
 مقدمة بحث كامل عن الصالة وأهميتها وفوائها 

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيّد الخلق والمرسلين صاحب الخلق العظيم والشفيع يوم الدين،  

 :اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علّمتنا، وزدنا علًما وعمالً يا كريم، أّما بعد

قام بها هذا الدّين بعد شهادة أن ال إله  فإّن الّصالة هـي عمـاد الدّين اإلسالمّي وهي الركن الثاني من األركان التي 

صلّى هللا -في السماوات السبع لّما أسري بالنبّي  -عّز وجلّ -إاّل هللا، وأّن محّمدًا عبده ورسوله، وقد فرضها هللا 

 وعرج به إلى السماء، مّما جعل لهذه العبادة أهميّة بالغة لدى اإلسالم والمسلمين، وأشكر هللا العظيم -عليه وسلّم

أن أتاح لي الفرصة ألكتب بحثَي عن الصالة وبيان آثارها على المسلمين والمجتمعات وأهميّتها وفوائدها بشكٍل 

 .خاص

 بحث كامل عن الصالة وأهميتها وفوائدها

وفي هذا البحث المبارك إن شاء هللا الذي أضعه بيـن أيديكـم بحث كامل عن الصالة وأهميتها وفوائدها ، سيتّم 

تعريف بهذه العبادة المباركة كما عّرفها أهل العلم في اللغة واالصطالح الشرعّي، ثّم كان لزاًما بيان الحكم بدايةً ال

الشرعّي للصالة وبيان مكانتها عند الخالق سبحانه وتعالى، مروًرا بذكر التاريخ التي فرضت به الصالة والحكمة 

ها ومبطالتها وبعض األحكام المتعلقة فيها وغيرها من في مشروعيّتها، وصواًل إلى أركانها وأنواعها وواجبات

 .األمور التي تترتّب على الشموليّة حول هذه العبادة المباركة بإذن هللا تعالى

 تعريف الصالة لغة

إّن أّول ما نبتدي به البحث الكامل عن الصالة وأهميتها وفوائدها هو تعريف الصالة في اللغة، فالصالة في اللغة  

م إِّنَّ َصالتََك َسَكٌن لَُهم{ تعني دعاء وقد فّسر .[1] المسلم بالخير، وقد قال هللا تعالى في سورة التوبة: }َوَصّلِّ َعلَيهِّ

سكينة وطمأنينةٌ  -صلّى هللا عليه وسلّم-أهل العلم ذلك في اآلية الكريمة على أنّه أمٌر بالدعاء لهم، فدعاء النبّي 

إذا دُعي  " :قال -صلّى هللا عليه وسلّم-أّن رسول هللا  -رضي هللا عنه-ستصيب أرواحهم، وقد روى أبو هريرة 

ْب فإْن كان صائًما فْليُ  ًرا فْليطعَمْ أحدُكم فْليُجِّ والمعنى الذي حملته كلمة فليصّل هنا كانت  ."[2] َصّلِّ وإْن كان ُمفطِّ

  -رحمه هللا-الدعوة بالبركة والخير، ومّما ورد من أقوال أهل العلم في تعريف الصالة لغةً، ما قاله اإلمام النووي 

وسميت الصالة الشرعية صالةً الشتمالها عليه، هذا هو الصحيح   في كتاب المجموع: "الصالة في اللغة: الدعاء

 ."[3]وبه قال الجمهور وأهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق

 ٌ  تعريف الصالة شرعا

ها  أّما عن تعريف الصالة شرًعا فهي العبادة التي يؤديها المسلم بأقواٍل وأفعـاٍل مخصوصـة ومعلومـة، يفتتح 

في جميـع الملل في هذه   -عّز و جلّ -المسلم بالتكبير، ويختتمها بالتسليم بعد الجلوس األخير، وقد شرعها المولى 

الحياة الدّنيا، على خالف األركان التي كانت لكّل ملّة من الملل، قال تعالى في سورة آل عمران: }يا َمريَُم اقنُتي  

عيَن{لَِّربِّّكِّ َواسُجدي َوارَكعي َمَع الّرا  :قال -رضي هللا عنه-وقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة .[4] كِّ

يمُ  وسلََّم: َهاَجرَ  عليه قاَل النبيُّ َصلَّى هللاُ " ، أْو َجبَّاٌر  َملِّكٌ  بَساَرةَ، فَدََخَل بَها قَْريَةً فِّيَها السَّاَلمُ  عليه إْبَراهِّ َن الُملُوكِّ مِّ

َن ا يمُ  لَجبَابَِّرةِّ، فقِّيَل: دََخلَ مِّ ، فأْرَسلَ  إْبَراهِّ ن أْحَسنِّ النَِّّساءِّ يمُ  أْن يا :إلَْيهِّ  باْمَرأَةٍ هي مِّ ه الَّتي معَك؟  إْبَراهِّ َمن هذِّ

