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الصالة وأنواعھا في القرآن الكریم

المدرس المساعـد
محمد محمود محمد

المقدمــة
الحمد هللا الذي أسرى بعبده لیًال من المسجد الحرام الى المسجد االقصى ، 
والصالة والسالم على من رأى من آیات ربه الكبرى، وعلى آل بیته الطاهرین 

. ن مصابیح الهدى وعلى اصحابه الغر المحجلی
القرآن هو دستور الحیاة الشاملة للبشریة جمعاء الذي یرشد مسیرة االنسان 
نحو الكمال ، وهو منبع المعرفة البشریة والنبع الصافي الستلهام الثقافة 
االسالمیة والمفاهیم الصحیحة وهو المعجزة الخالدة الى یوم الدین ، وان آیاته 

. مواكبًا لحركة التطور االنسانیة الباهرة تبقى الى االبد نورًا مضیئًا 
ألن فیها العبرة والموعظة والسر العظیم الذي اودعه في قلب نبیه محمد 

حتى یدعو البشریة كافة الى االسالم المتسامح )صلى اهللا علیه وآله وسلم(
. والمتواضع الكبیر في أغلب سیرته الشریفة 

ذب واالهتمام من قبل علماء االسالم أن القرآن الكریم كان ومازال موضع الج
والغرب ومحور الدراسات القرآنیة لما فیه من الفاظ تستحق الوقوف والتأمل فیها ، 

) . الصالة ( ومن هذه االلفاظ 
ان الهدف االعلى لالنسان هو لقاء اهللا تعالى وان سر لقائه عشقه ومحبته 

عالى والصالة أكمل ذكر له، واالخالص له وان مفتاح هذا السر ذكره سبحانه وت
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أصل صالح القلب اشغاله بذكر ): " ( حیث قال االمام علي بن أبي طالب 
. اذن فیه حیاة القلوب وغذاء الروح ١" اهللا 

وان حدیث القرآن عن الصالة وبیان منزلتها ومكانتها یحتاج في كل عصر 
االسالم االعظم بعد الى تجدید وصیاغة والى اثارة الكالم عنها، ألنها ركن 

الشهادتین ، وان موضعها من الدین كموضع الرأس من الجسد ، وأول ما یجب 
، وأول ما یحاسب به العبد الصالة إن قبلت قبل ) الصالة ( تعلمه من الفرائض 

ن رّدت رّد ما سواها  ٕ وهي افضل ما توسل به المتوسلون وهي . ما سواها ، وا
صلى ( صیة لالنبیاء والسیما خاتمهم محمد وكذلك هي آخر و . معراج المؤمن 

الصالة الصالة وما ملكت " فإنه كان من آخر وصایاه )اهللا علیه وآله وسلم
. ٢" أیمانكم 

فیما یقرب من مائة آیة ) الصالة ( وألهمیة لفظ الصالة فقد ذكر اهللا تعالى 
إلیمان والقرآن ا: وهناك عشرات االیات تحدثت عن الصالة بغیر لفظها كألفاظ 

والذكر والسجود والتسبیح والحسنات والقنوت ، وغیرها من االلفاظ وهي كلها 
. اشارت معنى الصالة 

لها من االسرار ما یعجز االنسان عن ادراكه فهي متجددة ) الصالة ( وأن 
ومتغیرة من حیث الفهم لدى كل انسان متعلم، ولها مغاز مختلفة بل حتى انواعها 

ذكرت في القرآن الكریم وهي اثنا عشر نوعًا ولكل نوع منها شكل وهیئة التي 
والعالقة بین الصالة . خاصة بها واما المضمون فهو واحد عبادة اهللا تعالى 

قال . ویراد به الصالة ) القرآن ( والقرآن عالقة قویة وثیقة حتى انه یطلق لفظ 
ةَ َأِقمِ ( : (تعالى ُلوكِ الصَّالَ سِ ِلُد قِ ِإَلىالشَّْم َس لِ َغ ْآنَ اللَّْی ُقر ِ وَ ر ْآنَ ِإنَّ اْلَفجْ ِ ُقر ر اْلَفجْ
انَ  اَك ُهوًد ْش ]. ٧٨: اإلسراء[ ))َم

ومن المدهش والمؤسف حقًا ان عامة الناس بل كثیر من خاصتهم ال یعرفون 
هذا السر الذي هو سر الحیاة والحركة ومنبع االزدهار حق معرفته مع ما ورد في 
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الكریم والسنة المطهرة من نصوص تؤكد الدور االعجازي للصالة في بناء القرآن 
فقد هداني اهللا سبحانه وتعالى الى اختیار هذا الموضوع . الفرد واالسرة والمجتمع 

وهو ضمن مواضیع علوم القرآن التفسیریة ) الصالة وأنواعها في القرآن الكریم ( 
.الموضوعي التي تهتم بسیاق االیات القرآنیة والتفسیر

ان دراسة هذا الموضوع یساعد على توسیع دالالت اآلیات القرآنیة ومضامینها 
واضافة االبعاد والمعاني الجدیدة الیها ، وقد احتوى هذا البحث على عدة مطالب 
منها ، الصالة في اللغة واالصطالح وقد أوجدنا أصل لفظ الصالة ومن أین أتت 

الة ،وكیف فرضها اهللا تعالى وأمر الرسل ، ومن ثم تحدثنا عن تاریخ الص
)صلى اهللا علیه وآله وسلم( واالنبیاء منذ نزول آدم الى عصر الرسول محمد 

. وكیف كانت رحلة االسراء والمعراج 
وكذلك تتبعنا االلفاظ المستعملة في معنى الصالة وهي عشرة انواع ، منها 

یان معناها الى المعاجم وكتب التفسیر القیام والسجود والركوع والتي رجعنا في ب
وعلوم القرآن وكان الغرض منها تلمس المعنى المراد والوصول الى السر 

. والغرض من اطالق القرآن الكریم تلك االسماء على لفظ الصالة 
ثم أخذنا الوجوه والنظائر للصالة وهي ثماني عشر وجهًا أولها بمعنى 

صالة المشركین البدعیة حیث تتبعت االیات الصلوات الخمس وآخرها بمعنى 
وفي آخر البحث . ومعرفة المعاني والدالالت التي ارادها القرآن من لفظ الصالة 

نصل الى انواع الصلوات الواردة في القرآن الكریم وهي اثنا عشر نوعًا اولها 
الصلوات الخمس وآخرها صالة االیات او الكسوف حیث جمعت االیات التي 

لى كل نوع من الصلوات المشار الیها وكیفیة ادائها ومتى فرضت اشارت ا
. واسباب نزولها وعن تسمیتها 
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فكان سبب اختیاري لهذا الموضوع هو المساهمة في بحوث التفسیر وابراز 
منهج القرآن الواضح في لفظة الصالة والوصول الى اسرار الصالة ومقاصدها 

. وعبادة مستمرة واثبات ان الكون كله في خضوع دائم
ولو اهتم ذوو االختصاص والعاملون في الفكر والتوجیه والنظام االسالمي 
الذین یحرصون على االسالم والذین كان جل همهم ان تصبح القیم االسالمیة 
ومبادىء الصالة في قمة الهرم حتى یستطیعوا مواجهة الغزو الثقافي من كل 

میزانیة الحكومة الشاعة ثقافة هذه الفریضة االصناف ، ان یضعوا فقرة جدیدة في
المجهولة وتعمیمها وبناء االسرة النشاء المجتمع الصالح ، وان بناء الفرد مقدمة 

. لبناء المجتمع 
اما عن خطة البحث فقد اتبعت المنهج العلمي فیه ، وقسمت البحث الى 

: مبحثین وعلى النحو اآلتي 
الب وفیه ثالث مط: المبحث االول 

. تعریف الصالة لغة واصطالحًا : المطلب االول 
. تاریخ الصالة وفرضها على االمم : و الثاني 
. االلفاظ المستعملة في معنى الصالة : و الثالث 

وفیه مطلبان : المبحث الثاني 
. وجوه ونظائر الصالة في القرآن الكریم : المطلب االول 
انواع الصلوات الواردة في القرآن الكریم : و الثاني 

ن  ٕ وختامًا ، هذا هو جهدي المتواضع فإن كنت أصبت فیه فلله الشكر والحمد  وا
. أخطأت   فالكمال هللا وحده 

. وآخر دعوانا ، ربنا علیك توكلنا والیك أنبنا والیك المصیر 
الباحث

رمضان١٠
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المبحث االول
المطلب االول

الصالة في اللغة واالصطالح
الصالة في اللغة : اوًال 

وهي اسم یوضع موضع ) ي / ص ل و ( الصالة مأخوذة من مادة 
: ، وهذه اللفظة تدل على أمرین ٣یة المصدر یقال صلى صالة وال یقال تصل

النار وما أشبهها من الحمى : االول 
٤صلیت العود بالنار اذا لینته فالمصلي یلین ویخشع 

جنس من العبادة : الثاني 
الصالة هي الدعاء ، وقال رسول اهللا محمد ( اذ ذهب االزهري الى أن 

ي أحدكم الى الطعام فلیجب فإن كان اذا دع: ( )صلى اهللا علیه وآله وسلم( 
٦فلیدع لهم بالخیر والبركة : أي ٥) مفطرًا فلیأكل ، وان كان صائمًا فلیصل 

وأصلها في اللغة الدعاء فسمیت ببعض اجزائها، وقیل أصلها : ( قال ابن االثیر 
في التعظیم وسمیت الصالة المخصوصة صالة لما فیها من تعظیم الرب تعالى 

فمعناه عظمُه في الدنیا باعالء ) اللهم صّل على محمد ( وقولنا . ..وتقدیسه 
ذكره واظهار دعوته وابقاء شریعته وفي اآلخرة بتشفیعه في أمته وتضعیف أجره 

٧) ومثوبته 

َتهُ اللَّهَ ِإنَّ : ((ومنه قوله تعالى ِئَك الَ َم لُّونَ وَ َلىُیصَ ینَ َأیَُّهاَیاالنَِّبيِّ َع ُنواالَِّذ لُّ آَم واصَ
هِ  َلْی واَع لُِّم َس اوَ ِلیًم ].٥٦: األحزاب)) [َتسْ

یت الصالة  فالصالة من المالئكة دعاء واستغفار ، ومن اهللا رحمة ، وبه سَم
: ومن الصالة بمعنى االستغفار قال تعالى. لما فیها من الدعاء واالستغفار 
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مْ وَلِئكَ أُ (( ِه َلْی َلوَاتٌ َع نْ صَ مْ ِم بِِّه ةٌ رَ َم ْهَتُدونَ ُهمُ وَُأوَلِئكَ وَرَحْ ] ١٥٧: البقرة )) [ اْلُم
٨) فمعنى الصلوات ههنا الثناء علیهم واالستغفار لهم من اهللا 

أعطاني أبي صدقة ماله فأتیت بها : ( وفي حدیث ابن أبي أوفى انه قال 
اللهم صلي على آل أبي أوفى : ( فقال )صلى اهللا علیه وآله وسلم( رسول اهللا 

م علیهم : ( وقیل. وهذا المعنى یدل على الرحمة من قبل اهللا تعالى ٩)  ) أي ترّح
١٠

" اصطلى " و " صلي " یقال قد " اللزوم " االصل في الصالة : ( قال الزجاج 
في النار أي وقال بعضهم أصل . ١١) یلزم النار : اذا لزم ومن هذا من یصلى ٍ

أي انه ازال عن نفسه بهذه الصالء قال ومعنى صلي الرجل ( الصالة من 
ـلَى كبناء مرض إلزالة ( العبادة الصالء الذي هو نار اهللا الموقدة ، وبناء  صَ

.١٢" ) الصالة " المرض ، ویسمى موضع العبادة 
صلى الفرس اذا جاء مصلیًا ، وهو الذي : تالي السابق ، یقال : ( والمصلى 

ما عن یمین الذنب وشماله ، : والصال... یتلو السابق ألن رأسه عند صاله 
) اذا استرخى صلواها ، وذلك اذا قرب نتاجها : وأصلت الفرس . وهما   صلوان 

١٣ .
وقد ذكر أغلب العلماء أن الصالة بمعناها العام هي لالنسان ، وان التسبیح 

َناَها: ((قال تعالى. لغیره من المخلوقات  انَ َفَفهَّْم َم َلْی ُال ُس َك اَناآتَیْ و ًم ْك اُح ْلًم وَِع
َنا ْ ر خَّ َس عَ وَ اوُودَ َم َبالَ َد نَ اْلِج بِّحْ َ ُیَس ر نَّاوَالطَّْی ُك ِلینَ وَ ] . ٧٩: األنبیاء )) [ َفاِع

) الصلوین(وان لفظ الصالة كان معروفًا في الشعر الجاهلي ، وقد ذكر لفظ 
والثاني )السابق ( فقد كانوا یسمون الفرس االول ) المصلین ( وكذلك 

: كما قال االعشى ) صلى ( ؛ ألنه یتبع صلوى الفرس وكذلك لفظ )المصلى ( 
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وصهباء طاف یهودیها         وأبرزها وعلیها ختــم
نـها نها وارتسم وقابلها الریح في ُد ١٤وصلى على ُد

.   ١٥طلب لها ذلك : قال دعا لها ان ال تحمض وال تفسد أي
تْ : ((وفي التنزیلوصلوات الیهود كنائسهم(  عُ َلُهدَِّم وَاِم ِبَیعٌ صَ َلوَاتٌ وَ وَصَ

دُ  اِج َس َم مواضع : قال ابن عباس هي كنائس الیهود أي] ٤٠: الحج )) [ وَ
. ١٦) الصلوات 

.  ١٧وهو ما ذهب الیه ابن سكیت 
وقیل انها مواضع ) وصلوت ومساجد ( وقرأت " صلوتا " وأصلها بالعبرانیة ( 

ئین وقیل معناه لهدمت مواضع الصلوات فأقیمت الصلوات مقامها صلوات الصاب
 (١٨  .
)      ص ل ا(آرامیة في االصل أخذت من أصل " صالة " وقیل إن اصل كلمة (
ثم استعملت في التعبیر عن الصالة بالمعنى . معناها ركع وانحنى " صال " 

عبرانیة ، دخلت الدیني المعروف ثم استعملها الیهود فأصبحت لفظة آرامیة 
. ١٩) العربیة قبل االسالم عن طریق اهل الكتاب 

شكال ؛ألن كلمة الصالة لم یستحدثها االسالم وال الیهود  ٕ وهذا الكالم فیه شك وا
بل استعملها العرب قبل االسالم في اشعارهم والتي جاءت بمعنى الدعاء 

بخالقه ، وتقربه من ؛ألنها تصل االنسان " الصلة " وهي مشتقة ( واالستغفار 
.  ٢٠) رحمته 

وهناك حقیقة قد تذكر ان الباحث ال یستطیع ان یجزم بحقیقة المعنى االصلي 
أهو الصلوان أم اللزوم ام . الذي منه انتقل لفظ الصالة الى المعنى االاسالمي 

الدعاء أم الصلة ؟ 
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ها من الكلمات وغیر " المصلین " ولكن نجد عرب الجاهلیة قد ذكرت عندهم كلمة 
. ٢١السابقة التي ذكرت 

التطور الداللي بین لغة الشعر الجاهلي ولغة ( وقد ذهب صاحب كتاب 
إن الصالة لم تأخذ من الصلة أو اللزوم كما ذكرت بعض اآلراء ) ( القرآن الكریم 

وبین الصلة –بمفهومها الدیني –على الرغم من الصلة القریبة بین الصالة . 
م ، وربما تأثر أصحاب هذا الرأي بهیئة الصالة ومعناها في االسالم ، واللزو 

رغم الفارق اللغوي بین صلى ووصل وأرجح أن " صلة " وقرنوا بینها وبین كلمة 
وذلك للصلة . الصالة في معناها االسالمي مأخوذة من معنى الدعاء والطلب 

" ء استعملوا كلمة القریبة في المعنى بین الصالة والطلب وبخاصة أن الشعرا
بمعنى الطلب، وهذا یدل على ان القرآن الكریم استعمل ما استعمله " صلى 

.٢٢) العرب في شعرهم 
" ومما سبق یظهر تردد علماء اللغة القدماء والمعاصرین في أشتقاق لفظ 

" فلسفة الصالة " ولكن نجد صاحب كتاب . واالصل فیها وفي معناها " الصالة 
برأي جدید حول أصل لفظة الصالة وهو مقارب للسیاق القرآني الذي قد أدلـي 

ِٕذْ ": ((علیهما السالم " ذكره اهللا تعالى حین أمر ابراهیم واسماعیل  ْلَناوَا َع اْلَبْیتَ َج
ثَاَبةً  ًناِللنَّاسِ َم واوََأْم ُذ نْ وَاتَِّخ َقامِ ِم یمَ َم رَاِه َلىِإْب ُص َنام ْد ِه یِإَلىوََع رَاِه یلَ مَ ِإْب اِع َم ِْٕس وَا

ِتيَ َطهِّرَاَأنْ  ِفینَ ِللطَّاِئِفینَ َبْی ودوَالرُّكَّعِ وَاْلَعاِك ))   ◌ِ السُُّج
] . ١٢٥: البقرة [ 

بابلیة جعلت اسمًا لعبادة معینة في ( لذا فأن االرجح ان تكون لفظة الصالة لفظة 
وقد حكى اهللا )(ودخلت الى العربیة منذ هجرة أسماعیل ) (شریعة ابراهیم 

عن ابراهیم انه أسكن قسمًا من ذریته عند البیت الحرام لیقیموا " عز وجل " 
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الصالة ، فال بد أنهم أقاموها وعلموها فدخل أسمها في 
.٢٣) العربیة 

فلعدم وجود المصدر منها ( والدلیل على انها لیست من أصل عربي وال عبراني 
زكى تزكیة ، ولقلت : تصلیة كما یقال في اللغة العربیة إذ ال یقال صلى 

استعمالها ومشتقاتها في اللغة العربیة مما یكشف عن عدم تأصلها في التاریخ 
أما استبعاد ان تكون من اصل عبري فألن اللغتین العربیة .... الدین للعرب 

والعبریة وان كانتا من أم واحدة لكنه تم تولدهما ونشأتها في زمانین ومكانین 
أما التفاعل بین اللغتین فهو بعید جدًا ؛النه لم تكن تربط .... مختلفتین وبیئتین

العرب بالعبرانیة أیة عالقات ثقافیة أو تجاریة أو سیاسیة اال العالقات التجاریة 
وهاجر قسم منهم الى )(المتأخرة عندما تشرد الیهود بعد میالد المسیح 

ولم یحصل في هذه المدة تفاعل ... .الواحات العربیة ینتظرون النبي الموعود 
بین اللغتین من ناحیة ، الن اللغة العربیة كانت ناضجة مكتملة ، ومن ناحیة 
الن اللغة العبریة ظلت منطویة داخل الیهود بحكم كونهم اقلیة في المجتمع 

. ٢٤) العربي یتكلمون ویتعاملون مع أهلیه بالعربیة 
ومشتقاتها من حیث اللغة " الصالة " ومن خالل ما تقدم نصل الى معنى

:الى 
 ان معناها الدعاء.
 انها لفظ مشترك بین الدعاء والرحمة واالستغفار والتعظیم والبركة.
 وهما عضمان یكتنفان ذنب الفرس ) الصلوین ( انها مشتقة من .
 بمعنى لزم ) اصطلى(و) صلى(ان معناها اللزوم ؛ألنها مشتقة من.
 بمعنى ازال عن نفسه الصلى أي النار ) صلى ( انها مشتقة من .
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 وعن اصل لفظة الصالة فانها لیست عربیة وال عبرانیة وانما هي من
. )(اصل بابلي سمیت بها عبادة ابراهیم 

الصالة اصطالحًا : ثانیا 
هي عبارة عن اركان مخصوصة واذكار معلومة بشرائط : ( قال الجرجاني 

قدرة ، والصالة ایضًا طلب التعظیم لجانب الرسولمحصورة في اوقات م
. ٢٥) في الدنیا واآلخرة )صلى اهللا علیه وآله وسلم( 

أصلها الدعاء سمیت به هذه العبادة التي هي افعال : ( وقال ابن الكمال 
وأقوال مفتتحة بتكبیر مختتمة بتسلیم كتسمیة الشيء بإسم ما یتضمنه ، والصالة 

) التي ال تنفك شریعة منها وان اختلفت صورها بحسب شرع الشارع من العبادات 
٢٦.

