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 وفضلها مكانتهاالصالة 
 

 قال تعالى : 

 سورة ) قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية (

 (03 ( اآلية )ابراهيم)

 تعريف الصالة :

 

 .بخيرالدعاء أو الدعاء الصالة لغة هي  

 وقد جاءت في القران الكريم بأكثر من معنى .

 : كما في قوله تعالىالصالة بمعنى الثناء من عند هللا ،  .1

 (إن هللا ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما  )

 : كما في قوله تعالىالصالة بمعنى الدعاء  .2

 (130) ( اآليةالتوبة) سورة (.سميع عليم وصل عليهم إن صالتك سكن لهم وهللا) 
 

 تعريف الصالة شرعا  :

هي عباده أمرنا هللا بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى هللا عليه والهه يتقهرا العبهد 

   بها إلى هللا باقوال وحركات مخصوصة بها ــ تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم .

 

الصالة كانت على المؤمنين كتابا  إنوالصالة واجبة بنص القرآن قال تعالى: ) 

 (130سورة )النساء( اآلية ) .. موقوتا(

 .(  ) بني االسالم على خمس منها: وإقام الصالةوأما السنة ففي الحديث: 

 وقد فرضت الصالة ليلة اإلسراء قبل الهجرة بنحو خمس سنين.

لسبع والصالة فرض عين على كل مكلف مسلم بالغ عاقل، ويؤمر بها األوالد 

 ويضربوا عليها لعشر ضرا تأديب .

وقد شرعت الصالة لتأدية شكر بعض ما أنعم هللا علينا، وهي صلة بين العبد وربه، 

بما فيها من إظهار العبودية ولذة المناجاة، وهي باا من ابواا تكفير السيئات 

 والخطايا .
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 :مكانة الصالة في االسالم 

 

 سهورةقال تعالى : )إنني أنا هللا ال إلهه إال أنها فاعبهدني وأقهم الصهالة لهذكر (  .1

 (41اآلية ) (طه)

وقال تعالى: ) وما أمروا إال ليعبهدوا هللا مللصهين لهه الهدين ءنفهاء ويقيمهوا  .2

 (5اآلية ) (البينة) سورة الصالة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة(

:ه  ههل أدلكهم علهى رأم االمهر وعمهود  قال رسول هللا صلى هللا عليهه والهه  .0

وذروة سنامه أما رأم االمهر فههو االسهالم وعمهود  الصهالة وذروة سهنامه 

 الجهاد 

من ترك صهالة مكتوبهة متعمهدا  فقهد " وقال رسول هللا صلى هللا عليه واله :  .1

 " . برئت منه ذمة هللا

الصالة فمهن وقال رسول هللا صلى هللا عليه واله : "العهد الذي بيننا وبنهم  .5

 ".  تركها فقد كفر

    

 على من تجب الصالة 
 

 المميز.  -بالغ -عاقل -تجب الصالة على كل مسلم

 

 شروط الصالة

  

العقل* التمييز* رفع الحدث االصغر واالكبر*سهتر العهورة* دخهول  -2اإلسالم*  -4

 الوقت* استقبال القبلة* النية.   

 

  صالة ل الضف 

 

( المؤمنهون) سهورة(( المؤمنون الذين هم في صالتهم خاشهعون قد أفلح: )) قال تعالى -

 ( 2-1 اآلية )

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم وإذا تليت علهيهم )) وقال تعالى  -

آياتههه زادتهههم إيماننهها  وعلههى ربهههم يتوكلههون و الههذين يقيمههون الصههالة وممهها 

درجها  عنهد ربههم ومغفهرة  رزقناهم ينفقون و أولئك هم المؤمنهون ءقها  لههم 

 (2( اآلية )االنفال ) سورة((  ورزق كريم

 ."من صلى البردين دخل الجنة وقال صلى هللا عليه واله : -

 . " " من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة هللا ءتى يمسي وقال: -
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 ((  ."من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع ءرمه هللا على النار:ـ وقال -

"مها مهن مسهلم يتوفهح فيوسهن وفهوء  مهم يقهوم :ـ هللا عليه والهوقال صلى  -

 .   فيصلي ركعتين مقبل بهما على هللا بوجهه وقلبه إال وجبت له الجنة" 

 .بشر المشاءين بالظلم بالنور التام يوم القيامة" ": وقال -

 " ."الصالة إلى الصالة مكفرا  لما بينهما ما أجتنبت الكبائر:ـ وقال -

 " ."أءب االعمال إلى هللا الصالة على وقتها عليه واله:  وقال صلى هللا -

أول مها يواسهب عليهه العبهد يهوم القيامهة الصهالة ":هـ وقال صلى هللا عليه واله -

 ." فحن صلوت صلح سائر عمله وأن بطلت بطل سائر عمله

 

  : في الكتاب والسنة الصالة وبعض ما ورد عنها

 لقد ورد  نصوص كثيرة في القرآن عن الصالة منها: 

 قال تعالى : 

  اَلةَ )الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َويُقِيُموَن ا َرَزْقنَاُهْم  الصَّ َوِممَّ

    (3اآلية ) (البقرة) سورة (يُْنفِقُونَ 

  اَلةَ )َوأَقِيُموا اِكِعينَ  الصَّ َكاةَ َواْرَكُعوا َمَع الرَّ  (َوآتُوا الزَّ

 (13اآلية ) (البقرةسورة )

  اَلةَ )َوقُولُوا لِلنَّاِم ُءْسن ا َوأَقِيُموا   (الصَّ

 (33اآلية ) (البقرةسورة )