ِّ إْن  بِّي َحديثِّي، فإنِّّي أْخبَْرتُُهْم أنَّكِّ أُْختِّي، وَّللاَّ ي  قاَل: أُْختِّي، ثُمَّ َرَجَع إلَْيَها فَقاَل: ال تَُكذِّّ ٌن غيرِّ علَى األْرضِّ ُمْؤمِّ

، فأْرَسَل بَها ُ  فَقَاَمتْ  فَقَاَم إلَْيَها، إلَْيهِّ  وَغْيُركِّ أ وهذه األحاديث واآليات للداللة على أّن الصالة ."[5] وتَُصلِّّي تََوضَّ

 .[3]كانت لدى جميع الملل، وهللا ورسوله أعلم

 حكم الصالة ومكانتها 

استكمااًل لما بدأنا به في بحث كامل عن الصالة ال بدّ لنا من الخوض في الحديث عن حكم الصالة ومكانتها في  

الدين اإلسالمي، وقد بيّن أهل العلم أّن الصلوات الخمس هي فرض عين على كّل مسلٍم مكلٍّف، وما غيرها من 

د بها المرء من الخير الوفير للصالة، وقد استدّل أهل العلم بوجوب  صلوات النوافل والسنن فهي سنّةٌ يستزي

 :[6]الصالة على العديد من األدلّة، ومنها



وفي سورة البقرة: }َحافُِظوا َعلَى .[7] حيث قال تعالى في سورة األنعام: }َوأَْن أَقِيُموا الصَّالةَ{: من القرآن الكريم •

لََواِت َوالصَّالةِ اْلُوْسَطى{ .[9] وكذلك في سورة هود: }َوأَقِِم الصَّالةَ َطَرفَيِ النََّهاِر َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيِل{.[8] الصَّ
 .يات التي تأمر بالصالةوغيرها الكثير من اآل

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم  " :قال - رضي هللا عنه-فقد روى عبد هللا بن عباس   :من الحديث الشريف • قاَل َرسوُل َّللاَّ

ى أْن َيْشَهُدوا أْن ال إلَهَ إالَّ  ِلُمعَاِذ بِن َجَبٍل ِحيَن بَعَثَهُ إلى اليََمِن: إنََّك َستَأْتي قَْوًما أْهَل ِكتَاٍب، فَإِذَا ِجْئتَُهْم، فَاْدُعُهْم إل
َ قْد فََرَض عليهم َخْمَس َصلَ  ِ، فإْن هُْم أَطاُعوا لَك بذلَك، فأْخِبْرهُْم أنَّ َّللاَّ ًدا َرسوُل َّللاَّ ُ، وأنَّ ُمَحمَّ َواٍت في ُكل ِ َيوٍم  َّللاَّ

َ قْد فَ  َرَض عليهم َصَدقَةً تُْؤَخذُ ِمن أْغِنيَائِِهْم فَتَُردُّ علَى فُقََرائِِهْم، ولَْيلٍَة، فإْن هُْم أَطاُعوا لَك بذلَك، فأْخِبْرهُْم أنَّ َّللاَّ
 ِ  ."[10] ِحَجاب  فإْن هُْم أَطاُعوا لَك بذلَك، فَإِيَّاَك وَكَرائَِم أْمَواِلِهْم، واتَِّق َدْعَوةَ الَمْظلُوِم؛ فإنَّه ليَس بْيَنهُ وبْيَن َّللاَّ

وقد بي ن ذلك اإلجماع ونقله كالا من اإلمام ابن حزم والنووي وابن رشد وابن تيمية رحمهم   :إجماع أهل العلم •

 .هللا

 مكانة الصالة في اإلسالم 

رفع الدّين اإلسالمّي من مكانة الصالة وعّظم شأنها، فقد جعلها الركن الثاني من أركان اإلسالم، وأّول ما يسأل 

مة، كذلك جعلها الفاصل بين كّل مسلٍم وكافر، وقد ورد في مكانتها العديد من النصوص عنه العبد يوم القيا

 :[11]الشرعيّة من اآليات الكريمة واألحاديث النبويّة الشريفة، نذكر منها

  -صل ى هللا عليه وسل م-  أن  رسول هللا -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر   :الركن الثاني من أركان اإلسالم •

 :قال
ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  َشَهاَدةِ  :َخْمٍس  علَى اإلْساَلمُ  بُنِيَ " ًدا  وأنَّ  َّللاَّ ِ  َرسولُ  ُمَحمَّ اَلةِ  وإقَامِ  ،َّللاَّ َكاةِ  وإيتَاءِ  ،الصَّ ِ  ،الزَّ و  ، والَحج 