ا(لذلك قال تعالى  ُتمُ َفِإَذ ْی ةَ َقضَ واالصَّالَ ُكرُ االلَّهَ َفاْذ َیاًم اِق ُقُعوًد َلىوَ ُنوِبُكمْ وََع ُج
ا ُتمْ َفِإَذ ْأَنْن وااْطَم ةَ َفَأِقیُم ةَ ِإنَّ الصَّالَ اَنتْ الصَّالَ َلىَك ؤْ َع ِنینَ اْلُم َتاًباِم ُقوتًاِك وْ )َم
]. ١٠٣: النساء [ 

هي اقوال وأفعال مفتتحة : ( اما عند الفقهاء فقد ذهبوا الى تعریفها حیث قالوا 
. ٢٧) بالتكبیر مختتمة بالتسلیم بشرائط مخصوصة 

) الصالة في الشریعة أفعال وأقوال مخصوصة ( وقد ذهب ابن الجوزي الى قوله 
وقد نقلت الصالة في لسان الشرع الى الخضوع بهیئة : ( ضهم ، وقال بع٢٨

. ٢٩..... ) مخصوصة ودعاء مخصوص وقراءة وعدد 
ومن خالل ما تقدم نستطیع ان نصل الى حقیقة الترابط بین المعنى اللغوي 
واالصطالحي فهي بمعنى الدعاء واللزوم والتعظیم وهي كلها معاني موجودة في 
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الشرعي مع اضافات بسیطة علیها من قبل الفقهاء والمفسرین ، الصالة بمعناها 
الخاص باسم العام ال من باب تسمیة ( وقد اطلقت على الصالة من باب تسمیة 

وان كانت الصالة مأخوذة في . ٣٠) الكل باسم الجزء كما هو شائع بین اللغویین 
والسجود ، وال فهما موضعان یقوم علیهما الركوع) الصلوین ( اللغة من لفظ   

. یتمان اال بتحریك لهما فأخذ اسم الصالة منهما 

المطلب الثاني
تاریخ الصالة وفرضها على األمم

إن معرفة اإلنسان لخالقه تورث محبته في القلب والروح والجسد وهذه المحبة 
فكانت الصالة . تدعوه إلى عبادته والوصول إلى العبودیة والتواضع أمام عظمته 

. ي المعبر عن هذه العبودیة لما فیها من قیام وركوع وسجود هللا تعالى ه
والصالة وسیلة لتعلق اإلنسان بخالقه وواجب من واجباته الدینیة سواء أكانت 

.الصالة جماعیة أم فردیة 
عنصر الشكر لإلله ومدحه وتبجیله على عظمته : ( فالصالة فیها عنصران 

٣١)الطلب إلى اهللا القهار الذي یسال  فیجیب وعنصر ، وبدیع صنعه 

وهي من العبادات التي ال تخلو شریعة من الشرائع منها وان كانت هذه العبادة 
.مختلفة  في صور بحسب كل شریعة 

فهذا اإلنسان القدیم نراه یعبد الشمس والقمر أو النهر والبرق واالصنام وغیرها 
ها باعتقاده وتفكیره انه اذ ما قدم  لها من  من المعبودات التي كان یخاف من

االضاحي  واألطعمة وصلى لها فانها ال تؤذیه وتطرد األرواح الخبیثة 
وتنفعه في ابعاد األمراض وكل الخبائث عنه وان ، والمخلوقات الشریرة عنه 
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اإلنسان في هذه المرحلة من التفكیر لم یكن یصلي لهذه اإللهة من اجل هذه 
وانما هي مرحلة للوصول إلى الحقیقة الى اإلله المعبود الذي وجب الغایات فقط

فلم یصلي اإلنسان القدیم لمجرد االعتراف بعظمة األصنام أو ( علیة طاعته 
العتقاده بان صالته هذه ذات نفع ، اآللهة أو اإلله بل صلى أیضا ألنانیة فیه 

یتهالك علیها ویكثر منها ولهذا كان ، تجلب له الخیر والمال والصحة ، وفائدة له 
وتساعده ، اعتقادا منه بأنها سترضي اآللهة فترحمه، عند نزول النوائب علیه 

.٣٢) إلجابة ما طلبه في صلواته    تلك 
ومن المفید أن نشیر إلى هدف الرسالة اإللهیة في المجتمع البشري  فهو 

اإلنسان إلى اهللا هدف المرحلة األولى منها اعادة  ( مكون من ثالثة مراحل 
.بتوعیته على  وجوده عز وجل والقضاء على نظریات االنفصال ورواسیها 

اقامة المجتمع اإلنساني على أساس المنهج اإللهي : وهدف المرحلة الثانیة 
.سواء في القاعدة الفكریة والنظام االجتماعي 

لخدمته وتمكینه وهدف المرحلة الثالثة اعطاء اإلنسان مفاتیح الطبیعة المسخرة
اذن علینا أن ندخل في صلب موضوعنا وهو ٣٣)من  طاقتها تمكینا كامال 

فرض الصالة على األمم السابقة من األنبیاء والرسل الذین بعثهم اهللا تعالى 
لینشروا أهداف الرسالة اإللهیة ویتموا قوام الواحدنیة عند شعوبهم ومن ثم انتهائها  

.عصر المكي والمدني بالرسالة المحمدیة في  ال
فرض الصالة  على األنبیاء والرسل واألمم  الماضیة - ١

على هذه ) ( وألهمیة الصالة فرضت على  البشر منذ نزول سیدنا آدم 
ففي سورة مریم  . األرض إذ بدأ دین االستقامة على الفطرة والعمل بمقتضاه 

ة في بدایة التاریخ البشري  یتعرض اهللا عز وجل عدد من األنبیاء واألمم  المؤمن
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ثم یذكر انحراف ذریتهم من بعدهم وتضیعهم  . ویؤكد على قیام الصالة عندهم 
ینَ ُأوَلِئكَ :(( للصالة ، قال تعالى َعمَ الَِّذ مْ اللَّهُ َأْن ِه َلْی نَ َع نْ النَِّبیِّینَ ِم یَّةِ ِم رِّ مَ ُذ آَد

مَّنْ  ِم ْلَناوَ َم عَ َح نْ ُنوحٍ َم ِم یَّةِ وَ رِّ یمَ ُذ رَاِه رَاِئیلَ ِإْب ِْٕس مَّنْ وَا ِم َناوَ ْی َناَهَد تََبْی اوَاجْ تُْتَلىِإَذ
مْ  ِه َلْی نِ آَیاتُ َع َم واالرَّحْ رُّ اَخ ًد َلفَ .ُسجَّ نْ َفَخ مْ ِم ِه ِد ْلفٌ َبْع واَخ اُع ةَ َأضَ الصَّالَ
ِ وَاتََّبُعوا فَ الشََّهوَات نَ َفَسوْ ْلَقوْ ثم ندخل في عصر ]. ٥٩- ٥٨:مریم ) [ َی

: مرحلة التشریع المدون ، قال تعالى–عصر الكنعانیین –) (رسول اهللا نوح 
رَعَ (( مْ َش نَ َلُك االدِّینِ ِم ىَم اِبهِ وَصَّ يُنوًح َناوَالَِّذ ْی َح كَ َأوْ اِإَلْی َم َناوَ ْی یمَ ِبهِ وَصَّ رَاِه ِإْب

وَسى ُم یَسىوَ واَأنْ وَِع َ ِفیهِ تََتَفرَُّقواوَالَ الدِّینَ َأِقیُم ُبر َلىَك ینَ َع رِِك ْش ااْلُم وُهمْ َم ُع َتْد
هِ  تَِبياللَّهُ ِإَلْی هِ َیجْ نْ ِإَلْی يَیَشاءُ َم َیْهِد هِ وَ نْ ِإَلْی وكذلك  ] . ١٣:الشورى ) [ )ُیِنیبُ َم

انَ َأنَّهُ َفَلوْالَ ((:قال تعالى)  (یونس ىفرضها عل نَ َك ینَ ِم بِِّح َس ِفيَلَلِبثَ .اْلُم
مِ ِإَلىَبْطِنهِ  َعُثونَ َیوْ )) ُیْب

أي  المصلین )  المسبحین ( ، فقد ذكر الطبري معنى ] ١٤٤-١٤٣: الصافات[
َعْیبُ َیاَقاُلوا: ((قال تعالى) (وفي قصة شعیب. ٣٤هللا تعالى ُتكَ ُش الَ رُكَ َأصَ َتْأُم

اَنْترُكَ َأنْ  ُبدُ َم َناَیْع لَ َأنْ َأوْ آَباُؤ وَاِلَناِفيَنْفَع اَأْم اءُ َم َْنتَ ِإنَّكَ َنَش ِلیمُ ألَ یدُ اْلَح ))[ الرَّشِ
حیث نهاهم عن ما كان یعبد آباؤهم وكذلك عن التطفیف في الكیل ]  ٨٧: هود 

.٣٥والوزن 
في العصور البابلیة )(ثم جددت عقیدته وشریعته على ید رسول اهللا إبراهیم 

ت والرساالت حیث كان یؤدى الصالة ویحرص علیها األولى وهو أبو النبوا
.ویدعو ربه 

ْلِنيرَبِّ : ((قال تعالى على لسان نبیه َع ِقیمَ اجْ ةِ ُم نْ الصَّالَ ِم یَِّتيوَ رِّ بََّناُذ تََقبَّلْ رَ وَ
اءِ  َع ]   ٤٠: إبراهیم ))  [ ُد
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بََّنا(وقال تعالى  ْنتُ ِإنِّيرَ َك نْ َأْس یَِّتيِم رِّ ِ ِبوَادٍ ُذ ر ْی يَغ رْعٍ ِذ دَ زَ ْن ِتكَ ِع مِ َبْی رَّ َح بََّنااْلُم رَ
وا ةَ ِلُیِقیُم لْ الصَّالَ َع ةً َفاجْ نَ َأْفِئَد مْ َتْهوِيالنَّاسِ ِم ِه ْقُهمْ ِإَلْی زُ نَ وَارْ ِ ِم رَات لَُّهمْ الثََّم َلَع

ونَ  ُكرُ خصها الصالة من جملة الدین :( ، یقول القرطبي ] ٣٧: إبراهیم )  [ َیْش
؛ إذ أنه لم یذكر عمل ٣٦)ها فیه ومكانها منه وهي عهد اهللا عند العباد لفضل

كان على رسالة أبیه، قال ) (وكذلك ابنه  إسماعیل . أفضل من الصالة 
ُكرْ : ((تعالى  ِ ِفيوَاْذ َتاب یلَ اْلِك اِع َم انَ ِإنَّهُ ِإْس قَ َك اِد دِ صَ انَ اْلوَعْ َك .رَُسوالً وَ
انَ  َك ُ َیأْ وَ ر َلهُ ُم ةِ َأْه اةِ ِبالصَّالَ َك انَ وَالزَّ َك دَ وَ ْن بِّهِ ِع ] . ٥٥- ٥٤: مریم))  [ رَ

َنا: ((وكذلك إسحاق وذریته ، قال تعالى  وََهْب اقَ َلهُ وَ َح ُقوبَ ِإْس َیْع َلةً وَ ُال َناِف َك و
ْلَنا َع ینَ َج اِلِح ْلَناُهمْ . صَ َع ونَ َأِئمَّةً وََج رِ َیْهُد َناَناِبَأْم ْی َح مْ وََأوْ ِه لَ ِإَلْی رَاتِ ِفْع ْی َِٕقامَ اْلَخ وَا

ةِ  ِٕیتَاءَ الصَّالَ اةِ وَا َك اُنواالزَّ َك ینَ َلَناوَ اِبِد ].٧٣- ٧٢: األنبیاء [ ))َع
كان یفهم ویعي أهمیة الصالة ویوصي )  قدس اهللا سره ( ولقمان الحكیم 

ةَ الصَّ َأِقمِ ُبَنيَّ َیا:(أبنه ، قال تعالى  رْ الَ وفِ وَْأُم رُ ْع هَ ِباْلَم نِ وَاْن ِ َع ر َك ْن ْ اْلُم ِبر وَاصْ
َلى اَع اَبكَ َم ِلكَ ِإنَّ َأصَ نْ َذ مِ ِم ْ ز ِ َع ور ُُم ْ وقال في قصة زكریا ] . ١٧:لقمان ) [ األ

)):( ُْته ةُ َفَناَد ِئَك الَ لِّيَقاِئمٌ وَُهوَ اْلَم ِ ِفيُیصَ رَاب حْ َیىكَ ُیَبشِّرُ اللَّهَ َأنَّ اْلِم ِبَیحْ
دًِّقا صَ ةٍ ُم ِلَم نَ ِبَك االلَّهِ ِم یًِّد َس ورًاوَ صُ نَ وََح ینَ ِم اِلِح ]  ٣٩:آل عمران)[ الصَّ

َیمُ َیا: (وقال سبحانه تعالى  ْ ر بِّكِ اْقُنِتيَم يِلرَ ِد ُج يوَاْس ِع َك ْ عَ وَار ینَ َم ِع آل )  [ الرَّاِك
] .  ٤٣:عمران 

حیث یحكي اهللا سبحانه وتعالى عن تعظیم ) (داود أما في قصة نبي اهللا
انه  لما أصاب الخطیئة وأراد التوبة لم یجد لتوبته مفزعا ( للصالة ) (داود 

كَ َلَقدْ َقالَ : (فقال عنه سبحانه٧٣) إال إلى   الصالة  ِتكَ ِبُسؤَالِ َظَلَم َج ِإَلىَنْع
هِ  ِثیرًاوَإِنَّ ِنَعاِج نَ َك َلَطاِم يءِ اْلُخ ِغ ُهمْ َلَیْب َلىَبْعضُ ینَ ِإالَّ َبْعضٍ َع ُنواالَِّذ ُلواآَم ِم وََع
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 ِ ات اِلَح َقِلیلٌ الصَّ اوَ َظنَّ ُهمْ َم اوُودُ وَ اَد َ َفتَنَّاهُ َأنََّم َفر َتْغ بَّهُ َفاْس رَّ رَ ًعاوََخ )  [ وََأَنابَ رَاِك
قال اهللا حینما أشغلته الخیل عن صالة العصر) (، وابنه سلیمان ] ٢٤:ص
َبْبتُ ِإنِّيَفَقالَ : (عنه بَّ َأحْ ِ ُح ر ْی نْ اْلَخ ِ َع ر ْك بِّيِذ تَّىرَ ِ َتوَارَتْ َح اب َج )  [ ِباْلِح
ومهما كان نوع هذه الصلوات في شكلها ومضمونها فإنها وقفة ]  ( ٣٢:ص

، ٣٨) اإلنسان بین یدي ملیكه یستشعر بها وجوده ویتملى منهجه ویؤكد أهدافه 
حیث أمر موسى ) علیهما السالم ( قصة أنبیاء اهللا موسى وهارون وكذلك في

بني إسرائیل بعد أن  آمنوا  به بإقامة الصالة فقال ) علیهما السالم(وهارون
َنا(سبحانه  ْی َح وَسىِإَلىوََأوْ یهِ ُم اتََبوَّآَأنْ وََأِخ َم ُك ِم َ ِلَقوْ ر صْ ُلواُبُیوًتاِبِم َع ُبُیوَتُكمْ وَاجْ

َلةً  ْب واوَ ِق ةَ َأِقیُم ِ الصَّالَ َبشِّر ِنینَ وَ ِم ؤْ حینما كلم ) (ویحیى ]. ٨٧:یونس )[ اْلُم
دُ ِإنِّيَقالَ : (الناس في المهد قال لهم  ْب َتابَ آتَاِنيَ اللَّهِ َع َلِنياْلِك َع ) ٣٠(وََج

َلِني َع اوََج ًك َبارَ نَ ُم اَأْی ْنتُ َم اِنيُك صَ ةِ وََأوْ اةِ وَالزَّ ِبالصَّالَ اَك تُ َم ْم مریم ) [ ُد
، وبنوا إسرائیل حینما ٣٩) أمرني بالصالة :  أي( ، ومعنى أوصاني ] ٣١- ٣٠:

كانوا مجتمعا موحدا تكفل اهللا لهم بالمساعدة بشرط أن یقیموا الصالة ، قال 
َلَقدْ : (سبحانه وتعالى ذَ وَ یثَاقَ اللَّهُ َأَخ رَاِئیلَ َبِنيِم َبَعْثَناِإْس ُهمُ مِ وَ َ اْثَنيْ ْن ر َش َنِقیًباَع

َقالَ  مْ ِإنِّياللَّهُ وَ َعُك ُتمُ َلِئنْ َم ةَ َأَقْم ُتمُ الصَّالَ اةَ وَآتَْی َك ُتمْ الزَّ ْن ِليوَآَم وُهمْ ِبرُُس ُتُم ْ ر زَّ وََع
ُتمُ  االلَّهَ وََأْقرَضْ ًناَقرْضً َس فِّرَنَّ َح َُك مْ ألَ ُك ْن مْ َع یَِّئاِتُك مْ َس َلنَُّك ِخ ُْد ٍ جَ وَألَ رِينَّات نْ َتجْ ِتَهاِم َتحْ
 ُ َهار َْن ْ نْ األ َ َفَم َفر دَ َك ِلكَ َبْع مْ َذ ُك ْن لَّ َفَقدْ ِم وَاءَ ضَ فهذه ] . ١٢: المائدة ) [ السَِّبیلِ َس

اآلیات بمجموعها تدل على ان الصالة فرضت على جمیع األقوام واإلمم منذ 
بادات التي میزها اهللا  ألنها حق اهللا تعالى ومن أهم الع) (خلق اهللا آدم  

سبحانه وجعلها الركن األساسي لقبول األعمال والفوز بالجنان فإذا قبلت قبل ما 
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العقل عن إدراكه وهي متجددة على مر زولها من اإلسرار ما یعجاسواه
العصور لما فیها من عبر ودروس تثیر األلباب وتخشع لها القلوب 

صلى اهللا علیه وآله ( سول محمد فرض الصالة وتطور تشریعها على الر -٢
)وسلم

صلى اهللا علیه وآله ( الصالة ركعتان وفرض قیام اللیل على النبي محمد - أ 
فقد مرت الصالة في اإلسالم بمراحل متعددة ومختلفة حتى وصلت إلینا )وسلم

كاملة مكملة نؤمن بها ونؤدیها بأوقات معینة حتى نتقرب بها إلى الخالق الواحد 
الهادي )صلى اهللا علیه وآله وسلم( متبعون بذلك سنة رسول اهللا محمد ونحن 

.لهذه االمة 
اذن سنحاول دراسة اآلیات القرآنیة التي خصت وجوب قیام اللیل على النبي 

ومن ثم رحلة اإلسراء والمعراج وفرض الصلوات )صلى اهللا علیه وآله وسلم(
في مكة أم المدینة ؟ والذي یستنتجه الخمس والتعرف على كیفیة الفرض أكان 

اهللا ضالباحث من خالل دراسة كتب السیرة واألخبار والتفاسیر أن أول ما فر 
: ( تعالى في بدایة اإلسالم هي الصالة ركعتان ، عن مقاتل  بن  سلیمان قال 

قبل طلوع الشمس : فرض اهللا تعالى في أول اإلسالم الصالة ركعتین بالغداة أي 
٤٠) قبل غروب الشمس : العشي أيوركعتین ب

ِبرْ : (لقوله تعالى دَ ِإنَّ َفاصْ قٌّ اللَّهِ وَعْ ِفرْ َح َتْغ ِبكَ وَاْس ْن بِّحْ ِلَذ َس دِ وَ ْم بِّكَ ِبَح يِّ رَ ِباْلَعشِ
 ِ ار َك ْب ِْ ( )صلى اهللا علیه وآله وسلم( فقد كان الرسول محمد ]  ٥٥:غافر) [ وَاإل

ولكن اختلف أفرض شىء  قبل ، أصحابه وكذلك ، قبل اإلسراء یصلي قطعا 
الصلوات الخمس من الصلوات أم ال ؟ فقیل إن الفرض كانت صالة قبل طلوع 

صالة في ( اذن صالتان ، فصالة المسلمین األولى . ٤١)الشمس وقبل غروبها 
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، دعوها صالة العشاء، وصالة في العصر ، أول النهار دعوها بصالة الضحى 
مثل هذا الرأي أكثر العلماء وكانت هذه الصالة ، وی٤٢) وصالة العصر

وكان یصلي اذ  ذاك مع ( )رضي اهللا عنها( المفروضة في حیاة خدیجة 
علي  وجعفر وزید وخدیجة : أربعة )صلى اهللا علیه وآله وسلم( رسول اهللا  

صلى اهللا ( وكان رسول اهللا . ٤٣) وكلما مر بهم مأل من قریش سخروا منهم 
یخرج إلى الكعبة أول النهار فیصلي صالة الضحى وكانت ( )له وسلمعلیه وآ

وأصحابه إذا جاء وقت )صلى اهللا علیه وآله وسلم( ال تنكرها قریش وكان 
العصر تفرقوا في الشعب فرادى ومثنى أي فیصلون صالة العشي وكانوا یصلون 

تقدم من اذن من خالل ما . ٤٤)الضحى والعصر ثم نزلت الصلوات الخمس 
آیات وروایات والتي تشیر إلى حكم فرض الصالة منذ اللحظة األولى على النبي 

والتي كانت ركعتین بالعشي واإلبكار إذ )صلى اهللا علیه وآله وسلم( محمد 
.كلف الناس بالتوحید ونبذ مادون ذلك 

ولعل الحكمة من فرض الصالة في بدء الدعوة هي لتقویة الصلة بین العبد 
وربه وللتذكیر بالصانع لهذا العالم ولداللة ضعف اإلنسان أمام صنع اهللا فلو 
تركوا من غیر تنبه وتذكیر لكانوا على ما كان علیه األولون من األقوام الماضیة 

.والرجوع إلى عبادة األصنام وغیرها 
وبعد أن فرض اهللا تعالى هذه الصالة وهي ركعتان أوجب اهللا سبحانه بعدها على 

زَّمِّلُ َأیَُّهاَیا: (یه قیام اللیل وتأسي المؤمنین به قال تعالى نب لَ ُقمِ ) ١(اْلُم ِإالَّ اللَّْی
َفهُ ) ٢(َقِلیالً  ْ َأوِ ِنصْ ُقص هُ اْن ْن هِ زِدْ َأوْ ) ٣(َقِلیالً ِم َلْی تِّلِ َع ِتیالً اْلُقرْآنَ وَرَ ْ المزمل ) [َتر

من السور التي نزلت على النبي وتعد هذه السورة الثالثة وقیل  الرابعة]. ٤-١
والقلم وقیل الضحى وهم  ، بعد سورة العلق )صلى اهللا علیه وآله وسلم(محمد 
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ولكن األرجح ما ذكره الیعقوبي بأنها هي الرابعة ، وهذا . ٤٥على خالف في ذلك 
.ما علیه أكثر العلماء 

ألن  )آله وسلمصلى اهللا علیه و ( إن قیام اللیل كان حتما وفرضا على النبي 
الندب والحظ ال یقع على بعض اللیل دون بعض فقد جاء التوقیت في حدیث 

كما ذكر في صحیح مسلم وغیره عن سعد بن هشام )رضي اهللا عنها (عائشة 
صلى اهللا علیه ( انطلقت إلى عائشة فقلت أنبئیني عن قیام رسول اهللا : ( قال 

فإن اهللا : قالت،  بال : قلت )  ا أیها المزمل ی( ألست تقرأ : فقالت )وآله وسلم
)صلى اهللا علیه وآله وسلم( أفترض قیام اللیل في أول هذه السورة  فقام النبي

وأمسك اهللا خاتمتها أثنى عشر شهر في السماء ، وأصحابه حوال 
فصار قیام اللیل تطوعا بعد فریضة ، حتى أنزل اهللا في آخر هذه السورة التخفیف 

 (٤٦

لما نزل أول المزمل كانوا یقومون ( یقول )رضي اهللا عنه( وعن أبن عباس 
كان : وقیل . ٤٧)نحوًا من قیامهم في رمضان وكان بین أولها وآخرها قریب سنة 

.٤٨بین أول السورة وآخرها الذي فیه التخفیف عشر سنین 
أي من النصف  )أو زد علیه . نصفه أو أنقص منه قلیال : ( ومعنى  قوله تعالى

أو أنقص من النصف قلیال :( أي على النصف وقال المفسرون ) أو زد علیه ( 
أن نصفه بدل من : وقیل . أو زد على النصف إلى الثلثین ، إلى الثلث 

القلیل : قال ) (ویؤید هذا القول ما روى عن االمام الصادق .... القلیل
معناه  قم  نصف : على القلیل قلیال أو زد ، أو أنقص من القلیل قلیال ، النصف 

وعلة العین ، وهى لیالي العذر كالمرض وغلبه النوم ، اللیل إال قلیال من اللیالي 
صلى ( خیر اهللا سبحانه نبیه :( حین قال ) (وقد ذكر اإلمام  علي . ٤٩) 
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، جعله موكال إلى رأیه ، في هذه الساعات القیام باللیل )اهللا علیه وآله وسلم
وطائفة من المؤمنین معه یقومون )صلى اهللا علیه وآله وسلم( وكان النبي 

