �ض 417، ف�صل في الجم�عة، ط 2: موؤ�ص�صة الأعلمي.
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مك�صوف�ً م�صهور�ً، لأّن في �إظه�ره حّجة على �أهل �ل�صرق و�لغرب هلل وحده، وليكون 

�صه�د�ت  وليكون  و�لمر�قبة،  �لإ�صالم  ُيظهر  به،  �أقّر  لم�  و�لم�صتخّف موؤّدي�ً  �لمن�فق 

�لن��س ب�لإ�صالم بع�صهم لبع�س ج�ئزة ممكنة، مع م� فيه من �لم�ص�عدة على �لبّر 

.
(1(

و�لتقوى، و�لزجر عن كثير من مع��صي �هلل عّز وجّل«

فضل الصالة في المسجد
اإلى  الح�صور  على  المواظبة  ف���إّن  ول��ذا  الم�صجد،  في  غ�لبً�  الجم�عة  �صالة  تعقد 

الم�ص�جد والم�ص�ركة في الجم�ع�ت يحّقق ثواب الجم�عة وال�صالة في الم�صجد، وقد 

ورد الحّث على الح�صور في الم�ص�جد في العديد من الرواي�ت.

.
(2( 

ق�ل مولن� ر�صول اهلل P: »ل �صالة لج�ر �لم�صجد �إل في م�صجده«

وق�ل الإم�م اأمير الموؤمنين Q: »ل �صالة لمن لم ي�صهد �ل�صلو�ت �لمكتوب�ت 

.
(3(

من جير�ن �لم�صجد �إذ� ك�ن ف�رغ�ً �صحيح�ً«

وروى �ص�حب الدع�ئم: عن الإم�م جعفر بن محمد ال�ص�دق عن اأبيه عن اآب�ئه الكرام 

عن اأمير الموؤمنين علي R اأّنه ق�ل: »ل �صالة لج�ر �لم�صجد �إل في �لم�صجد، �إل 

�أن يكون له عذر، �أو به عّلة، فقيل له ومن ج�ر �لم�صجد ي� �أمير �لموؤمنين ق�ل: من 

.
(4(

�صمع �لند�ء«

وق�ل الإم�م الب�قر Q: »من ترك �لجم�عة رغبة عنه�، وعن جم�عة �لم�صلمين 

، وكذلك ورد عن الإم�م ال�ص�دق Q: »َمْن لم ُي�صلِّ 
(5( 

من غير عّلة فال �صالة له«

لم  لمن  »ل �صالة  ق�ل:   P اهلل ر�صول  لأّن  �لم�صلمين«،  بين  له  جم�عة فال �صالة 

)1) ال�صيخ ال�صدوق، عيون اأخب�ر الر�ص� Q، ج  2، �ض 109، 34 ب�ب العلل التي ذكر الف�صل بن �ص�ذان..
)2) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 3، �ض 478، كت�ب ال�صالة، ابواب احك�م الم�ص�جد، الب�ب 2، حديث 1.

)3) م. ن، حديث 3.
)4) الق��صي النعم�ن، دع�ئم الإ�صالم، ج 1، �ض 148، وم�صند زيد ال�صهيد، ج 1، �ض 113 عن الإم�م زين الع�بدين عن اأبيه 

عن الإم�م علّي R، ولي�ض فيه »اإّل اأن يكون له عذر اأو به عّلة ».

)5) م. ن، �ض 373.
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.
(1( 

ّي�صلِّ في �لم�صجد مع �لم�صلمين �إل من عّلة«

م� رواه الإم�م الب�قر Qاأّن ر�صول اهلل P ق�ل لجبرئيل Q: »ي� جبرئيل �أّي 

�لبق�ع �أحّب �إلى �هلل تع�لى«؟ 

.
(2( 

ق�ل: »�لم�ص�جد، و�أحّب �أهله� �إلى �هلل �أّولهم دخوًل و�آخرهم خروج�ً منه�«

وروى حفيده عبد اهلل بن جعفر بن محمد، عن اأبيه ق�ل: ق�ل ر�صول اهلل P: »ق�ل 

كم�  �ل�صم�ء  لأه��ل  ُت�صيء  �لم�ص�جد،  �لأر���س  في  بيوتي  �إّن  »�أل  وتع�لى:  تب�رك  �هلل 

ُت�صيء �لنجوم لأهل �لأر���س، �أل طوبى لمن ك�نت �لم�ص�جد بيوته، �أل طوبى لعبد 

�أ في بيته ثم ز�رني في بيتي، �أل �إّن على �لمزور كر�مة �لز�ئر، �أل ب�ّصر �لم�ّص�ئين  تو�صّ

 .
(3( 

في �لظلم�ت �إلى �لم�ص�جد ب�لنور �ل�ص�طع يوم �لقي�مة«

من فضائل صالة الجماعة
المنفرد  �صالة  اأج��ر  مثل  الجم�عة  �صالة  من  له  يح�صل  الجم�عة  مع  الم�صّلي 

»�صالة  اأّنه ق�ل:   P اأبو �صعيد الخدري عن النبّي الأكرم خم�ض وع�صرين مّرة، وروى 

.
(4( 

�لجم�عة �أف�صل من �صالة �لفرد بخم�س وع�صرين درجة«

وقد �ص�أل زرارة الإم�م ال�ص�دقQ: عن م� يروي الن��ض اأّن ال�صالة في جم�عة 

»نعم، �صدقو�،   :Q فق�ل  وع�صرين �صالة،  بخم�ض  وحده  الرجل  اأف�صل من �صالة 

.
(5( 

فُقلُت: �لرجالن يكون�ن جم�عة، ق�ل Q: نعم ويقوم �لرجل عن يمين �لإم�م«

وروي عن النبّي الأكرم P اأّنه ق�ل: »�إّن �هلل ي�صتحي من عبده �إذ� �صّلى في جم�عة 

.
(6( 

ثم �ص�أله ح�جته �أن ين�صرف حتى يق�صيه�«

)1) ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج  2، �ض 325، 18 ب�ب علة الجم�عة.
)2) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 3، الب�ب 68، �ض 554، حديث 2.

)3) م. ن، ج  1، �ض 381، 10 - ب�ب ا�صتحب�ب الطه�رة لدخول الم�ص�جد..
)4) ال�صيخ ال�صدوق، الخ�ص�ل، ج 2، �ض 521.

)5) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 3، �ض 371، ب�ب ف�صل ال�صالة في الجم�عة.
)6) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج  85، �ض 4، ب�ب 1 ف�صل الجم�عة..
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 :Q وروى ال�صيخ ال�صدوق ب�صنده اإلى الأ�صبغ بن نب�تة ق�ل: ق�ل اأمير الموؤمنين

»و�إّن �هلل عّز وجّل ليهّم بعذ�ب �أهل �لأر�س جميع�ً حتى ل ُيح��صي منهم �أحد�ً، ف�إذ� 

نظر �إلى �ل�صّيب ن�قلي �أقد�مهم �إلى �ل�صلو�ت، و�لولد�ن يتعّلمون �لقر�آن رحمهم �هلل 

.
(1(

ف�أّخر ذلك عنهم«

فضل المشي إلى صالة الجماعة
ق�ل اهلل العظيم في كت�به الكريم: چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

الم�صي لأداء 
گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ )2) 

في  ثبت  وقد  والقرب�ت،  الط�ع�ت  اأعظم  ومن  ال�ص�لحة  الأعم�ل  ال�صالة جم�عة من 

ذلك ف�ص�ئل عظيمة وكثيرة، منه�:

�إل��ى م�صجد  »وم��ن م�صى   :P اآب�ئه عن ر�صول اهلل  ال�ص�دق عن  الإم���م  ج�ء عن 

يطلب فيه �لجم�عة ك�ن له بكّل خطوة �صبعون �ألف ح�صنة، ويرفع له من �لدرج�ت 

.
(3( 

مثل ذلك،..«

اإّن التخّلف عن �صالة الجم�عة لي�ض من �ص�أن اأهل الإيم�ن وع�داتهم، بل اإّنه من�ف 

وم�  راأيُتن�  »لقد  م�صعود:  بن  اهلل  عبد  ق�ل  غيرهم،  لأح��وال  مط�بق  هو  بل  لأحوالهم؛ 

يتخلَّف عن ال�صالة اإل من�فق قد ُعِلم نف�قه، اأو مري�ض، واإن ك�ن المري�ض ليم�صي بين 

الرجلين حتى ي�أتي ال�صالة، وق�ل: اإّن ر�صول اهلل P عّلمن� �ُصنن الُهدى، واإّن من �ُصنن 

.
(4( 

الُهدى ال�صالة في الم�صجد الذي يوؤّذن فيه«

)1) ال�صيخ ال�صدوق، ثواب الأعم�ل وعق�ب الأعم�ل، �ض 39، ثواب نقل الأقدام اإلى ال�صالة و تعليم القراآن.
)2) �صورة النحل، الآية 97.

)3) م. ن، ج 8، �ض 287.
)4) �صليم�ن بن اأحمد الطبراني، المعجم الكبير، ج 9، �ض 120، حديث 8608، ط 2: مكتبة العلوم والحكم.
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من فوائد صالة الجماعة
من  �ُصّرعت  متعّددة  ومن�فع  عظيمة،  وم�ص�لح  كثيرة،  فوائد  فيه�  الجم�عة  �صالة 

اأجله�، ومن هذه الفوائد والحكم التي �ُصّرعت من اأجله� م� ي�أتي:

�صّرع اهلل عّز وجّل لهذه الأّمة الجتم�ع في اأوق�ت معلومة، منه� م� هو في اليوم والليلة   .1

ك�ل�صلوات الخم�ض، ومنه� م� هو في الأ�صبوع وهو �صالة الجمعة، ومنه� م� هو في 

ال�صنة متكّررًا وهو �صالة العيدين لجم�عة كّل بلد، ومنه� م� هو ع�مٌّ في ال�صنة وهو 

الوقوف بعرفة؛ لأجل التعّبد هلل تع�لى بهذا الجتم�ع؛ طلبً� للثواب وخوفً� من عق�ب 

اهلل ورغبة فيم� عنده، والتوا�صل بين اأهل الإ�صالم والإح�ص�ن، والعطف، والرع�ية؛ 

ولأجل نظ�فة القلوب، والدعوة اإلى اهلل عّز وجّل ب�لقول والعمل.

التوادد، وهو التح�ب؛ لأجل معرفة اأحوال بع�صهم البع�ض، فيقومون بعي�دة المر�صى،   .2

وت�صييع الموتى، واإغ�ثة الملهوفين، واإع�نة المحت�جين؛ ولأّن مالق�ة الن��ض بع�صهم 

بع�ض  مع  بع�صهم  �صّلى  اإذا  الن��ض  لأّن  والتع�رف؛  والألفة  المحّبة،  توجب  لبع�ض 

ح�صل التع�رف، وقد يح�صل من التع�رف معرفة بع�ض الأقرب�ء فتح�صل �صلته بقدر 

قرابته، وقد يعرف الغريب عن بلده فيقوم الن��ض بحّقه.

م�  بيوتهم  كّلهم في  لو �صّلوا  الن��ض  لأّن  الإ�صالم؛  �صع�ئر  اأعظم  �صعيرة من  اإظه�ر   .3

والتكليف  للواجب  اأداء  الأ�صل  في  هي  الجم�عة  ف�صالة  �صالة،  هن�لك  اأّن  عرف 

ال�صرعي ومظهر من مظ�هر التدّين، فتعزيزه� تعزيز للح�لة الدينية الجتم�عية.

التوجيه والمعرفة الدينية: لأّن كثيرًا من الن��ض ي�صتفيد من خالل ح�صورهم لل�صالة   .4

ب��صتم�ع الخطب والمواعظ الدينية وعر�ض اأ�صئلتهم وا�صتفت�ءاتهم الدينية على اإم�م 

الجم�عة اإذا ك�ن من اأهل المعرفة والعلم. 

ا�صت�صع�ر الم�صلم وقوفه في �صف الجه�د كم� ق�ل اهلل تع�لى: چ ے ے ۓ ۓ   .5
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، ف�لمج�هدون الذين �ص�روا 
(1( چ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

�صوف  الخم�ض  ال�صلوات  في  تعوّدوا ذلك  اإذا  اأّنهم  �صك  ل  الجه�د  في  واحدًا  �صّفً� 

يكون ذلك و�صيلة اإلى ائتم�مهم بق�ئدهم في �صّف الجه�د، فال يتقّدمون ول يت�أّخرون 

عن اأوامره.