 ."[12]َرَمَضانَ  َصْومِ 
 :قال - صل ى هللا عليه وسل م-أن  رسول هللا   - رضي هللا عنه- عن أبي هريرة  :يوم القيامة أول ما يسأل عنه العبد  •

فقد خاب   فََسَدتْ  وإن فقد أَْفلََح وأَْنَجَح، َصلََحتْ  فإن صالتُهُ ؛ : عمِلهِ  من القيامةِ  يومَ  العبدُ  به يَُحاَسبُ  ما أولَ  إن"

ُل   - تبارك وتعالى  – الربُّ انتَقََص من فريضتِِه شيء  ؛ قال  فإن وَخِسَر ؛ عٍ ؟ ! فيَُكمَّ : انظروا هل لعبدي من تََطوُّ

 ."[13]على ذلك عمِلهِ  سائرُ  انتقص من الفريضِة، ثم يكونُ  ما بها
َكاةَ فَإِْخَوانُُكْم فِي   :الفاصل بين اإلسالم والكفر • اَلةَ َوآتَُوا الزَّ قال تعالى في سورة التوبة: }فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ

ُل اآْليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن{.] يِن َونُفَص ِ أن    - رضي هللا عنه - [ كذلك ورد في صحيح مسلم عن جابر بن عبد هللا 14الد ِ
ُجلِ  بْينَ " :قال - صل ى هللا عليه وسل م- رسول هللا  ْركِ  وبْينَ  الرَّ اَلةِ  تَْركُ  َواْلُكْفرِ  الش ِ  ."[15]الصَّ

 .[16]قال تعالى في سورة العنكبوت: }إِنَّ الصَّاَلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر{: الحاجز بين العبد والمعاصي •

 فرض الصالة  تاريخ

كذلك الخوض في تقديم بحث كامل عن الصالة يقتضي بيان تاريخ ومكان فرض الصالة على أّمة اإلسالم 

والمسلمين، حيث فرضت الصالة على المسلمين في ليلة اإلسراء والمعراج قبل الهجرة بعام ونصف، وذللك ما 

ما كان ليلة اإلسراء قبل الهجرة بسنة ونصف ، أخبر به الحافظ ابن كثير رحمه هللا في تفسيره حينما قال: "فل

فرض هللا على رسوله صلى هللا عليه وسلم الصلوات الخمس ، وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك 

، شيئا فشيئا"، وأّما عن المكان الذي فرضت فيه الصالة فكانت في السماوات، حيث ورد في الصحيح من 

 :[17]الحديث

ُ  َصلَّى هللاِّ  قاَل ابُن َحْزٍم، وأَنَُس بُن مالٍِّك: قاَل َرسولُ " ُ  فَفََرضَ  :وسلَّمَ  عليه َّللاَّ تي علَى َّللاَّ ينَ  أُمَّ ، قاَل:  َصالةً  َخْمسِّ

تِّ  علَى َربُّكَ  فََرضَ  السَّالُم: ماذا عليه ُموَسى فقالَ  فََرَجْعُت بذلَك حتَّى أُمرَّ بُموَسى، ؟ قاَل:  كَ أُمَّ

ينَ  عليهم فََرضَ  :قُلتُ  عْ  عليه ُموَسى ، قاَل ليَصالةً  َخْمسِّ تَكَ  ، فإنَّ َربَّكَ  السَّالُم: فَراجِّ يُق ذلَك، قاَل:   أُمَّ ال تُطِّ

عْ  عليه ُموَسى إلى فَراَجْعُت َربِّّي، فََوَضَع َشْطَرها، قاَل: فََرَجْعتُ  تَكَ  ، فإنَّ َربَّكَ  السَّالُم، فأْخبَْرتُهُ قاَل: راجِّ ال   أُمَّ

يُق ذلَك، قاَل: فَراَجْعُت َربِّّي، ، قاَل:   َخْمسٌ  هي :فقالَ  تُطِّ وهي َخْمُسوَن ال يُبَدَُّل القَْوُل لَدَيَّ

عْ  :فقالَ  ،ُموَسى إلى فََرَجْعتُ  يُل َربَّكَ  راجِّ ْبرِّ ن َربِّّي، قاَل: ثُمَّ اْنَطلََق بي جِّ دَْرةَ ، فَقُلُت: قَدِّ اْستَْحيَْيُت مِّ حتَّى نَأْتَِّي سِّ

ي يَها أْلواٌن ال أدْرِّ ْسكُ  ما الُمْنتََهى فَغَشِّ ْلُت الَجنَّةَ، فإذا فيها َجنابِّذُ اللُّْؤلَُؤ، وإذا تُرابُها المِّ  ."[18]هي؟ قاَل: ثُمَّ أُدْخِّ