وكم ،فكان الرجل منهم ال یدري كم صلى، وشق ذلك علیهم ، على هذه المقادیر 
حتى خفف ، بقى من اللیل فكان یقوم اللیل كله مخافة أن ال یحفظ القدر الواجب

٥٠) اهللا عنهم  بأخر هذه السورة 

بَّكَ ِإنَّ : (فیف بقوله تعالىثم جاء التخ َلمُ رَ َنىتَُقومُ َأنَّكَ َیْع نْ َأْد لِ ُثُلَثيِ ِم َفهُ اللَّْی ِنصْ وَ
ثُُلَثهُ  َطاِئَفةٌ وَ نَ وَ ینَ ِم َعكَ الَِّذ ُ وَاللَّهُ َم لَ ُیَقدِّر َ اللَّْی ِلمَ وَالنََّهار وهُ َلنْ َأنْ َع صُ َفتَابَ ُتحْ
مْ  ُك َلْی اَفاْقرَُءواَع َ َتَیسَّ َم نَ ر ْآنِ ِم ِلمَ اْلُقر َیُكونُ َأنْ َع مْ َس ُك ْن ىِم رْضَ ونَ َم رُ رُِبونَ وَآَخ َیضْ

َرْضِ ِفي ْ َتُغونَ األ نْ َیْب لِ ِم ونَ اللَّهِ َفضْ رُ ِبیلِ ِفيُیَقاِتُلونَ وَآَخ اَفاْقرَُءوااللَّهِ َس َ َم َتَیسَّر
هُ  ْن واِم ةَ وََأِقیُم اةَ وَآُتواالصَّالَ االلَّهَ واوََأْقرِضُ الزََّك ًناَقرْضً َس اَح َم واوَ مْ تَُقدُِّم ُك ُفسِ َْن نْ ألِ ِم
 ٍ ر ْی وهُ َخ ُد دَ َتِج ْن ْیرًاُهوَ اللَّهِ ِع َظمَ َخ رًاوََأعْ واَأجْ ِفرُ َتْغ ٌ اللَّهَ ِإنَّ اللَّهَ وَاْس ُفور یمٌ َغ ) [ رَِح

شقة فتخفیف اهللا عنهم بعد أن تم اختبارهم  وتحملهم للصبر والم] ٢٠:المزمل 
وأن قیام اللیل كان متفشیًا . على قیام اللیل فنجعله تطوعا ولم یجعله فرضا 

فهذه كتب السیرة واإلخبار تشیر الیهم وقد ، منتشرا فیهم حتى أصبح شعارا لهم 
.بأنهم باللیل رهبان وبالنهار فرسان ) هرقل (وصفوا أمام ملك الروم 

فرض الصلوات الخمس لیلة اإلسراء والمعراج- ب
انَ : ((قال تعالى َح ْب يُس رَىالَِّذ هِ َأْس ِد الً ِبَعْب نَ َلْی دِ ِم ِج ْس رَامِ اْلَم دِ ِإَلىاْلَح ِج ْس اْلَم

ى َْقصَ ْ ياأل َناالَِّذ ْك َلهُ َبارَ وْ نْ ِلُنرَِیهُ َح یعُ ُهوَ ِإنَّهُ آَیاِتَناِم ُ السَِّم یر ] ١:اإلسراء)) [اْلَبصِ
سبحان الذي آسرى بعبده ( ( عن قوله وعن ابن عباس أن نافع بن األزرق سأله 

صلى اهللا علیه ( بمحمد ) الذي أسرى ( تنزیه اهللا تعالى    ) سبحان (قال )  
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إلى بیت المقدس ثم رده إلى المسجد الحرام ) من المسجد الحرام ( )وآله وسلم
٥١) نعم :  قال وهل تعرف العرب ذلك قال. 

ى إلى حضرته السنیة  وأرقاه فوق الكواكب لما رفعه اهللا تعال: ( قال القشیري 
٥٢) العلویة ألزمه أسم العبودیة  تواضعا لألمة الرابعة 

.التعجب من قدرة اهللا تعالى ) عبده(أو یراد بلفظ 
وقد روى أئمة الحدیث والسیرة وكتب التاریخ تفاصیل هذه الواقعة وكذلك رواها 

عود  وأنس  وجبار بن عبد اهللا أمثال أبن عباس  وأبن مس، كثیر من الصحابة 
وزاد )صلى اهللا علیه وآله وسلم( وحذیفة وعائشة وأم هانيء وغیرهم عن النبي 
صلى اهللا علیه ( أسرى برسول اهللا ( بعضهم وأنقص بعضهم ومن هذه الروایات 

راكبا ، من المسجد الحرام إلى بیت المقدس ، بجسده على الصحیح )وآله وسلم
وربط ، وصلى باألنبیاء إمامًا ، فنزل هناك ) (صحبته جبرائیل ، على البراق

ثم عرج به تلك اللیلة من بیت المقدس إلى السماء . البراق بحلقة بباب المسجد 
٥٣...) الدنیا 

)صلى اهللا علیه وآله وسلم( وقد أختلف في الیوم الذي أسرى به رسول اهللا 
یكون یوم االثنین إن شاء اهللا : ( دحیة فقیل یوم الجمعة وقیل السبت وقال أبن

.٥٤) تعالى لیوافق المولد والمبعث والهجرة والوفاة 
:وأختلف في تحدید زمنه على أقوال شتى 

أختاره ، كان اإلسراء في السنة التي أكرمه اهللا فیها بالنبوة : ( فقیل -١
.الطبري 

.رجح ذلك القرطبي ، كان بعد المبعث بخمس سنین : وقیل -٢
.من النبوة ١٠كان لیلة السابع والعشرین من شهر رجب سنة : وقیل -٣
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من النبوة ١٢قبل الهجرة بستة عشر شهرا أي في رمضان سنة : وقیل -٤
من النبوة ١٣قبل الهجرة بسنة وشهرین أي في محرم سنة : وقیل -٥
٥٥) من النبوة ١٣أي في ربیع األول سنة ، قبل الهجرة بسنة  : وقیل -٦

ال الثالثة األولى فهي بعیدة كل البعد عن تاریخ اإلسراء والمعراج ألن أن األقو 
من النبوة ولها خمس ١٠توفیت في رمضان سنة ) رضي اهللا عنها ( خدیجة 

وستون سنة ، وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس وال خالف ان فرض 
.٥٦الصلوات الخمس كان لیلة االسراء والمعراج 

الثالثة الباقیة فهي من حیث التاریخ متقاربة فقد راجعت كثیرًا من اما االقوال 
المصادر والمراجع في هذا الخصوص فلم أستطع الوصول إلى ترجیح واحد منها 

وذلك الختالف في عدد الشهور فقط ، فقد جاء عن موسى بن عقبة عن . 
یت إلى ب)صلى اهللا علیه وآله وسلم( عرج رسول : (الزهري حیث قال 

لى السماء قبل خروجه إلى المدینة بسنة فقال ابن عبد البر وغیره كان  ٕ المقدس وا
. ٥٧)بین إالسراء والهجرة سنة وشهرین

ومن خالل ما  جاء في الروایات المتقدمة نجد أن فرض الصلوات الخمس 
كان بمكة لیلة اإلسراء إذ عرج به إلى  السماء وذلك منصوص علیه كما في 

. راء في الصحیح حدیث أإلس
إذن نصل إلى مسالة أخرى وهي أكان اإلسراء بروحه أم بجسده ؟ فقد أختلف 
في ذلك السلف والخلف فمنهم من قال أن أإلسراء كان بروحه والبعض أآلخر 
وهم أألغلبیة على أنه أسرى بجسده وفي الیقظة  ومن االدلة على ذلك ما ذهب 

ولم یقل بعبده )  بروح عبده ( مناما لقال ولو كان: ( إلیه القرطبي حیث قال 
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ا: ((وقوله ُ زَاغَ َم ر ااْلَبصَ َم یدل على ذلك ولو كان ]  ١٧: النجم )) [ َطَغىوَ
. ٥٨) مناما لما كانت فیه آیة وال معجزة ولما قالت له أم هاني ألتحدث الناس 

وآله وسلمصلى اهللا علیه( أن رحلة اإلسراء والمعراج كانت بروح الرسول محمد 
ألن وجسده إلى بیت المقدس ومن ثم إلى السماء الدنیا فال غرابة من هذا ؛)

من بومن طبیعة النبوة ال یستغر ، الذي یدرك شیئا من طبیعة القدرة أإللهیة 
هو الذي ( الواقع شیئا ألن أألنبیاء لدیهم المعجزات وتعریف المعجزة أو المعجز 

هللا الخاصة خارقا للعادة وخارجا عن حدود القدرة یأتي به مدعي النبوة بعنایة ا
لیكون بذلك دلیال على صدق النبي وصحبته في ، البشریة وقوانین العلم والتعلم 

٥٩) دعواه النبوة ودعوته 

سبحان الذي "من صیغة التسبیح هللا ( ثم أن سیاق القرآن ینتقل في آیة أإلسراء 
إلى صیغة "  لنریه من ایاتنا " ن اهللا إلى صیغة التقریر م" أسرى بعبده لیال 

وفقا لدقائق الدالالت التعبیریة بمیزان دقیق " انه هو السمیع البصیر " الوصف هللا 
فالتسبیح یرتفع موجها إلى ذات اهللا سبحانه والتقریر القصد من اإلسراء ، حساس

یجئ منه تعالى نصًا والوصف بالسمع والبصر یجئ في صورة الخبر الثابت 
وتجتمع هذه الصیغ المختلفة في أآلیة الواحدة لتؤدي دالالتها بدقة ، ته اإللهیة لذا

٦٠)كاملة 

إلى )صلى اهللا علیه وآله وسلم( سؤال لماذا عرج اهللا نبیه محمد وهنالك
. السماء وما كان الهدف من هذه الرحلة ومشاهدة السدرة وخاطبه وناجاه هناك 

) (جواب فقد سئل اإلمام موسى بن جعفر ففي كتاب علل الشرائع نجد ال
إلى السماء ومنه إلى )صلى اهللا علیه وآله وسلم( ألي علة عرج اهللا نبیه ( 

سدرة المنتهى ومنها إلى حجب النور وخاطبه وناجاه هناك واهللا ال یوصف بمكان 
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علیه زمان ولكنه عز وجل أراد أن يأن اهللا ال یوصف بمكان وال یجر : ، فقال 
شرف به مالئكته وسكان سماواته ویكرمهم بمشاهدته ویریه من عجائب عظمته ی

.٦١) ما یخبر به بعد هبوطه 
ما عن مرحلة التشریع والصیاغة الكاملة للصلوات الخمس التي فرضت في لیلة  ٕ وا
اإلسراء بمكة فقد فرضت منذ اللحظة األولى ركعتین ركعتین ثم زید في صالة 

لمدینة ثم أصبحت للمقیم أربع ركعات وللمسافر ركعتین الحظر بعد الهجرة في ا
: قال )رضي اهللا عنه( وتركت صالة الفجر والمغرب فقد روى عن ابن عباس 

على )صلى اهللا علیه وآله وسلم( إن اهللا فرض الصالة على لسان نبیكم( 
قي وروى البیه. ٦٢) وفي الخوف    ركعة ، المسافر ركعتین وعلى المقیم أربعا 

فرضت صالة الحظر :  ( من طریق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت 
)وسلمصلى اهللا علیه وآله( فلما قدم رسول اهللا ، والسفر ركعتین ركعتین 

وتركت صالة الفجر ، المدینة وأطمأن زید في صالة الحظر ركعتین ركعتین 
.٦٣) لطول القراءة وصالة المغرب ألنها وتر النهار 

قنا الحدیثین نجد أن الصلوات التي فرضها اهللا في لیلة أإلسراء والمعراج واذا دق
كانت في مكة ركعتین ركعتین وبعد أن انتقل إلى المدینة أتمت الصلوات الخمسة 
على أكمل وجه حیث تمت الصلوات الرباعیة وهي صالة 

من ركعتین إلى أربع ركعات وأبقى صالة الفجر ) الظهر والعصر والعشاء ( 
. ركعتین والمغرب ثالث ألنها وتر النهار 

وبعد كل ما ذكرنا في هذا المطلب الذي یدور حول تشریع الصلوات وما مر بها 
من أحداث تاریخیة مهمة ساهمت وبشكل ممیز إلكمال سیرة المصطفى 

في تشریع القواعد واألسس الرصینة  للدستور )صلى اهللا علیه وآله وسلم( 
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تاریخ وقواعد الصالة وما لها من ممیزات هامة ألنها عبادة اإلسالمي وتكملة 
.تشترك فیها جمیع المخلوقات هللا رب العالمین ولكن بأشكال مغایرة  

وكذلك أن المصلي إذا وصل إلى اإلیمان الحقیقي والعبادة الصادقة للخالق عز 
قیم وجل تكون لدیه أثار في روحه وجسده  ومنها االستقامة على الصراط المست

إن الصالة تكون لطفًا في ترك المعاصي فكأنها ناهیة ( لذلك یقول الزمخشري   
الصالة المستحق بها الثواب أن یدخل فیها مقدما للتوبة النصوح : عنها ثم قال 

مْ وَاْتلُ :((متقیا لقوله تعالى ِه َلْی َنيْ َنَبأَ َع مَ اْب قِّ آَد َباِإذْ ِباْلَح َباًناَقرَّ ْ نْ َفتُُقبِّلَ ُقر ِم
ا َم ِه ِد َلمْ َأَح نَ ُیتََقبَّلْ وَ ِ ِم ر َخ ْ َْقُتَلنَّكَ َقالَ اآل اَقالَ ألَ نَ اللَّهُ َیتََقبَّلُ ِإنََّم تَِّقینَ ِم )) [ اْلُم
اذن الذي یراعي الصالة ٦٤) ویصلیها خاشعا بالقلب والجوارح ] ٢٧: المائدة 

راعیها فقد ذكر اهللا ویقدسها البد أن یكون أبعد من الفحشاء والمنكر ممن ال ی
في ما یقرب من مائة آیة من القران العظیم وفي كل ) الصالة ( سبحانه وتعالى 

آیة  أما وعد المصلین بالجنة والكرامة أو وعید للكفار والتاركین لها بالعقوبة 
والنار وهذا یدل على إهتمام  المشرِّع بالصلوات حتى فرضها اهللا تعالى على 

)صلى اهللا علیه وآله وسلم(والرسل وآخرهم نبینا محمد عباده من األنبیاء 
والتي فرضها علیه في رحلة أإلسراء والمعراج وجعلها فرضًا علیه وعلى أمته وهي 
عماد الدین الذي ال یقوم  اإل بها وهي آخر وصیة أوصى بها النبي أمته لهذا 

شریعها والوقوف كانت من األهمیة البالغة دراسة تاریخ الصالة لمعرفة تسلسل ت
على قیام اللیل وفرض الصلوات الخمس في رحلة اإلسراء وتكامل نزول اآلیات 

.)صلى اهللا علیه وآله وسلم( حتى وفاة خیر األنام محمد 

المطلب الثالث
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األلفاظ المستعملة في معنى الصالة
امه إن الذي یقرأ القران الكریم یظهر له وبوضوح تعظیم القران الكریم واهتم

بالصالة ؛ألن الصالة إحدى تجلیات عبودیة  إالنسان أمام اهللا ومظهر لعبادته 
الن إالنسان  مرتبط بالعجز والحاجة والضعف واهللا تعالى القادر . وخضوعه 

والغنى المطلق وهو المتولي ألمور البشر إذ  یقف العبد أمام اهللا تعالى وهو 
ویطلب منه حاجاته ویحمد ویسبح . یشعر بعبودیته منذ األزل وهو مطیعًا لربه

.حتى یتقبل منه هذه العبادة . هذا العبد للخالق الذي ال مثیل له 
حیث إن الصالة شرط أساسي لتقبل العبادة من العبد إلى المعبود لهذا أعظم 
القرآن الكریم لفظ الصالة وذكرها بعدة ألفاظ  أستعملها لمعنى الصالة  كالقیام 

القراءة وغیرها أو مادل على اآلثار الروحیة للصالة كاإلیمان والسجود والركوع و 
وهنالك ألفاظ كالتسبیح والحمد واالستغفار والقنوت  وهي معاني اشتملت  علیها 

.الصالة وجاءت بمعنى الصالة في كثیر من أآلیات القرآنیة   
ومن خالل هذا المطلب سأحاول تبیان اآلیات القرآنیة ألتي حملت هذه 

عماالت القرآنیة للوقوف على الحكم والفرض من هذه التسمیة والرجوع إلى االست
المعجمات اللغویة وكتب التفسیر وعلوم القرآن وتلمس المعنى المراد وسبب 

. أطالق القرآن تلك األسماء على لفظ الصالة واالهتمام بها 
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) قیامًا ( سمیت : أوال 
یظ الجلوس ومعنى  القیام العزم كما نق( أن القیام هو ) ابن منظور ( فقد ذكر 

دُ َقامَ َلمَّاوََأنَّهُ : ((في قوله تعالى ْب وهُ اللَّهِ َع ُع اُدواَیْد هِ َیُكوُنونَ َك َلْی اَع )) ِلَبًد
وقد یجئ القیام بمعنى المحافظة واإلصالح أو ..... أي لما عزم ] ١٩: الجن[ 

٦٥) مكانك حتى أتیك بمعنى الوقوف والثبات یقال للماشي قف لي أي تحبس 

والمقام موضع ( فقد وضح معنى القیام في الصالة حیث قال ) الفراهیدي ( أما 
. ٦٦)القدمین والمقامة الموضع الذي تقیم فیه

واهللا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكریم آیات كثیرة تشیر إلى هذه التسمیة 
لَ ُقمِ : ((ومنها قوله تعالى قم إلى الصالة ( یعنى ]  ٢: المزمل )) [ َقِلیالً ِإالَّ اللَّْی
عبارة عن الصالة ، القیام باللیل ( فالمعنى یشیر إلى ٦٧) وقیل داوم علیها 

٦٨) باللیل 

)صلى اهللا علیه وآله وسلم( هو خطاب وأمر من اهللا تعالى إلى نبیه محمد 
كان فرضا واجبا بقیام اللیل إال القلیل منه من خالل ما تقدم نجد أن قیام اللیل

مأمورا به من قبل اهللا تعالى لما )صلى اهللا علیه وآله وسلم( على النبي محمد 
ألنه خطاب )صلى اهللا علیه وآله وسلم( به من أهمیة بالغة لنفسیة الرسول 

خاص به موجه إلیه فمن قام واستقام هللا تعالى تنزل علیه المالئكة وتبشره 
ینَ ِإنَّ :  ((زن كما قال اهللا تعالىباإلیمان الطارد للخوف والح بَُّناَقاُلواالَِّذ ثُمَّ اللَّهُ رَ

وا َتَقاُم مُ تَتََنزَّلُ اْس ِه َلْی ةُ َع ِئَك الَ اُفواَأالَّ اْلَم ُنواوَالَ َتَخ زَ واَتحْ رُ شِ نَّةِ وََأْب تُمْ الَِّتيِباْلَج ْن ُك
ُدونَ  كان من باب االقتداء ،  أما قیام اللیل للمسلمین ف] ٣٠: فصلت )) [ ُتوَع

وذلك قبل  إن تفرض )صلى اهللا علیه وآله وسلم( والتأسي بالنبي محمد 
. الصلوات الخمس 
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، لمحاربة  العدو من قوة ترهبه ءهو اإلعالم بأ العدا( ومن إسرار القیام وتأویله 
إذ  الصالة مما یستعان بها للحوادث والكوارث ، والمقاومة تجاه أي  بالء مبین 

یُنوا: ((قال تعالى َتِع ِ وَاْس ر ْب ةِ ِبالصَّ ِٕنََّهاوَالصَّالَ ِبیرَةٌ وَا َلىِإالَّ َلَك ینَ َع ِع اشِ البقرة )) [ اْلَخ
وحیث إن المهم في إقامة الصالة هو  كون المصلي قائما هللا ال یعجزه ]   ٤٥: 

ال ( ه وقد ورد في حق القیام واالهتمام به  أن٦٩) أمر من األمور هشيء وال یفقد
لهذا سمیت الصالة بالقیام ألهمیة معنى القیام وما ٧٠) صالة لمن لم یقم صلبه 

.دل علیه من اسرار 
)ركوعًا ( سمیت : ثانیا 

ركع المصلي ركعة وركعتین وثالث ركعات ( الركوع ومعناه الخضوع یقال 
هره فهو أن یخفض المصلي رأسه بعد القومة  التي فیها القراءة حتى یطمئن ظ

وكانت العرب في الجاهلیة تسمي الحنیف راكعًا إذا لم یعبد األوثان ... راكعا 
وعبر القرآن الكریم عن الصالة بلفظ الركوع في قوله . ٧١) وتقول ركع إلى  اهللا 

وا: ((تعالى ةَ وََأِقیُم اةَ وَآُتواالصَّالَ َك ُعواالزَّ َك ْ عَ وَار ینَ َم ِع : هوقول]  ٤٣: البقرة)) [ الرَّاِك
ا(( َِٕذ ُعواَلُهمُ ِقیلَ وَا َك ْ ُعونَ الَ ار َك ْ ( قیل هي الصالة ومعنى ]  ٤٨:المرسالت))[ َیر

.٧٢ال یصلون : أي) ال یركعون 
وقیل إنما خص الركوع بالذكر ؛ألن بني إسرائیل لم یكن في صالتهم ركوع ( 

للنبي وقیل ؛ألنه كان أثقل على القوم في الجاهلیة حتى لقد قال بعض من أسلم 
فمن تأویله على أال ) على أال أخر اإل قائما ()صلى اهللا علیه وآله وسلم( 

أركع فلما تمكن اإلسالم من قلبه أطمأنت بذلك نفسه وأمتثل ما أمر به من الركوع 
نما ذكر اهللا سبحانه وتعالى لفظ الركوع داللة على اشتمال الصالة  ٧٣)  ٕ وا

لصالة بغیرها فالمصلي المناجي ربه البد وأن بالركوع من أفعال حركیه ال تتم ا
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ویركع أو یسجد لیتفكر في ما هو السر في هذه العبادة لكي یمتثل العبد ، ینحني 
ذا قیل لهم اركعوا    ال ( إلى المعبود أطاعة مطلقة وأما في اآلیة الثانیة  ٕ وا

اهللا صلى (فقد نزلت في ثقیف حین أعرضوا عن الركوع فقال رسول اهللا) یركعون 
ألنهم ال یخشعون وال ٧٤) ال خیر في دین ال ركوع فیه ( )وسلمعلیه وآله

یقبلون ذلك ویصرون على ما هم علیه من االستكبار وقد أشار أمیر المؤمنین 
) :( إلى معنى الركوع فقال ) ٧٥) آمنت  بك ولو ضربت عنقي : معناه