في  يجتمعون  لأّنهم  الجتم�عية؛  الفوارق  وتحطيم  ب�لم�ص�واة،  الم�صلمين  �صعور   .6

وال�صغير  الم�أمور،  جنب  اإلى  والأمير  الن��ض،  اأفقر  بجنب  الن��ض  اأغنى  الم�صجد: 

اإلى جنب الكبير، وهكذا، في�صعر الن��ض ب�أّنهم �صواء، فتح�صل بذلك الألفة، ويتفّقد 

اأحوال الفقراء والمعوزين، والمر�صى. 

العزوف عن صالة الجماعة
على  الطّيبة  والآث���ر  الفوائد  هذه  الجم�عة  ل�صالة  دامت  م�  البع�ض:  يت�ص�ءل  وقد 

المجتمع، اإ�ص�فة اإلى م� ورد من الن�صو�ض الدينية في الحّث عليه� وتبيين عظيم ثوابه� 

عند اهلل تع�لى، فلم�ذا نجد العزوف عند الكثيرين عن ح�صوره�، حيث ل ُيمّثل الح�صور 

ل�صالة الجم�عة اإل ن�صبة قليلة محدودة من المجتمع؟

ل بّد اأن هن�ك اأ�صب�بً� لعّل من اأبرزه� م� يلي:

الأول: �صعف الهتمام الديني

اإذا ك�ن ع�رفً� بقيمته� وف�صله�  فمن يهتم بتع�ليم الدين ل يترك �صالة الجم�عة، 

عند اهلل، ومن يرغب في ثواب اهلل تع�لى، ل يت�أّخر عن �صالة الجم�عة، مع م� ورد فيه� 

من الأجر العظيم والثواب الكبير.

ب�صبب  العظيمة،  ال�صعيرة  هذه  على  الإقب�ل  رغبة  يفتقدون  الكثيرين  اأّن  يبدو  لكن 

عمود  وهي  ال�صالة  في  م�صتوان�  هذا  ك�ن  اإذا  نفو�صهم.  في  الديني  الهتم�م  �صعف 

)1) �صورة ال�صف، الآية 4.
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الإ�صالم، فكيف بب�قي �صرائع الدين كيف ترتقي اأّمة ل ُتح�صن المع�ملة مع اهلل؟ كيف 

في  اأو  التعليم  في  اأو  الحرب،  في  �ص�دقة  تكون  كيف  اهلل؟  �صع�ئر  ُتقّد�ض  ل  اأّمة  ُتفلح 

الح�ص�رة اأو في الإدارة؟ وهي ل ُتح�صن الت�ص�ل برّبه� في �صالة فر�صه� اهلل عليه�.

الثاني: الك�صل

اإّن ق�صمً� من الن��ض ي�صتثقل الذه�ب اإلى �صالة الجم�عة، لأّنه� ت�أخذ جزءًا من وقته، 

وت�صرف �صيئً� من جهده، فيرى �صالته منفردًا في البيت اأ�صهل واأي�صر، مع اأّن الوقت 

والجهد اللذين ت�صتلزمهم� �صالة الجم�عة محدود �صئيل، وهو ي�صرف اأ�صع�ف ذلك 

�صالة  ت�أخذ  كم  والرف�هي�ت.  الكم�لي�ت  من  حي�ته  �صوؤون  �ص�ئر  على  والجهد  الوقت 

الجم�عة من اأوق�تن�، في مق�بل م� ُن�صّيعه في الأكل وال�صرب والنوم والمرح، اإّنه� دق�ئق 

األ ي�صتحّق �صرفه� لمن�ج�ة اهلل تع�لى، والوقوف بين يديه والت�ص�ل به جّل  معدودة، 

�ص�أنه، فهل ا�صتغنيت عن اهلل يوم اأن قطعت ال�صلة بينك وبينه؟

الحرب،  الخوف جم�عة في ح�ل  واأّمته ب�صالة   ،P الم�صطفى  نبّيه  اأمر  اإّن اهلل 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  وعال:  جّل  فق�ل  عدّوهم،  فيه  الم�صلمون  يواجه  ع�صيب،  وقت  وهو 

اأّن  الحبيب  اأخ��ي  ي�  تظّن  فهل   ،
(1( چ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

�صالة الجم�عة تجب على هوؤلء في هذه الظروف الح�لكة، ول تجب على رجل يتقّلب 

في فرا�صه الن�عم اآمنً� مطمئنً� مع�فى؟!

الدعوة لصالة الجماعة
�صالة  على  الن��ض  لحّث  والتوجيه  التوعية  من  مكثفة  حملة  اإل��ى  مجتمعن�  يحت�ج 

تفتح  اأن  وينبغي  واأهّميته�،  ف�صله�  تتن�ول  التي  والمق�لت  الكتب  بن�صر  الجم�عة، 

اأ�صب�ب العزوف عن �صالة  المنتدي�ت على مواقع الإنترنت ب�ب النق��ض والبحث حول 

)1) �صورة الن�ص�ء، الآية 102.
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الجم�عة في المجتمع، وطرق الت�صجيع على المواظبة عليه�، والعلم�ء والخطب�ء عليهم 

اأن ُيكّرروا الدعوة اإليه� والحّث على الهتم�م بهذه ال�صعيرة العظيمة.

والأقرب�ء،  الأ�صدق�ء  اإلى  ق�صيرة  ر�ص�ئل  ب�إر�ص�ل  الّجوال،  من  ال�صتف�دة  وُيمكن 

لدعوتهم ل�صالة الجم�عة.

ولو ت�صّكلت في كّل م�صجد لجنة للدع�ية والإعالم ل�صالة الجم�عة، وابتك�ر الو�ص�ئل 

والأ�ص�ليب الموؤّثرة في جذب الن��ض له�، ف�إّنه� �صُتحّقق نت�ئج جّيدة.

وعلى كّل فرد مّن� اأن يحّث وُي�صّجع اأقرب�ءه واأ�صدق�ءه، ول ي�ص�أم من دعوتهم ل�صالة 

الجم�عة، ف�إّن الدال على الخير كف�عله. وذلك م�صداق من م�ص�ديق الدعوة اإلى اهلل 

والأمر ب�لمعروف.

جعلن� اهلل واإّي�كم مّمن ا�صتعملهم اهلل تع�لى بط�عته وجعل رغبتن� اإليه، وفيم� عنده 

اإّنه على م� ي�ص�ء قدير.
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المفاهيم الرئيسة
تعتبر �صالة الجم�عة في الم�ص�جد من اأعظم �صع�ئر الإ�صالم، ومن اأوكد الط�ع�ت   -

واأعظم القرب�ت.

اأثنى اهلل تع�لى على الذين ُيعّمرون م�ص�جد اهلل و�صهد لهم ب�لإيم�ن، والمق�صود   -

وهي  المعنوية،  والعم�رة  الم�ص�جد،  بن�ء  وهي  الح�ّصية،  العم�رة  العم�رة  من 

عم�رته� ب�لذكر والط�عة والعب�دة، واإق�مة ال�صالة فيه�.

ال�صطالح  في  الجم�عة  وُتطلق  وكثرته،  �صيء  كل  عدد  هي  اللغة  في  الجم�عة   -

ال�صرعي على عدد من الن��ض، وهي م�أخوذة من معنى الجتم�ع، و�ُصّميت �صالة 

الجم�عة: لجتم�ع الم�صّلين في الفعل: مك�نً� وزم�نً�.

ال�صلوات  جميع  في  الجم�عة  �صالة  ت�صريع  اأ�صل  على  الم�صلمين  جميع  يّتفق   -

العيدين  � في ح�ل وجوب �صالة  والعيدين  الواجبة، وعدم �صّحة �صالة الجمعة 

اإّل جم�عة، ووقع الخالف بين الفقه�ء في حكم �صالة الجم�عة في الفرائ�ض   �

اأراء: القول بوجوبه� العيني، والقول بوجوبه� الكف�ئي، وقول  اليومية وفق ثالثة 

اعتبر اأنَّ الجم�عة في الفرائ�ض)ب��صتثن�ء �صالة الجمعة( �صّنة موؤّكدة وهذا م� 

ذهب اإليه الجعفرية، والأحن�ف والم�لكية.

وخوفً�  للثواب  طلبً�  تع�لى؛  هلل  التعّبد  اأبرزه�:  عديدة  فوائد  جم�عة  لل�صالة   -

بين  والتع�رف  والتوا�صل،  والتح�ب  والتوادد،  فيم� عنده،  ورغبة  من عق�ب اهلل 

الم�صلمين، واإظه�ر �صعيرة من اأعظم �صع�ئر الإ�صالم، والتوجيه والمعرفة الدينية، 

وا�صت�صع�ر الم�صلم وقوفه في �صف الجه�د، و�صعور الم�صلمين ب�لم�ص�واة، وتحطيم 

الفوارق الجتم�عية.

من اأبرز اأ�صب�ب العزوف عن �صالة الجم�عة �صعف الهتم�م ب�لتع�ليم الدينية،   -

وا�صتثق�ل الهّمة، والك�صل.
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مقّدمة
تعّكر  �ص�عة  ف�إّن وجدته �ص�فيً�  واحدة،  ي�صتمّر على ح�ل  ل  اأّنه  الإن�ص�ن  في طبيعة 

اأخرى، واإن وجدته م�صرورًا من �صيء، نكد عليه �صيء اآخر، فمن ك�ن من بني الإن�ص�ن 

اأن�صً�  قلبه  ُيعطي  لكّل خير  مفت�حً�  ُيعّد  منه�جً�  لديه  اأّن  يعلم  ف�إّنه  تع�لى،  ب�هلل  موؤمنً� 

هو  المنه�ج  هذا  اإّن  نعم  وحيوية،  ن�ص�طً�  وج�صده  وطم�أنينة،  ب�صرًا  وروح��ه  و�صع�دة، 

ال�صالة التي تتكّرر لتكون بمث�بة �صي�نة م�صتمّرة للعبد، يعر�ض الم�صلم فيه� نف�صه على 

اإيم�نية  ط�ق�ت  �صبح�نه  منه  ي�صتمّد  مراقبته،  تحر�صه  اهلل،  رح�ب  في  فيظّل  خ�لقه، 

ُتعينه على �صواغل الحي�ة، فال ينخدع بفتن الدني�، ول ُت�صغله م�دة، لأّن قلبه ُي�صحن من 

�صالة اإلى �صالة، بزاد ُينّمي دوافع الخير فيه، ويق�صي على دوافع ال�صر، وفي الحديث 

�ل�صالة فهو في �صالة في حكم  �نتظر  وم��ن   ..«  :Q الر�ص�  الإم���م  ال��وارد عن 

، هذا واإّن لل�صالة المفرو�صة مكّمالت ومتّمم�ت، ت�صّد خلله�، وتجبر نق�صه�، 
(1(

�لتم�م«

ليتزّود  الجم�عة،  قيد  تع�لى حّرة من  تركه� اهلل  وقد  النوافل،  ُت�صّمى  المتّمم�ت  وهذه 

ي�صتقّل  له،  اأع�ص�وؤهم  ون�صطت  عليه،  قلوبهم  اأقبلت  م�  ب�هلل  النفراد  من  العب�د  فيه� 

منهم من ي�صتقّل، وي�صتكثر من ي�صتكثر، ف�إّنه� خير مو�صوع، كم� ج�ء في الأثر عن �ص�دة 

الب�صر، ومن الأخط�ر الج�صيمة على م�صتوى تربية النف�ض وتزكيته� اأن ل يعي الإن�ص�ن 

اأهمّية هذه النوافل والم�صتحّب�ت، فُيحرم من برك�ته� العظيمة واآث�ره� التي ل ُتعّد ول 

ُتح�صى، والتي ي�ّصره� اهلل لالإن�ص�ن، وفتح له من خالله� اأ�صب�ب قّوة الإيم�ن ومنعته، 

ومن اأهّم هذه النوافل »�صالة الليل« التي له� اأثر كبير في نيل مق�م القرب الإلهّي وتزكية 

)1) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 7، �ض 313.
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النف�ض، فقد اأمر تع�لى به� نبّيه الكريم P ووعده عليه� ب�لمق�م الرفيع وقد حّثت عليه� 

كثيرًا الأح�ديث والإر�ص�دات ال�صريفة.