 حكمة مشروعية الصالة

ن الخوض في الحديث عن الحكمة من مشروعيّة هذه العبادة، حيث  وفي ظّل تقديم بحث كامل عن الصالة ال بدّ م

إّن المسلم إذا صلّى فهو يمتثل ألمر الخالق سبحانه وتعالى في كّل عضٍو من جسده، فيهذّب ويدّرب أعضاء جسده  



ومعامالته  خارج الصالة، فيبتعد المرء عّما نهى هللا عنه، وتطيب أخالقه  -سبحانه وتعالى-على االمتثال ألمر هللا 

َن  ومأكله ومشربه وملبسه وسائر أحواله، وقد قال تعالى في ذلك في سورة َي إِّلَْيَك مِّ العنكبوت: }اتُْل َما أُوحِّ

 ُ ِّ أَْكبَُر َوَّللاَّ ْكُر َّللاَّ اَلةَ تَْنَهى َعنِّ اْلفَْحَشاءِّ َواْلُمْنَكرِّ َولَذِّ اَلةَ إِّنَّ الصَّ تَابِّ َوأَقِّمِّ الصَّ وبذلك  .[16] تَْصنَعُوَن{يَْعلَُم َما   اْلكِّ

فتكون الصالة نوًرا للمسلم داخل الصالة وخارجها يهتدي بها العبد إلى درب الصواب، وكذلك فإّن الصالة هي  

ة صلة الوصل بين العبد وخالقه، فمن خاللها يمكن للمسلم أن يسأل هللا من الخير ما يشاء وأن يستشعر بلذّة المناجا

 .[19]والثناء على هللا

 أنواع الصالة

كما أّن للصالة أنواعٌ ومراتب مختلفة، حيث تتضمن هذه األنواع الصلوات الخمس المفروضة، وصالة النوافل  

 :[20]والسنن الرواتب والتطوع وغيرها من األنواع المختلف التي تتمثل بالمراتب التالية

لفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إضافةً  وهي الصلوات الخمس المفروضة صالة ا :المرتبة األولى •

 .إلى صالة الجمعة
 :وهي الصلوات الملحقة بالمفروضة، ومنها ما كان له بعض خصائص الوجـوب :المرتبة الثانية •

o الصالة المفروضة بالكفاية: كصالة الجنائز. 
o الصالة الواجبـة ألسباب خارجية: كصالة النذر. 
o  صل ى هللا عليه  - صوص: كصالة نافلة الليل، والتي فرضت على النبي  الصالة الواجبـة على وجـه مخ

ته - وسل م  .وكانت سن ةً ألم 
هي ما كانت من الصلوات غير المفروضة ولكن ها في رتبتها، كصالة العيدين وصالة الوتر   :المرتبة الثالثة •

 .وركعتي ما قبل الفجر
ا دخل ضمن حكم ال :المرتبة الرابعة •  .سن ن المؤكدةصالة النوافل مم 
 .ما ورد في الصلوات من النقل المقيد :المرتبة الخامسة •
 .ما لم يرد في الشرع دليل تعيين بخصوصه ولم يقي د بأي وقٍت أو سبب :المرتبة السادسة •

 أركان الصالة 

كذلك الخوض في تقديم بحث كامل عن الصالة يقتضي الخوض في ذكر أركان الصالة، وهذه األركان مع 

 :[21]لترتيب هي أربع عشرة ركنًا، نذكرها لكم فيما يأتيمراعاة ا

القيام للمقتدر، ويكون ذلك واجبًا في المفروضات ومستحبًا في النوافل، قال الرسول صلى هللا عليه   :الركن األول •

 ."[22]َجْنبٍ  فَعَلَى  تَِطعْ تَسْ  لَمْ  فإنْ  ،فَقَاِعًدا تَْستَِطعْ  لَمْ  فإنْ  ،قَائًِما َصل ِ " :وسلم
إذَا قُْمَت إلى  " :هو تكبيرة اإلحرام، وتكون في بداية الصالة، حيث ورد في الصحيح من الحديث  :الركن الثاني •

اَلةِ فأْسبِغِ الُوُضوَء،  ."[23]فََكب ِرْ  الِقْبلَةَ  اْستَْقِبلِ  ثُمَّ  الصَّ
رضي هللا  -تالوة الفاتحة في جميع ركعات الصالة القائمة، وذلك لما رواه عبادة بن الصامت  :الركن الثالث •

لكن ها تسقط في  ."[24] الِكتَابِ  بفَاِتَحةِ  يَْقَرأْ  لَمْ  ِلَمن  َصاَلةَ  الَ " :قال - صل ى هللا عليه وسل م-أن  رسول هللا   -عنه