ثل االنقیاد التام إمام اهللا تعالى وأن ومعناه مد العنق واعتدال الظهر في الركوع یم
الركوع هو الذي یمیز الصالة عند المسلمین عن باقي الدیانات السماویة السابقة 

٢٤آیة : ص( وأن لفظ الركوع قد ورد في سورة واحدة في العهد المكي في سورة 
كَ َلَقدْ َقالَ : ((في قوله تعالى)  ِتكَ ِبُسؤَالِ َظَلَم َج هِ ِنَعاِإَلىَنْع ِثیرًاوَإِنَّ ِج نَ َك ِم

َلَطاءِ  ياْلُخ ِغ ُهمْ َلَیْب َلىَبْعضُ ینَ ِإالَّ َبْعضٍ َع ُنواالَِّذ ُلواآَم ِم ِ وََع ات اِلَح َقِلیلٌ الصَّ اوَ ُهمْ َم
َظنَّ  اوُودُ وَ اَد َ َفتَنَّاهُ َأنََّم َفر َتْغ بَّهُ َفاْس رَّ رَ ًعاوََخ )) .                        وََأَنابَ رَاِك
)  سجودًا ( سمیت : ثالثا 

وكل شيء  ذل فقد سجد، ومنه البعیر إذا ، السجود هو المیل والخضوع واإلذالل 
وقد عبر ٧٦وسجد الرجل وضع جبهته على األرض ، خفض رأسه عند ركوبه 

َلَقدْ : ((قال تعالى. القرآن الكریم عن الصالة بلفظ السجود  لَ وَ یقُ َأنَّكَ مُ َنْع َیضِ
رُكَ  ْد اصَ بِّحْ .َیُقوُلونَ ِبَم دِ َفَس ْم بِّكَ ِبَح نْ رَ ُك نَ وَ ینَ ِم ِد ٩٨- ٩٧: الحجر )) [ السَّاِج

أي من ) وكن من الساجدین ( أجمع كثیر من المفسرین أن قوله تعالى ]  
قد نعلم یامحمد أنك یضیق صدرك بما ( وذكر الطبري في تفسیره .٧٧المصلین 

ل هؤالء المشركون من قومك من تكذیبهم إیاك وبما جـِئتهم  به وان ذلك یقو 
فأفزع فیما نابك من أمر تكرهه منهم إلى الشكر هللا والثناء علیه ....یحرجك 
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)صلى اهللا علیه وآله وسلم( وروى عن رسول اهللا . والصالة یكفك اهللا من ذلك 
إذا : الرازي في تفسیره فقد قالأما. ٧٨) أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصالة 

من العبادات ) بالتسبیح والتحمید والسجود والعبادة ( اشتغل اإلنسان بهذه األنواع 
انكشفت له أضواء عالم الربوبیة ومتى حصل ذلك االنكشاف صارت الدنیا 
ذا صارت حقیرة خف على القلب فقدانها ووجدانها فال یتوحش من  ٕ بالكلیة حقیرة وا

٧٩ند ذلك یزول الحزن والغم  فقدانها وع

َتَقلَُّبكَ : ((وكذلك في قوله تعالى ینَ ِفيوَ ِد إذ عبر ]  ٢١٩: الشعراء )) [ السَّاِج
القرآن عن الصالة بلفظ السجود ویعنى المصلین والسبب في ذلك التعبیر؛ ألن 

وهو أفضل األركان على ما )عز وجل ( السجود حالة تزید قرب العبد من ربه 
وقد ورد أن رجل جاء فقال یا رسول ٨٠ه جمع من األئمة والمفسرین نص علی

)صلى اهللا علیه وآله وسلم( كثرت ذنوبي وضعف عملي فقال رسول اهللا ، اهللا 
ومن خالل ٨١) أكثر السجود فأنه یحط الذنوب كما تحث الریح ورق الشجر :( 

نیل الشفاعة هذا الحدیث نجد أن ألصل السجود ولطوله ولكثرته سهما في 
لى الرضوان اإللهي وأن میزان السجود عن  ٕ بالوصول إلى الغفران عن الذنوب وا

ان السجود لكونه أخفض فهو معد : بعد اشتراكهما في أصل التذلل هو ( الركوع 
أذن نجد أن اآلیة األولى والثانیة من . ٨٢) ألن یكون العبد أقرب إلى مواله 
یدل )  الساجدین ( مالزمة الصالة وان لفظ سورة الحجر والشعراء تشیر إلى 

على صالة الجماعة وما لها من أهمیة بالغة في قوام الدین وان لفظ السجود ورد 
في اآلیات المكیة والمدنیة كما إن ذكره في القرآن یزید كثیرا على ذكر الركوع فیه 

.
) ذكراً ( سمیت : رابعا 
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الذكر ما ذكرته بلسانك وأظهرته : ( اءفالذكر بالكسر نقیض النسیان قال الفر 
وقد ٨٤) الصالة هللا والدعاء والثناء   والقرآن ( ویأتي بمعنى ٨٣) والذكر بالقلب 

عبر القرآن الكریم عن الصالة بلفظ في أكثر من موضع فتارة تشیر إلى صالة 
العصر وأخرى إلى صالة الجمعة أو الصلوات الخمس قال تعالى على لسان نبیه 

َبْبتُ ِإنِّيَفَقالَ ): (((مان سلی بَّ َأحْ ِ ُح ر ْی نْ اْلَخ ِ َع ر ْك بِّيِذ تَّىرَ َتوَارَتْ َح
 ِ اب َج بمعنى آثرت حب الخیل  عن ذكر ربي یعني صالة ]  ٣٢: ص )) [ ِباْلِح
٨٥العصر

ینَ َأیَُّهاَیا: ((وقوله تعالى ُنواالَِّذ اآَم يَ ِإَذ ةِ ُنوِد نْ ِللصَّالَ مِ ِم َعةِ اْلجُ َیوْ َعوْاُم ِإَلىَفاْس
 ِ ر ْك وااللَّهِ ِذ رُ َذ عَ وَ مْ اْلَبْی ِلُك ٌ َذ ر ْی مْ َخ ُتمْ ِإنْ َلُك ْن ونَ ُك َلُم : أي] ٩: الجمعة )) [ َتْع

وقد ذهب ٨٦الصالة واألمر بالسعي إلیها یدل على وجوبها : الخطبة، وقیل
َأیَُّهاَیا: ((وقوله تعالى٨٧الزمخشري إلى القول بأنها صالة واألمر بالجمعة 

ینَ  ُنواالَِّذ مْ الَ آَم ُك مْ ُتْلِه وَاُلُك مْ وَالَ َأْم ُك ُد نْ َأوْالَ ِ َع ر ْك نْ اللَّهِ ِذ َم لْ وَ ِلكَ َیْفَع ُهمُ َفُأوَلِئكَ َذ
ونَ  رُ اسِ والمراد بذكر اهللا هاهنا الصلوات المكتوبة قاله ]   ٩: المنافقون )) [ اْلَخ

اظ الذكر في القرآن الكریم نحو  مئتي موضع وقد وردت ألف٨٨عطاء ومقاتل  
في مختلف االشتقاقات والمواضع اإلعرابیة ونوع الضمائر الملحقة بها وفي 
التجرد والزیادة مما یدل على أهمیة لفظ الذكر واستعماله بمعنى الصالة ومن 
خالل اآلیات السابقة نجد أن اهللا سبحانه وتعالى قد بین لنا أهمیة الصالة 

فظة علیها وخاصة الصلوات الخمس وصالة الجمعة وعدم نسیانها والمحا
أن الصالة : واستحضارها بالقلب واللسان؛ ألنها تجمع بین الروح والجسم وقالوا 

صلى اهللا علیه ( في كل دین هي خالصة ذلك الدین وقد ورد عن رسول   اهللا 
٨٩) وفي أستوفي مثل الصالة المكتوبة كمثل المیزان من أ: ( قال )وآله وسلم
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مواطن العبادات وأوقات . هذه هي المواطن التي یحددها القرآن الكریم للذكر 
التضرع التي یهتف فیها العبد الخاشع الضارع الئذًا مستجیرا بمن خلقه وسواه في 
أدب وأتزان من دون تحریف فالذكر استحضار لعظمة اهللا والتأمل والتفكیر في 

.آثار قدرته 
)االستغفار ( سمیت الصالة بلفظ : خامسا 

وأستغفر اهللا من ذنبه . ٩٠استغفر اهللا ذنبه ومن ذنبه ولذنبه طلب منه أن یغفره 
طلب ( وقال أهل الكالم إإلستغفار . ٩١بمعنى غفر له ذنبه مغفرة وغفرانا 

٩٢) المغفرة بعد رؤیة قبح المعصیة واإلعراض عنها 

ا: ((وأراد به الصالة  قال تعالى) ر االستغفا( وقد استعمل القرآن لفظ  َم انَ وَ َك
مْ وََأْنتَ ِلُیَعذَِّبُهمْ اللَّهُ  اِفیِه َم انَ وَ َعذَِّبُهمْ اللَّهُ َك ونَ وَُهمْ ُم ِفرُ َتْغ ] ٣٣:األنفال )) [ َیْس

ما كان اهللا : ( وتفسیر هذه اآلیة عن أبن عباس یقول٩٣یعني وهم یصلون 
م بین أظهرهم حتى یخرجهم ثم قال یستغفرون یعني سبحانه لیعذب قوما وأنبیاؤه

٩٤) یصلون 

ِ : ((وكذلك في قوله تعالى  ار َح َْس ْ ِباأل ونَ ُهمْ وَ ِفرُ َتْغ قال ] . ١٨: الذاریات )) [َیْس
معناه یدعون في طلب المغفرة : یستغفرون یصلون وقال الحسن:( الضحاك 

ن اهللا المغفرة ولكن في وقت یطلبون م: أي. ٩٥) وباألسحار مظنة    االستغفار 
إن اهللا تعالى یقول في الثلث أآلخر ( السحر وهو آخر اللیل وقد جاء في الحدیث 

انما : ( وقال صاحب تفسیر زاد المسیر٩٦) من اللیل من یستغفرني فأغفر له 
والسحر الوقت الذي قبل طلوع .... سمیت الصالة استغفارا ؛ألنهم طلبوا المغفرة 

ول أدبار اللیل إلى طلوع الفجر فوصفهم اهللا بهذه الطاعات ثم  الفجر وهو أ
اذن لماذا اهللا سبحانه وتعالى مدحهم ٩٧) وصفهم بأنهم لشدة خوفهم یستغفرون 
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بقلة الهجوع  ولم یمدحهم بكثرة السهر مع أن السهر هو الكلفة والجتهاد وال 
تعالى بكونهم إشارة إلى أن نومهم عبادة حیث مدحهم اهللا( نقول . الهجوع 

هاجعین قلیال وذلك الهجوع أورثهم االشتغال بعبادة أخرى وهو االستغفار في 
وأن الصالة واالستغفار في وقت السحر هو استصالح األمر ٩٨) وجوه األسحار 

. الفاسد قوال وفعال 
سمیت قراءة : سادسًا 

رآنا وفرقانا ومعنى قرأ وقراءة وقرآنا فهو مقروء ویسمى كالم اهللا تعالى كتابا وق( 
َناِإنَّ : ((القرآن الجمع ویسمى قرآنا ؛ألنه یجمع السور فیضمها وقوله تعالى َلْی َع

َعهُ  ْم ْآَنهُ َج ُقر ویطلق على .... وقرأت الكتاب قراءة وقرانا ] . ١٧: القیامة ))[ وَ
وقد یعبر عن الصالة بلفظ . ٩٩)الصالة ألن فیها قراءة تسمیة للشيء ببعضه 

ةَ َأِقمِ : ((كقوله تعالى القرآن  ُلوكِ الصَّالَ سِ ِلُد قِ ِإَلىالشَّْم َس لِ َغ ْآنَ اللَّْی ُقر ِ وَ ر اْلَفجْ
ْآنَ ِإنَّ  ِ ُقر ر انَ اْلَفجْ اَك ُهوًد ْش وسمیت قرآنا ( أي صالة الفجر  ] . ٨: اإلسراء)) [ َم

لمشروعیة أطالة القرآن فیها أطول من غیرها ولفضل القراءة فیها حیث شهد اهللا
ومالئكته اللیل والنهار ففي هذه اآلیة ذكر األوقات الخمس للصلوات المكتوبات 
وان الصلوات ألموقعه فیها فرائض لتخصیصها باألمر ومنها أن الوقت شرط 

سمیت ( الن العبادة إذ .... لصحة الصالة وانه سبب لوجوبها الن أمر بإقامتها 
١٠٠) ببعض أجزائها دل على فرضیة ذلك

نما  ٕ خص القرآن لفظ القراءة بمعنى الصالة ؛ألنها ركن من أركانها كما سمیت وا
ركوعا وسجودا وقنوتا وهي حجة على ابن علیه واألصم في زعمهما إن القراءة 

وكذلك ألن القرآن یقرأ فیها أكثر من غیرها ؛ألنها تصلى بسورتین . لیست بركن 
ةَ َأِقمِ ((طویلتین  ُلوكِ الصَّالَ سِ ِلُد قِ ِإَلىالشَّْم َس لِ َغ ْآنَ اللَّْی ُقر ِ وَ ر ْآنَ ِإنَّ اْلَفجْ ِ ُقر ر اْلَفجْ
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انَ  اَك ُهوًد ْش تشهده مالئكة اللیل والنهار فیجتمعون فیه إذا تصعد مالئكة : أي )) َم
١٠١اللیل وتنزل مالئكة النهار وكذلك زیادة في فضلها وبركتها 

)القنوت ( یطلق القرآن على الصالة لفظ : سابعا 
والقانت المطیع والقانت الذاكر وقیل القانت : ( ذهب ابن منظور إلى قولهفقد

َیمَ : ((العابد كقوله تعالى ْ ر َم َنتَ وَ رَانَ اْب ْم َنتْ الَِّتيِع صَ َهاَأحْ َج ْ َناَفر نْ ِفیهِ َفَنَفخْ ِم
َنا وِح دََّقتْ رُ ِ وَصَ ات ِلَم بَِّهاِبَك تُِبهِ رَ ُك اَنتْ وَ َك نَ وَ : أي] ١٢: التحریم [ )) اْلَقاِنِتینَ ِم

العابدین والمشهور في اللغة أن القنوت الدعاء فحقیقة القنوت العبادة والدعاء إلى 
اهللا في حال القیام ویجوز أن یقع في سائر الطاعات؛ ألنه أن لم یكن قیام 

آَناءَ َقاِنتٌ ُهوَ َأمَّنْ : ((ففي قوله تعالى. ١٠٢)بالرجلین فهو قیام بالشيء بالنیة 
لِ اللَّ  اْی ًد اِج اَس َقاِئًم ُ وَ ر َذ رَةَ َیحْ ِخ ْ واآل َیرُْج ةَ وَ َم بِّهِ رَحْ َتوِيَهلْ ُقلْ رَ ینَ َیْس ونَ الَِّذ َلُم َیْع

ینَ  َ وَالَِّذ ونَ ال َلُم اَیْع ُ ِإنََّم كَّر ِ ُأوُلوَیَتَذ َْلَباب ْ إذ ان سبب نزول هذه ] ٩: الزمر)) [ األ
ومعنى . ١٠٣مقاتل وهذا قول ) ( اآلیة كان في عمار بن یاسر

في هذه اآلیة أي الصالة وأصل القنوت االشتغال بالعبادة ورفض كل ما ) قانت( 
والقنوت في كالم ) ( والقانت المطیع وبهذا فسر ابن عباس . ( ١٠٤سواه 

وأفضل الصالة . ( ١٠٥) العرب یقع على القراءة وعلى طول القیام في الصالة 
معرفة لمقام اهللا والذین یخاطبون اهللا في صالتهم هي التي یطول قنوتها األكثر 

صلى ( وعن رسول اهللا ١٠٦) مخاطبة العشاق یقرأ ون أدعیة مطولة في صالتهم 
أطولكم قنوتا في الدنیا أطولكم راحة یوم القیامة في ( قال )اهللا علیه وآله وسلم

١٠٧)الوقف 

في حالة سجوده وفي : أي:( یقول ابن كثیر ) أمن هو قانت( وفي قوله تعالى 
حالة قیامه، ولهذا استدل بهذه اآلیة من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في 
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وبما أن القانت ١٠٨) الصالة على انه لیس هو القیام وحده كما ذهب إلیه اخرون 
لذلك )صلى اهللا علیه وآله وسلم( ولرسوله)عز وجل ( هو المطیع هللا 

القنوت على الصالة داللة على وجوب الخشوع اقتضت الحكمة من اطالق لفظ 
. ومنه القنوت في الوتر ؛ألنه دعاء المصلي قائما . في الصالة 

)اإلیمان ( یطلق القرآن على الصالة لفظ : ثامنا 
األمان واألمانة واألمن ضد الخوف واألمانة ضد الخیانة واإلیمان ضد : أمن ( 

یب یقال آمن به قوم وكذب به الكفر واألیمان بمعنى التصدیق ضد التكذ
عدم توقع مكروه في الزمن األتي وأصله طمأنینة النفس وزوال ( وكذلك ١٠٩) قوم

ذكر لفظ األیمان في مواقع ١١٠) الخوف وقد أمنت كفرح أمنا وأمانًا بفتحهما 
ِلكَ : ((مختلفة من اآلیات القرآنیة ومنها قوله تعالى َذ َك مْ وَ ْلَناُك َع سَ ُأمَّةً َج ِلَتُكوُنواًطاوَ

اءَ  َهَد َلىُش َیُكونَ النَّاسِ َع مْ الرَُّسولُ وَ ُك َلْی اَع یًد ِه اَش َم ْلَناوَ َع َلةَ َج ْب ْنتَ الَِّتياْلِق َهاُك َلْی َع
َلمَ ِإالَّ  نْ ِلَنْع مَّنْ الرَُّسولَ َیتَِّبعُ َم َقِلبُ ِم َلىَیْن هِ َع َبْی ِق اَنتْ وَإِنْ َع ِبیرَةً َك َلىِإالَّ َلَك ینَ اَع لَِّذ

االلَّهُ َهَدى َم انَ وَ یعَ اللَّهُ َك مْ ِلُیضِ اَنُك یمٌ َلرَُءوفٌ ِبالنَّاسِ اللَّهَ ِإنَّ ِإیَم : البقرة )) [ رَِح
لما وجه ( أما عن سبب نزول هذه اآلیة فقد روي عن أبن عباس قال ] ١٤٣

أرأیت إلى الكعبة قالوا یا رسول اهللا)صلى اهللا علیه وآله وسلم( رسول اهللا 
وما كان اهللا  لیضیع " الذین ماتوا وهم یصلون إلى بیت المقدس فأنزل اهللا تعالى 

واالیمان المذكور ها هنا أرید به ١١١") أیمانكم 
١١٢) الصالة وقیل انما سمي الصالة ایمانا الشتمالها على قول ونیة وعمل (

نما سمي القرآن الصالة أیمانا الشتمالها على األیمان و  ٕ التصدیق وألنها من وا
ولما كان األیمان قطبا علیه تدور األعمال وكان ثابتا في حال . ( شعب اإلیمان 
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التوجه هنا وهنا ذكره إذ هو األصل الذي به یرجع في الصالة وغیرها إلى األمر 
١١٣) والنهي ولئال تندرج في أسم الصالة صالة المنافقین 

)الحسنات ( م قد یطلق القرآن على الصالة اس: تاسعا 
نْ : ((والحسنة ضد السیئة وفي التنزیل العزیز(  اءَ َم َنةِ َج َس ُ َفَلهُ ِباْلَح ر ْش ثَاِلَهاَع َأْم

نْ  َم اءَ وَ زَىَفالَ ِبالسَّیَِّئةِ َج ْثَلَهاِإالَّ ُیجْ ونَ الَ وَُهمْ ِم ] . ١٦٠: األنعام  )) [ ُیْظَلُم
١١٤) ء والجمع حسنات والمحاسن في األعمال ضد المساوى

ةَ وََأِقمِ :((قال تعالى  َفيِ الصَّالَ ِ َطرَ َلًفاالنََّهار نَ وَزُ لِ ِم ِ ِإنَّ اللَّْی َنات َس ْبنَ اْلَح ِه ُیْذ
 ِ ِلكَ السَّیَِّئات رَىَذ ْك یروى أن رجال أصاب من امرأة ]  ١١٤: هود)) [ ِللذَّاِكرِینَ ِذ

لك له فأنزل اهللا هذه اآلیة فذكر ذ)صلى اهللا علیه وآله وسلم( قبلة فأتى النبي 
والمراد من ١١٥لمن عمل بها من أمتي : ألي هذه ؟ قال : فقال الرجل ، 

وذهب ( الحسنات في هذه اآلیة ما یعم  الصلوات المفروضة 
جمهور المتأولین من الصحابة والتابعین إلى أن الحسنات یراد بها الصلوات   

وما ألحق بها من التطوعات من أن الصلوات الخمس( والمعنى . ١١٦)الخمس 
أكبر الحسنات تقرب إلى اهللا وتوجب الثواب فأنها تذهب السیئات وتمحوها والمراد 

صلى اهللا علیه وآله ( بها الصغائر كما قیدتها األحادیث الصحیحة عن النبي 
والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى (مثل قوله )وسلم

١١٨) ١١٧)ینهن ما اجتنبت الكبائر رمضان مكفرات لما ب

ولعل الحكمة في اطالق لفظ الحسنات على الصلوات الخمس ألنها أعظم 
األعمال وأفضلها وألنها اإلیمان والتصدیق باهللا تعالى والتي یفزع بها الیه في 

إذا أضر به أمر )صلى اهللا علیه وآله وسلم( النوائب كما كان یفعل رسول اهللا 
. صالة ومعنى الحسنة ثواب الطاعة الذي یذهب عقاب المعصیةفزع إلى ال
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)الحمد ( و ) التسبیح ( قد یعبر القرآن عن الصالة بلفظ : عاشرا 
من الذكر والصالة تقول منه قضیت سبحتي والتسبیح ( ومعنى التسبیح 

التنزیه وسبحان اهللا معناه التنزیه هللا وهو نصب على المصدر كأنه قال أبرئ اهللا
اعم من الشكر والحمد بالتحدید الذي ( أما الحمد فهو ١١٩) من كل سوء براءة 

الثناء الجمیل : ( وقد عرف الجرجاني الحمد بأنه١٢٠) كثرت خصاله المحمودة 
من جهة التعظیم من نعمة وغیرها أو هو حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى 

انَ : ((تعالى قال١٢١) به على نفسه على لسان أنبیائه  َح ْب ینَ اللَّهِ َفُس ُسونَ ِح ُتْم
ینَ  ونَ وَِح ِبُح َلهُ .ُتصْ دُ وَ ْم ِ ِفياْلَح اوَات َرْضِ السََّم ْ وَاأل
ینَ  ونَ وَِح رُ قال ابن الجوزي معناها الصلوات الخمس ]  ١٨- ١٧: الروم )) [ ُتْظِه