النوافل
الن�فلة كلمة تحتوي الكثير من المع�ني الجميلة ومهم� قيل في تف�صيره� لغة، ف�إّنه� 

على كّل ح�ل تت�صّمن معنى: الزي�دة، وهي تعني في ال�صرع الزي�دة في العب�دة على مقدار 

الفري�صة، من جن�ض تلك الفري�صة وتجدر الإ�ص�رة اإلى اأّن النوافل لي�صت مح�صورة في 

ال�صالة؛ واإّنم� لكّل عب�دة فرو�صه� ونوافله� التي �صيكون العبد يومً� م� ب�أم�ّض الح�جة 

اإليه�، وب��صتثن�ء الذين �صبقت لهم من اهلل الرحمة، ف�إّنه يغيب عن الم�صلم اأّنه ل يخلو من 

تق�صير في واجب، اأو وقوع في مع�صية، واأّنه بح�جة اإلى هذه النوافل التي تجبر نق�صه، 

ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ  تع�لى:  ق�ل 

. اإّن في النوافل من الفوائد والمع�ني والدللت العظيمة م� ل ُيدركه 
ۇ ۆ چ )1)

اإل من فتح اهلل عين ب�صيرته، واأزاح الرين عن قلبه.

من فضائل النوافل
غير  خلل  اأو  نق�ض  من  الفرائ�ض  في  يكون  قد  م�  القي�مة  يوم  به�  يجبر  النوافل 

مبطل، فهي �صور منيع، و�صي�ج يحمي الفرائ�ض من ت�صّرب ال�صعف اإليه�، فمن ح�فظ 

ُيفّرط  اأن  عليه  �صهل  به�  ته�ون  ومن  مح�فظة،  اأ�صّد  الفرائ�ض  على  ك�ن  النوافل  على 

المرء على  ُي�صّجع�ن  م�  اأول  الأّم���رة  والنف�ض  ال�صيط�ن  ف�إّن  ب�هلل،  والعي�ذ  ب�لفرائ�ض، 

ترك الن�فلة، معّللين له ب�أّنه� لي�صت فري�صة، ف�إذا نجح� في ذلك خطي� خطوة اأخرى مع 

العبد المخدوع الخ��صع لإيح�ءات النف�ض وو�صو�صة ال�صيط�ن.

)1) �صورة هود، الآية 114.
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به�  الته�ون  واأّن  م�ص�نة،  محمية  الفرائ�ض  اأّن  على  دللة  النوافل  اأداء  ُيعّد  لذلك 

م�صتبعد، وهي اأم�رة على اأّن هذا العبد الذي يحر�ض على اأداء النوافل �صيكون على اأداء 

الفرائ�ض اأ�صّد حر�صً�، والنوافل دليل من اأدّلة العبودية هلل تع�لى، لأّن الإن�ص�ن بطبعه 

يميل اإلى الراحة، ولكن م� الذي يجعل جنبه يتج�فى عن م�صجعه؟ وم� الذي يبعثه من 

اإّنه  فرا�صه ليقف في جوف الليل البهيم، وبرد ال�صت�ء متذّلاًل خ��صعً� بين يدي موله؟ 

ال�صوق اإلى لق�ء اهلل ومر�ص�ته، والأن�ض بموله الكريم، والراحة التي يجده� في خلوته 

به.

أحباب اهلل
ويبتغي  �صبح�نه،  اهلل  اإل��ى  ب�لتقّرب  يرغب  العبد  اأّن  على  عالمة  كذلك  والنوافل 

اهلل  ق�ل  المحبوبية.  مرتبة  رفيعة؛ هي  مرتبة  اإلى  ينقله  وهذا  وجّل،  عّز  لديه  الزلفى 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ  ڱ  تع�لى: 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
»لأعطين  خيبر:  يوم   P ُمحمد  الم�صطفى  الحبيب  وق�ل   ،

چ)1) ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 
 :P القوم له�، فق�ل  ور�صوُله« فتط�ول 

ُ
�لر�ية رجاًل ُيحّب �هلل ور�صوَله، وُيحّبه �هلل

، فال يكفي اأن تكون محّبً�، ف�لأهّم والأرقى اأن تكون محبوبً� �ص�ئرًا 
(2(

»�دعو� لي علي�ً«

L على خطى اإم�مك اأمير الموؤمنين، وحبيب ر�صول رّب الع�لمين علي بن اأبي ط�لب

اأن�����ت وم��ن ك������ن ال���م���رّب���ي ل����ه ط����ه ف���ق���د ب��رع���رب���ي���ب ط���ه ح��ب��ي��ب اهلل 

�صبع����ص��ّم��ت��ك اأّم�����ك ب��ن��ت ال��ل��ي��ث ح��ي��درة  اأن��ج��ب��ت  ل���ي���ٍث  ب��ل��ب��وة  اأك�����رم   

وب�صعته ال���ه����دي  م���ع  ال��ك�����ص���ء  اب��ن��ي��ك ق���د جمع�ل���ك  ن���ظ��ري��ه  ت���ي   وق���رَّ

)1) �صورة الم�ئدة، الآية 54.
)2) م�صلم بن الحج�ج الني�ص�بوري، �صحيح م�صلم، ج 4، �ض 1870، حديث رقم 32 - )2404(، ب�ب ف�ص�ئل علي بن اأبي 

ط�لب ر�صي اهلل عنه، دار اإحي�ء التراث العربي، بيروت.
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وفي الحديث القد�صي المروي عن ر�صول اهلل P اأّنه ق�ل: »يقول تع�لى: من ع�دى 

لي ولّي�ً فقد ب�رزني ب�لحرب، وم� تقّرب �إلّي عبدي ب�صيء �أف�صل من �أد�ء م� �فتر�صت 

.
(1( 

حّبه«
ُ
عليه، ول يز�ل عبدي يتقّرب �إلّي ب�لنو�فل حّتى �أ

المتهّجد العظيم
راأى بع�ض العلم�ء اأّن هذه الزي�دات على الفرائ�ض ل ُتعّد في حقيقته� نوافل اإل في 

حّق النبّي الأكرم P؛ لأّن �صلوكه وعب�داته واأخالقه قد بلغت الكم�ل الب�صري الذي قّدره 

اهلل له، وهو P �صّيد من ع�صمهم اهلل تع�لى عن الوقوع في المع��صي، وقد خ�طبه اهلل 

.
تع�لى ق�ئاًل: چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ )2)

والّتهّجد هو: ترك الهجود - النوم - لل�صالة، والمتهّجد هو: الق�ئم من النوم اإلى 

ترك النوم به ل�صالته.
ُ
�صالة الليل، وكلمة من تبعي�صية، اأي: وبع�ض الّليل اأ

ي�  اأّن��ه  ف�لمعنى   ،P الأعظم للر�صول  خ��ضٌّ  الخط�ب  اأّن  على  المف�ّصرون  اأجمع 

محمد.. ُاترك الهجود بع�ض الليل لأجل الإتي�ن بن�فلته التي هي لك فري�صة.

اإلى  اإ�ص�رة  فك�أّنه�  المب�ركة،  الآية  في  وردت  التي  {ڍ}،  كلمة  ُتالحظ  لو  وحّبذا 

اقت�ص�ر المعنى الحقيقي للن�فلة على م� يوؤّديه ر�صول اهلل P من عب�دات زائدة على 

الأمة  على  ومندوبة  للنق�ض،  وجوابر  للذنوب،  مكّفرات  فهي  غيره،  بحّق  اأّم�  الفر�ض، 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  تع�لى:  قوله  بمنطوق  ب�صّنته  وا�صتن�نً�  بطريقته،  وت�أ�ّصيً�  به،  اقتداء 

 .
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ چ )3)

)1) الح�فظ الكبير وال�صيخ المحدث محمد بن الح�صن الُحر الع�ملي، الجواهر ال�صنية في الأح�ديث القد�صية، �ض 244، 
الب�ب 11: فيم� ورد ب�ص�أن �صيدن� ونبين� محمد بن عبد اهلل P، طبعة 3، من�صورات دهق�ن، طهران.

)2) �صورة الإ�صراء، الآية 79.
)3) �صورة الأحزاب، الآية 21.
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الرواتب اليومية
عدد النوافل بعد عّد وتيرة الع�ص�ء ركعة، اأربع وثالثون ركعة �صعف عدد الفرائ�ض، 

البواقي،  وتثبت  الع�صر،  وثم�نية  الظهر  ثم�نية  للق�صر  الموجب  ال�صفر  في  وت�صقط 

والأحوط الإتي�ن ب�لوتيرة رج�ء.

والمندوبة اأكثر من اأن ُتح�صى، وهي ك�لآتي: 

�صبعي  اأي   - ال��ذراع  اإلى  ال��زوال  من  الظهر  ن�فلة  ووقت  قبله.  للظهر  ركع�ت  ثم�ن   .1

ال�ص�خ�ض.

اأ�صب�عه - ف�إذا  اأربعة  اأي  اإلى الذراعين -  وثم�ن للع�صر قبله، ووقت ن�فلة الع�صر   .2

و�صل اإلى هذا الحد ُيقّدم الفري�صة.

واأربع للمغرب بعده.  .3

وركعت�ن من جلو�ض للع�ص�ء بعده ُتعّدان بركعة ُت�صّمى ب�لوتيرة، ويمتّد وقته� ب�متداد   .4

وقت �ص�حبه�.

طلوع  من  يبقى  اأن  اإلى  ويمتّد  الأول،  الفجر  ووقته�  الفري�صة،  قبل  للفجر  وركعت�ن   .5

عند  ولو  الفجر  قبل  الليل  �صالة  في  د�صه�  ويجوز  الفري�صة،  اأداء  مقدار  الحمرة 

ن�صف الليل، بل ل يبعد اأن يكون وقته� بعد مقدار اإتي�ن �صالة الليل من انت�ص�فه�، 

ولكن الأحوط عدم الإتي�ن به� قبل الفجر الأول اإل ب�لد�ّض في �صالة الليل.

6.  واإحدى ع�صرة ركعة ن�فلة الليل، �صالة الليل ثم�ن ركع�ت ثم ركعت� ال�صفع ثم ركعة 

اأف�صل منهم�، ويجوز  الفجر  الليل، وركعت�  اأف�صل من �صالة  ال�صفع  الوتر، وهي مع 

القت�ص�ر على ال�صفع والوتر، بل على الوتر خ��صة عند �صيق الوقت، وفي غيره ي�أتي 

به رج�ًء، ووقت �صالة الليل ن�صفه اإلى الفجر ال�ص�دق، وال�صحر اأف�صل من غيره، 

والثلث الأخير من الليل كله �صحر، واأف�صله القريب من الفجر، واأف�صل منه التفريق 

.P كم� ك�ن ي�صنعه النبي
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صالة الليل شرف المؤمن
ُتعتبر �صالة الليل اأهّم النوافل، فهي تم�ّصٌك ب�أخالق النبيين، وهي الم�نعة من نزول 

العذاب، وهي النور والأني�ض في القبر، وهي التي تنفي ال�صيئ�ت، وتدّر الأرزاق، غذاء 

القلوب، وزاد الأرواح، من�ج�ٌة ودع�ء، خ�صوع وثن�ء، تذّلل وبك�ء، وتو�ّصل ورج�ء، واعت�ص�م 

والتج�ء، وتوا�صع لكبري�ء اهلل، وخ�صوع لعظمته، وانطراح بين يديه، وانك�ص�ر وافتق�ر 

البل�صم  يجد  فيه�  الموؤمن،  ومالذ  الم�صلم،  ملج�أ  اإّنه�  يديه،  بين  وعبودية  تذّلٌل  اإليه، 

ة وكف�ح،  اإّنه� خير عّدة و�صالح، واأف�صل ُجنَّ ال�ص�في، والدواء الك�في، والغذاء الوافي، 

واأعظم و�صيلة لل�صالح والفالح والنج�ح، تن�صئ في النفو�ض، وتذكي في ال�صم�ئر قوًة 

روحية، واإيم�ًن� را�صًخ�، ويقيًن� عميًق�، ونوًرا ُيبّدد ظلم�ت الفتن، ويق�وم اأعتى المغري�ت 

والمحن، وكم فيه� من الأ�صرار والحكم، والمق��صد والغ�ي�ت، فم� اأعظم الأجر، واأوفر 

الحّظ لمن واظب على اأدائه�:

�ل�صرف �لو�ص�ح:

ال�ص�دقQقوله:  بن محمد  الإِم���م جعفر  ننقل عن  ال�صرف  لتبي�ن م�هية هذا 

�إِلَّ �صالة �لليل، ف���إِنَّ �هلل  �إِلَّ ولُه ثو�ب في �لقر�آن  »م� ِمن عمل ح�صن يعملُه �لعبد 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ  فق�ل:  عنده  خطره�  لعظيم  ثو�به�  ُيبّين  لم 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
.
(2 ھ ھ ھ چ )1)

 P ق�ل: »ج�ء جبر�ئيل �إلى �لنبيQ وفي معتبر ه�ص�م بن �ص�لم عن اأبي عبد اهلل

فق�ل: ي� محمد، ع�س م� �صئت ف�إّنك ميت، و�أحبب م� �صئت، ف�إّنك مف�رقه، و�عمل م� �صئت، 

.
(3(

ف�إّنك تجزى به.. و�علم �أّن �صرف �لرجل قي�مه ب�لليل، وعّزه ��صتغن�وؤه عن �لن��س«

)1) �صورة ال�صجدة، الآيت�ن 16 - 17.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 87، �ض 140.