 .الركعة التي لم يلحق بها المسلم اإلمام إال  في ركوعه
 .وهو الركوع :الركن الرابع •
كــوع  :الركن الخامس • فـع من الر   .الر 
كوع  :الركن السادس •  .االعتـدال قائًمـا كما حال المسلم في صالته قبل الر 
وأنفه ويداه وركبتاه وأطراف قدميه، وهي سبعة أعضاٍء ال بد   الس جـود على كل ٍ من جبهة المسلم   :الركن السابع •

 .من مشاركتها في الس جود
فـع من الس جـود :الركن الثامن •  .الر 
 .الجلوس ما بيـن السجدتـين :الركن التاسع •
 .هو التشه د والجلوس له :الركن العاشر والحادي عشر •
 .الت سليـم :الركن الثاني عشر •
 .أنيـنةالطم :الركن الثالث عشر •
 .الترتيب ما بين األركان السابقة :الركن الرابع عشر •



 واجبات الصالة

وكما إّن للصالة أركانًا ال تصّح إال بها، فلها كذلك واجبات عديدة، والواجبات تتبع األركان ومن تركها عمدًا فقد 

 :[25]بطلــت صالتـه، أّما من تركها سهـًوا فقد وجبت عليه سجدة السهو، وهذه الواجبات هي

 .ة اإلحرامتكبيرات الصالة جميعها فيما عدا تكبير •
 .أن يقول المسلم "سمع هللا لمن حمده"، عند االعتدال من الركوع لإلمام والمنفرد •
 .أن يقول المسلم "ربنا ولك الحمد"، لإلمـام والمنفـرد، وكذلك المأمـوم •
اٍت أو أكثر في ركوعه •  .أن يقول المسلم "سبحان ربي العظيم" ثالث مر 
اٍت أو أكثر في سجوده أن يقول المسلم "سبحان ربي األعلى" ثال •  .ث مر 
ي ِبَاُت السَّاَلُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ وَ  • لََواُت َوالطَّ ِ َوالصَّ َرْحَمةُ هللا َوَبَرَكاتُهُ  التشهد األول: بأن يقول المسلم "التَِّحيَّاُت ّلِِلَّ

اِلِحيَن، أَْشَهُد أَْن الَ  ِ الصَّ ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ السَّاَلُم َعلَْينَا َوَعلَى ِعبَاِد َّللاَّ  ." إِلَهَ إاِلَّ هللا َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
ل • ــد األو   .الجلوس للتشه 

 مبطالت الصالة 

وال بدّ من الحديث عن مبطالت الصالة استكمااًل لما نقدمه من بحث كامل عن الصالة، فقد بيّنت الشريعة 

يفعل المرء ما يحرم في الصالة، أو أن يترك ركنًا أو واجبًا   اإلسالميّة بأّن الصالة تبطل ألمرين اثنين، وهو أن

من أركان و واجبات الصالة، أّما عن واجبات الصالة وأركانها فقد سلف ذكرها فيما قد سبق، وأّما عّما يحرم في 

 :[26]الصالة نذكر لكم ما يأتي

ا إذا أكل المسلم أو شرب في  أن يأكل المرء في ص :األكل والشرب عمًدا • الته أو يشرب عامًدا يبطل صالته، أم 

صالته عن جهل أو سهًوا فال تبطـل صالتـه وهللا أعلم، وال تبطل الصالة في حالة ابتالع المرء لما وجد بين 
 .أسنانه فيما إذا كان حجمه دون الحمصة، وهللا ورسوله أعلم

ُ عليِه وسلََّم  " :قال - ضي هللا عنهر-فعن زيد بن أرقم   :الكالم خارج الصالة • ِ صلَّى َّللاَّ كنَّا نتََكلَُّم َخلَف رسوِل َّللاَّ

ِ قَاِنِتيَن ( فأمرنا بالسُّكوِت ونُ  ُجُل منَّا َصاحبَه إلى جنِبه ، حتَّى نزلت ) َوقُوُموا ّلِِلَّ هينا عِن في الصَّالةِ ، يُكل ُِم الرَّ
 ."][27الكالمِ 

كذلك أوضح اإلمام النووي ذلك في قوله: "إن الفعل الذي ليس من جنس الصالة إن كان  :الحركة الكثيرة عمًدا •

كثيراً أبطلها بال خالف، وإن كان قليالً لم يبطلها بال خالف، هذا هو الضابط ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير 
لمشهور وبه قطع المصنف والجمهور: أن الرجوع فيه  على أربعة أوجه إلى أن قال: والرابع وهو الصحيح ا

