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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ادلقدمة

 
احلمد هلل الذي شرع لنا الصالة، وجعلها من أوجب الواجبات 
وأفضل العبادات، وأحيا هبا قلوب ادلؤمنُت وادلؤمنات، رفع هبا 
احلسنات، وحط هبا السيئات، والصالة والسالـ على َمن جعلت قرة 

ات، وعلى آلو عينو يف الصالة، ووجد فيو الراحة والطمأنينة والسكن
 وصحبو والتابعُت ذلم بإحساف.

 أما بعد:
فهذه رسالة لطيفة موجهة إذل كل مسلم يف شأف )الصالة(، اليت 
قد أُلف فيها الكثَت واطلعت على عدد مما ألف يف فضلها وأحكامها 
وآداهبا.. اخل، وكل ذلك يفي بالغرض ويؤدي ادلطلوب، وحيقق اذلدؼ 

، ولكن أكثر ذلك متفرؽ، فرأيت مجع لو كاف رلموًعا يف كتيب واحد
ما أمكن مما يتعلق بالصالة من أحكاـ وأمور وجوانب ومسائل متفرقة 
يف رسالة تستوعب ذلك وتعرضو بإجياز تكوف قريبة ادلتناوؿ سهلة 

وقسمتها قسمُت،  «قرة عيون ادلؤمنٌن وادلؤمنات»القراءة، ومسيتها: 
لصالة أو يتهاونوف هبا قسم موجو إذل كل مسلم ومسلمة ممن يؤدوف ا

 :أو من ىم يف صالهتم ساىوف، وعنونتو بػ: مهسات مع قولو 
، وأما القسم اآلخر فهو موجو «لت قرة عيين يف الصالةعوج»

صلوا  »: للمصلُت وادلصليات فقط وعنونتو بػ: وقفات مع قولو 
 .«كما رأيتموين أصلي

ذين تنهاىم أسأؿ هللا تعاذل أف جيعلنا من ادلصلُت اخلاشعُت ال
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 .صالهتم عن الفحشاء وادلنكر، وصلى هللا وسلم على نبينا زلمد 
 كتبو

 سليمان بن زلمد بن فاحل الصغًنِّ 
 77481الرياض  8787ص.ب 
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  :أواًل: مهسات من قولو
 .(7)«وجعلت قرة عيين يف الصالة»

أمهس يف مسعك أيها األخ ادلسلم وأيتها األخت ادلسلمة إف  
بالصالة أو يسهو عنها أو دل يَػَر لصالتو أثًرا يف  كنتما ممن يتهاوف

سلوكو وتصرفاتو أف نستلهم مًعا معٌت قرة العُت يف احلديث يف 
أسأؿ هللا تعاذل  «مهسات» :الصفحات األوذل من ىذه الرسالة وىو

أف تكوف صادقة نافًذا أحسنها إذل قلبك؛ لتعرؼ نفسك وتراىا يف 
عليهما باحملافظة على الصالة فلتتما صالتك، وإف كنتما ممن منَّ هللا 

قراءة ىذه الرسالة لًتيا مكانكما بُت من يؤدي حقها وبُت من 
يسرقها.: نعم فكل صالة ذلا حق! فمن ادلصلُت من يؤديو، وكْم 

أسوأ الناس سرقة الذي يسرق »: منهم من يسرقو! وقد قاؿ 
 .(ٕ)«صالتو..

وجعلت قرة »تسليم: * تأمل قوؿ نبينا عليو أفضل الصالة وأًب ال
، وتأمل (ٖ)«بالصالة يا بالل أرحنا»: ، وقولو «لصالةاعيين يف 

 فعلو عليو الصالة والسالـ عندما حيزُبُُو أمٌر تراه يفزع إذل الصالة.
إنو جيد الراحة والطمأنينة والسكوف ويبحث عنها يف الصالة 

فرجًيا فيجد فيها راحة للنفس وقوة يف القلب وانشراًحا يف الصدر وت
من ىمٍّ وكشًفا للغم، ٍب إذا انصرؼ من صالتو وجد خفة يف نفسو، 

                                     

 رواه اإلماـ أمحد والنسائي.( ٔ)
 رواه اإلماـ أمحد واحلاكم.( ٕ)
 رواه البخاري وأمحد وأبو داود.( ٖ)
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وأحس بأثقاؿ قد ُوضعت عنو، ووجد نشاطًا وراحة وروًحا حىت يتمٌت 
أنو دل يكن خرج منها، ألهنا قرة عينو ونعيم روحو وجنة قلبو 

 ومسًتاحو يف الدنيا فليسًتيح هبا وليس منها!
ىذا العصر وما يعًتي اإلنساف  ال سبيل إذل اخلالص من مقلقات

من اكتئاب ووحشة يف الصدر وصدأ يف النفس إال يف الصالة، ومىت 
أمهلت فلن ينتفع مهملها بطاعة أو قربة أو يهنأ بعيش أو ذبدي فيو 
رقية أو تؤثر فيو عقاقَت أو أدوية. وعلى قدر اإلمهاؿ تكوف درجة 

 االنتفاع.
َته، وربيي وجدانو إف ىذه الصالة توقظ يف نفس ادلصلي ضم

وتبعث يف القلب احلياء من هللا وتغسل الضمائر من الضغائن واآلثاـ، 
وتدعو إذل الصدؽ واألمانة، وذبلو صدأ القلوب، وتزيل خبث النفوس 
وتقضي على الرذائل، وتطبع النفس على زلبة هللا واإلدياف بو، ورببب 

تطهر مكاـر األخالؽ إذل النفس، وتغض العُت عن ادلعاصي، و 
النفوس وتزكيها وتسمو هبا إذل أعلى الدرجات، وتبعد عن كل 
نقيصة، وتقرب إذل كل فضيلة، وربوؿ بُت كل ما يشينو، وهبا ربتسب 

 حسنات الطاعات والقربات، وبدوهنا ال تقدـ الطاعات وال تؤخر.
* من حفظها حفظ دينو ومن ضيعها فهو دلا سواىا أضيع، ال 

ركها فقد كفر، وىي مظهر لشكر اخلالق، يصح إسالـ بدوهنا، َمْن ت
تطرد الغفلة عنو تعاذل، وتكسب ادلصلي قوة يف اإلرادة والعزدية يف 
القلب، تعلمو السكينة، وتعوده على النظاـ، وذبعلو يعيش الطهارة 
دائمة يف بيتو وثيابو وبدنو، وتعيد لو نشاطو، وتذىب عنو الكسل 

 وتنشط دورة الدـ.