  اَلةَ )َوأَقِيُموا ُموا ِِلَْنفُِسُكْم ِمْن  الصَّ َكاةَ َوَما تُقَدِّ َوآتُوا الزَّ

َ بَِما تَْعَملُوَن  ِ إِنَّ هللاَّ   بَِصيٌر(َخْيٍر تَِجُدو ُ ِعْنَد هللاَّ
 (441اآلية ) (البقرةسورة )

  الَِواِ  َوأَقَاُموا اَلةَ )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  (الصَّ

 (222اآلية ) (البقرةسورة )

  اَلةَ )أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن قِيَل لَُهْم ُكفُّوا أَْيِديَُكْم َوأَقِيُموا  (الصَّ

 (22اآلية ) (النساءسورة )
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  َوإَِذا َفَرْبتُْم فِي اِْلَْرِض فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْقُصُروا(

اَلةِ ِمَن   (414سورة )النساء( اآلية ) (الصَّ

  اَلةَ )فَإَِذا اْطَمحْنَْنتُْم فَحَقِيُموا اَلةَ إِنَّ  الصَّ َكانَْت َعلَى  الصَّ

 (413اآلية ) (النساء) سورة (اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَاب ا َمْوقُوت ا

  اَلةِ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَى فَاْغِسلُوا  الصَّ

ُوُجوَهُكْم َوأَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُووا بُِرُءوِسُكْم 

 (6اآلية ) (المائدةسورة ) (َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْينِ 

  َإِنِّي َمَعُكْم ل ُ اَلةَ ئِْن أَقَْمتُُم )َوقَاَل هللاَّ َكاةَ  الصَّ  (َوآتَْيتُُم الزَّ

 (42اآلية ) (المائدةسورة )

  َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُقِيُموَن ُ )إِنََّما َولِيُُّكُم هللاَّ

اَلةَ  َكاةَ َوُهْم َراِكُعونَ  الصَّ   (َويُْؤتُوَن الزَّ

 (55ة )اآلي (المائدةسورة )

  اَلةَ )َوأَْن أَقِيُموا  (َواتَّقُو ُ َوهَُو الَِّذي إِلَْيِه تُْوَشُرونَ  الصَّ

 (22سورة )االنعام( اآلية )

 أما ما ورد في السنة الصويوية من فضل الصالة فكثير منه :

 أي العمل أءب إلى هللا قال الصالة على  الهالنبي صلى هللا عليه و ئل) س

 وقتها قال مم أي قال مم بر الوالدين قال مم أي قال الجهاد في سبيل هللا (

 اجعلوا فى بيوتكم من صالتكم ، وال  اله) قال رسول هللا صلى هللا عليه و :

 ( أي يصلي بها النافلة .تتلذوها قبورا

 (مل أءب إلى هللا تعالى قال الصالة أي الع الهرسول هللا صلى هللا عليه و سئل

  (على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل هللا عز و جل

  ُجِل فِي َجَماَعٍة ، تَِزيُد َعلَى ) قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللا َعلْيِه وَسلََّم : َصالَةُ الرَّ

 َدَرَجة .( َصالَتِِه فِي بَْيتِِه ، َوَصالَتِِه فِي ُسوقِِه بِْضع ا َوِعْشِرينَ 
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 لَْو يَْعلَُم النَّاُم َما فِي َصالَِة اْلِعَشاِء ،  اله) قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللا َعلْيِه و :

ا.(  َوَصالَِة اْلفَْجِر ، ِلَتَْوهَُما َولَْو َءْبو 

 الَِة َعلَى اْلُمنَافِقِيَن َصالَةُ  اله)قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللا َعلْيِه و : إِنَّ أَْمقََل الصَّ

ا.  (اْلِعَشاِء ، َوَصالَةُ اْلفَْجِر ، َولَْو يَْعلَُموَن َما فِيِهَما ، ِلَتَْوهَُما َولَْو َءْبو 

  َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَّهُ َكاَن يَقُوُل : َمْن َصلَّى فِي َمْسِجٍد(

ُ لَهُ جَ  ْكَعةُ اِلُولَى ِمْن َصالَِة اْلِعَشاِء ، َكتََب هللاَّ َماَعة  أَْربَِعيَن لَْيلَة  ، الَ تَفُوتُهُ الرَّ

 بَِها ِعْتق ا ِمَن النَّاِر.(

 إِنَّ أََءَدُكْم إَِذا َدَخَل اْلَمْسِجَد ، َكاَن فِي  اله)قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللا َعلْيِه و :

الَةُ تَْوبُِسهُ ، َواْلَمالَئَِكةُ يَُصلُّوَن َعلَى أََءِدُكْم َما َداَم فِي َصالٍَة ، مَ  ا َكانَِت الصَّ

َمْجلِِسِه الَِّذي َصلَّى فِيِه ، يَقُولُوَن : اللَّهُمَّ اْغفِْر لَهُ ، اللَّهُمَّ اْرَءْمهُ ، اللَّهُمَّ تُْب 

 ِذ فِيِه.(َعلَْيِه ، َما لَْم يُْوِدْث فِيِه ، َما لَْم يُؤْ 

 ُجَل يَْعتَاُد اْلَمَساِجَد ،  اله)َعْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللا َعلْيِه و ، قَاَل : إَِذا َرأَْيتُُم الرَّ

 }ِ ُ تََعالَى : }إِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد هللاِ َمْن آَمَن بِاَّللَّ فَاْشَهُدوا لَهُ بِاإِليَماِن ، قَاَل هللاَّ

 (اآليَةَ 

 

 الرابطانظر 
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