١٢٢.
من السوء والثناء علیه بالخیر في ظاهره الذي هو تنزیه اهللا ( والمراد بالتسبیح 

: قال الضحاك ١٢٣) هذه األوقات لما یتجدد فیها من نعمة اهللا الظاهرة 
وهو خطاب للمؤمنین باألمر والحض على ١٢٤) الحمد هللا رداء الرحمن ( 

الصلوات ( في هذه األوقات وقد ذكر ابن عباس ) التسبیح والحمد ( الصالة 
" فسبحان اهللا حین تمسون " قال اهللا تعالى : ه أین فقال الخمس في القرآن قیل ل

العصر " عشیا " صالة الفجر و " تصبحون " صالة المغرب والعشاء وحین 
وعلة أطالق الصالة بلفظ التسبیح الشتمالها ١٢٥) الظهر " تظهرون " وحین 

علیه في الركوع والسجود ومن السبحة وهي الصالة وكذلك الحمد الذي كان 
ب على الممیزین من أهل السموات واألرض وألن الحمد هو أعم من الشكر وجو 

.
المبحث الثاني
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المطلب االول
في القرآن الكریم" الصالة " وجوه ونظائر 

قبل ان نبدأ علینا ان نبین معنى الوجوه والنظائر وما الذي تشتمل علیه من 
وه والنظائر هو من فروع ومن المعلوم ان علم الوج. اسالیب في القرآن الكریم 

ان تكون كلمة واحدة ذكرت في مواضع من القرآن ( ومعناه هو . علم التفسیر 
على لفظ واحد وحركة واحدة وارید بكل مكان معنى غیر اآلخر فلفظ كل كلمة 
ذكرت في موضع نظیر للفظ الكلمة المذكورة في الموضع اآلخر وتفسیر كل 

. ١٢٦) وجوه كلمة بمعنى غیر معنى اآلخر هو ال
ان معجزات القرآن الكریم ال تعد وال تحصى ومختلفة في كل زمان ومكان ومن 
هذه المعجزات السیاق القرآني حینما یتنوع في تقاسیمه وعباراته المتنوعة ما بین 

فقد ذكر اهللا سبحانه وتعالى لفظ الصالة في كثیر من اآلیات التي . كل آیة 
ن الكریم منها ما هو على لفظ واحد وحركة واحدة تعدت المائة موضع من القرآ

ومعنى واحد نحو الصلوات الخمس ومنها ما هو مختلف ویراد به معاني أخرى 
ومن خالل هذا . نحو الصالة ویراد بها الدین أو صلوات جمیع المخلوقات 

المطلب سأحاول تتبع اآلیات ومعرفة المعاني والدالالت التي أرادها القرآن من 
. لصالة لفظ ا
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بمعنى الصلوات الخمس : الوجه االول 
: ومنها قال تعالى" الصلوات الخمس " حیث وردت آیات كثیرة تشیر الى معنى 

ةَ وََأِقمِ (( َفيِ الصَّالَ ِ َطرَ َلًفاالنََّهار نَ وَزُ لِ ِم ِ ِإنَّ اللَّْی َنات َس نَ اْلَح ْب ِه ِ ُیْذ ِلكَ السَّیَِّئات َذ
رَى ْك ینَ (: (وقوله تعالى ] ١١٤: هود [ ))ِللذَّاِكرِینَ ِذ االَِّذ َ ِإَذ ر ِك َلتْ اللَّهُ ُذ وَِج
اِبرِینَ ُقُلوُبُهمْ  َلىوَالصَّ اَع اَبُهمْ َم يَأصَ ِقیِم ةِ وَاْلُم مَّاالصَّالَ ِم ْقَناُهمْ وَ زَ ِفُقونَ رَ ) [ )ُیْن
وبشر المقیمین للصلوات الخمس بوضوئها ( حیث جاء في تفسیرها ] ٣٥: الحج 

. ١٢٧) كوعها وسجودها وما یجب فیها من مواقیتها ور 
ینَ : ((وكذلك في قوله تعالى ُنونَ الَِّذ ِم ِ ُیؤْ ونَ ِباْلَغْیب ُیِقیُم ةَ وَ مَّاالصَّالَ ِم ْقَناُهمْ وَ زَ رَ

ِفُقونَ  . ١٢٨) یتمون الصلوات الخمس ( قال ابن العربي ].٣:البقرة))[ ُیْن
ا: ((قال تعالى  ِلیُّ ِإنََّم مُ وَ وُلهُ اللَّهُ ُك ُس ینَ وَرَ ُنواوَالَِّذ ینَ آَم ونَ الَِّذ ةَ ُیِقیُم ُتونَ الصَّالَ ُیؤْ وَ

اةَ  َك ُعونَ وَُهمْ الزَّ وكذلك كل صالة : ( قال ابن الجوزي ] . ٥٥: المائدة )) [ رَاِك
.١٢٩) مقترنة بالزكاة 
١٣٠بمعنى المغفرة والرحمة : الوجه الثاني 

َتهُ للَّهَ اِإنَّ : ((قال تعالى ِئَك الَ َم لُّونَ وَ َلىُیصَ ینَ َأیَُّهاَیاالنَِّبيِّ َع ُنواالَِّذ لُّواآَم هِ صَ َلْی َع
وا لُِّم َس اوَ ِلیًم ]  ٥٦: األحزاب ) [ )َتسْ

يُهوَ : ((قال تعالى لِّيالَِّذ مْ ُیصَ ُك َلْی ُتهُ َع ِئَك الَ َم ُكمْ وَ رَِج نَ ِلُیخْ ِ ِم ات ِ ِإَلىالظُُّلَم النُّور
انَ وَ  ِنینَ َك ِم ؤْ اِباْلُم یًم ] .                                                ٤٣: االحزاب ))   [ رَِح

" ومالئكته " حیث فسرها جمع  من المفسرین بمعنى المغفرة أي یرحمكم اهللا 
قال ١٣٢) الصلوات من اهللا المغفرة ( قال سعید بن جبیر ١٣١یستغفرون لكم 

مْ كَ ُأوَلئِ :((تعالى ِه َلْی َلوَاتٌ َع نْ صَ مْ ِم بِِّه ةٌ رَ َم ْهَتُدونَ ُهمُ وَُأوَلِئكَ وَرَحْ ))اْلُم
الصالة في : ( قال البیضاوي ١٣٣) مغفرة من ربهم ( أي ]  ١٥٧: البقرة [
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األصل الدعاء واهللا تعالى التزكیة والمغفرة وجمعها للتنبیه على كثرتها وتنوعها 
إذ جاءت هذه اآلیة لتبین مكانة اإلنسان ١٣٤) سان والمراد بالرحمة اللطف واإلح

صلى اهللا علیه ( المؤمن الذي إذا إصابته مصیبة قام باالسترجاع وعن النبي 
) من استرجع عند المصیبة جبر اهللا مصیبته وأحسن عقباه ( قال )وآله وسلم

١٣٥

ربهم أولئك علیهم صلوات من( وقد ذكر ابن الجوزي في تفسیر قوله تعالى 
: أنها رحمة قاله الحسن والثاني : أحداها ( أربعة أراء ومن هذه اآلراء ) ورحمة 

قال البغوي في تفسیر هذه اآلیة ١٣٦) مغفرة قاله سعید بن جبیر 
الرحمة فأن الصالة من اهللا الرحمة ذكرها اهللا تأكیدا وجمیع : صلوات أي( 

.١٣٧) رحمته: الصلوات أي
دم  نجد أن اآلیات الثالثة المباركة دلت في تفسیرها إلى ومن خالل ما  تق

.معنى المغفرة والرحمة وهما من وجوه لفظه الصالة 
١٣٨بمعنى الدعاء : الوجه الثالث 

ذْ : ((قال تعالى نْ ُخ مْ ِم وَاِلِه َقةً َأْم َد مْ ُتَطهِّرُُهمْ صَ ُتزَكِّیِه لِّ ِبَهاوَ مْ وَصَ ِه َلْی ِإنَّ َع
َتكَ  الَ كَ صَ یعٌ وَاللَّهُ َلُهمْ نٌ َس ِم ِلیمٌ َس ] ١٠٣: التوبة )) [ َع

والصالة هنا بمعنى ) ( إبراز المعاني من حرز األماني ( قال صاحب كتاب 
نما جمع الختالف أنواعه  ٕ ١٣٩) الدعاء فهو مصدر یقع على القلیل والكثیر وا

لهم أي ادعُ " وصلي علیهم"قال الطبري . مراعاة التعدد المدعو لهم : أي
أي أن دعائك " ان صالتك سكن لهم"بالمغفرة لذنوبهم وأستغفر لهم منها 

اذن دعاؤك . ١٤٠واستغفارك طمأنینة لهم بأن اهللا تعالى قد عفا عنهم وقبل توبتهم
. وصالتك طمأنینة لقلوبهم أي أصبحت سكنا لهم بأن تقبل توبتهم 
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١٤١بمعنى االستغفار : الوجه الرابع  

نَ وَ : ((قال تعالى ِ ِم رَاب َعْ ْ نْ األ نُ َم ِم مِ ِباللَّهِ ُیؤْ ِ وَاْلَیوْ ر ِخ ْ ذُ اآل َیتَِّخ اوَ ِفقُ َم ٍ ُیْن َبات ُقرُ
دَ  ْن ِ اللَّهِ ِع َلوَات َبةٌ ِإنََّهاَأالَ الرَُّسولِ وَصَ ْ ُلُهمُ َلُهمْ ُقر ِخ ُیْد ِتهِ ِفياللَّهُ َس َم ٌ اللَّهَ ِإنَّ رَحْ ُفور َغ
یمٌ  " وصلوات الرسول " قد جاء عن ابن عباس في قوله ف]  ٩٩: التوبة )) [ رَِح

. ١٤٢)علیه الصالة والسالم ( یعنى استغفار النبي 
كان یدعو )صلى اهللا علیه وآله وسلم( وسبب صلواته ألنه ( قال البیضاوي 

للمتصدقین ویستغفر لهم ولذلك سن للمتصدقین علیه أن یدعو للمتصدق عند أخذ 
( )صلى اهللا علیه وآله وسلم( صلي علیه كما قال صدقته لكن لیس له أن ی

ألنه منصبه فله أن یتفضل به على ) اللهم صلي على آل أبي أوفى 
١٤٣) غیره

١٤٤بمعنى القراءة : الوجه الخامس 

واُقلِ ((:قال تعالى ُع واَأوِ اللَّهَ اْد ُع نَ اْد َم االرَّحْ واَم ُع اءُ َفَلهُ َتْد َم َْس ْ َنىاْلحُ األ ْس
َهرْ وَالَ  ِتكَ َتجْ الَ اِفتْ وَالَ ِبصَ َتغِ ِبَهاُتَخ نَ وَاْب ِلكَ َبْی ِبیالً َذ ]  ١١٠: اإلسراء )) [ َس

متخفٍ بمكة وكان ( )صلى اهللا علیه وآله وسلم( نزلت هذه اآلیة ورسول اهللا 
إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فكان المشركون إذا سمعوا القرآن سبوه 

بقرائتك فیسمع المشركون : أي: ( قال البغوي. ١٤٥)ن أنزله ومن جاء به فنزلت وم
١٤٦) فیسبوا القرآن وال تخافت بها عن أصحابك فال تسمعهم 

١٤٧بمعنى صالة الجماعة :الوجه السادس 

ا: ((قال تعالى َِٕذ ُتمْ وَا ْی ةِ ِإَلىَناَد وَهاالصَّالَ ُذ وًااتََّخ ًباُهزُ َلِع ِلكَ وَ مٌ َأنَُّهمْ بِ َذ َ َقوْ ال
ِقُلونَ  كان منادي رسول اهللا ( قال ) ( عن أبن عباس ] ٥٨:المائدة ) [ )َیْع

نادى بالصالة فقام المسلمون إلیها قالت ( إذا )صلى اهللا علیه وآله وسلم( 
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دًا استهزأوا بهم وضحكوا  الیهود قد قاموا ال قاموا فإذا رأوهم ركعا وسّج
هللا سبحانه وتعالى كیفیة استهزاء الیهود من صالة الجماعة إذ یبین ا١٤٨) منهم

معنى صالة الجماعة وما لها من تأثیر على النفس نواالذان ألنهم یدركو 
.اإلنسانیة من الداخل وبما أنهم من أتباع الشیطان فال غرابة من موقفهم هذا 

١٤٩بمعنى صالة الجمعة : الوجه السابع 

ینَ َأیَُّهاَیا: ((قال تعالى ُنواالَِّذ اآَم يَ ِإَذ ةِ ُنوِد نْ ِللصَّالَ مِ ِم َعةِ َیوْ ُم َعوْااْلُج ِإَلىَفاْس
 ِ ر ْك وااللَّهِ ِذ رُ َذ عَ وَ مْ اْلَبْی ِلُك ٌ َذ ر ْی مْ َخ ُتمْ ِإنْ َلُك ْن ونَ ُك َلُم وقد جاء ] ٩: الجمعة) [ )َتْع

لق آدم وقیل؛ ألن انما سمیت جمعة ألن اهللا جمع فیها خ( في تفسیر القرطبي 
لتجتمع :اهللا تعالى فرغ فیها من خلق كل شيء فاجتمعت فیها المخلوقات وقیل

: وكان یقال لیوم الجمعة .... الجتماع الناس فیها للصالة : الجماعات فیها وقیل
١٥٠) اسم العروبة

١٥١بمعنى صالة العید : الوجه الثامن 

َلحَ َقدْ : ((قال تعالى نْ َأْف َ .َتزَكَّىَم ر َك َذ مَ وَ بِّهِ اْس لَّىرَ ]١٥-١٤: األعلى )) [ َفصَ
انه تصدق بصدقة الفطر ( )كرم اهللا وجهه ( وروى عن علي بن أبي طالب 

أي )) قد افلح من تزكى (( وقال      ال أبالي أن ال أجد في كتابي غیرها لقوله 
ربه فكبر أعطى زكاة الفطر فتوجه إلى المصلى فصلى صالة العید وذكر أسم 

١٥٣وعن أبي العالیة نزلت في صدقة الفطر وصالة العید ١٥٢)تكبیرة االفتتاح

١٥٤صالة العصر : الوجه التاسع 

ینَ َأیَُّهاَیا((: قال تعالى ُنواالَِّذ ةُ آَم َهاَد مْ َش ِنُك اَبْی َ ِإَذ ر ضَ مُ َح ُك َد تُ َأَح وْ ینَ اْلَم ِح
یَّةِ  وَااْثَنانِ اْلوَصِ لٍ َذ ْد ُكمْ مِ َع رَانِ َأوْ ْن نْ آَخ مْ ِم رُِك ْی ُتمْ ِإنْ َغ ُتمْ َأْن ْب رَ َرْضِ ِفيضَ ْ األ

مْ  اَبْتُك یَبةُ َفَأصَ ِ ُمصِ ت وْ ااْلَم ِبُسوَنُهَم نْ َتحْ دِ ِم ةِ َبْع انِ الصَّالَ َم ُتمْ ِإنِ ِباللَّهِ َفُیْقسِ تَْب ْ َ ار ال
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َترِي ًناِبهِ َنْش َلوْ َثَم انَ وَ اَك َبىَذ ْ تُ وَالَ ُقر ةَ مُ َنْك َهاَد اِإنَّااللَّهِ َش نَ ِإًذ ینَ َلِم ِثِم ْ )) [ اآل
صالة –احداهما ( وفي هذه الصالة قوالن كما ذكره ابن الجوزي] ١٠٦: المائدة

العصر رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال شریح وابن جبیر وقتادة والشعبي 
.  ١٥٥) من بعد صالتهما في دینهما حكاه السدي –والثاني 

وعند جمهور العلماء أن الصالة هنا صالة العصر؛ ألنه وقت اجتماع الناس 
كان الناس بالحجاز یحلفون بعد صالة العصر بأنه وقت اجتماع : قال الزجاج 

وقد صرح القرآن الكریم .١٥٦الناس وقال ابن قتیبة ألنه وقت یعظمه أهل األدیان
ا: ((والسنة المطهرة عن ذلك في قوله تعالى َلىِفُظواَح ِ َع َلوَات ةِ الصَّ وَالصَّالَ

َطى ْس وااْلوُ ُقوُم أي أنها صالة العصر لما ثبت عند ] ٢٣٨: البقرة )) [ َقاِنِتینَ ِللَّهِ وَ
وغیرهم عن حدیث علي ) اإلتقان (البخاري وأهل السنن وكذلك صاحب كتاب 

) ( قال ) : ه وآله صلى اهللا علی( كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول اهللا
یقول یوم األحزاب شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا )وسلم

، وهو قول اغلب العلماء والمفسرین من الصحابة ١٥٧) قبورهم وأجوافهم نارا 
والتابعین والیه ذهب ابن كثیر والطبري وابن عطیة والبیضاوي وابن عماد صاحب 

) . كشف السرائر( كتاب 
١٥٨بمعنى صالة السفر :الوجه العاشر 

ا: ((قال تعالى َِٕذ ُتمْ وَا ْب رَ َرْضِ ِفيضَ ْ مْ َفَلْیسَ األ ُك َلْی َناحٌ َع واَأنْ ُج نَ َتْقصُرُ ِم
ةِ  ْفُتمْ ِإنْ الصَّالَ ینَ َیْفِتَنُكمُ َأنْ ِخ واالَِّذ َفرُ اِفرِینَ ِإنَّ َك اُنوااْلَك مْ َك ُواَلُك َد ِبیًناع )) ُم

فقد دلت اآلیة الكریمة على صالة القصر أي  صالة المسافر ]  ١٠١: النساء [ 
ان " ال إثم وال حرج علیكم ( حیث تقصر الصالة الرباعیة الى ركعتین حیث 

یعنى یقتلكم والفتنة في " تقصروا من الصالة إن خفتم أن یفتنكم الذین كفروا 
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الخوف ثم صار فاهللا تعالى قد أباح قصر الصالة عند .... أصل اللغة االختبار 
١٥٩) ذلك عامًا لجمیع المسافرین أن یقصروا من الصالة خافوا أو لم یخافوا 

١٦٠بمعنى صالة الخوف : الوجه الحادي عشر

ا((:قال تعالى َِٕذ ْنتَ وَا مْ ُك تَ ِفیِه ةَ َلُهمُ َفَأَقْم ُهمْ َطاِئَفةٌ َفْلَتُقمْ الصَّالَ ْن َعكَ ِم ُذواَم ْلَیْأُخ وَ
َتُهمْ  ِلَح اَأسْ واَفِإَذ ُد َج وُنواَس نْ َفْلَیُك مْ ِم ِ وَرَاِئُك ْلتَْأت رَىَطاِئَفةٌ وَ لُّواَلمْ ُأخْ لُّواُیصَ َفْلُیصَ

َعكَ  ُذواَم ْلَیْأُخ رَُهمْ وَ ْذ َتُهمْ ِح ِلَح دَّ وََأسْ ینَ وَ واالَِّذ َفرُ ُفُلونَ َلوْ َك نْ َتْغ ِتُكمْ َع ِلَح ِتَعِتُكمْ َأسْ وََأْم
یُلونَ  كُ َفَیِم َلْی َلةً مْ َع ْی ةً َم َد َناحَ وَالَ وَاِح مْ ُج ُك َلْی انَ ِإنْ َع مْ َك ىِبُك نْ َأًذ ٍ ِم َطر تُمْ َأوْ َم ْن ُك
ى رْضَ ُعواَأنْ َم َتُكمْ َتضَ ِلَح واَأسْ ُذ مْ وَُخ ُك رَ ْذ دَّ اللَّهَ ِإنَّ ِح اِفرِینَ َأَع اًباِلْلَك َذ یًناَع ِه ) [ )ُم
یقتضي ( وان ظاهر اآلیة . وف وهذا أحد الوجوه في صالة الخ]  ١٠٢: النساء 

أن القصر مشروط بالخوف وأنه ال قصر مع األمن وقد قال به لظاهر اآلیة 
١٦١) جماعة منهم عائشة لكن بین سبب النزول أن هذا من الموصول المفصول 

)صلى اهللا علیه وآله وسلم(كنا مع رسول اهللا ( وعن أبي عیاش الزرقي قال 
ن علیهم خالد ابن الولید وهم بیننا وبین القبلة فصلى بنا بعسفان فاستقبلنا المشركو 

الظهر فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا )صلى اهللا علیه وآله وسلم( النبي 
غرتهم ثم قالوا یأتي علیهم اآلن  صالة هي أحب إلیهم من أبنائهم وأنفسهم فنزل 

هذه اآلیة عن الوجه أذن عبرت . ١٦٢) جبرائیل بهذه اآلیات بین الظهر والعصر
.اآلخر لمعنى الصالة وهي صالة الخوف 

١٦٣بمعنى صالة الجنازة : الوجه الثاني عشر 

لِّ وَالَ (: (قال تعالى َلىُتصَ دٍ َع ُهمْ َأَح ْن اتَ ِم اَم َلىَتُقمْ وَالَ َأَبًد رِهِ َع واِإنَُّهمْ َقْب َفرُ ِباللَّهِ َك
وِلهِ  ُس اُتواوَرَ َم ُقو وَُهمْ وَ ]  ٨٤: التوبة ) [ )نَ َفاسِ



١١٢

محمد محمود محمدالمدرس المساعـد
الصالة وأنواعها في القرآن الكریم

صلى ( لما توفى عبد اهللا بن أبي جاء أبنه إلى رسول اهللا ( عن ابن عمر قال 
فسأله إن یعطیه قمیصه یكفن فیه أباه فأعطاه ثم سأله أن )اهللا علیه وآله وسلم

یصلي علیه فقام لیصلي علیه فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه فقال یا رسول 
نهاك ربك أن تصلي على المنافقین قال إنما خیرني اهللا اهللا أتصلي علیه وقد

وسأزیده على السبعین فقال إنه منافق ...." أستغفر لهم أو ال تستغفر لهم " فقال 
اذن الوجه الثاني للفظ . ١٦٤") وال تصلى على أحد " فصلى علیه فأنزل اهللا 

الصالة على وأن اآلیة الكریمة نهت . الصالة كان یشیر إلى صالة الجنازة 
.المنافقین في حال موتهم 

١٦٥بمعنى صالة األمم الماضیة : الوجه الثالث عشر 

إلى عصر ) (فرض اهللا سبحانه وتعالى على جمیع الخالئق منذ زمن آدم 
الرسالة المحمدیة الصالة حیث ذكرت في مختلف صور القرآن الكریم بشكل 

اهللا تعالى بالصالة فحقق ذلك مفصل أو مجمل متحدثة عن قصة نبي مرسل أمره
النبي ما أراد اهللا منه ومن هذه اآلیات