 

 -ٜ- 

صالة، وإليك اذلمسة اخلاشعة مع قولو * ىذا غيض من فيض ال
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرتعاذل:  َوَأِقِم الصَّاَلَة ِإنَّ الصَّاَلَة تَ ن ْ

(ٔ) ،
َقَسمُت الصالة بيين وبٌن عبدي نصفٌن، »وتأمل ىذا احلديث: 

قال هللا: محدين عبدي، فإذا قال العبد: احلمد هلل رب العادلٌن. 
ن الرحيم. قال هللا: أثىن علي عبدي، وإذا قال وإذا قال: الرمح

العبد: مالك يوم الدين، قال: رلدين عبدي، وإذا قال: ِإياك نعبد 
وإياك نستعٌن، قال: ىذا بيين وبٌن عبدي، فإذا قال: اىدنا 
الصراط ادلستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غًن ادلغضوب 

. أرأيت (ٕ)«سألعليهم وال الضالٌن. قال: ىذا لعبدي ولعبدي ما 
دلاذا كاف تالوة الفاربة ركًنا يف كل ركعة ال تصح الصالة إال بو، 
والصالة بعد ذلك درس قرآين يف جو من طهارة النفس وصفاء 
القلب، وخشوع اجلوارح، وحضور الذىن، يتلو ادلصلي فيها آيات 
القرآف وىو يناجي ربو بفهم وخشوع وتدبر، وىو اجلو الذي تتأثر فيو 

بتوجيو القرآف وذلذا كانت الصالة هنًيا عن الفحشاء وادلنكر.  النفس
جنده ليس أمرًا دبجرد  َوَأِقِم الصَّاَلةَ وعندما نتدبر األمر يف قولو: 

الصالة، ولكنو أمر بإقامتها، وتعبَت اإلقامة لو مدلوؿ كبَت، فيو 
حضور القلب وإعماؿ الفكر وصفاء الروح وخشوع اجلوارح وطهارة 

النفس، فهو جو يتيح للقرآف أف يصل إذل غايتو فيسموا البدف و 
بالنفس فوؽ دوافع اجلسد، وحيررىا من أسر شهواهتا، ويطهرىا من 

                                     

 ٘ٗسورة العنكبوت: اآلية ( ٔ)
 والًتمذي والنسائي.رواه أمحد وسلم وأبو داود ( ٕ)
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 اإِلٍب، ويسد فيها منافذ الشيطاف، ويكيف سلوكها بطابع القرآف.
ِإنَّ * مهسة لئال تكوف ىلوًعا وجزوًعا ومنوًعا، قاؿ تعاذل: 

ْنَساَن ُخِلَق َىُلوًعا رُّ َجُزوًعا * اْْلِ ُو الشَّ ُر َمُنوًعا * ِإَذا َمسَّ ُو اخْلَي ْ  َوِإَذا َمسَّ
ِإالَّ اْلُمَصلٌِّنَ  *

(ٔ). 
تأمل ىذه اآليات األربع ليتملكك العجب، ويزداد يقينك بأف  
كالـ هللا ال ديكن أو يقدر بشر على مثلو، فإف هللا سبحانو دلا وصف 

ْنَساَن خُ اإلنساف بقولو:  واذللع ىو الفزع الشديد،  ِلَق َىُلوًعاِإنَّ اْْلِ
رُّ َجُزوًعاذكر ما يثَته اذللع لإلنساف فقاؿ:  ُو الشَّ واجلزع:  ِإَذا َمسَّ

ُر َمُنوًعاضد الصرب،  ُو اخْلَي ْ وادلنع: ضد اإلعطاء، وكال  َوِإَذا َمسَّ
الوضعُت مذمـو قد أمر الشرع بضديهما من الصرب واإِليثار، وقد أثٌت 

بحانو على الصابرين وادلؤثرين، فتبُت أف اذللع من أرذؿ صفات هللا س
أي  ِإالَّ اْلُمَصلٌِّنَ اإلنساف، فذكر هللا صفات من َسِلم منو فقاؿ: 

احملافظُت على الصالة اليت ىي مواطن االفتقار، العريقُت يف ىذا 
الوصف، فإنو ال يشتد ىلعهم فال يشتد جزعهم وال منعهم، فيكونوا 

تقومي معتدلُت مسارعُت فيما يرضى الرب، ألنو سبحانو يف أجسن 
قرف دبا جبلهم عليو من اذللع من طهارة اجلسد لطهارة طينتو وزكاء ما 
ىيأه بو لتهذيب نفسو مما يسره لو من أصدقاء اخلَت وأولياء ادلعروؼ 
ومساع ادلواعظ احلساف، واإِلبعاد عن معادف الدنس من البقاع واألقراف 

فعاؿ وغَت ذلك من سائر األحواؿ: وادلالبسة بكل ما والكالـ واأل
حيمل على ادلعارل من صاحل اخلالف حىت كانوا من أىل الكماؿ، 

                                     

 .ٕٕ-ٜٔسورة ادلعارج: اآليات: ( ٔ)
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 الَِّذيَن ُىمْ ولذلك وصفهم دبا يبُت عراقتهم يف الوصف هبا فقاؿ: 
أي: اليت ىي معظم  َعَلى َصاَلِِتِمْ أي: بكلية ضمائرىم وطواىرىم 

ال لغَتىم دبا أفادتو اإلضافة، وادلراد اجلنس  دينهم وىي النافعة ذلم
الشامل جلميع األنواع إال أف معظم ادلقصود الفرض، ولذلك عرب 

أي ال فتور ذلم عنها  َداِئُمونَ باالسم الداؿ على الثبات يف قولو 
وال انفكاؾ ذلم منها بل يالزموهنا مالزمة حيكم بسببها أهنا يف حاؿ 

دواـ الذكر ذلا والتهيؤ ألدائها ألهنا صلتهم الفراغ منها نصب أعينهم ب
دبعبودىم الذي ال خَت عندىم إال منو، فلم يكونوا ناسُت دلساوئهم، 
وال آسُت دبحاسنهم، وكفى بالصالة بركة يف داللتها على النجاة من 

 ىذا الوصف ألسباب النار.
الَِّذيَن ٍب أعقب ذلك ذكر أوصاؼ ىؤالء ادلصلُت فقاؿ تعاذل: 

اِئِل  * َوالَِّذيَن يف َأْمَواذلِِْم َحقٌّ َمْعُلومٌ  * َعَلى َصاَلِِتِْم َداِئُمونَ ُىْم  ِللسَّ
ينِ  * َواْلَمْحُرومِ  ُقوَن بِيَ ْوِم الدِّ َوالَِّذيَن ُىْم ِمْن َعَذاِب َرّبِِّْم  * َوالَِّذيَن ُيَصدِّ

ُر َمْأُمونٍ  * ُمْشِفُقونَ  ِذيَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم َوالَّ  * ِإنَّ َعَذاَب َرّبِِّْم َغي ْ
ُر َمُلوِمٌنَ  * َحاِفُظونَ   ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْْيَانُ ُهْم فَِإن َُّهْم َغي ْ

َوالَِّذيَن ُىْم ِِلََمانَاِِتِْم  * َفَمِن ابْ تَ َغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُىُم اْلَعاُدونَ  *
َوالَِّذيَن ُىْم َعَلى  * يَن ُىْم ِبَشَهاَداِِتِْم قَاِئُمونَ َوالَّذِ  * َوَعْهِدِىْم رَاُعونَ 

 .َصاَلِِتِْم ُُيَاِفُظونَ 
ويأخذؾ عجيب شأف الصالة أنو كما فتح ىذه األوصاؼ 

ختمها بالصالة  الَِّذيَن ُىْم َعَلى َصاَلِِتِْم َداِئُمونَ بالصالة بقولو: 
مشَتًا إذل حفظ أحواؿ  اِفُظونَ َوالَِّذيَن ُىْم َعَلى َصاَلِِتِْم ُيَُ بقولو: 