)3) ال�صيخ ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ج 1، �ض 472، ب�ب ثواب �صالة الليل.
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»ثالث من  Qيقول:  اأب� عبد اهلل  وفي �صحيح عبد اهلل بن �صن�ن ق�ل: �صمعت 

فخر �لموؤمن وزينه في �لدني� و�لآخرة: �ل�صالة في �آخر �لليل، وي�أ�صه مّم� في �أيدي 

.
(1( 

»P لن��س، ووليته �لإم�م من �آل محمد�

ك ب�أخالق �لنبّيين: تم�صُّ

وب�لرغم ِمن اأّنن� نعلم اأّن اأمير الموؤمنين Qل يترك �صالة الليل اأبدًا، ولكن نظرًا 

رواه�  لُه،  و�ص�ي�ه  ِمن  جملة  في  به�  اأو�ص�ُه   P اهلل ر�صول  ف�إّن  ال�صالة  هذه  لأهّمية 

حفيده ال�ص�دق Q، فق�ل: ك�ن في و�صية النبي P لعلي Qاأن ق�ل: »ي� علي. 

و�صيك في نف�صك بخ�ص�ل �حفظه� عّني، ثم ق�ل: �للهم �أعنه.. �إلى �أن ق�ل.. وعليك 
ُ
�أ

.
(2(

ب�صالة �لليل.. وعليك ب�صالة �لليل.. وعليك ب�صالة �لليل..«

�لطع�م  و�أطعم  �لكالم،  �أط���َب  َمن  »خيركم  ق�ل:  اأّنه   P الأكرم النبي  عن  وروي 

.
(3( 

و�صّلى ب�لليل و�لن��س ني�م«

وروي عن اأمير الموؤمنين Qاأّنه ق�ل: »قي�م �لليل م�صّحة للبدن، ومر�ص�ة للّرب 

، وفي �صيرته العطرة �صلوات 
(4( 

عّز وجّل، وتعّر�س للرحمة، وتم�ّصك ب�أخالق �لّنبّيين«

.
(6 (5( 

اهلل عليه لم يترك �صالة الليل قّط حتى في ليلة الهرير

 واأنت ع�ن لوج�������������ه اهلل ُتن�ج��ي���������������ِهاأب� ح�������ص�����������ٍن والليل مرٍخ �ص�������������������دوله

غٍد في  ب�ريك  خوِف  من  الظن�   وق��د اأم��ن ال��م��غ��رور م��ن خ��وف ب�ريِهبراك 

�صل�صاًل يطفحح  الذكر  �صفتيك  )6)على 
مع�نيِه �ص����موِّ  م��ن  ع���اًل  فتنهل   

)1) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 8، �ض 234.
)2) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 4، �ض 91.

)3) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 87، �ض 142 - 148.
)4) م. ن.

)5) ح�صن بن محمد الديلمي، اإر�ص�د القلوب، ج 2، �ض 217، ف�صل: في عب�دته وزهده �صالم اهلل عليه.
.M 6) الأبي�ت لل�صيخ العميد الدكتور اأحمد الوائلي(



قربان األتقياء256

غفر�ن �لذنوب:

ۓ ڭ ڭ  چ  وج���ّل:  ع��ّز  ق��ول اهلل  Qفي  ال�����ص���دق  الإم����م  ع��ن  روي 

.
(2( 

ق�ل: »�صالة �لموؤمن ب�لّليل َتذَهب بم� عمل من ذنب ب�لّنه�ر«
ڭڭچ )1) 

روى ا�صح�ق بن عم�ر اأّن الإم�م ال�ص�دق Qوقف على رجٍل ُي�صّلي فق�ل له: )ي� 

 Q عبَد اهلِل اأيَّ �صيٍء ُت�صّلي؟( فق�ل: »�صالة �لليِل ف�تتني �أق�صيه� ب�لنه�ِر«. فق�ل

ى مع الذي يق�صي �صالَة الليِل. فق�ل: ُجعلت فداَك  )ل�ص�حبه( ُحطَّ َرحلك حتَّى نتغدَّ

 
َ
تروي فيه �صيئً�، فق�ل Q: حّدثني اأبي، عن اآب�ئه، ق�ل: ق�ل ر�صول اهلل P: »�إنَّ �هلل

ُيب�هي ب�لعبِد يق�صي �صالَة �لليِل ب�لنه�ِر، يقول: ي� مالئكتي �نظرو� �إلى عبدي كيف 

.
(3(

�صِهُدكم �أّني قْد غفْرُت له« 
ُ
يق�صي م� لم �أفتر�ْس عليه، �أ

لذيِذ  من  �لعبُد  ق���َم  »�إذ�  ق�ل:  اأّن��ه   P اهلل ر�صول  Qعن  ال�ص�دق  عن  وروي 

به  تع�لى   
ُ
�هلل ب�هى  ليِله.  ب�صالِة  تع�لى  ��ه  ربَّ لُير�صي  عينه،  في  و�لنع��ُس  م�صجِعه، 

ه�  م� تَرون عبدي هذ� قد ق�م من لذيِذ م�صجِعه ل�صالٍة لم �أفتر�صْ
َ
�لمالئكَة، وق�َل �أ

.
(4( 

عليه، ��صَهدو� �أّني قد غفرُت له«

للمتهج�ّدون ب�لأ�صح�ر:

�صالة الليل له� اأثر كبير في ترّقي العبد وعلّو درج�ته، ف�إّن انفراد موؤّديه� � في جوف 

الليل برّبه عّز وعال ي�صكو اإليه بّثه وحزنه وُين�جيه ملّحً� عليه، متو�ّصاًل ب�صعة رحمته اإليه، 

راجيً� لجئً�، راهبً� راغبً�، منيبً� ت�ئبً�، معترفً� لئذًا ع�ئذًا، ل يجد ملج�أ من اهلل تع�لى 

اإّل اإليه، ف�إّن عوائد اهلل �صتترادف على هذا العبد.

)1) �صورة هود، الآية 114.
)2) ثقة الإ�صالم ال�صيخ الكليني، الك�في، ج 3، �ض 266.
)3) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 4، �ض 278 - 279.

)4) ال�صيخ المفيد محمد بن محمد بن النعم�ن اأعلى اهلل مق�مه، المقنعة، �ض 120، 9: ب�ب كيفية ال�صالة و �صفته�.
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 :R  روى الإم�م علي بن مو�صى الر�ص� عن اأبيه، عن جّده ق�ل: �ُص�ئل علي بن الح�صين

»لأّنهم خلو� ب�هلل،   :Q الن��ض وجهً�؟.. ق�ل  اأح�صن  ب�لليل من  المتهّجدين  ب�ل  م� 

 .
(1( 

فك�ص�هم �هلل من نوره«

روى عبد اهلل بن �صن�ن، اأّنه �ص�أل ال�ص�دق Qعن قول اهلل عّز وجّل: چ ٹ 

.
(3( 

؟ ق�ل: »هو �ل�صهر في �ل�صالة«
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ چ )2)

�لخلق،  وُتح�ّصن  �ل��وج��ه،  ُتح�ّصن  �لليل  »�صالة  Qق�ل:  عنه  عم�ر  ابن  وروى 

 .
(4( 

وتطيب �لريح، وتدّر �لرزق، وتق�صي �لدين، وتذهب ب�لهّم، وتجلو �لب�صر«

Q ولتبي�ن كثرة هذه الآث�ر الحميدة نقول روى يعقوب بن زيد، عن اأبي عبد اهلل

ق�ل: »كذب من زعم �أنه ُي�صّلي �صالة �لليل وهو يجوع، �إّن �صالة �لليل ت�صمن رزق 

.
(5( 

�لنه�ر«

�لقر�آِن  بتالوِة  ب�لليل  فيه�  ُي�صّلى  �لتي  �لبيوت  »�إّن   :Q ال�ص�دق  الإم�م  ق�ل 

.
(6( 

ُت�صيُء لأهِل �ل�صم�ِء كم� ُت�صيُء نجوُم �ل�صم�ء لأهِل �لأر�س«

التحذير من ترك صالة الليل
.
(7( 

ق�ل الإم�م اأبو عبد اهلل ال�ص�دق Q: »لي�س مّن� من لم ُي�صّل �صالة �لليل«

ق���ل الإم���م الب�قر Q: »م��ن ك���ن ي��وؤم��ن ب���هلل و�ل��ي��وم �لآخ���ر، ف��ال يبيتّن �إل 

.
(8(

بوتر«

)1) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج  8، �ض 157، 39 - ب�ب ت�أكد ا�صتحب�ب المواظبة على �صالة الليل.
)2) �صورة الفتح، الآية 29.

)3) من ل يح�صره الفقيه، ج 1، �ض 471، ب�ب ثواب �صالة الليل.
)4) م. ن.

)5) البرقي، المح��صن، ج 1، �ض 53، ب�ب 61، ثواب �صالة الليل.
)6) الُحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 5، �ض 294.

)7) ال�صيخ ال�صدوق، المقنع، �ض 131، 19، ب�ب �صالة الليل، طبعة 1: موؤ�ص�صة الإم�م المهدي |، قم. 
)8) �صيخ الط�ئفة محمد بن الح�صن الطو�صي، تهذيب الأحك�م، ج 2، �ض 341، ح 1412.
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عن محمد بن �صليم�ن الدليمي، عن اأبيه ق�ل: ق�ل اأبو عبد اهلل Q: »ي� �صليم�ن. 

.
(1( 

ل تدع قي�م �لليل، ف�إّن �لمغبون من حرم قي�م �لليل«

أسباب الحرمان من صالة الليل
توؤّكد الرواي�ت اأّن من اأ�صب�ب الحرم�ن من �صالة الليل الذنوب على اختالفه�.

ِمن �صالة  اإِّني محروم  لُه:  الموؤمنين عليQوق�ل  اأمير  اإِلى  اأّنه ج�ء رجل  �روي 

.
(2( 

الليل، ف�أج�به Q: »�أنت رجل قد قّيدتك ذنوبك«

في حديث اآخر عن الإِم�م ال�ص�دق Qق�ل: »�إِنَّ �لرجل ليكذب �لكذبة، وُيحرم 

.
(3( 

به� �صالة �لليل، ف�إِذ� حرم به� �صالة �لليل ُحِرَم به� �لّرزق«

ھ  ھ  ھ  ہ  چ  عب�ده  من  واإي���ك��م  يجعلن�  اأن  العظيم  اهلل  ن�ص�أل 

.
ھے چ )4)

)1) م. ن، ج 2 �ض 122.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 87، �ض 142 - 148.

)3) الم�صدر ال�ص�بق.
)4) �صورة الزمر، الآية 18.
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المفاهيم الرئيسة
لغة،  تف�صيره�  في  قيل  ومهم�  الجميلة  المع�ني  من  الكثير  تحتوي  كلمة  الن�فلة   -

في  الزي�دة  ال�صرع  في  تعني  وهي  الزي�دة،  معنى:  تت�صّمن  ح�ل  كّل  على  ف�إّنه� 

العب�دة على مقدار الفري�صة، من جن�ض تلك الفري�صة.