إلى العادة فال يضر ما يعده الناس قليالً، كاإلشارة برد السالم، وخلع النعل، ورفع العمامة ووضعها، ولبس خف  
ونزعه، وحمل صغير ووضعه ودفع ماٍر، ودلك البصاق في ثوبه وأشباه هذا، وأما ما عده الناس كثيراً  

 ."الية وفعالت متتابعة فتبطل الصالةكخطوات كثيرة متو
وقد بي ن أكثر أهل العلم أن ه ال بأس في التبسم ولكن من غلبه ذلك إلى الضحك فوجبت عليه   :الضحك في الصالة •

 .إعادة الصالة، وهللا ورسوله أعلم

 أحكام الصالة 

ة، وال بدّ من التنويه  كذلك الخوض في تقديم بحث كامل عن الصالة يقتضي الخوض في الحديث عن أحكام الصال

 .على أّن الصالة تشتمل على شرائط وفروض وسنن

 شروط الصالة 

 :[28]فأّما عن شروط الصالة فتنقسم إلى قسمين منها ما يستوجب الصالة ومنها ما يصّح بها الصالة

خلـو  مـن الموانـع التي تمنع الصالة،  وهي اإلسالم والبلـوغ والعقـل، وكذلـك ال :شروط وجـوب الّصـالة •

 .كالطهارة للرجل والمرأة والحيض والنفاس للمرأة
 :وهي أربع شروط  :شروط صّحة الّصـالة •

o أن يدخل وقت الصالة. 
o أن يكون المرء طاهًرا من الحدثين األكبر واألصغر، مع مراعاة طهارة البدن وكذلك الثوب والمكان. 
o أن يستر المسلم عورته. 



o  ًأن يستقبل المسلم القبلة ما استطاع إلى ذلك سبيال. 

 سنن الصالة

أّن للصالة سننًا ال   - عليه وسلّمصلّى هللا-إّن سنن الصالة كثيرة، منها القولية ومنها الفعلية، وقد بيّن النبّي الكريم 

 :[29]بدّ لكّل مصلّي أن يحرص على القيام بها لتكتمل صالته وينال منها عظيم الجزاء والثواب، ومن هذه السنن

َدَخَل في   إذَا أنَّ اْبَن ُعَمَر، كانَ " :قال   -رضي هللا عنه - عن عبد هللا بن عمر   :رفع اليدين •

اَلةِ  ُ ِلَمن َحِمَدهُ، وإذَا ،يََدْيهِ  َرفَعَ  َرَكعَ  وإذَا ،يََدْيهِ  وَرفَعَ  َكبَّرَ  الصَّ قَاَم ِمَن   وإذَا ،يََدْيهِ  َرفَعَ  قَاَل: َسِمَع َّللاَّ

ْكعَتَْينِ  ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلَّ  وَرفَعَ  ،يََدْيهِ  َرفَعَ  الرَّ ِ َّللاَّ  ."[30]مَ ذلَك ابُن ُعَمَر إلى َنبِي 
َمرَّ بُرجٍل وهو يَصل ِي  " :حيث روي في الصحيح :وضـع اليـد اليمنة على اليسرى •

 ."[31]اليُسرى على اليُمنى وَوَضع ، فانتََزعهااليُمنى على اليُسرى  يَده  وضع وقد
أنَّه كاَن نظُر رسوِل هللاِ صلى هللاُ عليِه وسلَم  " :ألحاديثكذلك روي في ضعيف ا :النظر مكان السجود •

 ."[32]سجوِدهِ  موضعِ  إلى
ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم  "قال - رضي هللا عنه-كذلك روى أبو هريرة  :دعاء االستفتاح • كاَن َرسوُل َّللاَّ

ِ،    -قاَل أَْحِسبُهُ قاَل: هَُنيَّةً   - ةِ إْسَكاتَةً الِقَراءَ  وبْينَ  التَّْكِبيرِ  بْينَ  َيْسُكتُ  ي يا َرسوَل َّللاَّ فَقُلُت: بأَبِي وأُم ِ

التَّْكِبيِر والِقَراَءةِ ما تَقُوُل؟ قاَل:   بْينَ  إْسَكاتُكَ 

 الثَّْوبُ  يُنَقَّى كما الَخَطايَا ِمنَ  نَق ِنِي اللَُّهمَّ  ،والَمْغِربِ  الَمْشِرقِ  بْينَ  بَاَعْدتَ  كما ،َخَطايَايَ  وبْينَ  َبْينِي بَاِعدْ  اللَُّهمَّ  :أَقُولُ 

ْلجِ  بالَماءِ  َخَطايَايَ  اْغِسلْ  اللَُّهمَّ  ،الدََّنِس  ِمنَ  األْبيَضُ 
 ."[33]والَبَرد والثَّ