الصالة وأوصافها بعد ذكر احلفظ لذواهتا وأعياهنا تنبيًها على شدة 
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وسَّط الضمَت إشارة إذل اإِلقباؿ جبميع  َوالَِّذيَن ُىمْ االىتماـ هبا: 
القلب وقدـ الصلة تأكيًدا وإبالًغا يف ادلراد إذل أقصى ما ديكن كما ال 

من الفرض والنفل  َعَلى َصاَلِِتِمْ ؿ: خيفى على ذي ذوؽ، فقا
 َُُيَاِفُظون يف حفظها وجيددونو حىت كأهنم يبادروهنا  أي يبالغوف

احلفظ ويسابقوهنا فيو فيحفظوىا لتحفظهم أو سابقوف غَتىم يف 
حفظها ألوقاهتا وشروطها وأركاهنا ومتمماهتا يف ظواىرىا وبواطنها من 

من خالؿ اإِلحساف اليت إذا فعلوىا  ، وغَت ذلك (ٔ)اخلضوع وادلراقبة 
َهى َعِن الكاملة  ِإنَّ الصَّاَلةَ كانت والبد ناىية لفاعلها: تَ ن ْ

 .اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكر
وافتتاحو أوصافهم  ِإالَّ اْلُمَصلٌِّنَ أرأيت ما يف االستثناء 

بالصالة وختمها هبا من بياف جاللتها وعظمتها وأمرىا الباىر... إذف 
الة رلرد تلك احلركات اآللية تؤدَّى بغَت وعي، بل من شروط الص

إقامتها التفكر والتدبر ومصاحبة اإِلرادة، فمن صلى وىو غافل عنها 
الَِّذيَن ُىْم َعْن َصاَلِِتِْم َساُىونَ  * فَ َوْيٌل ِلْلُمَصلٌِّنَ فال صالة لو: 

(ٕ) ،
ا، إمنا ليصلي الصالة ال يكتب لو سدسها وال عشرى ِإن العبد»و 

 .(ٖ)«يكتب للعبد من صالتو ما عقل منها
أول ما يرفع من ىذه اِلمة »وإف مما يرىب القلوب الواعية أنو 

، ولردبا حـر ادلصلي اخلشوع يف (ٗ)«اخلشوع حىت ال ترى فيها خاشًعا
                                     

 للبقاعي، بتصرؼ.« نظم الدرر»انظر: ( ٔ)
 .٘، ٗسورة ادلاعوف: اآليتاف ( ٕ)
 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجو.( ٖ)
 رواه الطرباين يف الكبَت بإسناد حسن.( ٗ)
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صالتو بسبب معصيتو وإصراره عليها، فادلبادرة إذف عندما يدخل 
احو هبا خضوًعا وخشوًعا حىت أحدنا يف الصالة فلَتبط قلبو وجور 

. يقوؿ عبد هللا بن يتلذذ هبا وتكوف مهو وقرة عينو كحاؿ نبيو 
وىو يصلي فسمعت لصدره أزيًزا   أتيت النيب »: الشخَت 

 .(ٔ)«كأزيز ادلرجل من البكاء
وأصل تفرؽ القلب من حب الدنيا الذي ىو أساس كل نقصاف، 

أنو يف صالتو يناجي ربو، ومنبع كل فساد وخذالف، فليعلم اإلنساف 
وادلناجي مع الغفلة واإِلعراض حقيق بأف يؤدب. وليذكر خطر ادلقاـ 
بُت يدي هللا تعاذل يف اآلخرة وموقف احلاجات، وسرعة انتقالو عن 
األحباب، ووداعو لألىل واألصحاب، وإيداعو يف ظلم الًتاب، 

 فكيف يغفل عن آخرتو من ىذه عاقبة عيشتو.
لعبد ليسجد السجدة عنده أنو تقرب هبا إذل قاؿ بعضهم: إف ا

هللا تعاذل، ولو قسمت ذنوبو يف سجدتو على أىل مدينتو ذللكوا، 
فكيف ذاؾ؟ قاؿ: يكوف ساجًدا عند هللا وقلبو مصغ إذل اذلوى 
ومشاىد إذل باطل قد استوذل عليو، فنسأؿ هللا تعاذل أف يوفقنا، وخيتم 

شاء وادلنكر دل يزدد من هللا إال لنا خبَت، ومن دل تنهو صالتو عن الفح
ال صالة دلن يطع ». ويف رواية: بعًدا كذا روي عن رسوؿ هللا 

 ، وطاعة الصالة أف ينتهي عن الفحشاء وادلنكر.(ٕ)«الصالة
                                     

يحو والبيهقي أخرجو اإلماـ أمحد وأبو داود والنسائي وابن حباف يف صح( ٔ)
 يف السنن.

 (.ٙٚالربكة يف فضل السعي واحلركة أليب عبد هللا الوصايب: )ص( ٕ)
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* ومهسة مع الصلوات اخلمس... إف الصالة لقاء ودعاء وذكر 
من ومناجاة. فوقوؼ ادلؤمن بُت يدي ربو مخس مرات يف اليـو وأكثر 

ذلك دلن يشاء يف جو عامر بالطهر واخلشوع والصفاء تربية عملية 
على اإِلحساس بالصلة ادلباشرة بينو وبُت هللا، ذلا األثر العميق يف 
النفس وِإذا جاىد ادلؤمن نفسو وىواه وصل مرحلة اإِلحساس بلذة 
القرب وادلناجاة، فعندىا تصبح الصالة يف حسو لقاء هتفوا إليو نفسو 

قيقة األنس والسكينة والراحة، فإف من أسرار تشريعها مخس وذبد ح
مرات يف اليـو والليلة أف ادلسلم يف حياتو اليومية دير بفًتات حيتاج 
فيها إذل ذبديد وتقوية صلتو بربو وتطهَت جسمو وروحو فلوال ىذه 
األوقات الواجبة ألداء الصالة لتلوثت النفس ودلا تعهد اإِلنساف 

و من الذنوب، فكما تزيل ادلياه األقذار من طهارة نفسو وعرض
األجساـ وادلالبس واألمكنة فكذلك الصالة تزيل الذنوب واآلثاـ 

يف احلديث الصحيح  واخلطايا من النفس، وىذا شيء ثابت أكده 
بباب أحدكم يغتسل منو   اأرأيتم لو أن هنرً »إذ قاؿ ألصحابو مرة: 
: ال يبقى من قالوا «ىل يبقى من درنو شيء؟كل يوم مخس مرات. 