من ف�ص�ئل النوافل اأنه يجبر به� يوم القي�مة م� قد يكون في الفرائ�ض من نق�ض   -

اأو خلل غير مبطل، وهي �صور منيع، و�صي�ج يحمي الفرائ�ض من ت�صّرب ال�صعف 

اإليه�، فمن ح�فظ على النوافل ك�ن على الفرائ�ض اأ�صّد مح�فظة، ومن ته�ون به� 

�صهل عليه اأن ُيفّرط ب�لفرائ�ض.

الزلفى  ويبتغي  اإلى اهلل �صبح�نه،  ب�لتقّرب  العبد يرغب  اأّن  النوافل عالمة على   -

لديه عّز وجّل، وهذا ينقله اإلى مرتبة المحبوبية.

المعنى الحقيقي للن�فلة مقت�صٌر على م� يوؤّديه ر�صول اهلل P من عب�دات زائدة   -

على الفر�ض؛ لأّن �صلوكه وعب�داته واأخالقه قد بلغت الكم�ل الب�صري الذي قّدره 

اهلل له، اأّم� بحّق غيره، ف�لنوافل مكّفرات للذنوب، وجوابر للنق�ض، ومندوبة على 

الأمة، اقتداًء به وت�أ�ّصيً� بطريقته، وا�صتن�نً� ب�صّنته.

الم�نعة من  النبيين، وهي  ب�أخالق  النوافل، فهي تم�ّصٌك  اأهّم  الليل  ُتعتبر �صالة   -

وتدّر  ال�صّيئ�ت،  تنفي  التي  وهي  القبر،  في  والأني�ض  النور  وهي  العذاب،  نزول 

الأرزاق، غذاء القلوب، وزاد الأرواح،...وغيره� من الأ�صرار والف�ص�ئل.

ر�صول  ف���إّن  اأب��دًا،  الليل  �صالة  يترك  Qل  الموؤمنين  اأمير  اأّن  من  ب�لرغم   -

اهلل P اأو�ص�ُه به� في جملة ِمن و�ص�ي�ه لُه، ت�أكيدًا على اأهميته�.

اأّكدت الرواي�ت اأّن من اأ�صب�ب الحرم�ن من �صالة الليل الذنوب على اختالفه�.  -





ملحق

آداب ومستحبّات ومكروهات الصالة)))

)1) بح�صب م� وردت في تحرير الو�صيلة لالإم�م الخميني}، ولم نورد الرواتب اليومّية هن� لإدراجه� �صمن الدر�ض 
الث�من ع�صر.





اإلتيان بالنوافل جالسًا
يجوز اإتي�ن النوافل الرواتب وغيره� ج�ل�صً� حتى في ح�ل الختي�ر، لكن الأولى حينئذ 

عّد كّل ركعتين بركعة حّتى في الوتر في�أتي به� مّرتين كّل مّرة ركعة.

تقديم النافلة

1.ل اإ�صك�ل في جواز تقديم ن�فلتي الظهر والع�صر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على 

عددهم� اأربع ركع�ت فت�صير ع�صرين ركعة، واأّم� في غير يوم الجمعة فعدم الجواز ل يخلو 

من قّوة، ومع العلم بعدم التمّكن من اإتي�نهم� في وقتهم� ف�لأحوط الإتي�ن بهم� رج�ًء.

2. يجوز تقديم ن�فلة الليل على الن�صف للم�ص�فر وال�ص�ب الذي يخ�ف فوته� في وقته�، 

بل وكل ذي عذر ك�ل�صيخ وخ�ئف البرد اأو الحتالم، وينبغي لهم نّية التعجيل ل الأداء.

وقت الفضيلة

1. وقت ف�صيلة الظهر من الزوال اإلى بلوغ الظّل الح�دث مثل ال�ص�خ�ض.

2. كم� اأن منتهى ف�صيلة الع�صر المثالن، ومبداأ ف�صيلته اإذا بلغ الظّل اأربعة اأقدام - اأي 

اأربعة اأ�صب�ع ال�ص�خ�ض - على الأظهر، واإن ل يبعد اأن يكون مبدوؤه� بعد مقدار اأداء 

الظهر.

3. وقت ف�صيلة المغرب من المغرب اإلى ذه�ب ال�صفق، وهو الحمرة المغربية، وهو اأول 

اإلى  الثلث  ال�صفق وبعد  اإجزاء: قبل ذه�ب  الليل، فله� وقت�  اإلى ثلث  الع�ص�ء  ف�صيلة 

الن�صف.
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4.  ووقت ف�صيلة ال�صبح من اأوله اإلى حدوث الحمرة الم�صرقية، ولعّل حدوثه� ي�ص�وق مع 

زم�ن التجلل والأ�صف�ر وتنور ال�صبح المن�صو�ض به�.

مكروهات

الأقوى �صّحة �صالة كلٍّ من الرجل والمراأة مع المح�ذاة اأو تقّدم المراأة، لكن على كراهية   .1

لكن  اختالفهم�،  مع  المت�أّخر  اإلى  وب�لن�صبة  ال�صروع،  في  تق�رنهم�  مع  اإليهم�  ب�لن�صبة 

اأو غير  الأحوط ترك ذلك، ول فرق فيه بين المح�رم وغيرهم، ول بين كونهم� ب�لغين 

ب�لغين اأو مختلفين، بل يعّم الحكم الزوج والزوجة اأي�صً�، وترتفع الكراهة بوجود الح�ئل 

وب�لبعد بينهم� ع�صرة اأذرع بذراع اليد، والأحوط في الح�ئل كونه بحيث يمنع الم�ص�هدة، 

كم� اأّن الأحوط في الت�أّخر كون م�صجده� وراء موقفه واإن ل تبعد كف�ية مطلقهم�.

ُيكره تعطيل الم�صجد، وقد ورد اأّنه اأحد الثالثة الذين ي�صكون اإلى اهلل عّز وجّل يوم   .2

القي�مة، والآخران ع�لم بين جّه�ل، وم�صحف معّلق قد وقع عليه الغب�ر ل ُيقراأ فيه، 

وورد اأّن من م�صى اإلى م�صجد من م�ص�جد اهلل فله بكّل خطوة خط�ه� حتى يرجع اإلى 

منزله ع�صر ح�صن�ت، ومحي عنه ع�صر �صيئ�ت، ورفع له ع�صر درج�ت.

ُتكره ال�صالة في الحّم�م حتى الم�صلخ منه، وفي المزبلة والمجزرة والمك�ن المتخذ   .3

مرابط  وفي  الإب��ل،  اأعط�ن  وفي  الم�صكر،  وبيت  مب�ًل  متخذًا  �صطحً�  ولو  للكنيف 

واإل  ب�لم�رة،  ت�صر  لم  اإن  والطرق  الغنم  ومراب�ض  والبقر  والحمير  والبغ�ل  الخيل 

وفي  فعاًل،  فيه�  جري�نه�  يتوّقع  لم  واإن  المي�ه  ومج�ري  النمل  قرى  وفي  حرمت، 

الأر�ض ال�صبخة، وفي كّل اأر�ض نزل فيه� عذاب، وعلى الثلج، وفي مع�بد النيران بل 

عّد لإ�صرام الن�ر فيه، وعلى القبر واإليه وبين القبور، وترتفع الكراهة في 
ُ
كّل بيت اأ

 R الأخيرين ب�لح�ئل، وببعد ع�صرة اأذرع، ول ب�أ�ض ب�ل�صالة خلف قبور الأئمة

ي�ص�وي  ل  وجه  على  الراأ�ض  عند  ال�صالة  الأولى  ك�ن  واإن  و�صم�له�،  يمينه�  ول عن 

الإم�م Q، وكذا تكره وبين يديه ن�ر م�صرمة اأو �صراج اأو تمث�ل ذي روح، وتزول 
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في الأخير ب�لتغطية، وتكره وبين يديه م�صحف اأو كت�ب مفتوح، اأو مق�بله ب�ب مفتوح 

اأو ح�ئط ينز من ب�لوعة ُيب�ل فيه�، وترتفع ب�صتره، والكراهة في بع�ض تلك الموارد 

محّل نظر، والأمر �صهل.

آداب

الظ�هر جواز ال�صالة م�ص�ويً� لقبر المع�صوم Qبل ومقّدمً� عليه، ولكن هو من   .1

المفرط على وجه ل  ب�لبعد  الحكم  الأدب، والأحوط الحتراز منهم�، ويرتفع  �صوء 

ي�صدق معه التقّدم والمح�ذاة ويخرج عن �صدق وحدة المك�ن، وكذا ب�لح�ئل الرافع 

ل�صوء الأدب، والظ�هر اأّنه لي�ض منه ال�صب�ك وال�صندوق ال�صريف وثوبه.

مستحبّات

الأف�صل )في م�صجد الجبهة( التربة الح�صينية التي تخرق الحجب ال�صبع، وتنّور اإلى   .1

الأر�صين ال�صبع على م� في الحديث.

ُي�صتحّب ال�صالة في الم�ص�جد، بل ُيكره عدم ح�صوره� بغير عذر ك�لمطر خ�صو�صً�   .2

�لم�صجد«  في  �إّل  �لم�صجد  لج�ر  �صالة  »ل  الخبر:  في  ورد  حتى  الم�صجد  لج�ر 

ثم  والأق�صى،  الكوفة  م�صجد  ثم   ،P النبي م�صجد  ثم  الحرام،  م�صجد  واأف�صله� 

م�صجد الج�مع، ثم م�صجد القبيلة، ثم م�صجد ال�صوق، والأف�صل للن�ص�ء ال�صالة في 

 ،R الأئمة  م�ص�هد  في  ال�صالة  ي�صتحب  وكذا  المخدع،  بيت  والأف�صل  بيوتهّن، 

.Q وح�ئر اأبي عبد اهلل الح�صينQ خ�صو�صً� م�صهد اأمير الموؤمنين

من الم�صتحّب�ت الأكيدة بن�ء الم�صجد، وفيه اأجر عظيم وثواب ج�صيم، وقد ورد اأّنه   .3

ق�ل ر�صول اهلل P: »من بنى م�صجد�ً في �لدني� �أعط�ه �هلل بكّل �صبر منه - �أو ق�ل: 

بكّل ذر�ع منه - م�صيرة �أربعين �ألف ع�م مدينة من ذهب وف�صة ودور ي�قوت وزمرد 

وزبرجد ولوؤلوؤ« الحديث. 
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األذان واإلقامة

1. ل اإ�صك�ل في ت�أكد ا�صتحب�بهم� لل�صلوات الخم�ض، اأداء وق�ص�ء، ح�صرًا و�صفرًا، في 

بوجوبهم�،  بع�ض  ق�ل  والن�ص�ء، حتى  للرج�ل  والمنفرد،  للج�مع  والمر�ض،  ال�صحة 

والأقوى ا�صتحب�بهم� مطلقً� واإن ك�ن في تركهم� حرم�ن عن ثواب جزيل.

بينهم� وبين الظهر والمغرب من غير  اإذا جمع  والع�ص�ء  الع�صر  الأذان في  2. ي�صقط 

فرق بين موارد ا�صتحب�ب الجمع مثل ع�صر يوم الجمعة وع�صر يوم عرفة وع�ص�ء 

ليلة العيد في المزدلفة، حيث اإّنه ُي�صتحّب الجمع بين ال�صالتين في هذه الموا�صع 

الثالثة وبين غيره�.

العدول في الصالة

بق�ء  مع  اإليه  يعدل  اأن  ُي�صتحب  ف�إّنه  عليه ق�ص�ء،  اأّن  الح��صرة فذكر  في  اإذا دخل   .1

اًل، بل عدمه ل  المحّل اإل اإذا خ�ف فوت وقت ف�صيلة م� بيده، ف�إّن في ا�صتحب�به ت�أمُّ

يخلو من قّوة.