ِ ِمَن الشَّْيَطاِن    وذلك لما جاء في سورة النحل: }فَإِذَا :االستعاذة باهلل قبل الفاتحة • قََرأَْت اْلقُْرآَن فَاْستَِعْذ بِاّلِلَّ

ِجيِم{،  .والتأمين عقب انتهائها[34] الرَّ
 :قال - رضي هللا عنه- عن أبي قتادة الحارث بن ربعي  :القراءة بعد الفاتحة •

ُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ " ْكعَتَْينِ  في يَْقَرأُ  كانَ  وسلَّمَ  عليه  َّللاَّ ويُْسمِ  وُسوَرةٍ  الِكتابِ  بفاِتَحةِ  ،واْلعَْصرِ  الظُّْهرِ  ِمنَ  األُولََيْينِ  الرَّ

ْكعَتَْينِ  في ، ويَْقَرأُ أْحيانًا اآلَيةَ  ُعنا  ."[35]الِكتابِ  بفاِتَحةِ  األُْخَرَيْينِ  الرَّ
 :قال - رضي هللا عنه - كذلك روى حذيفة بن اليمان  :الدعاء بين السجدتين •

ِ اغفر لي :السجدتين بين يقولُ  كان وسلَّم  عليه  هللاُ  صلَّى النبيَّ  أن" ِ اغِفْر لي، رب   ."[36]رب 
ذكار عقب  كجلسة االستراحة والدعاء عقب التشهد األخير، واتخاذ سترة أمام المصلي، واأل :وغيرها من السنن •

 .الصالة، وغيرها

 نصائح للمحافظة على الصالة

 :وفيما يأتي نقدّم لكم نصائح للمحافظة على الصالة

 .ضبط المنبهات للتذكير بأوقات الصالة قبل خمس دقائق من كل  صالة •
 .الحرص على الرفقة الصالحة واالبتعاد عن رفاق السوء •
 .حفظ ما تيسر من القرآن الكريم في كل  يوم •
 .رص على أداء السنن والنوافلالح •
 .الحرص على أداء الصالة على وقتها مهما كنت مشغواًل ، استأذن وقم إلى صالتك •
 .اإلكثار من االستغفار •
 .الحرص على اإلكثار من الدعاء •

 فضل وأهمية الصالة

ميتها في اإلسالم، استكمااًل لما نقدّمه لكم من بحث كامل عن الصالة كان ال بدّ من بيان ما هو فضل الصالة وأه

 :[37]فقد بيّن الدّين اإلسالمّي أّن للصالة فضائل عظيمة وكثيرة، نذكر منها ما يأتي

اَلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر{ :تنهى عن الفحشاء •  .[16]قال تعالى في سورة العنكبوت: }إِنَّ الصَّ
ُ  " :قال - رضي هللا عنه-فعن عبد هللا بن مسعود   :أفضل األعمال بعد كلمة التوحيد • َسأَْلُت َرسوَل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

الِجهاُد   :قالَ  ؟أي   قُلُت: ثُمَّ  :قالَ  برُّ الواِلَدْينِ  :قالَ  ؟أي   قُلُت ثُمَّ  :قالَ  ِلَوْقتِها الصَّالةُ  :قالَ  ؟ أْفَضلُ  العََملِ  أيُّ  عليه وسلَّمَ 

ِ. فَما تََرْكُت أْستَِزيُدهُ إالَّ إْرعاًء عليه   ."[38]في َسبيِل َّللاَّ



 :قال   -صل ى هللا عليه وسل م -أن  رسول هللا   - رضي هللا عنه-عبد هللا   عن جابر بن :الصالة تغسل الخطايا •
لََواتِ  َمثَلُ " اتٍ  َخْمسَ  َيومٍ  ُكلَّ  منه يَْغتَِسلُ  ،أََحِدُكمْ  بَابِ  علَى َغْمرٍ  َجاٍر، نَْهرٍ  َكَمثَلِ  الَخْمِس  الصَّ  ."[39]َمرَّ

 :قال - صل ى هللا عليه وسل م- أن  رسول هللا  - رضي هللا عنه-كذلك روى أبو هريرة   :الصالة تكفر السيئات •
لََواتُ "  ."[40]الَكبَاِئرَ  اْجتََنبَ  إِذَا بْينَُهنَّ  ما  ُمَكف َِرات   ،َرَمَضانَ  إلى  َوَرَمَضانُ  ،الُجْمعَةِ  إلى  َواْلُجْمعَةُ  ،الَخْمسُ  الصَّ

  - صل ى هللا عليه وسل م-أن  رسول هللا    -رضي هللا عنه -كذلك روى عبد هللا بن عمرو  :الصالة نوٌر لصاحبها •