وكذلك مثل الصلوات اخلمس ْيحو هللا ّبن »درنو شيء. قاؿ: 
 .(ٔ)«اخلطايا

ادلؤمن على دواـ اليقظة حىت ال يغفل عن  وىكذا يرىب الرسوؿ 
نفسو، وال عن مقاومة ىواه، فيوصي بدواـ احملافظة على الوضوء 

ن خًن ولن حتصوا، واعلموا أ استقيموا»ويعترب ذلك دليل اإلدياف 
                                     

 متفق عليو.( ٔ)
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. ٍب يصور (ٔ)«أعمالكم الصالة ولن ُيافظ على الوضوء إال مؤمن
عمل الذكر والوضوء والصالة وأثرىا يف بعث اليقظة  لك الرسوؿ 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم »والنشاط يف النفس فيقوؿ: 
إذا ىو نام ثالث عقد يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل 

هللا تعاىل احنلت عقدة، فِإن توضأ احنلت  فارقد، فِإن استيقظ فذكر
صبح نشيطًا طيب النفس، أعقدة، فِإن صلى احنلت ُعَقُده كلها، و 

 .(ٕ)«وِإال أصبح خبيث النفس كسالن
احلائز على جائزة نوبل يف  «آرثر كومبتون»* مهسة مع: 

الكشوؼ الذرية يقوؿ: )لست يف معملٍي أعٍت بِإثبات حقيقة احلياة 
لكن أصادؼ كل يـو قوى عاقلة ذبعلٍت أحس ِإزاءىا بعد ادلوت، و 

أحيانًا بأنو جيب علي أف أركع احًتاًما ذلا(، ويأٌب تعبَت اآلخر أفصح 
ِإذ يقوؿ: )ستحدث أعظم  «تشارلس ستانيميتنز»وىو الدكتور 

االكتشافات يف النواحي الروحية، فسوؼ يأٌب اليـو الذي يتعلم فيو 
ذبلب السعادة وأهنا قليلة النفع يف جعل  الناس أف األشياء ادلادية ال

الرجاؿ والنساء أقوياء قادرين على اإِلبداع، وعندئذ سوؼ حيوؿ 
علماء الدنيا معاملهم إذل معرفة هللا والصالة، وعندما يأٌب ىذا اليـو 
سيشاىد العادل يف جيل واحد من التقدـ مما شاىده يف األجياؿ 

 .(ٖ)«األربعة السابقة
                                     

 رواه ابن ماجو واحلاكم.( ٔ)
 متفق عليو.( ٕ)
حملمد شديد، وكتاب )هللا والعلم احلديث( لعبد « منهج القرآف يف الًتبية»( ٖ)

 الرزاؽ نوفل.



 

 -ٔٙ- 

دلنة وقدر النعمة من هللا تعاذل علينا حُت فرض ىل رأيت عظم ا
علينا بل فرض لنا الصالة وبُت لنا صفتها وأوقاهتا وأحكامها ومجيع ما 

علينا دلعرفة جزًءا من ذلك أف  يتعلق هبا بدقة ووضوح، ودل يشًتط
 –نصل يف علم الكوف إذل مستوى آرثر أو تشارلس اللذاف أدركا 

لرحلة الطويلة من التجارب والبحث.. قيمة الصالة بعد ىذه ا –فقط 
والسؤاؿ: كم من الوقت يكفيهما وأمثاذلما ليدركا كيفية الصالة 

 ادلرضية هلل تعاذل وفضلها وواجباهتا و... اخل.
إن بيويت يف »* ومهسة من ادلساجد ورد يف احلديث القدسي: 

أرضي ادلساجد، وإن زواري فيها عمارىا، فطوىب لعبد تطهر من 
، ويف (ٔ)«زارين يف بييت، فحق على ادلزور أن يكرم زارهبيتو مث 

إحساس ادلؤمن هبذه احلقيقة، ومصاحبتو ذلذه النية يف دخولو ادلسجد 
وشعوره فيو أنو من ضيافة هللا، ارتفاع دبعٌت الصلة باهلل، وشعور كرمي 
بعطف هللا وبره وفضلو، جيعل من دخوؿ ادلسجد تربية فوؽ ما جيد 

 منها يف الصالة.
ويف ادلسجد حيس ادلؤمن حبقيقة ادلساواة، ال امتياز ألحد على 
أحد، فالكل سواسية بُت يدي هللا، تعنو لو جباه اجلميع، وتلهج لو 
ألسنتهم بالدعاء واالبتهاؿ، وفيها حيس بقوة اجلماعة ووحدهتا وأخوَّهتا 
يف ظل ىذا اللقاء الطاىر يف ضيافة هللا، وفيها حيس حبقيقة كيانو يف 

ماعة وحقيقة عالقتو باإِلماـ؛ فهو يطيعو طاعة واعية مبصرة ما قاـ اجل
باحلق وأدى أوامر هللا، فإذا أخطأ أو سها رده إذل احلق وأرشده إذل 

                                     

 رواه أبو نعيم يف احللية.( ٔ)
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 الصواب.
والصالة وىي الفريضة الدائمة ادلستمرة تربية للمؤمن على 
اإِلحساس باجلماعة، فهو يتجو يف صالتو إذل القبلة اليت يتجو إليها 

يع ادلسلمُت، ويف ىذا االذباه إحساس قوي بالوحدة، وصالة مج
اجلماعة مؤسبرات بقدر مناسباهتا، فالصلوات اخلمس مؤسبرات صغَتة 
دائمة، وصالة اجلمعة مؤسبر أسبوعي كبَت، وصالة العيد مؤسبر سنوي 
أكرب. ويف ادلسجد حيس ادلؤمن بالصلة الوثيقة بينو وبُت إخوانو، وىي 

 ألخوة وادلساواة ادلبصرة.صلة تقـو على ا
صالة »: وللمواظبة على اجلماعة أصل كبَت يف ذلك قاؿ 

: ، وقاؿ (ٔ)«اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة
إن هللا ليستحي من العبد إذا صلى يف مجاعة مث سأل حاجتو أن »

أفضل اِلعمال عند »: ، وقاؿ «تقضي لو حاجتو ينصرف حىت
 .«يوم اجلمعة يف مجاعةهللا صالة الغداة 

ويقاؿ: من داـو على صالة اجلماعة أعطاه هللا مخس خصاؿ، 
يرفع عنو ضيق ادلعيشة، ويدفع عنو عذاب القرب، ويعطى كتابو بيمينو، 

 ودير على الصراط كالربؽ اخلاطف، ويدخل اجلنة بغَت حساب.
وخيتم لنا اإِلماـ أبو ىبَتة عليو رمحة هللا ىذه اذلمسة إذ يقوؿ: 

وأمجعوا على أن صالة اجلماعة مشروعة وأنو جيب ِإظهارىا يف »
 .(ٕ)«الناس، فِإن امتنع من ذلك أىل بلٍد قوتلوا عليها

                                     

 رواه مسلم.( ٔ)
 (.ٕٔٗٔ/ٔ«: )اإلفصاح»( ٕ)
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* وآخر ىذه اذلمسات ربتاج إذل تعقل وأخذ األمر بعـز وجدٍّ 
ذلك أف التهاوف والكسل بًتكها )كفر(! على القوؿ الصحيح من 

نًا دل جيحد وجوهبا ِإْذ لو كاف قورل العلماء حىت إف كاف تاركها هتاو 
جاحًدا لوجوهبا كفر بِإمجاع ادلسلمُت، يقوؿ الشيخ الدكتور صاحل 
الفوزاف يف من ترؾ الصالة هتاونًا وكساًل: )َكَفر على الصحيح من 