يوم  اأحدهم� في ظهر  الن�فلة، وذلك في مو�صعين:  اإلى  الفري�صة  العدول من  2. ومنه� 

الجمعة لمن ن�صي قراءة �صورة الجمعة وقراأ �صورة اأخرى وبلغ الن�صف اأو تج�وز، ث�نيهم� 

قيمت الجم�عة وخ�ف ال�صبق، فيجوز له العدول اإلى 
ُ
فيم� اإذا ك�ن مت�ص�غاًل ب�ل�صالة واأ

الن�فلة واإتم�مه� ركعتين ليلحق به� )لم ي�صّرح ب�ل�صتحب�ب اإّنم� ب�لجواز(.

مستحبّات خاّصة بالمرأة
قوله�،  في  والإخف�ت  والخ�ص�ب  ب�لحلي  الزينة  ب�آداب  ال�صالة  في  المراأة  تخت�ّض 

والجمع بين قدميه� ح�ل القي�م، و�صّم ثدييه� بيديه� ح�له، وو�صع يديه� على فخذيه� 

والت�صّمم ح�له  ب�لقعود،  لل�صجود  والبداأة  ورائه�،  اإلى  ركبتيه�  رادة  غير  الركوع،  ح�ل 

لطئة ب�لأر�ض فيه غير متج�فية، والترّبع في جلو�صه� مطلقً�.
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مستحبّات ومكروهات أجزاء الصالة

التكبير:

ُي�صتحّب زي�دة �صّت تكبيرات على تكبيرة الحرام قبله� اأو بعده� اأو ب�لتوزيع، والأحوط   .1

الأول، فيجعل الفتت�ح ال�ص�بعة، والأف�صل اأن ي�أتي ب�لثالث ولء ثم يقول: »�للهّم �أنت 

�إّن��ي ظلمت نف�صي ف�غفر لي ذنبي  �أنت �صبح�نك  �إل  �إله  �لمبين ل  �لحّق  �لملك 

�إّنه ل يغفر �لذنوب �إل �أنت« ثم ي�أتي ب�ثنتين فيقول: »لّبيك و�صعديك و�لخير في 

يديك و�ل�صر لي�س �إليك، و�لمهدي من هديت ل ملج�أ منك �إل �إليك، �صبح�نك 

وحن�نيك تب�ركت وتع�ليت، �صبح�نك رّب �لبيت« ثم كّبر تكبيرتين ثم يقول: »وّجهت 

وجهي للذي فطر �ل�صم�و�ت و�لأر�س ع�لم �لغيب و�ل�صه�دة حنيف�ً م�صلم�ً وم� �أن� 

من �لم�صركين، �إّن �صالتي ون�صكي ومحي�ي ومم�تي هلل رب �لع�لمين، ل �صريك 

مرت و�أن� من �لم�صلمين«.
ُ
له وبذلك �أ

ثم ي�صرع في ال�صتع�ذة والقراءة.

ب�ل�صت  والإ�صرار  خلفه،  من  ُي�صمع  بحيث  الإح��رام  بتكبيرة  الجهر  لالإم�م  ُي�صتحّب   .2

الب�قية.

3.  ُي�صتحّب رفع اليدين عند التكبير اإلى الأذنين، اأو اإلى حي�ل وجهه مبتدءًا ب�لتكبير 

اأ�ص�بع  ي�صّم  واأن  الأذنين،  يتج�وز  ل  اأن  والأول��ى  ب�نته�ئه،  ومنتهيً�  الرفع  ب�بتداء 

الكّفين، وي�صتقبل بب�طنهم� القبلة.

القراءة:

الأقوى جواز قراءة اأزيد من �صورة واحدة في ركعة من الفري�صة على كراهية، بخالف   .1

الن�فلة فال كراهة فيه�، والأحوط تركه� في الفري�صة.

له  ُي�صتحّب  اأّنه  وال�صورة كم�  ب�لب�صملة في الظهرين للحمد  للرج�ل الجهر  ُي�صتحّب   .2
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الجهر ب�لقراءة في ظهر يوم الجمعة، ولكن ل ينبغي ترك الحتي�ط ب�لإخف�ت. 

اأو القي�مة واأ�صب�هه� في �صالة  اأو الغ��صية  اأتى  اأو هل  ُي�صتحّب قراءة عم يت�ص�ئلون   .3

ال�صبح، وقراءة �صبح ا�صم اأو وال�صم�ض في الظهر واإذا ج�ء ن�صر اهلل واألهيكم التك�ثر 

في الع�صر والمغرب، والأولى اختي�ر قراءة الجمعة في الركعة الأولى من الع�ص�ءين 

والأعلى في الث�نية منهم� في ليلة الجمعة، وقراءة �صورة الجمعة في الركعة الأولى 

يوم  �صبح  في  وك��ذا  الجمعة،  يوم  من  والع�صر  الظهر  في  الث�نية  في  والمن�فقين 

الجمعة، اأو يقراأ فيه� في الأولى الجمعة والتوحيد في الث�نية، وفي المغرب في ليلة 

الجمعة في الأولى الجمعة وفي الث�نية التوحيد، كم� اأّنه ُي�صتحّب في كّل �صالة قراءة 

�صورة القدر في الأولى والتوحيد في الث�نية.

الركوع:

ُي�صتحّب التكبير للركوع وهو ق�ئم منت�صب، والأحوط عدم تركه، وُي�صتحّب رفع اليدين 

والأحوط  الركوع،  ح�ل  الركبتين  على  الأ�ص�بع  مفرج�ت  الكّفين  وو�صع  التكبير،  ح�ل 

عدم تركه مع الإمك�ن، وكذا ُي�صتحّب رّد الركبتين اإلى الخلف وت�صوية الظهر ومّد العنق 

واختي�ر  الركبتين،  فوق  فخذيه�  على  يديه�  المراأة  ت�صع  واأن  ب�لمرفقين،  والتجنيح 

الت�صبيحة الكبرى، وتكراره� ثالثً� اأو خم�صً� اأو �صبعً� بل اأزيد، ورفع اليدين لالنت�ص�ب 

من الركوع، واأن يقول بعد النت�ص�ب: »�صمع �هلل لمن حمده« واأن ُيكّبر لل�صجود ويرفع 

يديه له، ويكره اأن يط�أط�أ راأ�صه ح�ل الركوع، واأن ي�صّم يديه اإلى جنبيه، واأن يدخل يديه 

بين ركبتيه.

ال�صجود:

ُي�صتحّب التكبير ح�ل النت�ص�ب من الركوع لالأخذ في ال�صجود وللرفع منه، وال�صبق   .1

ب�ليدين اإلى الأر�ض عند الهوي اإليه، وا�صتيع�ب الجبهة على م� ي�صّح ال�صجود عليه، 

والإرغ�م بم�صّم�ه ب�لأنف على م�صّمى م� ي�صّح ال�صجود عليه، والأحوط عدم تركه، 
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وت�صوية مو�صع الجبهة مع الموقف، بل جميع الم�ص�جد، وب�صط الكّفين م�صمومتي 

الأ�ص�بع حتى الإبه�م حذاء الأذنين موّجهً� بهم� اإلى القبلة، والتج�في ح�ل ال�صجود 

بمعنى رفع البطن عن الأر�ض، والتجنيح ب�أن يرفع مرفقيه عن الأر�ض مفرجً� بين 

ب�لم�أثور  والدع�ء  يديه ك�لجن�حين،  بدنه ج�عاًل  يديه عن  ع�صديه وجنبيه مبعدًا 

الت�صبيحة  واختي�ر  الأول��ى،  ال�صجدة  من  الراأ�ض  رفع  وبعد  الذكر  في  ال�صروع  قبل 

بم�  منه  الأخير  اأو  ال�صجود  في  والدع�ء  الوتر،  على  والختم  وتكراره�،  الكبرى 

خير  »ي���  يقول:  ب�أن  الحالل  ال��رزق  طلب  �صيم�  والآخ��رة  الدني�  ح�ج�ت  من  ُيريد 

�لم�صوؤولين وي� خير �لمعطين �رزقني و�رزق عي�لي من ف�صلك ف�إّنك ذو �لف�صل 

�لعظيم »و�لتوّرك في �لجلو�س بين �ل�صجدتين وبعدهم�، ب�أن يجل�س على فخذه 

�لأي�صر ج�عاًل ظهر �لقدم �ليمنى في بطن �لي�صرى، و�أن يقول: بين �ل�صجدتين: 

»�أ�صتغفر �هلل رّبي و�أتوب �إليه« وو�صع اليدين ح�ل الجلو�ض على الفخذين: اليمنى 

على اليمنى، والي�صرى على الي�صرى، والجلو�ض مطمئنً� بعد رفع الراأ�ض من ال�صجدة 

الث�نية قبل اأن يقوم، وهو الم�صّمى ب�لجل�صة ال�صتراحة، والأحوط لزومً� عدم تركه�، 

واأن يقول اإذا اأراد النهو�ض اإلى القي�م »بحول �هلل وقّوته �أقوم و�أقعد« واأن يعتمد 

على  يب�صطهم�  بل  يقب�صهم�  ل  اأي  بهم�،  عجن  غير  من  النهو�ض  عند  يديه  على 

الأر�ض.

�صجود ال�صهو: نعم ُي�صتحّب التكبير للرفع عنه، ول يجب فيه الذكر، بل ُي�صتحّب ويكفي   .2

مطلقه، والأولى اأن يقول: »ل �إله �إل �هلل حّق�ً حّق�ً، ل �إله �إل �هلل �إيم�ن�ً وت�صديق�ً، 

ل �إله �إل �هلل عبودية ورّق�ً، �صجدت لك ي� رّب تعّبد�ً ورّق�ً، ل م�صتنكف�ً ول م�صتكبر�ً 

بل �أن� عبد ذليل خ�ئف م�صتجير«.

ال�صجود هلل تع�لى في نف�صه من اأعظم العب�دات، وقد ورد فيه اأّنه م� ُعِبد اهلل بمثله،   .3

واأقرب م� يكون العبد اإلى اهلل وهو �ص�جد. 
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تذّكرهم�،  وعند  نقمة،  كّل  ودفع  نعمة،  كّل  تجّدد  عند  هلل  لل�صكر  اأكيدًا  وُي�صتحّب 

وللتوفيق لأداء كّل فري�صة اأو ن�فلة، بل كّل فعل خير حتى ال�صلح بين اثنين، ويجوز 

بتعفير  بينهم�  الف�صل  بمعنى  ب�ثنتين  ي�أتي  اأن  والأف�صل  واح��دة،  على  القت�ص�ر 

الخّدين اأو الجبينين، ويكفي في هذا ال�صجود مجّرد و�صع الجبهة مع النّية، والأحوط 

فيه و�صع الم�ص�جد ال�صبعة، وو�صع الجبهة على م� ي�صّح ال�صجود عليه، بل اعتب�ر 

عدم كونه ملبو�صً� اأو م�أكوًل ل يخلو من قّوة كم� تقّدم في �صجود التالوة، وُي�صتحّب 

فيه افترا�ض الذراعين واإل�ص�ق الجوؤجوؤ وال�صدر والبطن ب�لأر�ض، ول ي�صترط فيه 

الذكر واإن ا�صتحّب اأن يقول: »�صكر�ً هلل« اأو »�صكر�ً �صكر�ً« م�ئة مّرة، ويكفي ثالث 

الك�ظم Qقل  مولن�  ورد عن  م�  فيه  ُيق�ل  م�  واأح�صن  واحدة،  مّرة  بل  مّرات 

واأنت �ص�جد:

�صِهد مالئكتك و�أنبي�ءك ور�صلك وجميع خلقك �أّنك �أنت �هلل 
ُ
�صِهدك و�أ

ُ
»�للهّم �إّني �أ

رّبي و�لإ�صالم ديني ومحمد�ً نبّيي وعلي�ً و�لح�صن و�لح�صين - تعّدهم �إلى �آخرهم - 

ن�صدك دم �لمظلوم - ثالث�ً - �للهّم 
ُ
�أئّمتي بهم �أتوّلى ومن �أعد�ئهم �أتبّر�أ، �للهّم �إّني �أ

ن�صدك ب�إيو�ئك على نف�صك لأعد�ئك لتهلكنهم ب�أيدين� و�أيدي �لموؤمنين، �للهّم 
ُ
�إّني �أ

ت�صّلي  �أن  وعدوهم  بعدوك  لتظفرنهم  لأولي�ئك  نف�صك  على  ب�إيو�ئك  ن�صدك 
ُ
�أ �إّن��ي 

�لي�صر  �أ�ص�ألك  �إّني  �للهّم   - �آل محّمد - ثالث�ً  �لم�صتحفظين من  على محّمد وعلى 

»ي� كهفي حين ُتعييني  بعد �لع�صر« ثالثً�، ثم ت�صع خّدك الأيمن على الأر�ض وتقول: 

�لمذ�هب وت�صيق علّي �لأر�س بم� رحبت، ي� ب�رئ خلقي رحمًة بي وقد ُكنَت عن خلقي 

الأي�صر  خّدك  ت�صع  ثم  محمد«  �آل  من  �لم�صتحفظين  وعلى  محّمد  على  �صلِّ  غنّي�ً 

وتقول: »ي� مذّل كّل جّب�ر وي� معّز كّل ذليل قد وعّزتك بلغ مجهودي« ثالثً� ثم تقول: 

»�صكر�ً  »ي� حّن�ن ي� مّن�ن ي� ك��صف �لكرب �لعظ�م« ثم تعود لل�صجود فتقول م�ئة مّرة: 

�صكر�ً« ثم ت�ص�أل ح�جتك ُتق�صى اإن �ص�ء اهلل.
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�لت�صّهد:

وُي�صتحّب البتداء بقوله: »�لحمد هلل« اأو »ب�صم �هلل وب�هلل و�لحمد هلل وخير �لأ�صم�ء   .1

هلل - �أو �لأ�صم�ء �لح�صنى كّله� هلل« واأن يقول بعد ال�صالة على النبي واآله: »وتقّبل 

�صف�عته في �أّمته و�رفع درجته«.