َنا: ((قال تعالى.١ ْی َح ىِإَلىوََأوْ وَس یهِ ُم اتََبوَّآَأنْ وََأِخ َم ُك ِم َ ِلَقوْ ر صْ ُبُیوتًاِبِم
ُلوا َع مْ وَاجْ َلةً ُبُیوَتُك ْب واِق ةَ وََأِقیُم ِ الصَّالَ َبشِّر ِنینَ وَ ِم ؤْ ]     ٨٧: یونس ))  [ اْلُم

ُكرْ : ((قال تعالى.٢ ِ ِفيوَاْذ َتاب یلَ اْلِك اِع َم انَ ِإنَّهُ ِإْس قَ َك اِد دِ صَ انَ اْلوَعْ َك وَ
انَ ) ٥٤(رَُسوالً  َك ُ وَ ر َلهُ َیْأُم ةِ َأْه اةِ ِبالصَّالَ َك انَ وَالزَّ َك دَ وَ ْن بِّهِ ِع : مریم )) [رَ
٥٥- ٥٤   [
ْتهُ : ((قال تعالى.٣ ةُ اَفَناَد ِئَك الَ لِّيَقاِئمٌ وَُهوَ ْلَم ِ ِفيُیصَ رَاب حْ اللَّهَ َأنَّ اْلِم

َیىُیَبشِّرُكَ  دًِّقاِبَیحْ صَ ةٍ ُم ِلَم نَ ِبَك االلَّهِ ِم یًِّد َس ورًاوَ صُ نَ وََح ینَ ِم اِلِح آل )) [ الصَّ
]   ٣٩: عمران 



١١٣

محمد محمود محمدالمدرس المساعـد
الصالة وأنواعها في القرآن الكریم

١٦٦بمعنى مواضع الصالة : الوجه الرابع عشر 

ینَ ((قال تعالى  واالَِّذ رُِج نْ ُأخْ مْ ِم َیارِِه ِ ِد ر قٍّ ِبَغْی بَُّناَیُقوُلواَأنْ ِإالَّ َح َلوْالَ اللَّهُ رَ ْفعُ وَ َد
ُهمْ النَّاسَ اللَّهِ  تْ ِبَبْعضٍ َبْعضَ عُ َلُهدَِّم وَاِم ِبَیعٌ صَ َلوَاتٌ وَ دُ وَصَ اِج َس َم وَ

 ُ ر َك یَهاُیْذ مُ ِف ِثیرًااللَّهِ اْس َلَیْنصُرَنَّ َك نْ اللَّهُ وَ ٌ َلَقوِيٌّ اللَّهَ ِإنَّ َیْنصُرُهُ َم زِیز )) َع
]  ٤٠: الحج[ 

والصلوات ( ١٦٧ویسمى موضع العبادة الصالة لذلك سمیت الكنائس صلوات 
جمع  صالة وهي كنیسة الیهود وقیل معبد للنصارى دون البیعة واألول أشهر 

تسمیة المحل باسم الحال وسمیت الكنیسة بذلك ألنها یصلى فیها فهي مجاز من 
هي كنائس الیهود وهي بالعبرانیة : قال الزجاج ١٦٨) وقیل هي بمعناها الحقیقي 

. ١٦٩صلوتا 
١٧٠بمعنى صالة المنافقین : الوجه الخامس عشر

لٌ ((قال تعالى  ْی لِّینَ َفوَ صَ ینَ .ِلْلُم نْ ُهمْ الَِّذ مْ َع ِتِه الَ اُهونَ صَ ]   ٥- ٤: الماعون )) [ َس
بت أن السهو في الصالة من أفعال المؤمن والسهو عن الصالة من أفعال فث

الكافر المنافق أي ال  یلتزمون بأوقات صلواتهم وأنه ال یبالى سواء صلى أو لم 
١٧١یصل 

نزلت هذه في المنافقین الذین یرجون لصالتهم ثوابا وال : ( قال ابن الجوزي 
صلوا )صلى اهللا علیه وآله وسلم( لنبي یخافون على تركها عقابا فان كانوا مع ا

ینَ ((ریاء وأن لم یكونوا معه لم یصلوا فذلك قوله تعالى سورة [ ))ُیرَاُءونَ ُهمْ الَِّذ
١٧٢] )  ٦: الماعون 
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١٧٣بمعنى اإلسالم : الوجه السادس عشر 

دَّقَ َفالَ : ((قال تعالى  لَّىوَالَ صَ آلیة على فقد دلت ا]  . ٣١: القیامة )) [ صَ
١٧٤أنه لم یكن ممن یصلى أي یأتي بهیئتها فضال عمن یقیمها  

وأنه تعالى شرح كیفیة عمله فیما یتعلق بأصول الدین وبفروعه وفیما یتعلق بدنیاه 
أما ما یتعلق بفروع الدین فهو إنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض وأما ما یتعلق ( 

طى ویتبختر ویختال في مشیته واعلم أن اآلیة بدنیاه فهو إنه ذهب إلى أهله یتم
دالة على الكافر الذي یستحق الذم والعقاب بترك الصالة كما یستحقهما بترك 

أذن دلت هذه اآلیة عن الوجه الثاني وهو اإلسالم ؛ألن أبا جهل لم ١٧٥) اإلیمان 
.من أهل الصالة وال أسلم؛ إذ لم یكن مسلماً : أي" والصلى " یوحد اهللا تعالى 

١٧٦بمعنى الدین : الوجه السابع عشر 

َعْیبُ َیاَقاُلوا: ((قال تعالى ُتكَ ُش الَ رُكَ َأصَ اَنْترُكَ َأنْ َتْأُم ُبدُ َم َناَیْع َنْفَعلَ َأنْ َأوْ آَباُؤ
وَاِلَناِفي اَأْم اءُ َم َْنتَ ِإنَّكَ َنَش ِلیمُ ألَ یدُ اْلَح ذه اآلیة أشارت ه] . ٨٧: هود)) [ الرَّشِ

الكریمة إلى أن قوم شعیب كانوا عبدة أوثان فدعاهم إلى عبادة اهللا وحده ال شریك 
١٧٧له لهذا أستوجب العذاب بكفرهم ولم یعذب اهللا أمة عذاب استئصال إال بالكفر

وفي ذلك دلیل على أنهم . ١٧٨أي دینك " أصلواتك " المراد : قال ابن الجوزي . 
فكان الوجه الثاني للفظة . ئا من اإلعمال تعظیم الصالة لم یكونوا یرونه یعظم شی

.تعنى الدین " أصلواتك " 
١٧٩بمعنى صالة المشركین البدعیة : الوجه الثامن عشر 

ا(: (قال تعالى  َم انَ وَ ُتُهمْ َك الَ دَ صَ ْن ِ ِع اءً ِإالَّ اْلَبْیت َك َیةً ُم ِد َتصْ وُقواوَ ابَ َفُذ ااْلَعَذ ِبَم
ُتمْ  ْن ُفرُ ُك المكاء الصفیر على لحن أسم : قال السدي ] . ٣٥: األنفال ) [ )ونَ َتْك

المكاء ادخالهم : وعن مجاهد أنه قال . طائر أبیض بالحجاز یقال له المكاء 
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صلى ( أصابعهم في أفواههم والتصدیة الصفیر یریدون أن یشغلوا بذلك محمد 
التصدیة نوع عبادة لهم كان المكاء و ( فقد ١٨٠عن الصالة )اهللا علیه وآله وسلم

واألول )صلى اهللا علیه وآله وسلم( وعلى قول مجاهد ومقاتل كل إیذاء للنبي 
فتسمیة صالتهم . ( ١٨١...." )وما كان صالتهم عند البیت " أقرب لقوله تعالى 

مكاء وتصدیة  تنبیه على أبطال صالتهم وأن فعلوا ذلك ال اعتداد به هم في ذلك 
١٨٢) ي كطیور تمكو وتصد

دل على الوجه الثاني وهو الصالة الباطلة البدعیة المحرمة ) صالتهم ( أذن لفظ 
                           .

المطلب الثاني
أنواع الصلوات الواردة في القرآن الكریم

الصلوات الخمس –اوًال 
قد بیّنا في مطلب تاریخ الصالة كیف فرض اهللا تعالى الصلوات الخمس 
وكیف تدرجت في التشریع من خالل القرآن الكریم والسنة النبویة حتى اتمت 

وسنحاول هنا . شكلها وهیئتها في المدینة الى ان وصلت الینا بشكلها الحالي 
متابعة ودراسة السیاق القرآني واآلیات الكریمة إلتي جاءت معبرة ومذكرة عن ذكر 

جاء االمر فیها باقامة الصلوات وقت الصلوات الخمس وزمنها فإن كل آیة مدنیة 
او مدح المقیمین لها فالمقصود بها المفروضة أي قیام الصالة وهي اسم جنس 

رضي اهللا ( ویراد بها الصلوات الخمس كما روي عن مقاتل وابن عباس         
اما الجمهور فقالوا الفرائض والنوافل ولكن المراد بها الفرض خاصة ألنه ) عنهما 

لما بین )صلى اهللا علیه وآله وسلم( یه الفالح ألن النبي محمدًا الذي یقع عل
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واهللا ال أزید علیها وال انقص منها ، : لالعرابي صفة الصالة المفروضة فقال 
. ١٨٣أفلح االعرابي ان صدق )صلى اهللا علیه وآله وسلم( فقال النبي محمد 

ى مواقیت الصلوات وقد رواه البخاري ومسلم وقد جاءت ایات كثیرة تدل عل
: الخمس في القرآن الكریم ، ومنها 

ةَ َأِقمِ : ((قال تعالى -١ ُلوكِ الصَّالَ سِ ِلُد قِ ِإَلىالشَّْم َس لِ َغ ْآنَ اللَّْی ُقر ِ وَ ر ِإنَّ اْلَفجْ
ْآنَ  ِ ُقر ر انَ اْلَفجْ اَك ُهوًد ْش نَ ) ٧٨(َم ِم لِ وَ دْ اللَّْی َلةً ِبهِ َفَتَهجَّ ىَلكَ َناِف َس َعَثكَ َیبْ َأنْ َع
بُّكَ  ارَ َقاًم اَم وًد ُم حْ ] . ٧٨: اإلسراء)) [ َم

. ١٨٤هذه اآلیة بإجماع المفسرین أشارت إلى الصلوات الخمس المفروضة 
أي دلكت الشمس غربت وقیل زالت ومنها تخرج صالة ) لدلوك الشمس ( وقوله 

أي ظلمته وذلك أشارة إلى صالة ) غسق اللیل ( وقوله ١٨٥الظهر والعصر 
نما عبرعن صالة ) وقرآن الفجر ( المغرب والعشاء وقوله  ٕ أي صالة الصبح وا

الصبح بقرآن الفجر ألن القرآن یقرأ فیها أكثر من غیرها؛ ألنها تصلى بسورتین 
اذن أراد بها الصلوات المفروضة ألن لفظ الصالة إذا أطلق غیر مقید . طویلتین 

. بوصف أو شرط یقتضى الصلوات المفروضة 
ینَ َأیَُّهاَیا: ((ال تعالى ق-٢ ُنواالَِّذ مُ آَم ُك ْن َتْأِذ ینَ ِلَیْس تْ الَِّذ َلَك مْ َم اُنُك َم ینَ َأْی َلمْ وَالَِّذ

ُلُغوا ُلمَ َیْب مْ اْلُح ُك ْن ثَ ِم ٍ َثالَ رَّات نْ َم لِ ِم ةِ َقْب الَ رِ صَ ینَ اْلَفجْ ُعونَ وَِح مْ َتضَ نَ ِثَیاَبُك ِم
یرَةِ  نْ الظَِّه ِم دِ وَ الَ َبْع اءِ ةِ صَ َش ثُ اْلِع ٍ َثالَ رَات وْ مْ َع مْ َلْیسَ َلُك ُك َلْی مْ وَالَ َع ِه َلْی َناحٌ َع ُج
ُهنَّ  َد مْ َطوَّاُفونَ َبْع ُك َلْی مْ َع ُك َلىَبْعضُ ِلكَ َبْعضٍ َع َذ مُ اللَّهُ ُیَبیِّنُ َك ِ َلُك َیات ْ ِلیمٌ وَاللَّهُ اآل َع
یمٌ  ِك ] ٥٨: النور )) [ َح

.     ١٨٦الة العشاء فقد ذكر فیها صالة الفجر وص
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ةَ وََأِقمِ : ((قال تعالى -٣ َفيِ الصَّالَ ِ َطرَ َلًفاالنََّهار نَ وَزُ لِ ِم ِ ِإنَّ اللَّْی َنات َس ْبنَ اْلَح ِه ُیْذ
 ِ ِلكَ السَّیَِّئات رَىَذ ْك حیث ذهب اغلب المفسرین الى ] . ١١٤: هود )) [ ِللذَّاِكرِینَ ِذ

ولكن اختلفوا في . ١٨٧لصلوات المفروضة ان المراد من الصالة في هذه اآلیة ا
الطرف االول الصبح والثاني (فقیل" طرفي النهار وزلفا من الیل"معنى قوله 

. ١٨٨) الظهر والعصر والزلفى المغرب والعشاء
حیث ذهب الى هذا الرأي كل من مجاهد ومحمد بن كعب القرضي وغیرهم ، وان 

ان " ثم قال . ١٨٩وات الخمس خالصة هذه االقوال تشتمل على اوقات الصل
ان المراد من ( فقد ذهب االلوسي في تفسیره الى قوله " الحسنات یذهبن السیئات 

الحسنات ما یعم الصلوات المفروضة وغیرها من الطاعات المفروضة وقیل المراد 
الفرائض فقط لروایة الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان 

. ١٩٠) ن مكفرات ما بینه
اذن دلت هذه االیة على ذكر الصلوات الخمس التي فرضها اهللا تعالى في كتابه 

.بصیغة مجملة والتي اشار الیها جمهور المتأولین من الصحابة والتابعین 
صالة اللیل : ثانیا 

جاءت آیات كثیرة تشیر الى صالة اللیل والى وصف المصلین في هذا الوقت 
( فقد كانت واجبة على النبي محمد. عالى وكیفیة قیامهم المشرف عند اهللا ت
في بدایة سورة المزمل ، وقد تحدثنا عنها بشكل )وسلمصلى اهللا علیه وآله

ومن ثم جاء التخفیف في نهایة السورة بعد . موسع في مطلب تاریخ الصالة 
التأسي بالنبي اما عند المكلفین بها فهي من باب االقتداء و . مرور مدة من الزمن 

انَ َلَقدْ : ((قال تعالى)صلى اهللا علیه وآله وسلم( محمد  مْ َك اللَّهِ رَُسولِ ِفيَلُك
وَةٌ  َنةٌ ُأْس َس نْ َح انَ ِلَم وَك مَ اللَّهَ َیرُْج َ وَاْلَیوْ ر ِخ ْ َ اآل ر َك َذ ِثیرًااللَّهَ وَ ٢١:االحزاب )) [ َك
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وهو بمكة وهي عبادة تهجد وقد ورد فقیام اللیل عبادة فقد كان الرسول یقوم بها]. 
) ( المتهجد ( انه كان یتهجد في اللیل ، یدعو اهللا ، ویصلي الیه  وان معنى 

: ومن  هذه االیات التي دلت على صالة اللیل قوله تعالى. ١٩١) المصلي لیًال 
نَ ((-١ ِم لِ وَ دْ اللَّْی ُج هُ َلهُ َفاْس بِّحْ َس الً وَ یالً َلْی ] ٢٦: االنسان)) [ َطوِ

وهي صالة اللیل كانت فریضة علیه وهي ألمته ) ( وسبحه ( ومعنى قوله 
.  ١٩٢) التطوع 

ینَ ((قوله تعالى -٢ مْ َیِبیُتونَ وَالَِّذ بِِّه اِلرَ ًد اُسجَّ َیاًم ِق ] ٦٤: الفرقان )) [ وَ
أي في الصالة ، وقد خصص البیتوتة  ألن العبادة باللیل تكون ابعد عن الریاء

من أقام ركعتین بعد المغرب وأربعا بعد ( وقد ذكر الكلبي معنى القیام إذ قال ١٩٣
. ١٩٤) العشاء فقد بات ساجدًا وقائمًا 

نَ : ((قال تعالى-٣ ِم لِ وَ دْ اللَّْی َلةً ِبهِ َفَتَهجَّ ىَلكَ َناِف َس َعَثكَ َأنْ َع بُّكَ َیْب ارَ َقاًم َم
ا وًد ُم حْ مى القرآن الصالة باللیل تهجدًا وان التهجد ال اذ س] . ٧٩: االسراء ))[ َم

المتهجد القائم الى الصالة من ( یكون اال بعد النوم لهذا قال االزهري 
ان الخطاب وان كان خاصًا بالنبي محمد ( والحاصل في هذه االیة ١٩٥) النوم
في قوله أقم الصالة فاالمر له أمر ألمته فهو )صلى اهللا علیه وآله وسلم( 

شرع عام ومن ذلك الترغیب في صالة اللیل  فإنه یعم جمیع االمة والتصریح 
بكونه نافلة یدل على عدم الوجوب فالتهجد من اللیل مندوب الیه ومشروع لكل 

عسى ان یبعثك ربك (مكلف ثم وعده سبحانه على اقامة الفرائض والنوافل فقال 
لشفاعة یوم القیامة للناس أي یبعثك ذا مقامًا محمودًا قیل ل) مقامًا محموداً 

.١٩٦)لیریحهم ربهم سبحانه مما هم فیه
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اُنوا: ((قال تعالى-٤ نَ َقِلیالً َك لِ ِم االلَّْی ُعونَ َم ِ .َیْهَج ار َح َْس ْ ِباأل ُهمْ وَ
ونَ  ِفرُ َتْغ أي كانوا یهجعون قلیال من اللیل یصلون ] . ١٨-١٧: الذاریات )) [ َیْس

وهذا ، بمعنى النفي ) ما ( فیكون " ما یهجعون من اللیل " وقیل . أكثر اللیل 
أي كانوا یحیون اللیل بالقیام في الصالة وقراءة ، على نفي النوم عنهم البتة 

. ثم أخذوا باألسحار في االستغفار، القرآن حیث أنهم مدوا الصالة إلى األسحار
كانوا یستغفرون اهللا في الوتر سبعین مرة في ) (وقال أبو عبد اهللا 

وفي . ألن صالتهم باألسحار هي لطلب المغفرة من اهللا تعالى . ١٩٧السحر
إن آخر اللیل في ( قال )صلى اهللا علیه وآله وسلم( الحدیث عن رسول اهللا 

. ١٩٨") وباألسحار هم یستغفرون" التهجد أحب إلى اهللا من أوله ألن اهللا یقول 
جماعا وهي أفض ٕ ل من صالة النهار وذلك ألن اذن صالة اللیل ممدوحة شرعا وا

فیها فراغ القلب من أمور الدنیا وضمان اإلجابة لآلخرة وأن األسحار مظنة 
. االستغفار أي قیام اللیل 

صالة الجماعة : ثالثا 
اشار اهللا سبحانه وتعالى في آیات مكیة ومدنیة الى صالة الجماعة لما لها 

ة كثیرة ، ومن هذه الفوائد هي مقدمة من ثواب كبیر وبركات وافرة وآثار اجتماعی
للوحدة وعامل لتقویة روح االخوة بین المسلمین ، وقد اشار الیها القرآن الكریم في 

: كثیر من االیات نحو 
َ ُقلْ : ((قال تعالى-١ ر بِّيَأَم طِ رَ واِباْلِقْس مْ وََأِقیُم وَهُك دَ وُُج ْن دٍ ُكلِّ ِع ِج ْس وهُ َم ُع وَاْد

ینَ  ِلصِ خْ االدِّینَ َلهُ ُم َم مْ َك َأُك أشارت هذه االیة ] . ٢٩: االعراف )) [ َتُعوُدونَ َبَد
أقصد : ( الى صالة الجماعة وقد صرح بذلك قول اآللوسي في تفسیره إذ قال 
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وقد ذكر ابن الجوزي . ١٩٩) المسجد في وقت كل صالة على انه امر بالجماعة 
: في تفسیرها أربعة اقوال 

ة وانتم عند مسجد فصلوا فیه وال یقول احدكم اصلي في اذا حضرت الصال( -أ
. قاله ابن عباس والضحاك . مسجدي 

. توجهوا حیث كنتم في الصالة الى الكعبة قاله مجاهد والسدي وابن زید -ب
.قاله الربیع ابن أنس . اجعلوا سجودكم خالصًا هللا تعالى دون غیره –ج 
مر بالجماعة لها ذكره اقصدوا المسجد في وقت كل صالة ا–د 

اذا امر اهللا سبحانه وتعالى اقامة الصالة عند كل مسجد ؛ألن . ٢٠٠) الماوردي 
ذلك یدعو الى تعظیم المعبود ومكان العبادة ، وألن صالة الجماعة افضل من 
صالة اول الوقت وثواب صالة الجماعة مهما كانت قلیلة من االفراد وقصیرة 

. وان طالت اكثر من ثواب صالة الفرد
. اذن دلت االیة الكریمة الى اقامة صالة الجماعة في المساجد جمیعا 

وا:((قال تعالى-٢ ةَ وََأِقیُم اةَ وَآُتواالصَّالَ َك ُعواالزَّ َك ْ عَ وَار ینَ َم ِع ] ٤٣:البقرة[))الرَّاِك
أمرًا بأن یصلي مع المصلین یعني في الجماعة كأنه قیل : ( قال الزمخشري

كذلك فیها االرشاد الى . ٢٠١) ا الصالة وصلوها مع المصلین ال منفردین وأقیمو 
شهود الجماعة والخروج الى المساجد ، وقد أوجب حضور الجماعة بعض اهل 
العلم على خالف بینهم في كون ذلك عینًا او كفایة وذهب الجمهور الى انه سنة 

اشارت الى صالة اذن االیة٢٠٢)مؤكدة مرغب فیها ولیس بواجب وهو الحق 
تقتضي المعیة والجمعیة، ( ومع " مع الراكعین " الجماعة والدلیل في ذلك قوله 

ولهذا قال جماعة من أهل التأویل بالقرآن إن االمر بالصالة أوًال لم یقتض ِ شهود 
. وهي من السنن المؤكدة ٢٠٣) الجماعة فأمرهم بقوله مع شهود الجماعة 
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مَ : ((قال تعالى-٣ َشفُ َیوْ نْ ُیْك نَ َساقٍ َع وْ َع ُیْد ودِ ِإَلىوَ یُعونَ َفالَ السُُّج َتطِ . َیْس
َعةً  اشِ ارُُهمْ َخ َْهُقُهمْ َأْبصَ لَّةٌ َتر َقدْ ِذ اُنواوَ نَ َك وْ َع ودِ ِإَلىُیْد ونَ وَُهمْ السُُّج اِلُم القلم ))[ َس