بٌن »قورل العلماء بل ىو الصواب الذي تدؿ عليو األدلة كحديث: 
ألدلة(. ٍب يقوؿ ، وغَته من ا(ٔ)«الرجل وبٌن الكفر ترك الصالة

أيًضا: )وينبغي اإلشاعة عن تاركها بًتكها ليفتضح حىت يصلي، وال 
ينبغي السالـ عليو، وال ِإجابة دعوتو حىت يتوب ويقيم الصالة، ألف 
الصالة عمود الدين، وىي الفارقة بُت ادلسلم والكافر فمهما عمل 

ؿ هللا العبد من األعماؿ فإنو ال ينفعو ما داـ مضيًعا للصالة. نسأ
 .(ٕ)العافية(

وللتهاوف هبا صور كثَتة، منها: تأخَتىا عن وقتها لسبب غَت 
مشروع، وعدـ الطمأنينة فيها ونقرىا، وترؾ صالة اجلماعة، والتكاسل 
يف القياـ ذلا، واالنشغاؿ عنها بأي عمل، واعتبارىا عماًل مفضواًل 

لى الوجو وعدـ تعظيمها، والتفريط باإِلتياف بأركاهنا، وواجباهتا ع
ادلشروع، فهذا وحنوه مما يُعدُّ هتاونًا بالصالة.. والتهاوف بالصالة كبَتة 
من كبائر الذنوب؛ ألنو وسيلة تؤدي إذل اخلروج من الدين.. ولذا 
توعد هللا تعاذل ادلتهاونُت يف الصالة بأشد العذاب ِإف دل يتوبوا إذل 

الَِّذيَن ُىْم َعْن َصاَلِِتِْم  * فَ َوْيٌل ِلْلُمَصلٌِّنَ رهبم، قاؿ تعاذل: 
                                     

 رواه مسلم.( ٔ)
 (.ٜٙ، ٛٙ)ص«: ادللخص الفقهي»من كتابو: ( ٕ)
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َساُىونَ 
مواقيتها وال  ، أي الىوف يتغافلوف عنها، وال يصلوهنا يف(ٔ)

 يتموف ركوعها وال سجودىا.
من حافظ عليها كانت »وقد ذكر الصالة يوًما:  وقاؿ النيب 

ومن مل ُيافظ عليها مل يكن لو نور  وبرىانًا وجناة يوم القيامة، الو نورً 
ن وال جناة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وىامان وال برىا

 .(ٕ)«وُأيب بن خلف
أرأيت أخي، وأرأيت أخيت اخلطر يف عدـ حفظ الصالة؟ الذي 
أسألو هللا تعاذل أف جينبنا الوقوع فيو وأف يبعدنا عما يقرب إليو من 
قوؿ أو عمل، ٍب أسأؿ تعاذل أف تكوف ىذه اذلمسات صادقة دخلت 

من عزمك إِلقامة الصالة الكاملة، فإف كاف ذلك فال قلبك وشدت 
تبخل بدقائق معدودة لنقف سويًا مع الوقفات التالية نطوؼ سريًعا 

: حوؿ صفات الصالة الكاملة اليت استظهرىا العلماء من أمره 
 ، فتناقلوا كيفية صالة النيب (ٖ)«صلوا كما رأيتموين أصلي»

ا وأركاهنا وواجباهتا وسننها وصفتها وفصلوا بدقة أحكامها: شروطه
ومكروىاهتا ومبطالهتا. ويف األسطر التالية وقفات سريعة مع ىذه 

 األحكاـ.

                                     

 .٘، ٗسورة ادلاعوف: اآليتاف ( ٔ)
 رواه أمحد والطرباين.( ٕ)
 رواه البخاري.( ٖ)
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 ثانًيا: وقفات مع قولو 
 «صلوا كما رأيتموين أصلي»

 اِلوىل: شروطها:
 وىي ما جيب للصالة قبلها وال تصح إال هبا، وىي تسعة شروط:

 عملو.اإلسالـ: فال تصح من الكافر لبطالف  -ٔ
العقل: فال تصح الصالة من اجملنوف والسكراف ومن ذىب  -ٕ

 عقلو لعدـ تكليفو.
 (ٔ)«مروا أوالدكم بالصالة لسبع»: التمييز: لقولو  -ٖ

 والتمييز يبدأ غالًبا بسبع سنُت.
ِإنَّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنٌَن  دخوؿ الوقت: قاؿ تعاذل:  -ٗ

ِكَتابًا َمْوُقوتًا
فال تصح الصالة قبل دخوؿ وقتها، وأما بعد خروجو  (ٕ)

 فتصح إف كاف معذورًا وإف كاف غَت معذور فتصح قضاًء مع اإِلٍب.
َبيِن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ ايسًت العورة: قاؿ تعاذل:  -٘

َمْسِجدٍ 
ُعرّب عنو يف اآلية بازباذ الزينة فيكوف ادلقصود للصالة  (ٖ)

حدود العورة ادلعروفة فتشمل سًت العورة والعاتق بالنسبة أكثر من 
ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على »: للرجل، قاؿ 

 .(ٗ)«عاتقو شيء
أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا يالطهارة من احلدث لقولو تعاذل:  -ٙ

                                     

 رواه أمحد وأبو داود.( ٔ)
 .ٖٓٔسورة النساء: اآلية ( ٕ)
 .ٖٔسورة األعراؼ: اآلية ( ٖ)
 متفق عليو.( ٗ)
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...ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكمْ 
(ٔ). 

 ب النجاسة: يف البدف والثوب وادلكاف.اجتنا -ٚ
استقباؿ القبلة: أي إصابة عُت الكعبة إف كاف يراىا، أو  -ٛ

َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِّ جهتها إِف دل يكن يراىا، قاؿ تعاذل: 
َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوَحْيُثَما ُكْنُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطَرهُ 

(ٕ). 
النية: وىي عـز القلب على فعل العبادة تقربًا إذل هللا تعاذل  -ٜ

 .(ٖ)«إمنا اِلعمال بالنيات»: دوف النطق هبا. قاؿ رسوؿ هللا 
 :الثانية: أركاهنا

األركاف: مجع ركن وىو ما ال تصح الصالة بدونو سواء تُرؾ عمًدا 
 أو سهًوا، وىي:

ا ّلِِلَِّ قَانِِتٌنَ َوُقوُمو القياـ مع القدرة: لقولو تعاذل:  -ٔ
(ٗ). 

 .(٘)«حترْيها التكبًن»: تكبَتة اإِلحراـ: لقولو  -ٕ
ال صالة دلن مل يقرأ بفاحتة »: قراءة الفاربة: لقولو  -ٖ

 .(ٙ)«الكتاب
أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا يالركوع: لقولو تعاذل:  -ٗ

                                     

 .ٙسورة ادلائدة: اآلية ( ٔ)
 .ٓ٘ٔسورة البقرة: اآلية ( ٕ)
 متفق عليو.( ٖ)
 .ٖٕٛسورة البقرة: اآلية ( ٗ)
 رواه أمحد وأبو داود.( ٘)
 متفق عليو.( ٙ)
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َواْسُجُدوا
(ٔ). 