وُيكره الإقع�ء، وهو اأن يعتمد ب�صدر قدميه على الأر�ض ويجل�ض على عقبيه، والأحوط   .2

تركه، وُي�صتحّب فيه التوّرك كم� ُي�صتحّب ذلك بين ال�صجدتين وبعدهم� كم� تقّدم.

�لت�صليم:

الت�صليم واجب في ال�صالة، وجزء منه� ظ�هرًا، والث�ني على تقدير الإتي�ن ب�لأول   .1

جزء م�صتحب، وعلى تقدير عدمه جزء واجب على الظ�هر.

»�ل�صالم  والث�نية  �ل�ص�لحين«  �هلل  عب�د  وعلى  علين�  »�ل�صالم  الأولى  �صيغت�ن:  وله   .2

عليكم« ب�إ�ص�فة »ورحمة �هلل وبرك�ته« على الأحوط، واإن ك�ن الأقوى ا�صتحب�به.

واأّم� »�ل�صالم عليك �أيه� �لنبي ورحمة �هلل وبرك�ته« فهي من توابع الت�صّهد ل يح�صل   .3

به� تحليل، ول تبطل ال�صالة بتركه� عمدًا ول �صهوًا، لكن الأحوط المح�فظة عليه�.

�لقنوت:

ُي�صتحّب القنوت في الفرائ�ض اليومية، ويت�أّكد في الجهرية، بل الأحوط عدم تركه   .1

فيه�، ومحّله قبل الركوع في الركعة الث�نية بعد الفراغ عن القراءة.

وُي�صتحّب اأي�صً� في كّل ن�فلة ثن�ئية في المحّل المزبور حتى ن�فلة ال�صفع على الأقوى،   .2

والأولى اإتي�نه فيه رج�ًء، وُي�صتحّب اأكيدًا في الوتر، ومحّله م� عرفت قبل الركوع بعد 

القراءة.

ودع���ء،  ذكر  من  تي�ّصر  م�  كّل  فيه  يكفي  بل  مخ�صو�ض،  قول  القنوت  في  ُيعتبر  ل   .3

كم� يجزي  مّرات،  اأو ثالث  �صبح�ن اهلل خم�ض  بل  واحدة،  مّرة  الب�صملة  بل يجزي 

القت�ص�ر على ال�صالة على النبي واآله، والأح�صن م� ورد عن المع�صوم Qمن 
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ال�صالة  ك�نت  �صواء  الجهر،  فيه  وُي�صتحّب  القراآن،  في  التي  والأدعية  بل  الأدعية، 

جهرية اأو اإخف�تية، اإم�مً� اأو منفردًا، بل اأو م�أمونً� اإن لم ي�صمع الإم�م �صوته.

ل ُيعتبر رفع اليدين في القنوت على اإ�صك�ل، ف�لأحوط عدم تركه.  .4

اأو  اأو اإعرابً� اإن لم يكن ف�ح�صً�  يجوز الدع�ء في القنوت وفي غيره ب�لملحون م�دة   .5

مغّيرًا للمعنى، وكذا الأذك�ر المندوبة، والأحوط الترك مطلقً�، اأّم� الأذك�ر الواجبة 

فال يجوز فيه� غير العربية ال�صحيحة.

�لتعقيب:

ُي�صتحّب التعقيب بعد الفراغ من ال�صالة ولو ن�فلة وفي الفري�صة اآكد خ�صو�صً� في   .1

الغداة، والمراد به ال�صتغ�ل ب�لدع�ء والذكر والقراآن ونحو ذلك.

ُيعتبر في التعقيب اأن يكون مّت�صاًل ب�لفراغ من ال�صالة على وجه ل ُي�ص�ركه ال�صتغ�ل   .2

ب�صيء اآخر يذهب بهيئته عند المت�صّرعة ك�ل�صنعة ونحوه�، والأولى فيه الجلو�ض في 

مك�نه الذي �صّلى فيه، وال�صتقب�ل والطه�رة، ول ُيعتبر فيه قول مخ�صو�ض، والأف�صل 

م� ورد عنهم R مّم� ت�صّمنته كتب الأدعية والأخب�ر.

ولعّل اأف�صله� ت�صبيح ال�صديقة الزهراء O، وكيفّيته على الأحوط اأربع وثالثون 

تكبيرة، ثم ثالث وثالثون تحميدة، ثم ثالث وثالثون ت�صبيحة، ولو �صّك في عدده� يبني 

على الأقل اإن لم يتج�وز المحل، فلو �صهى فزاد على عدد التكبير اأو غيره رفع اليد عن 

الزائد وبنى على الأربع وثالثين اأو الثالث وثالثين، والأولى اأن يبني على نق�ض واحدة 

ثم يكمل العدد به� في التكبير والتحميد دون الت�صبيح.

ومن التعقيب�ت قول: »ل �إله �إل �هلل وحده وحده �أنجز وعده، ون�صر عبده، و�أعّز جنده 

وغلب �لأحز�ب وحده، فله �لملك وله �لحمد ُيحيي وُيميت وهو على كّل �صيء قدير«.

ومنه� قول: »�للهّم �صلِّ على محّمد و�آل محّمد و�أجرني من �لن�ر، و�رزقني �لجّنة، 

وزّوجني من �لحور �لعين«.
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من  علّي  و�ن�صر  ف�صلك،  من  علّي  و�أف�س  عندك،  من  �هدني  »�للهّم  قول:  ومنه� 

رحمتك، و�أنزل علّي من برك�تك«.

»�أعوذ بوجهك �لكريم، وعّزتك �لتي ل ُتر�م، وقدرتك �لتي ل يمتنع  ومنه� قول: 

منه� �صيء من �صّر �لدني� و�لآخرة، ومن �صّر �لأوج�ع كّله�، ول حول ول قّوة �إل ب�هلل 

�لعلّي �لعظيم«.

�أح���ط به علمك، و�أع��وذ بك من كّل  �أ�ص�ألك من كّل خير  �إّن��ي  »�للهّم  ومنه� قول: 

�صرٍّ �أح�ط به علمك، �للهّم �إّني �أ�ص�ألك ع�فيتك في �أموري كّله�، و�أعوذ بك من خزي 

�لدني� وعذ�ب �لآخرة«.

ومنه� قول: »�صبح�ن �هلل و�لحمد هلل ول �إله �إل �هلل و�هلل �أكبر« م�ئة مّرة اأو ثالثين، 

�للهّم  »قل  واآية  �إل هو«  �إله  �أنه ل  »�صهد �هلل  واآية  اآية الكر�صي والف�تحة  ومنه� قراءة 

م�لك �لملك« ومنه� الإقرار ب�لنبّي والأئّمة R، ومنه� �صجود ال�صكر، وقد مّر كيفيته 

�ص�بقً�.

مبطالت الصالة- المكروهات
يحدث  لم  اإن  ال�صجود  مو�صع  نفخ  �ص�بقً�  �صمعته  م�  اإلى  م�ص�فً�  ال�صالة  في  ُيكره 

المذكور  ب�ل�صرط  والب�ص�ق  والأنين  والت�أّوه  عنه،  الجتن�ب  ف�لأحوط  واإل  منه حرف�ن، 

والحتي�ط المتقّدم، والعبث وفرقعة الأ�ص�بع والتمّطي والتث�أب الختي�ري، ومدافعة البول 

والغ�ئط م� لم ت�صل اإلى حّد ال�صرر، واإل فيجتنب واإن ك�نت ال�صالة �صحيحة مع ذلك.

صالة اآليات

ُي�صتحّب فيه� الجهر ب�لقراءة لياًل اأو نه�رًا حتى �صالة ك�صوف ال�صم�ض، والتكبير عند   .1

كّل هوي للركوع وكّل رفع منه، اإل في الرفع من الخ�م�ض والع��صر ف�إّنه يقول: »�صمع 

�هلل لمن حمده« ثم ي�صجد، وُي�صتحّب فيه� التطويل خ�صو�صً� في ك�صوف ال�صم�ض، 
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اأو  اإلى تم�م النجالء،  ال�صور الطوال في الم�صّلى م�صتغاًل ب�لدع�ء والذكر  وقراءة 

اإع�دة ال�صالة اإذا فرغ منه� قبل تم�م النجالء، وُي�صتحّب فيه� في كّل قي�م ث�ن بعد 

القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خم�ض قنوت�ت، ويجوز الجتزاء بقنوتين: 

ويجوز  الع��صر،  قبل  والث�ني  رج���ًء،  به  ي�أتي  لكن  الخ�م�ض  الركوع  قبل  اأحدهم� 

القت�ص�ر على الأخير منه�.

ة كم� في اليومية،  2.  ُي�صتحّب فيه� الجم�عة، ويتحّمل الإم�م عن الم�أموم القراءة خ��صّ

دون غيره� من الأفع�ل والأقوال، والأحوط للم�أموم الدخول في الجم�عة قبل الركوع 

الأول اأو فيه من الركعة الأولى اأو الث�نية حتى ينتظم �صالته.

صالة القضاء
ُي�صتحّب ق�ص�ء النوافل الرواتب، وُيكره اأكيدًا تركه اإذا �صغله عنه� جمع الدني�، ومن 

عجز عن ق�ص�ئه� ا�صُتحّب له الت�صّدق بقدر طوله، واأدنى ذلك الت�صّدق عن كل ركعتين 

ومّد  الليل  ل�صالة  فمّد  يتمّكن  لم  واإْن  بمّد،  ركع�ت  اأربع  كل  فعن  يتمّكن  لم  واإن  بمّد، 

ل�صالة النه�ر.

صالة الجمعة
الأحوط بل الأوجه وجوب الإ�صغ�ء اإلى الخطبة، بل الأحوط الإن�ص�ت وترك الكالم 

بينه�، واإن ك�ن الأقوى كراهته، نعم لو ك�ن التكّلم موجبً� لترك ال�صتم�ع وفوات ف�ئدة 

الخطبة لزم تركه.

�آد�ب �لم�أمومين:

والأحوط الأولى ا�صتقب�ل الم�صتمعين الإم�م ح�ل الخطبة عن الحدث والخبث، وكذا 

الم�صتمعين.
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�آد�ب �لإم�م:

والأحوط الأولى لالإم�م اأن ل يتكّلم بين الخطبة بم� ل يرجع اإلى الخط�بة، ول ب�أ�ض 

ب�لتكّلم بعد الخطبتين اإلى الدخول في ال�صالة، وينبغي اأن يكون الخطيب بليغً� مراعيً� 

على  جرى  بم�  ع�رفً�  التعقيد،  عن  الخ�لية  الف�صيحة  ب�لعب�رات  الأح��وال  لمقت�صي�ت 

الم�صلمين في الأقط�ر �صّيم� قطره، ع�لمً� بم�ص�لح الإ�صالم والم�صلمين، �صج�عً� ل يلومه 

في اهلل لومة لئم، �صريحً� في اإظه�ر الحّق واإبط�ل الب�طل ح�صب المقت�صي�ت والظروف 

مراعيً� لم� يوجب ت�أثير كالمه في النفو�ض من مواظبة اأوق�ت ال�صلوات والتلّب�ض بزّي 

ال�ص�لحين والأولي�ء، واأن تكون اأعم�له موافقة لمواعظه وترهيبه وترغيبه، واأن يجتنب 

عّم� يوجب وهنه ووهن كالمه حتى كثرة الكالم والمزاح وم� ل يعني، كل ذلك اإخال�صً� 

هلل تع�لى واإعرا�صً� عن حّب الدني� والرئ��صة - ف�إّنه راأ�ض كّل خطيئة - ليكون لكالمه 

ت�أثير في النفو�ض.