:٤٣- ٤٢.[
أبي مسلم حیث إن المراد من اآلیة لیس یوم القیامة بل هو في الدنیا وهذا قول

انه ال یمكن حمله على یوم القیامة؛ ألنه تعالى قال في وصف هذا الیوم : ( قال 
ویوم القیامة لیس فیه تعبد وال تكلیف بل المراد منه اما " یدعون الى السجود " 

مَ : ((آخر ایام الرجل في دنیاه كقوله تعالى نَ َیوْ وْ ةَ َیرَ ِئَك الَ رَىالَ اْلَم ِئذٍ ُبْش َم َیوْ
ینَ  رِِم جْ َیُقوُلونَ ِلْلُم رًاوَ جْ ورًاِح ُج حْ ثم انه یرى الناس یدعون ] ٢٢: الفرقان )) [ َم

الى الصلوات اذا حضرت أوقاتها وهم ال یستطیعون الصالة ؛ألن الوقت الذي ال 
ینفع نفسًا ایمانها ، واما حال الهرم والمرض والعجز وقد كانوا قبل ذلك الیوم 

سالمون مما بهم االن اما من الشدة النازلة بهم من هول یدعون الى السجود وهم
اَفَلوْالَ : ((ما عاینوا عند الموت او من العجز ونظیر هذه االیة قوله تعالى ِ ِإَذ َلَغت َب

ْلُقومَ  اما قول أبي مسلم انه ال یمكن حمله على . ٢٠٤] ) ٨٣:الواقعة )) [ اْلُح
یلت یوم القیامة فنقول ان ذلك ال على یوم القیامة بسبب السجود والتكالیف قد ز 

وان وجه . ٢٠٥سبیل التكلیف بل على سبیل التقریع والتخجیل فهم یسجدون 
وقد كانوا " االستدالل على انها اشارت الى صالة الجماعة في قوله تعالى 

وقد . الصلوات الخمس؛ اذ تؤدى بها : أي" یدعون الى السجود وهم سالمون 
حتى . هي الصلوات في الجماعات : ب اإلیمان؛ إذ قال اخرج البیهقي في شع

ان كعب االحبار قال واهللا ما نزلت هذه االیة اال عن الذین یتخلفون عن 
.          ٢٠٦الجماعات 

) التطوع ( صالة النافلة : رابعا 
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والمتطوع ٢٠٧) هو أسم لما شرع زیادة على الفرض والواجبات ( ومعنى التطوع 
ا: ((وتسمى صالة النافلة تطوعا قال تعالى. ٢٠٨بذلك متبرع  ٍ َأیَّاًم ات وَد ُد ْع نْ َم َفَم

انَ  مْ َك ُك ْن اِم رِیضً َلىَأوْ َم ٍ َع َفر دَّةٌ َس نْ َفِع َ َأیَّامٍ ِم ر َلىُأَخ ینَ وََع یُقوَنهُ الَِّذ َیةٌ ُیطِ َطَعامُ ِفْد
ینٍ  ِك ْس نْ ِم رًاَتَطوَّعَ َفَم ْی ٌ َفُهوَ َخ ر ْی واوََأنْ َلهُ َخ وُم ٌ َتصُ ر ْی مْ َخ ُتمْ ِإنْ َلُك ْن ونَ ُك َلُم )) [ َتْع
أن معناها من أطعم –أحدها : ( وفي هذه اآلیة ثالثة أقوال ] . ١٨٤: البقرة 

أن التطوع أطعام مساكین قاله –والثاني . مسكینین قاله ابن عباس ومجاهد 
.  ٢٠٩)زیادة المساكین على قوته ،وهو مروى عن مجاهد–والثالث . طاووس 

ومن خالل ما تقدم . فالمتطوع خیر من غیره ألجل التطوع، ألنه زاد مقدار الفدیة 
كان یزید في تطوعه فعن )صلى اهللا علیه وآله وسلم( نجد أن الرسول محمد 
)صلى اهللا علیه وآله وسلم( كان النبي : ( قال) (علي ابن أبي طالب 

وصالة ٢١٠) النهار اثنتي عشرة ركعة یصلي من اللیل التطوع ثمان ركعات وب
النافلة أو التطوع لها فضائل كثیرة وعظیمة فهي مكملة للفرائض كما ورد في 

أول ما یحاسب به العبد یوم القیامة صالته  فإن كان أتمها كتبت له ( الحدیث
ن لم یكن أتمها قال اهللا عز وجل لمالئكته، تامة  ٕ أنظروا هل تجدون لعبدي من :وا

) ثم تأخذ األعمال على حسب ذلك، ثم الزكاة كذلك ، تكملون بها فریضة تطوع ف
وصالة التطوع . ٢١١
: لها أقسام ومنها ) النافلة ( 

صالة الضحى - ١
ٍ ِفي((قال تعالى  نَ ُبُیوت َفعَ َأنْ اللَّهُ َأِذ ْ َ ُتر ر َك ُیْذ هُ ِفیَهاوَ ُم بِّحُ اْس یَهاَلهُ ُیَس ِباْلُغُدوِّ ِف

الِ  صَ الٌ .وَاآلْ مْ الَ رَِج یِه ارَةٌ ُتْلِه عٌ وَالَ ِتَج نْ َبْی ِ َع ر ْك َِٕقامِ اللَّهِ ِذ ةِ وَا ِٕیَتاءِ الصَّالَ اةِ وَا َك الزَّ
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اُفونَ  اَیَخ ًم ُ اْلُقُلوبُ ِفیهِ تََتَقلَّبُ َیوْ ار َْبصَ ْ : قال تعالى] . ٣٧- ٣٦النور )) [ وَاأل
َناِإنَّا(( ْ ر خَّ َبالَ َس َعهُ اْلِج نَ َم بِّحْ يِّ ُیَس رَاقِ ِباْلَعشِ ْش ِْ فقد أشارت ] . ١٨- ص)) [ وَاإل

اآلیتین إلى صالة الضحى وهذا قول أغلب المفسرین ففي اآلیة األولى یقول ابن 
أراد ركعتي الضحى والعصر وأن ركعتي الضحى ( )رضي اهللا عنهما ( عباس 

جاء في أما اآلیة الثانیة فقد٢١٢) لفي كتاب اهللا وما یغوص علیها إال غواص 
وقت صالة الضحى هو أن تشرق ( وهو ) اإلشراق( معنى ) الجاللیین ( تفسیر 

وان لصالة الضحى أحادیث كثیرة منها ما ذكره . ٢١٣) الشمس ویتناهى ضوؤها 
ال یحافظ  على صالة ( ؛ إذ  قال )صلى اهللا علیه وآله وسلم( الرسول محمد 

اذن صالة الضحى هي سنة مؤكدة . ٢١٤) الضحى اإل أواب هي صالة األوابین 
فعلها وكذلك الصحابة ودلیل ذلك )صلى اهللا علیه وآله وسلم( ؛ألن النبي 

. إشارة اآلیات واألحادیث علیها 
ركعتا المغرب - ٢

نَ : ((قال تعالى ِم لِ وَ هُ اللَّْی بِّحْ َ َفَس َبار ودِ وََأْد ذكر ابن الجوزي . ]٤٠- ق)) [ السُُّج
أنه الركعتان بعد صالة –أحداها ( هذا التسبیح  ثالثة أقوال أن للمفسرین في 

)رضي اهللا عنهم أجمعین ( المغرب روي عن عمر وعلي والحسن بن علي 
- أنه النوافل بعد المفروضات قاله ابن زید والثالث–والثاني 

أنه التسبیح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات رواه مجاهد عن ابن 
ولكن األصح هو الرأي األول ودلیل ذلك قول ابن إسحاق إذ . ٢١٥) عباس 

٢١٦. الركعتان بعد المغرب : عن أدبار السجود فقال ) (سألت علیا :قال

ركعتا الطواف- ٣
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ِٕذْ : ((قال تعالى ْلَناوَا َع ثَاَبةً اْلَبْیتَ َج ًناِللنَّاسِ َم واوََأْم ُذ نْ وَاتَِّخ َقامِ ِم یمَ َم رَاِه َلىِإْب ُص م
َنا ْد ِه یمَ ِإَلىوََع رَاِه یلَ ِإْب اِع َم ِْٕس ِتيَ َطهِّرَاَأنْ وَا ِفینَ ِللطَّاِئِفینَ َبْی ودِ وَالرُّكَّعِ وَاْلَعاِك السُُّج

 ] ((فقد روى جابر . وأشارت اآلیة الكریمة إلى ركعتي الطواف]١٢٥: البقرة
) (إبراهیم لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام( )علیه الصالة والسالم ( أنه 

مقام ( وقوله . ٢١٧" ) واتخذوا من مقام إبراهیم مصلى"فصلى خلفه ركعتین وقرأ  
حین ضعف عن رفع ) ( (ویعني أنه الحجر الذي أرتفع علیه إبراهیم ) إبراهیم

قال . الحجارة التي كان إسماعیل یناولها إیاه في بناء البیت وغرقت قدماه  فیه 
أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدمیه غیر أذهبه مسح الناس أنس رأیت في المقام 

.٢١٨) بأیدهم 
وخالل مراجعتي للتفاسیر واألحادیث وجدتها تشیر إلى جواز الصالة في أي وقت 

یا بني عبد ( )صلى اهللا علیه وآله وسلم( ومن هذه األحادیث قول رسول اهللا 
) شاء من لیل أو نهار مناف ال تمنعوا أحدًا طاف بهذا البیت وصلى أیة ساعة

اذن بعد كل ما ذكرنا نجد أن اآلیة الكریمة قد دلت على صالة الطواف . ٢١٩
.وهي واجبة شرعا في الحج والعمرة 

صالة التوبة - ٤
ینَ : ((قال تعالى اوَالَِّذ ُلواِإَذ ةً َفَع َش واَأوْ َفاِح ُهمْ َظَلُم ُفَس واَأْن رُ َك اللَّهَ َذ

وا َفرُ َتْغ مْ ِلذُ َفاْس نْ ُنوِبِه َم ُ وَ ِفر َلمْ اللَّهُ ِإالَّ الذُُّنوبَ َیْغ واوَ رُّ َلىُیصِ اَع ُلواَم وَُهمْ َفَع
ونَ  َلُم ]  ١٣٥-آل عمران )) [ َیْع

وفي هذه اآلیة أشار إلى صالة التوبة ویروى أن إبلیس بكى حین نزلت هذه اآلیة 
صلى اهللا علیه ( أن رسول اهللا )رضي اهللا عنه( وروى عن أبي بكر الصدیق 

ما من عبد یذنب ذنبًا ثم یقوم فیتطهر ویصلي ركعتین ( قال )وآله وسلم
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ومن هذه اآلیة الكریمة والحدیث الذي ذكرناه نستنتج . ٢٢٠) ویستغفر اإل غفر له 
أن صالة التوبة هي ركعتان یصلیها من كثرت ذنوبه أو بعد ذنب عظیم فیتطهر 

ألن االستغفار من الذنب یحي . ى یعفو عنه ویصلیها ویستغفر اهللا تعالى حت
قلوب العاصین ویهدیهم إلى الصراط المستقیم لذلك أشارت اآلیة إلى صالة التوبة 

.
صالة الجمعة : خامسا 

ینَ َأیَُّهاَیا: ((قال تعالى ُنواالَِّذ اآَم يَ ِإَذ ةِ ُنوِد نْ ِللصَّالَ مِ ِم َعةِ َیوْ ُم َعوْااْلُج ِإَلىَفاْس
 ِ ر ْك وااللَّهِ ِذ رُ َذ عَ وَ مْ اْلَبْی ِلُك ٌ َذ ر ْی مْ َخ ُتمْ ِإنْ َلُك ْن ونَ ُك َلُم ا.َتْع ِ َفِإَذ َیت ةُ ُقضِ الصَّالَ

وا رُ َتشِ َرْضِ ِفيَفاْن ْ َتُغوااأل نْ وَاْب لِ ِم وااللَّهِ َفضْ ُكرُ ِثیرًااللَّهَ وَاْذ مْ َك لَُّك ونَ َلَع ِلُح ا.تُْف َِٕذ وَا
ارَةً رََأوْا واوًاَلهْ َأوْ ِتَج َفضُّ َهااْن َترَُكوكَ ِإَلْی اوَ اُقلْ َقاِئًم دَ َم ْن ٌ اللَّهِ ِع ر ْی نَ َخ نَ اللَّْهوِ ِم ِم وَ

ارَةِ  ُ وَاللَّهُ التَِّج ر ْی سورة الجمعة ]  ١١- ٩: الجمعة )) [ الرَّازِِقینَ َخ
وهي . مدنیة وكلماتها مئة وثمانون كلمة وحروفها سبع مئة وأربعون حرفا ( 

صلى اهللا علیه ( وان سبب نزولها یروى أن النبي محمد ٢٢١) یة أحدى عشر آ
كان یخطب یوم الجمعة أذا قبلت عیر قد قدمت فخرجوا إلیها حتى ( )وآله وسلم

ذا  رأوا تجارة أو لهوا( لم یبقى معه إال اثنا عشر رجال فأنزل اهللا  ٕ وأما عن ٢٢٢)وا
ت جمعة الجتماع الناس فیها سمی( تسمیتها بالجمعة فهنالك أراء كثیرة ومنها 

للصالة وكانت العرب تسمیها العروبة وقیل سماها كعب ابن لؤي الجتماع الناس 
أنه لما )صلى اهللا علیه وآله وسلم( فیه إلیه وأن أول جمعة جمعها رسول اهللا 

قدم المدینة نزل قباء فأقام بها إلى الجمعة ثم دخل المدینة وصلى الجمعة في واد 
صلى اهللا (وقد جاء في صحیح مسلم أن رسول اهللا ٢٢٣) م بن عوف لبني سال

خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعة فیه خلق آدم ( قال )علیه وآله وسلم
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٢٢٤) وفیه أدخل آدم الجنة وفیه أخرج منها وال تقوم الساعة اإل في یوم الجمعة 

منها ثالثة أقوال قد أشار معاني كثیرة "فأسعوا إلى ذكر اهللا "وفي قوله تعالى 
أنه المشي قاله ابن عباس وكان ابن سمعون –أحدها ( ابن الجوزي : إلیها 

یقرؤها فأمضوا ویقول لو قرأتها فأسعوا لسعیت حتى یسقط ردائي وقال عطاء هو 
ان المراد بالسعي العمل قاله عكرمة –والثاني . الذهاب والمشي إلى الصالة 

المعنى فاعملوا على المضي إلى ذكر اهللا بالتفرغ له والقرظي والضحاك فیكون
أنه النیة بالقلب قاله الحسن وابن قتیبه –والثالث . واالشتغال  بالطهارة ونحوها 

وان األصح من هذه  األقوال األول أي أمشوا . ٢٢٥) هو المبادرة بالنیة والجد 
القول ، قال رسول وجاء الحدیث شاهدا على هذا . إلیه بدون إفراط في السرعة 

)صلى اهللا علیه وآله وسلم( اهللا 
إذا أقیمت الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعلیكم السكینة ( 

هي الخطبة " بذكر اهللا " وان المراد ٢٢٦) فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 
بدایتها الى الحمد هللا والصالة وتسمیة اهللا الخطبة ذكرا له، الن الخطیب یشیر في

أما بالنسبة ٢٢٧سبحان اهللا وغیرها من التسبیحات والموعظة الى اآلخرة والدنیا 
على حكم صالة الجمعة فهي واجبة حتما على كل مسلم عاقل بالغ الذكوریة 

وقد وردت أحادیث كثیرة في فضل ٢٢٨والحریة واإلسالم والصحة   واالستیطان
قال رسول اهللا . واالستعداد    لها هذه الصالة والحث علیها 

ومما تقدم ٢٢٩)صالة الجمعة حج المساكین ( )صلى اهللا علیه وآله وسلم( 
األمر األول : نجد أن اآلیة الكریمة دلت على صالة الجمعة وعلى أمرین مهمین 

التعبد والطاعة هللا تعالى وعدم مخالفته والتقرب إلیه عن طریق قیام الصلوات –
تباع الشهوات –واألمر الثاني . لرسول وااللتزام باالوامر وحب ا ٕ عدم حب الدنیا وا
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واللهو عن الصالة ألن اهللا تعالى هو الرزاق العلیم الذي یعرف ما في داخل 
. اإلنسان من خیر وثبات وطاعة أو نفاق وغوایة وخذالن 

: صالة العید : سادسا 
َلحَ َقدْ :((قال تعالى نْ َأْف َ .َتزَكَّىَم ر َك َذ مَ وَ بِّهِ اْس لَّىرَ ] . ١٥- ١٤: األعلى )) [ َفصَ

ألنه یعود كل سنة بفرح مجدد وعاد العلیل یعوده عودا وعیادة ( وسمي العید عیدا 
وقد أشارت اآلیة الكریمة لصالة عید الفطر فقد ذكر االمام ٢٣٠) وعیادا زاره 

التصدق : أي) ( .... قد أفلح من تزكى ( في قوله ) (علي بن أبي طالب 
( أعطى زكاة الفطر فتوجه إلى المصلى فصلى صالة العید : بصدقة الفطر أي

٢٣١) فكبر تكبیرة االفتتاح ) وذكر أسم ربه 

ومن الذین وافقوه أبو سعید الخدري وابن عمر وأبو العالیة إذ قال أن أهل المدینة 
بد اهللا وعطاء ال یرون صدقة أفضل منها ومن سقایة الماء وكذلك كثیر بن ع

٢٣٢وقتادة 

ُ : ((وفي قوله تعالى ْهر انَ َش ضَ يرََم زِلَ الَِّذ ْآنُ ِفیهِ ُأْن ىاْلُقر ٍ ِللنَّاسِ ُهًد َبیَِّنات نَ وَ ِم
ى َقانِ اْلُهَد ْ نْ وَاْلُفر دَ َفَم ِه مُ َش ُك ْن َ ِم هُ الشَّْهر ْم نْ َفْلَیصُ َم انَ وَ اَك رِیضً َلىَأوْ َم ٍ َع َفر َس
دَّةٌ  نْ َفِع َ امٍ َأیَّ ِم ر مُ اللَّهُ ُیرِیدُ ُأَخ َ ِبُك ر مُ ُیرِیدُ وَالَ اْلُیْس َ ِبُك ر ُلوااْلُعْس ِم ِلُتْك دَّةَ وَ وااْلِع بِّرُ ِلُتَك وَ
َلىاللَّهَ  اَع مْ َم اُك مْ َهَد لَُّك َلَع ونَ وَ ُكرُ حیث أشارت إلى التكبیر ] . ١٨٥: البقرة )) [ َتْش

ذا نظروا إلى هالل شوال أن حق على المسلمین ا( في العید قال ابن عباس 
هذا في عید الفطر اما في عید ٢٣٣) یكبروا اهللا  حتى یفرغوا من عیدهم 

لِّ : ((األضحى فقد أشارت اآلیة إلى صالة عید األضحى قال تعالى بِّكَ َفصَ ِلرَ
 ْ ر َح ] .٢: الكوثر [ )) وَاْن
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كان )سلمصلى اهللا علیه وآله و ( فقد روي عن أنس بن مالك عن رسول اهللا 
ینحر یوم األضحى قبل الصالة فأمر أن یصلي وینحر ثم أول كل من مجاهد 
وقتادة وعكرمة بأن فیها أشارة إلى صالة العید یوم األضحى أي یصلي ثم ینحر 

٢٣٤.
ِإنَّ ُقلْ : ((ثم ذكر اهللا سبحانه وتعالى في سورة األنعام صالة عید األضحى قال

ِتي الَ ُنُسِكيصَ یَ وَ حْ َم اِتيايَ وَ َم َم ینَ رَبِّ ِللَّهِ وَ قال ] . ١٦٢: األنعام )) [ اْلَعاَلِم
٢٣٥الزجاج النسك كل ما تقرب به إلى اهللا عز وجل إال أن الغالب علیه أمر الذبح

صالة العید والنسك جمع نسیكة وهي الذبیحة وكذلك قال مجاهد ( قال القرطبي . 
ر أو األضحى من األعیاد وان عید الفط٢٣٦)والضحاك وسعید بن جبیر 

تیان الصالة في ذلك الیوم تقوي صلة اإلنسان بربه وتضفي  ٕ اإلسالمیة الكبرى وا
على العید أیضا لونا إلهیا فیكون یوم عید ویوم اجتماع  ویوم فطر ویوم زكاة 

.ویوم سعادة ویوم تضرع هللا تعالى وشكر على نعمته 
طاء زكاة الفطر لفقراء المسلمین حتى وفي العید ناحیة تكافلیة اجتماعیة وذلك إلع

قبل صالة )صلى اهللا علیه وآله وسلم( یفرحوا بعیدهم وقد فعلها رسول اهللا 
بزكاة )صلى اهللا علیه وآله وسلم( أمر رسول اهللا :( عن ابن عمر قال.العید

وان أول صالة رسول اهللا ٢٣٧) الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى   الصالة 
في السنة الثانیة من الهجرة وفیها فرضت )صلى اهللا علیه وآله وسلم(محمد 

زكاة الفطر أما حكم صالة العید فهي فرض كفایة ألنها من شعائر اإلسالم 
الظاهرة فاقتضت أن تكون فرضا على الكفایة وهذا ما ذهب إلیه أبو سعید 

.٢٣٨االصطخري 
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ر واألضحى وهما من شعائر اذن دلت اآلیات القرآنیة على ثبوت صالة الفط
اإلسالم المقدسة ومظهر مشرف وموحد لألمة اإلسالمیة منذ عصر الرسالة إلى 

. هذا الزمان
: صالة السفر : سابعا 

ا: ((قال تعالى َِٕذ ُتمْ وَا ْب رَ َرْضِ ِفيضَ ْ مْ َفَلْیسَ األ ُك َلْی َناحٌ َع واَأنْ ُج رُ نَ َتْقصُ ةِ ِم الصَّالَ
ْفُتمْ ِإنْ  مُ َیفْ َأنْ ِخ ینَ ِتَنُك واالَِّذ َفرُ اِفرِینَ ِإنَّ َك اُنوااْلَك مْ َك ُواَلُك َد ِبیًناع : النساء )) [ ُم

١٠١  [
دلت اآلیة الكریمة على صالة السفر وهي القصر حیث قال البغوي في تفسیره

ذا ضربتم في األرض "(  ٕ ثم : أي"فلیس علیكم جناح "سافرتم  : أي"وا ٕ " حرج وا

یعني من أربعة ركعات إلى ركعتین وذلك في صالة "الصالة ان تقصروا من
وأن رسول اهللا كان یقصر بالصالة مع عدم ٢٣٩) الظهر والعصر والعشاء 