ارفع حىت تطمئن  مث»: الرفع من الركوع: لقولو  -٘
 .(ٕ)«قائًما

 مث اسجد حىت»: السجود على األعضاء السبعة: لقولو  -ٙ
ودلا جاء يف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما:  (ٖ)«تطمئن ساجًدا

أن النيب أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء: اجلبهة وأشار إىل »
 .(ٗ)«أنفو والكفٌن والركبتٌن وأطراف القدمٌن

: جود، واجللوس بُت السجدتُت: لقولو الرفع من الس -ٛ/ٚ
 .(٘)«مث ارفع حىت تطمئن جالًسا»

 التشهد األخَت، وجلستو، والصالة على النيب  -ٔٔ/ٓٔ/ٜ
 فيو.

الطمأنينة: أي االستقرار والسكوف يف اإلتياف بكل ركن  -ٕٔ
 ألف الصالة عبادة يناجي اإِلنساف هبا ربو.

دلسجد فدخل رجل دخل ا أف رسوؿ هللا  روى أبو ىريرة 
 «ارجع فصل فِإنك مل تصل»فرد وقاؿ:  فصلى فسلم على النيب 

ارجع »فقاؿ:  فرجع يصلي كما صلى ٍب جلس فسلم على النيب 
فقاؿ: والذي بعثك باحلق ما  «-ثالثًا –فصل فِإنك مل تصل 

                                     

 .ٚٚسورة احلج: اآلية ( ٔ)
 متفق عليو.( ٕ)
 متفق عليو.( ٖ)
 متفق عليو.( ٗ)
 متفق عليو.( ٘)



 

 -ٕٖ- 

إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما »فقاؿ: أحسن غَته فعلمٍت. 
ن، مث اركع حىت تطمئن راكًعا، مث ارفع حىت تيسر معك من القرآ

تعتدل قائًما، مث اسجد حىت تطمئن ساجًدا، مث ارفع حىت تطمئن 
 .(ٔ)«جالًسا، وافعل ذلك يف صالتك كلها

كان يسلم   أن النيب »التسليم: حلديث ابن مسعود:  -ٖٔ
عن ْيينو: السالم عليكم ورمحة هللا وعن يساره السالم عليكم 

 .(ٕ)«ورمحة هللا
وىي تدؿ على  «مث»: الًتتيب بُت األركاف: لقوؿ النيب  -ٗٔ
 الًتتيب.

 الثالثة واجباِتا:
وقبل عرض الواجبات نقوؿ: ما الفرؽ بينها وبُت األركاف؟ 
واجلواب أف الركن ال يسقط بالسهو وأما الواجب فيسقط بالسهو 
وجيرب بسجود السهو، فمن نسي ركًنا دل تصح صالتو إال بو، ومن 

سي واجًبا أجزأ عنو سجود السهو، ويتفق الواجب والركن يف أف ن
 الًتؾ ادلتعمد ألي منهما يبطل الصالة، وواجبات الصالة ىي:

ألهنا ركن وما عداىا من  –سوى تكبَتة اإلحراـ  –التكبَت  -ٔ
 التكبَتات فواجب كتكبَتة الركوع والسجود والرفع منو والتشهد.

 يف الركوع مرة.قولو )سبحاف ريب العظيم(  -ٕ
التسميع: وىو قوؿ )مسع هللا دلن محده( وجيب على اإِلماـ  -ٖ

                                     

 متفق عليو.( ٔ)
 واه مسلم.ر ( ٕ)



 

 -ٕٗ- 

.  وادلنفرد دوف ادلأمـو
التحميد: وىو قوؿ )ربنا ولك احلمد( وجيب على اإلماـ  -ٗ

 وادلأمـو وادلنفرد.
 قوؿ )سبحاف ريب األعلى( يف السجود مرة. -٘
و: )رب سؤاؿ ادلغفرة، وذلك يف اجللسة بُت السجدتُت بقول -ٙ

اغفر رل، رب اغفر رل(، أو )اللهم اغفر رل وارمحٍت وعافٍت واىدين 
 وارزقٍت(.

 اجللوس للتشهد األوؿ. -ٚ
 التشهد األوؿ. -ٛ

 الرابعة: سنن الصالة:
رفع اليدين حذو ادلنكبُت أو حذو األذنُت يف أربعة مواضع،  -ٔ

ند القياـ وىي: عند تكبَتة اإِلحراـ، وعند الركوع، وعند الرفع منو، وع
إن النيب »من التشهد األوؿ، حلديث ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ: 

   كان إذا قام إىل الصالة رفع يديو حىت يكونا حذو منكبيو مث
يكرب فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك فِإذا رفع رأسو من 

 .(ٔ)«الركوع رفعهما كذلك
الصدر وضع اليد اليمٌت على اليسرى على الصدر أو ربت  -ٕ

 صليت مع »قاؿ:  أو فوؽ السرة، حلديث وائل بن حجر 
 .(ٕ)«فوضع يده اليمىن على اليسرى على صدره النيب 

                                     

 متفق عليو.( ٔ)
 رواه ابن خزدية.( ٕ)



 

 -ٕ٘- 

 نظره إذل موضع سجوده. -ٖ
دعاء االستفتاح بعد تكبَتة اإلحراـ، وقد ورد بعدة صيغ  -ٗ
وال إلو  سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك»منها: 

اللهم باعد بيين وبٌن خطاياي كما باعدت بٌن »: ، ومنها(ٔ)«غًنك
ادلشرق وادلغرب، اللهم نقين من اخلطايا كما ينقى الثوب اِلبيض 

 .(ٕ)«من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بادلاء والثلج والربد
 االستعاذة يف الركعة األوذل والبسملة يف كل ركعة قبل الفاربة. -٘
اِْلمام  إذا قال»: يب لقوؿ الن «آمٌن»التأمُت وىو قوؿ  -ٙ
 ََغًْنِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالٌِّن  فقولوا: آمٌن، فِإنو من وافق

 .(ٖ)«قولو قول ادلالئكة غفر لو ما تقدم من ذنبو
كان يقرأ يف »: القراءة بعد الفاربة دلا ورد أف رسوؿ هللا  -ٚ

تٌن اِلخًنتٌن بأم ، ويف الركعالظهر يف اِلوليٌن بأم الكتاب وسورتٌن
 .(ٗ)«الكتاب، وكان يسمعهم اآلية أحيانًا

اجلهر بالقراءة يف الصالة اجلهرية واإِلسرار يف الصالة السرية  -ٛ
 لإِلماـ وادلنفرد.

تطويل القراءة يف صالة الصبح، والتوسط يف الظهر والعصر  -ٜ
 والعشاء، والتقصَت يف ادلغرب.