م�صتحّب�ت �لإم�م:

اأو عدني، ويتزّين  ال�صت�ء وال�صيف، ويترّدى ببرد يمني  يتعّمم في  اأن  له  وُي�صتحّب   

وا�صتقبل  المنبر،  �صعد  اإذا  ُي�صّلم  واأن  و�صكينة،  وق�ر  على  متطّيبً�  ثي�به  اأنظف  ويلب�ض 

الن��ض بوجهه وي�صتقبلونه بوجوههم، واأن يعتمد على �صيء من قو�ض اأو ع�ص� اأو �صيف، 

نون. واأن يجل�ض على المنبر اأم�م الخطبة حتى يفرغ الموؤذِّ

صالة المسافر
 ُي�صتحّب اأن يقول عقيب كل �صالة مق�صورة ثالثين مرة: »�صبح�ن �هلل و�لحمد هلل 

ول �إله �إل �هلل و�هلل �أكبر«.
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صلوات مستحبة:

1. �صالة جعفر: 

بين  الم�صهورات  ومن  الأكيدة،  الم�صتحّب�ت  Qمن  ط�لب  اأبي  بن  جعفر  �صالة 

ة، ومّم� حب�ه النبي P ابن عّمه حين قدومه من �صفره حّبً� له وكرامة  الع�ّمة والخ��صّ

من  ق��دوم��ه  حين  لجعفر   P لنبي� »ق����ل  Qاأّنه:  ال�ص�دق  الإم����م  فعن  عليه، 

عطيك؟ �أل �أحبوك؟ فق�ل: بلى ي� ر�صول 
ُ
�أ �لحب�صة يوم فتح خيبر: �أل �أمنحك؟ �أل 

�هلل P - ق�ل: - فظّن �لن��س �أّنه ُيعطيه ذهب�ً �أو ف�صة ف�أ�صرف �لن��س لذلك، فق�ل 

عطيك �صيئ�ً �إْن �أنت �صنعته في كّل يوم ك�ن خير�ً لك من �لدني� وم� فيه�، 
ُ
له: �إّني �أ

ف�إْن �صنعته بين يومين غفر �هلل لك م� بينهم�، �أو كّل جمعة �أو كّل �صهر �أو كّل �صنة 

غفر لك م� بينهم�«.

واأف�صل اأوق�ته� يوم الجمعة حين ارتف�ع ال�صم�ض، ويجوز احت�ص�به� من نوافل الليل اأو 

النه�ر تح�صب له من نوافله وتح�صب له من �صالة جعفر كم� في الخبر، فينوي ب�صالة 

جعفر ن�فلة المغرب مثاًل.

»�صبح�ن  يقول:  ثم  و�صورة  الحمد  ركعة  كّل  في  يقراأ  بت�صليمتين،  ركع�ت  اأربع  وهي 

�هلل و�لحمد هلل ول �إله �إل �هلل و�هلل �أكبر« خم�ض ع�صرة مّرة، ويقوله� في الركوع ع�صر 

مّرات، وكذا بعد رفع الراأ�ض منه ع�صر مّرات، وكذا في ال�صجدة الأولى وبعد رفع الراأ�ض 

منه�، وفي ال�صجدة الث�نية وبعد رفع الراأ�ض منه� يقوله� ع�صر مّرات، تكون في كّل ركعة 

خم�ض و�صبعون مّرة، ومجموعه� ثالثم�ئة ت�صبيحة، والظ�هر الكتف�ء ب�لت�صبيح�ت عن 

ذكر الركوع وال�صجود، والأحوط عدم الكتف�ء به� عنه.

اإذا  الأول��ى  الركعة  في  يقراأ  اأن  الأف�صل  لكن  مخ�صو�صة،  �صورة  فيه�  تتعّين  ول 

اإذا ج�ء ن�صر اهلل، وفي الرابعة قل هو  ُزلزلت وفي الث�نية والع�دي�ت، وفي الث�لثة 

اهلل اأحد.
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- يجوز ت�أخير الت�صبيح�ت اإلى م� بعد ال�صالة اإذا ك�ن م�صتعجاًل، كم� يجوز التفريق 

في اأ�صل ال�صالة اإذا ك�نت له ح�جة �صرورية، في�أتي بركعتين وبعد ق�ص�ء تلك 

الح�جة ي�أتي ب�لبقية.

خر ق�ص�ه 
ُ
- لو �صه� عن بع�ض الت�صبيح�ت في محّله ف�إْن تذّكره في بع�ض المح�ل الأ

اإلى وظيفته، ف�إذا ن�صي ت�صبيح�ت الركوع وتذّكره� بعد  في ذلك المحّل م�ص�فً� 

رفع الراأ�ض منه �صّبح ع�صرين ت�صبيحة، وهكذا في ب�قي المح�ل والأحوال، واإن لم 

يتذّكره� اإل بعد ال�صالة ف�لأولى والأحوط اأن ي�أتي به� رج�ًء.

- ُي�صتحّب اأن يقول في ال�صجدة الث�نية من الركعة الرابعة بعد الت�صبيح�ت:

»ي��� م��ن لب�س �ل��ع��ّز و�ل��وق���ر، ي��� م��ن تعّطف ب�لمجد وت��ك��ّرم ب��ه، ي��� م��ن ل ينبغي 

�لت�صبيح �إل له، ي� من �أح�صى كّل �صيء علمه، ي� ذ� �لنعمة و�لطول، ي� ذ� �لمن 

و�لف�صل، ي� ذ� �لقدرة و�لكرم، �أ�ص�ألك بمع�قد �لعّز من عر�صك ومنتهى �لرحمة 

ُت�صّلي على محمد  �أن  �لت�ّم�ت  �لأعلى وكلم�تك  �لأعظم  وب��صمك  من كت�بك 

و�آل محمد و�أن تفعل بي كذ� وكذ�«، ويذكر ح�ج�ته.

وُي�صتحّب اأن يدعو بعد الفراغ من ال�صالة م� رواه ال�صيخ الطو�صي وال�صيد ابن ط�وو�ض 

ل بن عمر ق�ل: »ر�أيت �أب� عبد �هلل Qُي�صّلي �صالة جعفر، ورفع يديه  عن المف�صّ

ودع� بهذ� �لدع�ء ي� رّب ي� رّب حتى �نقطع �لنف�س، ي� رّب�ه ي� رّب�ه حتى �نقطع �لنف�س، 

رّب رّب حتى �نقطع �لنف�س، ي� �هلل ي� �هلل حتى �نقطع �لنف�س، ي� حّي ي� حّي حتى �نقطع 

�لنف�س، ي� رحيم ي� رحيم حتى �نقطع �لنف�س، ي� رحم�ن ي� رحم�ن �صبع مّر�ت، ي� �أرحم 

�لر�حمين �صبع مّر�ت، ثم ق�ل: »�للهّم �إّني �أفتتح �لقول بحمدك و�أنطق ب�لثن�ء عليك 

ثني عليك ومن يبلغ غ�ية ثن�ئك و�أمد مجدك و�أنى 
ُ
و�أمّجدك ول غ�ية لمدحك و�أ

لخليقتك كنه معرفة مجدك و�أّي زمن لم تكن ممدوح�ً بف�صلك مو�صوف�ً بمجدك 

عّو�د�ً على �لمذنبين بحلمك تخّلف �صك�ن �أر�صك عن ط�عتك فُكنَت عليهم عطوف�ً 

بجودك جّو�د�ً بف�صلك عّو�د�ً بكرمك ي� ل �إله �إل �أنت �لمّن�ن ذو �لجالل و�لإكر�م«.
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ل اإذا ك�نت لك ح�جة مهّمة ف�صلِّ هذه ال�صالة وادع بهذا الدع�ء  ثم ق�ل لي: ي� مف�صّ

و�صل ح�جتك يق�صه� اهلل اإن �ص�ء اهلل وبه الثقة.

2. �صالة الغفيلة:

الغفيلة، ولي�صت من الرواتب، وهي ركعت�ن بين �صالة المغرب  الأقوى ثبوت �صالة 

چ ک ک ک ک  و�صقوط ال�صفق الغربي على الأقوى، يقراأ في الأولى بعد الحمد. 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ےچ  وفي 

ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ  الحمد  بعد  الث�نية 

جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
حتچ. ف�إذا فرغ رفع يديه وق�ل: »�للهّم �إّني �أ�ص�ألك بمف�تح �لغيب �لتي ل يعلمه� �إل 
�أنت �أن ُت�صّلي على محمد و�آل محمد و�أن تفعل لي كذ� وكذ�«. فيدعو بم� اأراد ثم ق�ل: 

و�آل  �أنت ولّي نعمتي و�لق�در على طلبتي تعلم ح�جتي ف�أ�ص�ألك بحّق محّمد  »�للهّم 

محّمد عليه وR لم� ق�صيته� لي«.

و�ص�أل اهلل ح�جته اأعط�ه اهلل عّز وجّل م� �ص�أله اإن �ص�ء اهلل.

صالة الجماعة

في  ويت�أّكد  اليومية،  خ�صو�صً�  الفرائ�ض  جميع  في  الأكيدة  الم�صتحّب�ت  من  وهي   .1

ال�صبح والع�ص�ءين، وله� ثواب عظيم.

الأوليين من الخف�تية وكذا في  الركعتين  القراءة في  الم�أموم  الأقوى وجوب ترك   .2

الأوليين من الجهرية لو �صمع �صوت الإم�م ولو همهمته، واإن لم ي�صمع حتى الهمهمة 

ج�ز بل ا�صُتحّب له القراءة، والأحوط في الأخيرتين من الجهرية تركه القراءة لو 

عليه  يجب  فيهم�  ك�لمنفرد  فهو  الإخف�تية  في  واأّم���  ب�لت�صبيح،  واأت��ى  قراءته  �صمع 

القراءة اأو الت�صبيح مخّيرًا بينهم� �صمع قراءة الإم�م اأو لم ي�صمع.
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لو ت�ص�ح الأئمة ف�لأحوط الأولى ترك القتداء بهم جميعً� نعم اإذا ت�ص�حوا في تقديم   .3

اأو عدم  الغير وكّل يقول تقّدم ي� فالن يرّجح من قّدمه الم�أمومون، ومع الختالف 

تقديمهم ُيقّدم الفقيه الج�مع لل�صرائط، واإن لم يكن اأو تعّدد ُيقّدم الأجود قراءة ثم 

الأفقه في اأحك�م ال�صالة ثم الأ�صن، والإم�م الراتب في الم�صجد اأولى ب�لإم�مة من 

غيره واإن ك�ن اأف�صل، لكن الأولى له تقديم الأف�صل، �ص�حب المنزل اأولى من غيره 

الم�أذون في ال�صالة والأولى له تقديم الأف�صل، واله��صمي اأولى من غيره الم�ص�وي 

له في ال�صف�ت، والترجيح�ت المذكورة اإّنم� هي من ب�ب الأف�صلية وال�صتحب�ب ل 

على وجه اللزوم والإيج�ب حتى في اأولوية الإم�م الراتب، فال يحرم مزاحمة الغير 

له واإن ك�ن مف�صوًل من جميع الجه�ت، لكن مزاحمته قبيحة بل مخ�لفة للمروة واإن 

ك�ن المزاحم اأف�صل منه من جميع الجه�ت.

يكره اإم�مة الأغلف المعذور في ترك الخت�ن ومن يكره الم�أمومون اإم�مته والمتيّمم   .4

للمتطّهر، بل الأولى عدم اإم�مة كّل ن�ق�ض للك�مل.
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