نور وال نجاةً وال   لَهُ  لم تَُكن عليها ، ومن لم يحافِظالقيامةِ  يومَ  ونجاةً  وبرهانًا نوًرا  لَهُ  كانت عليها حافظَ  من" :قال

ِ بِن خلفٍ  القيامةِ  يومَ  برهان، َوكانَ   ."[41]مَع فرعوَن َوهاماَن وقاروَن وأبي 
ِ  يا رسولَ " :قال - رضي هللا عنه-كذلك روى أبو فاطمة اإليادي  :يرفع هللا بها المؤمن درجات • أخِبرني بعَمٍل   َّللاَّ

ِ  ُجدُ تس ال فإنَّكَ  بالسُّجوِد؛ علْيكَ  :أستقيُم علْيِه وأعملُه، قال ُ  رفعَكَ  إالَّ  سجدةً  ّلِلَّ عْنَك  بِها ، وحطَّ درجةً  بِها َّللاَّ

 ."[42]خطيئةً 

 عقوبة تارك الصالة

لصاحبها فضاًل عظيًما  -عّز وجل-إّن الصالة هي عماد الدين وأفضل األعمال بعد الشهادتين، وكما قد جعل هللا 

اركها عقوباٌت في الدنيا واآلخرة بينتها لنا الشريعة اإلسالمية، وتتلّخص هذه العقوبات  وأجًرا كبيًرا فإنّه يوجد لت

 :[43]في النقاط التالية

صل ى هللا  - أن  رسول هللا  -رضي هللا عنه -ورد في صحيح مسلم عن جابر بن عبد هللا   :ترك الصالة يعّد كفًرا •

ُجلِ  بْينَ " :قال   -عليه وسل م  ْركِ  وبْينَ  الرَّ اَلةِ  تَْركُ  َواْلُكْفرِ  الش ِ  ."[15]الصَّ
ر الصالة عن وقتها صاِحُب كبيرة،  :ترك الصالة من الموبقات • كذلك بي ن ابن حزم رحمه هللا في قوله: "ُمؤخ ِ

تَْرَك كل ِ صالةٍ أو تفويتَها كبيرة ، فإْن فَعَل ذلك  كَمْن زنى وسرق؛ ألنَّ  -أعني الصالة الواحدة   - وتارُكها بالكلية 
 ."مراٍت؛ فهو من أهل الكبائر إالَّ أْن يتوب، فإْن الَزَم ترَك الصالة؛ فهو من األخسرين األشقياء المجرمين

اَر   *  يمٍ إِنَّ األَْبَراَر لَِفي نَعِ  كذلك بي ن ابن القيم: "وال تُظنُّ أن قوله تعالى: ﴿ :تركها توجب عذاب القبر • َوإِنَّ اْلفُجَّ

[، يَْختصُّ بيوم المعاد فقط؛ بل هؤالء في نعيٍم في دورهم الثالثة، وهؤالء في  14، 13لَِفي َجِحيٍم ﴾ ]االنفطار: 
 ."جحيٍم في دورهم الثالثة

الَةَ َواتَّبَعُوا  قال تعالى في سورة مريم: }فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلف  أََضاُعوا الصَّ  :تغرق تاركها في الشهوات •

 .[44]الشََّهَواِت فََسْوَف يَْلقَْوَن َغياا{
 :قال - صل ى هللا عليه وسل م- أن  رسول هللا  - رضي هللا عنه-عن أبي الدرداء   :تدفع الستحواذ الشيطان •

الذ ِ  يأْكلُ  فإنَّما بالجماعةِ  فعلْيكم الشَّيطانُ  علْيهمُ  استحوذَ  قدِ  إالَّ  الصَّالةُ  فيهمُ  تقامُ  ال  بدوٍ  وال  قريةٍ  في ثالثةٍ  ِمن ما"

 ."[45]القاصيةَ  ئبُ 

 خاتمة بحث كامل عن الصالة وأهميتها وفوائدها

ين إلى هنا نصل لختام بحث كامل عن الصالة وأهميتها وفوائدها وأسأل هللا العظيم أن يرزقني وإياكم والمسلم

أجمعين التقوى والثبات والمحافظة على الصلوات، وحضور الجمع والجماعات، ونسألك يا ربنا أن تُقِّرَّ عيوننا  

د قلوبَنا بصالح شبابنا وفتياتنا، اللهّم اجعلنا وذرياتنا وشبابنا وفتياتنا من مقيمي الصالة، اللهّم وتقبل   وأن تُسعِّ

د، وصالحِّ الذريّة واألوالد، والفوزِّ يوَم المعاد، برحمتك يا أرحم دعاءنا، اللهم ُمّن علينا باألمن في البال

 .الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 