وملء اِلرض وملء ما ملء السماء »قولو بعد التحميد  -ٓٔ
                                     

 رواه أبو داود والًتمذي.( ٔ)
 متفق عليو.( ٕ)
 متفق عليو.( ٖ)
 متفق عليو.( ٗ)



 

 -ٕٙ- 

 .(ٔ)«من شيء بعد شئت
أف جيلس يف مجيع جلسات الصالة على باطن رجلو  -ٔٔ

إذا كاف يف الصالة  –اليسرى وينصب اليمٌت ما عدا التشهد األخَت 
فإف ىيئة اجللوس فيو ىو التورؾ ومعناه: أف جيعل باطن  –تشهداف 

رض وينصب رجلو اليسرى ربت فخذه اليمٌت وجيعل ِإْليتو على األ
 قدمو اليمٌت، حلديث أيب محيد الساعدي يف وصف صالة النيب 

 فإذا جلس يف الركعتٌن جلس على رجلو اليسرى ونصب»قاؿ: 
اليمىن فإذا جلس يف الركعة اِلخًنة قدم رجلو اليسرى ونصب 

 .(ٕ)«اِلخرى وقعد على مقعدتو
 ما زاد على ادلرة يف تسبيح الركوع والسجود. -ٕٔ
 يف السجود. الدعاء -ٖٔ
 يف التشهد األخَت. الدعاء بعد الصالة على النيب  -ٗٔ

 اخلامسة: ما يكره يف الصالة:
ما بال أقوام يرفعون »: رفع البصر إذل السماء قاؿ  -ٔ

فن أبصارىم إىل السماء يف صالِتم، لينتَ ُهنَّ عن ذلك أو لُتخط
 .(ٖ)«أبصارىم

 تغميض العينُت. -ٕ
هنى عن التخصر يف  ة، ألف النيب وضع اليد على اخلاصر  -ٖ

                                     

 متفق عليو.( ٔ)
 رواه البخاري.( ٕ)
 متفق عليو.( ٖ)



 

 -ٕٚ- 

 الصالة.
االلتفات بالرأس أو البصر إال حلاجة، عن عائشة رضي هللا  -ٗ

عن التفات الرجل يف الصالة فقاؿ:  عنها قالت: سألت رسوؿ هللا 
 .(ٔ)«ىو اختالس خيتلسو الشيطان من صالة العبد»

: كف ما اسًتسل من شعر أو كم أو ثوب، قاؿ النيب   -٘
 .(ٕ)«ت أن أسجد على سبع أعظم وال أكف ثوبًا وال شعًرأأمر »

 فرقعة األصابع أو تشبيكها. -ٙ
مس احلصى أو تسوية موضع السجود أكثر من مرة، قاؿ  -ٚ

إن كنت »يف الرجل يسوي الًتاب حيث يسجد:  رسوؿ هللا 
 .(ٖ)«فاعاًل فواحدة

 التمطي أو فتح الفم. -ٛ
اعتدلوا يف »: لو افًتاش الذراعُت يف السجود لقو  -ٜ

 .(ٗ)«ذراعيو انبساط الكلب السجود وال يبسط أحدكم
مسح ما كاف من أثر السجود قبل فراغو من الصالة أو  -ٓٔ

 مس اللحية.
أن رسول هللا »: السدؿ وتغطية الفم: روى أبو ىريرة  -ٔٔ

 هنى عن السدل يف الصالة وأن يغطي الرجل فاه»(٘). 
                                     

 رواه البخاري.( ٔ)
 متفق عليو.( ٕ)
 متفق عليو.( ٖ)
 متفق عليو.( ٗ)
 رواه أبو داود والًتمذي.( ٘)



 

 -ٕٛ- 

 لهيو.الصالة وبُت يديو ما ي -ٕٔ
 الصالة حبضرة الطعاـ. -ٖٔ
 ال صالة حبضرة»: الصالة مع مدافعة األخبثُت: لقولو  -ٗٔ

 .(ٔ)«الطعام وال ىو يدافعو اِلخبثان
: لقولو  -٘ٔ إذا نعس أحدكم »: الصالة عند مغالبة النـو

وىو يصلي فلًنقد حىت يذىب عنو النوم فإن أحدكم إذا صلى 
 .(ٕ)«تغفر فيسب نفسووىو ناعس ال يدري لعلو يذىب يس

 سادًسا: مبطالت الصالة:
 تبطل الصالة بفعل واحد من األمور التالية:

 األكل والشرب عامًدا. -ٔ
إن ىذه »: الكالـ عامًدا يف غَت مصلحة الصالة، لقولو  -ٕ

 .(ٖ)«الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس
 ترؾ شرط من شروطها. -ٖ
 ثناء الصالة أو بعدىا بقليل.ترؾ ركن إف دل يتدارؾ يف أ -ٗ
العمل الكثَت من غَت جنس الصالة الذي يدؿ على انشغاؿ  -٘

القلب واألعضاء بغَتىا لغَت ضرورة. أما الضرورة فال تبطلها لقولو 
فَِإْن ِخْفُتْم َفرَِجااًل َأْو رُْكَبانًاتعاذل: 

. رجااًل: أي ديشوف على (ٗ)
 األرض.

                                     

 رواه مسلم.( ٔ)
 متفق عليو.( ٕ)
 رواه مسلم.( ٖ)
 .ٜٖٕسورة البقرة: اآلية ( ٗ)
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 .الضحك إذا بلغ حد القهقهة -ٙ
 السالـ قبل إسبامها عمًدا. -ٚ
تعمد زيادة فعل من جنس الصالة يف غَت زللو كزيادة ركوع  -ٛ

 أو سجود أو قياـ أو قعود.
 احلدث. -ٜ

 السابعة: وىي الوقفة اخلتامية
جنعلها مع آداب الصالة وادلشي إليها، فادلسلم حباجة إذل معرفتها 

 ليكن متهيأ ذلا ليدخل فيها على أحسن اذليئات:
* فإذا مشيت إذل ادلسجد لتؤدي الصالة مع مجاعة ادلسلمُت؛ 
فليكن ذلك بسكينة ووقار، والسكينة: ىي الطمأنينة والتأين يف 
ادلشي، والوقار: الرزانة واحللم وغض البصر وخفض الصوت وقلة 

 االلتفات.
 –إذا أتيتم الصالة »قاؿ:  وقد ورد يف الصحيحُت عن النيب 

فامشوا وعليكم السكينة، فما  –اْلقامة لفظ: إذا مسعتم ويف 
إن »وروى اإلماـ مسلم؛ قاؿ:  «أدركتم، فصلوا، وما فاتكم؛ فأمتوا

 .«أحدكم إذا كان يعمد إىل الصالة؛ فهو يف صالة
* وليكن خروجك أيها ادلسلم إذل ادلسجد مبكرًا؛ لتدرؾ تكبَتة 

مشيك اإِلحراـ، وربضر مع اجلماعة من أوذلا، وقارب بُت خطاؾ يف 
؛ أنو عن النيب  «الصحيحٌن»إذل الصالة؛ لتكثر حسناتك، ففي 

إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، مث خرج إىل ادلسجد؛ مل »قاؿ: 
 .«خيط خطوة؛ إال رفعت لو ّبا درجة، وحطت عنو ّبا خطيئة

* فإذا وصلت باب ادلسجد؛ فقدـ رجلك اليمٌت عند الدخوؿ، 



 

 -ٖٓ- 

م وبوجهو الكرمي وسلطانو القدمي من وقل: بسم هللا، أعوذ باهلل العظي
الشيطاف الرجيم، اللهم صل على زلمد، اللهم اغفر رل ذنويب، وافتح 
رل أبواب رمحتك. وإذا أردت اخلروج، قدـ رجلك اليسرى، وقل 

وافتح يل أبواب »الدعاء الذي قلتو عند الدخوؿ، وتقوؿ بدؿ: 
 وذلك ألف ادلسجد زلل «وافتح يل أبواب فضلك»: «رمحتك

 الرمحة، وخارج ادلسجد زلل الرزؽ، وىو فضل من هللا تعاذل.
* فإذا دخلت ادلسجد؛ فال ذبلس حىت تصلي ركعتُت ربية 

إذا دخل ادلسجد؛ فال جيلس حىت يصلي »: ادلسجد؛ لقولو 
 .«ركعتٌن

* ٍب ذبلس تنتظر الصالة، ولتكن حاؿ جلوسك يف ادلسجد 
القرآف، وذبنب العبث؛   النتظار الصالة مشتغاًل بذكر هللا وتالوة

كتشبيك األصابع وغَته؛ فقد ورد النهي عنو يف حق منتظر الصالة، 
؛ فإن التشبيك إذا كان أحدكم يف ادلسجد؛ فال يشبك»: قاؿ 

؛ أما من كاف يف ادلسجد لغَت انتظار الصالة؛ فال دينع «من الشيطان
د شبك أصابعو يف ادلسج من تشبيك األصابع؛ فقد ثبت أف النيب 

 بعد ما سلم من الصالة.
* ويف حاؿ انتظارؾ الصالة يف ادلسجد؛ ال زبض يف أحاديث 
الدنيا؛ ألنو ورد يف احلديث أف ذلك يأكل احلسنات كما تأكل النار 
احلطب، وقد ورد يف احلديث اآلخر أف العبد يف صالة ما داـ ينتظر 

الثواب  الصالة، وادلالئكة تستغفر لو؛ فال تفرط أيها ادلسلم يف ىذا
 وتضيعو بالعبث واالشتغاؿ بالقيل والقاؿ.

قد قامت »* وإذا أقيمت الصالة؛ فقم إليها عند قوؿ ادلؤذف: 
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كاف يفعل ذلك، وإف قمت عند بدء   ؛ ألف النيب «الصالة
اإِلقامة؛ فال بأس بذلك، ىذا إذا كاف ادلأمـو يرى اإِلماـ، فإف كاف ال 

 قـو حىت يراه.يراه حاؿ اإِلقامة؛ فاألفضل أف ال ي
* أيها ادلسلم! احرص أف تكوف يف الصف األوؿ؛ فقد قاؿ النيب 

 :« يعلم الناس ما يف النداء والصف اِلول، مث ال جيدون إال لو
خًن صفوف الرجال »: ، وقاؿ (ٔ)«أن يستهموا عليو؛ الستهموا

لِيلين منكم »: ، واحرص على القرب من اإِلماـ؛ فقد قاؿ «أوذلا
، وىذا بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة؛ «الم والنهىأولو اِلح

وخًن »: فالصف األخَت من صفوؼ النساء أفضل ذلا لقولو 
 ؛ ألف ذلك أبعد ذلا عن رؤية الرجاؿ.«صفوف النساء آخرىا

* ويتأكد يف حق اإِلماـ وادلصلُت االىتماـ بتسوية الصفوؼ، 
متام سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من »: قاؿ 

لتسوون صفوفكم أو ليخالفن »، ويف احلديث اآلخر: (ٕ)«الصالة
، وتسوية الصفوؼ ىي تعديلها دبحاذاة ادلناكب «هللا بٌن وجوىكم

 واألكعب.
* ويتأكد يف حق ادلصلُت سد الفرج والًتاص يف الصفوؼ؛ لقولو 

 :«ومعناه: الصقوا الصفوؼ حىت (ٖ)«سووا صفوفكم وتراصوا ،
رج؛ فادلراصة: التصاؽ بعض ادلأمومُت ببعض؛ ال يكوف بينكم ف

                                     

 متفق عليو.( ٔ)
 متفق عليو.( ٕ)
 رواه البخاري.( ٖ)



 

 -ٖٕ- 

ليتصل ما بينهم، وينسد اخللل، فال تبقى فرجات للشيطاف. وقد كاف 
يهتم بتسوية الصفوؼ وتراص ادلأمومُت فيها اىتماًما بالًغا،  النيب 

مما يدؿ على أمهية ذلك وفائدتو، وليس معٌت رص الصفوؼ ما يفعلو 
ادلبالغة بُت رجليو حىت يضايق من بعض اجلهاؿ اليـو من ادلباعدة 

جبانبو، ألف ىذا العمل يوجد فرًجا يف الصفوؼ، ويؤذي ادلصلُت، وال 
أصل لو يف الشرع؛ فينبغي للمسلمُت االىتماـ بذلك، واحلرص عليو؛ 

 .(ٔ)اقتداء بنبيهم، وإسباًما لصالهتم 
فإذا اعتدلت قائًما فاجعل نظرؾ إذل موضع سجودؾ، وإذا ركعت 

إذل قدميك وإذا سجدت فانظر إذل أنفك وإذا جلست فانظر فاجعلو 
 إذل حجرؾ.

وختاًما أسأؿ هللا تعاذل بأمسائو احلسٌت وصفاتو العلى أف جيعل 
 أعمالنا خالصة لوجهو الكرمي وأف ينفع هبا إنو مسيع رليب.

* * * 

                                     

 لفضيلة الدكتور/ صاحل الفوزاف.« ادللخص الفقهي»ينظر: ( ٔ)



 

 -ٖٖ- 

 
 الفهرس

 
 ٘ ......................................................... دمةادلق

 ٚ ................ «وجعلت قرة عيٍت يف الصالة»:  مهسات من قولو
 ٚ .................... «وجعلت قرة عيٍت يف الصالة»: مهسة من قولو 

َهى َعِن اْلَفْحَشاءِ مهسة خاشعة مع قولو تعاذل:   ٜ ... َواْلُمْنَكر ِإنَّ الصَّاَلَة تَ ن ْ
 ٓٔ .................... مهسة مع عجيب وصف ادلصلُت يف سورة ادلعارج

 ٕٔ ....................................... مهسة مع الصلوات اخلمس
 ٘ٔ ............................ «تشارلس»و « آثر كومبتوف»مهسة مع 

 ٙٔ .............................................. مهسة من ادلساجد
 ٛٔ .................................................... جادة مهسة

 ٕٓ ................. «صلوا كما رأيتموين أصلي»: وقفات مع قولو 
 ٕٓ .......................................... األوذل: شروطها:

 ٕٔ ............................................ الثانية: أركاهنا:
 ٖٕ ............................................ الثالثة واجباهتا:

 ٕٗ ...................................... الرابعة: سنن الصالة:
 ٕٙ ............................... اخلامسة: ما يكره يف الصالة:

 ٕٛ .................................. صالة:سادًسا: مبطالت ال
 ٜٕ ................................ السابعة: وىي الوقفة اخلتامية

 
 