ذا ضربتم في األرض "الخوف لوجود شرط السفر كما جاء في القرآن الكریم  ٕ "وا

تعالى أن القصر صدقة من اهللا )صلى اهللا علیه وآله وسلم( وقد أخبر النبي 
صدقة تصدق اهللا بها ( في حال األمن أو الخوف كما جاء في الحدیث  . علینا 
.٢٤٠)فأقبلوا صدقته ، علیكم 

وأن القصر في السفر أفضل من اإلتمام عند أغلب العلماء لحدیث أبن عمر قال 
أن اهللا یحب أن تؤتي رخصه كما ( )صلى اهللا علیه وآله وسلم( رسول اهللا   

إذا )صلى اهللا علیه وآله وسلم( وكان رسول اهللا . ٢٤١)تي معصیته یكره أن تؤ 
خرج مسیرة ثالثة أمیال أو ثالثة فراسخ صلى ركعتین وكذلك أغلب العلماء 
أشاروا إلى مدة السفر فقیل السفر معروف عند العرب وهو مسیر یوم ولیلة 

.٢٤٢یقصر فیها 
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والقصر أنما شرع تخفیفا للمسلمین اذن دلت اآلیة المباركة على صالة المسافر 
نما یكون في السفر الطویل الذي تلحق منه المشقة غالبا  ٕ .في المدینة وا

:الصالة على المیت : ثامنا 
لِّ وَالَ : ((قال تعالى َلىُتصَ دٍ َع ُهمْ َأَح ْن اتَ ِم اَم َلىَتُقمْ وَالَ َأَبًد رِهِ َع واِإنَُّهمْ َقْب َفرُ ِباللَّهِ َك

ولِ  ُس اُتواهِ وَرَ َم ُقونَ وَُهمْ وَ اذن اآلیة تشیر إلى صالة المیت ] . ٨٤: التوبة )) [ َفاسِ
أن یبرأ من المنافقین )صلى اهللا علیه وآله وسلم( فقد أمر اهللا تعالى رسوله محمد 

وأن ال یصلي على أحد منهم إذا مات وان ال یقوم على قبره لیستغفر له أو یدعو 
حكم عام في كل من  عرف اوله وقد ماتوا وهم كفار وهذله ألنهم كفروا باهللا ورس

.٢٤٣نفاقه 
فقد توفى . أول من صلى الرسول صالة الجنازة علیه ، ولعل أسعد بن زرارة (

فحضر الرسول غسله وكفنه في ، بالمدینة قبل أن یفرغ الرسول من بناء مسجده 
بالبقیع وكان أول ودفنه، وصلى علیه ومشى أمام جنازته ، ثالثة أثواب من برد 

.٢٤٤) من دفن بالبقیع 
ولما نهى اهللا سبحانه وتعالى الصالة على المنافقین وكذلك القیام على قبورهم 

أجاز الصالة على أموات المسلمین والدعاء لهم واالستغفار . والدعاء لهم بالخیر
على  صلوا ( )صلى اهللا علیه وآله وسلم(لهم وفي الحدیث قال رسول اهللا رسول

.  ٢٤٥) صاحبكم 
ومما مر معنا نجد ان االیة الكریمة قد دلت على صالة المیت وهي عند اغلب 

.الفقهاء فرض كفایة لمفهوم االیة كما تقدم 
: صالة الخوف : تاسعًا 
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قد بین اهللا سبحانه وتعالى في صالة المسافر مشروعیة القصر في السفر 
. ا تبین كیفیة صالة الخوف وموضحة لها ثم جاءت آیات بعده. وحال الخوف 

ا: ((قال تعالى َِٕذ ْنتَ وَا مْ ُك تَ ِفیِه ةَ َلُهمُ َفَأَقْم ُهمْ َطاِئَفةٌ َفْلَتُقمْ الصَّالَ ْن َعكَ ِم واَم ُذ ْلَیْأُخ وَ
َتُهمْ  ِلَح اَأسْ واَفِإَذ ُد َج وُنواَس نْ َفْلَیُك مْ ِم ِ وَرَاِئُك ْلتَْأت رَىَطاِئَفةٌ وَ لُّ َلمْ ُأخْ لُّواواُیصَ َفْلُیصَ

َعكَ  ُذواَم ْلَیْأُخ رَُهمْ وَ ْذ َتُهمْ ِح ِلَح دَّ وََأسْ ینَ وَ واالَِّذ َفرُ ُفُلونَ َلوْ َك نْ َتْغ ِتُكمْ َع ِلَح ِتَعِتُكمْ َأسْ وََأْم
یُلونَ  مْ َفَیِم ُك َلْی َلةً َع ْی ةً َم َد َناحَ وَالَ وَاِح مْ ُج ُك َلْی انَ ِإنْ َع مْ َك ىِبُك نْ َأًذ ٍ ِم َطر تُمْ َأوْ َم ْن ُك
ى رْضَ ُعواَأنْ َم مْ َتضَ َتُك ِلَح ُذواَأسْ مْ وَُخ ُك رَ ْذ دَّ اللَّهَ ِإنَّ ِح اِفرِینَ َأَع اًباِلْلَك َذ یًناَع ِه ))[ ُم
كنا مع رسول (فقد ذكر القرطبي سبب نزول هذه االیة قال ] . ١٠٢: النساء 

یهم خالد بن بعسفان فاستقبلنا المشركون عل)صلى اهللا علیه وآله وسلم( اهللا 
الظهر )صلى اهللا علیه وآله وسلم(الولید وهم بیننا وبین القبلة فصلى بنا النبي 

فقالوا قد كانوا على حال لو اصبنا غرتهم قال ثم قالوا تأتي اآلن علیهم صالة هي 
بهذه اآلیة بین الظهر ) (أحب الیهم من ابنائهم وأنفسهم قال فنزل جبرائیل 

. ٢٤٦") یهم فأقمت لهم الصالة واذا كنت ف" والعصر 
وأثناء مراجعتي للمصادر التاریخیة والتفسیریة ولشروح االحادیث وجدت ان 

قد صلى بأصحابه صالة الخوف مرات )صلى اهللا علیه وآله وسلم( النبي 
. على فعلها )رضي اهللا عنهم (متعددة على صفات متنوعة وقد أجمع الصحابة 

الخوف بأحد الطائفتین ركعة والطائفة االخرى مواجهة فقد صلى الرسول صالة
للعدو ، ثم انصرفوا وقاموا في مقام اصحابهم مقبلین على العدو وجاء اولئك ثم 

٢٤٧صلى بهم النبي ركعة ثم سلم ثم قضى هؤالء ركعة وهؤالء ركعة

صلى صالة الخوف )صلى اهللا علیه وآله وسلم( وذكر ان رسول اهللا 
ابن عیینة لیلة االربعاء لثالث خلون من ربیع االول سنة ست ، فخرج غزاة ( 
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رسول اهللا یوم االربعاء واستخلف على المدینة ابن ام مكتوم وأقام بذي قرد یومًا 
فیكون تاریخ اول صالة من صلوات الخوف في السنة . ولیلة 

بها السادسة من الهجرة ، وتكون هذه الصالة من الصلوات التي نزل االمر 
. ٢٤٨) بالمدینة 

ومما تقدم نجد ان صالة الخوف لها اشكال وانواع أحیانًا تكون باتجاه القبلة 
وتارة تكون في غیر اتجاهها ، والصالة تكون رباعیة وأحیانًا تكون ثالثیة 
كالمغرب وتارة تكون ثنائیة كالصبح وصالة القصر وأحیانًا یصلون جماعة أو 

واما عن حكمها فإن اغلب العلماء یصرحون . ملتحمة فرادى اذا كانت الحرب 
وان هذه االیة دلت بشكل صریح على . ٢٤٩على انها واجبة على نحو الكفایة 

. صالة الخوف 
صالة المریض : عاشرًا 

ینَ َأیَُّهاَیا:((قال تعالى ُنواالَِّذ ُلواالَ آَم مْ َتْأُك وَاَلُك مْ َأْم َنُك لِ َبْی َتُكونَ َأنْ ِإالَّ ِباْلَباطِ
ارَةً  نْ ِتَج مْ َترَاضٍ َع ُك ْن مْ َتْقُتُلواوَالَ ِم ُك ُفَس انَ اللَّهَ ِإنَّ َأْن مْ َك اِبُك یًم )) رَِح

] ٢٩: النساء [ 
أشارت اآلیة الى جواز التیمم للمریض الذي ال یستطیع الوضوء بالماء البارد 

وفي . س او العجز لخوفه على نفسه من المرض او لزیادة المرض او تلف النف
اغلب التفاسیر وجدنا شاهدًا على هذا التأویل، إذ احتج عمرو بن العاص بهذه 

حیث امتنع من االغتسال بالماء البارد وحین أجنب فتیمم وصلى، وهذا ( االیة 
صلى اهللا علیه وآله ( في غزوة ذات السالسل خوفًا على نفسه منه فقبل النبي 

مْ تَْقُتُلواوَالَ " ولم یقل شیئًا لقوله تعالى احتجاجه وضحك عنده )وسلم ُك ُفَس ِإنَّ َأْن
انَ اللَّهَ  مْ َك اِبُك یًم . ٢٥٠" ) رَِح
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: أي) وال تقتلوا انفسكم : ( وقد ذكر ابن الجوزي في تفسیره معنى قوله تعالى
ثم یستشهد بما روینا. ال تكلفوا نفسكم عمًال ربما أدى الى قتلها وان كان فرضًا 

. ٢٥١عن عمرو بن العاص في غزوة ذات السالسل 
وعلى ذكر التیمم فإن هنالك آیات كثیرة دلت وبصراحة على كیفیة التیمم 

ینَ َأیَُّهاَیا: ((قوله تعالى: ومنها  ُنواالَِّذ اآَم ُتمْ ِإَذ ةِ ِإَلىُقْم ُلواالصَّالَ سِ وَهُكمْ َفاغْ وُُج
مْ  َیُك ِد رَاِفقِ ِإَلىوََأْی وااْلَم ُح َس مْ وَاْم ُك مْ ِبرُُءوسِ َلُك ُج ْ نِ ِإَلىوََأر َبْی ْع ُتمْ وَإِنْ اْلَك ْن ُنًباُك ُج
وا ُتمْ وَإِنْ َفاطَّهَّرُ ْن ىُك رْضَ َلىَأوْ َم ٍ َع َفر اءَ َأوْ َس دٌ َج مْ َأَح ُك ْن نَ ِم تُمُ َأوْ اْلَغاِئطِ ِم ْس َم الَ
اءَ  واَفَلمْ النَِّس ُد اءً َتِج واَم یدً َفَتَیمَُّم ِع واَطیًِّبااصَ ُح َس مْ َفاْم ُك وِه مْ ِبوُُج یُك ِد هُ وََأْی ْن اِم ُیرِیدُ َم

لَ اللَّهُ  َع مْ ِلَیجْ ُك َلْی نْ َع رَجٍ ِم نْ َح َلِك مْ ُیرِیدُ وَ ُك ِلُیِتمَّ ِلُیَطهِّرَ َتهُ وَ َم مْ ِنْع ُك َلْی مْ َع لَُّك ونَ َلَع ُكرُ َتْش
ینَ : ((اما في قوله تعالى] ٦: المائدة )) [  ونَ َیذْ الَِّذ االلَّهَ ُكرُ َیاًم اِق ُقُعوًد َلىوَ وََع

مْ  ُنوِبِه ونَ ُج َیَتَفكَّرُ ْلقِ ِفيوَ ِ َخ اوَات َرْضِ السََّم ْ بََّناوَاأل ارَ َلْقتَ َم اَخ الً َهَذ اَنكَ َباطِ َح ْب ُس
َنا ابَ َفِق َذ ِ َع فقد استنتج مجموعة من المفسرین ] . ١٩١:آل عمران)) [ النَّار

انما ( ل هذه اآلیة، إذ ذكر صاحب تفسیر الدر المنثورصالة المریض من خال
) هذا في الصالة اذا لم یستطع قائمًا فقاعدًا ،وان لم یستطع قاعدًا فعلى جنبه 

صلى ( كان بي بواسیر فسألت النبي: ( واستدل بحدیث عمران بن حصین قال٢٥٢
قاعدًا  فإن عن الصالة فقال صلي قائمًا فإن لم تستطع ف)اهللا علیه وآله وسلم

. ٢٥٣) لم تستطع فعلى جنب 
ومن خالل ما تقدم نجد ان على المریض ان یصلي لكل صالة ویفعل كل ما 
یقدر علیه ألن اهللا تعالى اعطاه ثالث احوال ، القیام والقعود وعلى الجنوب ، 
وكذلك التیمم فال عذر له أي ال یجوز للمریض ترك الصالة ، لهذا أشار اهللا 

ُ : ((ي محكم كتابه حیث قالتعالى ف ْهر انَ َش ضَ يرََم زِلَ الَِّذ ْآنُ ِفیهِ ُأْن ىاْلُقر ُهًد
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ٍ ِللنَّاسِ  َبیَِّنات نَ وَ ىِم َقانِ اْلُهَد ْ نْ وَاْلُفر دَ َفَم ِه مُ َش ُك ْن َ ِم هُ الشَّْهر ْم نْ َفْلَیصُ َم انَ وَ َك
ا رِیضً َلىَأوْ َم ٍ َع َفر دَّةٌ َس نْ َفِع َ َأیَّامٍ ِم ر مُ اللَّهُ ُیرِیدُ ُأَخ َ ِبُك ر مُ ُیرِیدُ وَالَ اْلُیْس َ ِبُك ر اْلُعْس
ُلوا ِم ِلُتْك دَّةَ وَ وااْلِع بِّرُ ِلُتَك َلىاللَّهَ وَ اَع مْ َم اُك مْ َهَد لَُّك َلَع ونَ وَ ُكرُ ]. ١٨٥:البقرة )) [ َتْش

صالة االستسقاء : احدى عشر 
ل الغیث على البالد انزا: وهو استفعال من طلب السقیا أي( معنى االستسقاء 

والعباد  یقال سقى اهللا عباده الغیث وأسقاهم ، واستسقیت فالنا اذا طلب منه أن 
.٢٥٤) یسقیك 

اذن هي الصالة التي تقام عند انحباس المطر، إذ یطلب الناس فیها من اهللا 
وقد علل . المطر لكي یرتفع الجفاف والقحط ولكي یسقى الزرع بماء المطر 

شیوع المعاصي وكفران النعم ومنع الحقوق ( انحباس المطر الى بعض العلماء 
والتطفیف في المكیال والمیزان والظلم وترك االمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

) وغیر ذلك مما یوجب غضب الرحمن الموجب لحبس االمطار ... ومنع الزكاة 
٢٥٥ .

صي والتقرب له من خالل وقد بین اهللا تعالى ان االبتعاد عن الذنوب والمعا
االستغفار والدعاء والقیام بالواجبات من اعظم اسباب نزول الخیر والبركة ، قال 

واَفُقْلتُ :((تعالى ِفرُ َتْغ مْ اْس بَُّك انَ ِإنَّهُ رَ فَّارًاَك لِ . َغ سِ ُیرْ
اءَ  مْ السََّم ُك َلْی رَارًاَع ْد مْ .ِم ُك ْد ِد ُیْم وَالٍ وَ َبِنینَ ِبَأْم لْ وَ َع َیجْ مْ وَ ٍ َلُك نَّات َعلْ َج َیجْ وَ

مْ  َهارًاَلُك َیا: ((وقوله تعالى]  . ١٢- ١٠: نوح )) [ َأْن مِ وَ واَقوْ ِفرُ َتْغ مْ اْس بَُّك ُتوُبواُثمَّ رَ
هِ  لِ ِإَلْی سِ اءَ ُیرْ مْ السََّم ُك َلْی رَارًاَع ْد مْ ِم ُك َیزِْد مْ ِإَلىُقوَّةً وَ ِتُك َ ُقوَّ لَّوْاوَال ینَ تََتوَ رِِم جْ هود [ ))ُم
ان قوم نوح لما كذبوه زمانًا طویًال ( وقد جاء في تفسیر اآلیة االولى ] . ٥٢: 

حبس اهللا عنهم المطر وأعقم ارحام نسائهم أربعین سنة فهلكت اموالهم واوالدهم 
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ومواشیهم فقال لهم نوح استغفروا ربكم من الشرك أي استدعوا المغفرة بالتوحید 
وروى عن عمر .یرسل السماء علیكم مدرارًا 

انه خرج یستسقي بالناس فلم یزد على االستغفار حتى رجع ) رضي اهللا عنه ( 
فقیل له ما سمعناك استسقیت فقال طلبت الغیث بمجادیح السماء التي یستنزل بها 

. ٢٥٦... " ) استغفروا ربكم انه كان غفارًا " القطر ثم قرأ 
نزول المطر وكذلك اثبات صالة اذن دلت االیات على ان االستغفار سبب ل

. االستسقاء 
وقال له یا )صلى اهللا علیه وآله وسلم( جاء الى رسول اهللا ( ویروى ان اعرابي 

یجر رداءه حتى ) (رسول اهللا أتیناك وما لنا بعیر یئط وال صغیر یغط ، فقام 
بو طالب لو كان ا)صلى اهللا علیه وآله وسلم( صعد المنبر فدعا فسقي ثم قال 

فقال یا رسول اهللا كأنك ترید قوله )(حیًا لقرن عیناه من ینشدنا قوله فقام علي 
:

وأبیض یستسقي الغمام بوجهه         ثمال الیتامى عصمة لالرامل  
.٢٥٧) أجل ) صلى اهللا علیه وآله وسلم( فقال رسول اهللا 

ستسقى عند احجار الزین قریبًا من ا) ( صلى اهللا علیه وآله وسلم( ویروى انه 
الزوراء وهي خارج باب المسجد یدعى الیوم باب السالم ، ویروى انه استسقى في 
بعض غزواته لما سبقه المشركون الى الماء فأصاب المسلمین العطش فشكوا الى 

. ٢٥٨) )صلى اهللا علیه وآله وسلم( رسول اهللا 
عند الرسل واالنبیاء فقد ذكر القرآن وان صالة االستسقاء كانت معروفة

فقد ( استسقى لقومه ، وكذلك قصة سلیمان مع النملة ) (الكریم ان موسى 
نملة قد رفعت قائمة من ) (خرج مع اصحابه ألجل صالة االستسقاء فرأى 
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الهي نحن خلق من خلقك مما ال غنى لنا عن : قوائمها باتجاه السماء وتقول 
ارجعوا : ألصحابه ) (بذنوب بني آدم  فقال النبي سلیمان رزقك فال تهلكنا

. ٢٥٩) فقد سقیتم وبعیركم 
اذن مما تقدم نستطیع ان نقول ان المعاصي والذنوب وكثرة الخطایا وقلة 

األمطارالدعاء واالستغفار وعدم اطاعة أوامر اهللا تعالى سبب رئیس لحبس 
ب االستغفار وترك المعاصي حتى یرضى والبركات لهذا اشارت اآلیتان الى وجو 

وفي الوقت نفسه اشارت وبشكل واضح الى .  اهللا عنا ویزید لنا ببركات السماء
صالة االستسقاء والى رحمة اهللا تعالى وان هذه الصالة هي من السنن المستحبة 

. لدى جمیع العلماء والتي یعمل بها في اوقات الجفاف او قلة االمطار 
ة اآلیات او الكسوف والخسوف صال: اثنى عشر 

ان معنى الكسوف او الخسوف هو احتجاب ضوء الشمس او القمر تقول 
كسف القمر یكسف كسوفًا وكذلك الشمس كسفت تكسف كسوفًا ذهب ضوؤها ( 

وكسفت اذا تغیرت وكسفت الشمس وخسفت بمعنى واحد ، ویكون .واسودت
ا: ((تعالىقال .  ٢٦٠) الكسوف للشمس والخسوف للقمر  َم َنَعَناوَ لَ َأنْ َم سِ ُنرْ

 ِ َیات ْ ذَّبَ َأنْ ِإالَّ ِباآل ُلونَ ِبَهاَك َوَّ ْ َنااأل ودَ وَآتَْی رَةً النَّاَقةَ َثُم ْبصِ واُم اِبَهاَفَظَلُم َم لُ وَ سِ ُنرْ
 ِ َیات ْ یًفاِإالَّ ِباآل وِ وعن ابن عباس قال سأل اهل مكة ] . ( ٥٩: االسراء )) [ َتخْ
ان یجعل لهم الصفا ذهبًا وان ینحي عنهم )صلى اهللا علیه وآله وسلم( النبي 

الجبال فیزرعوها فقیل له ان شئت ان تستأني بهم وان شئت تؤتهم الذي سألوا فإن 
وما منعنا ان " كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم قال بل استأني بهم فأنزل اهللا 

. ٢٦١" ) نرسل باآلیات اال ان كذب بها االولون 
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إذ فسرها ابو حیان بأنها آیات " وما نرسل باآلیات اال تخویفًا " وفي قوله 
والظاهر ان االیات االخیرة غیر االیات االولى : ( الكسوف والخسوف ، إذ قال

لوحظ في ذلك وصف االقتراح وفي هذه وصف غیر المقترحة وهي آیات معها 
والصواعق وما یجري مجرى ذلك إمهال ال معالجة كالكسوف والرعد والزلزلة 

ونیران تظهر في بعض البالد وغور ماء العیون وزیادتها على الحد حتى تغرق 
. ٢٦٢) بعض االرضیین 

فقال الناس ) ( (ویروى ان الشمس قد انكسفت یوم مات ابراهیم ابن النبي 
الشمس ان)صلى اهللا علیه وآله وسلم( : انكسفت لموت ابراهیم فقال رسول اهللا 

والقمر آیتان من آیات اهللا ال ینكسفان لموت أحد وال لحیاته فإذا رأیتموهما فادعوا 
. ٢٦٣) اهللا وصلوا حتى ینجلي 

في السنة الخامسة حین )علیه الصالة والسالم ( وقد صلى رسول اهللا محمد 
خسف القمر فصلى بأصحابه صالة الخسوف حتى انجلى القمر وصارت الیهود 

وكان من سننه اذا كسفت الشمس . ٢٦٤بالطساس ویقولون سحر القمر تضرب 
رجًال فنادى ان الصالة )صلى اهللا علیه وآله وسلم( أمر رسول اهللا (

والمشهور عند الفقهاء والمحدثین ان صالة الكسوف سنة مؤكدة . ٢٦٥)جامعة
. ٢٦٦وقیل انها واجبة عند بعض المذاهب 

یة الكریمة دلت وبشكل مباشر على صالة الكسوف ومما تقدم نجد ان اآل
والخسوف وانها انذار من قبل اهللا سبحانه وتعالى قبل وقوع الیوم اآلخر یرید منها 
تخویف االنسان حتى یرجع الى الخالق الواحد وعبادته في السراء والضراء ، ألنه 

. ال مفر وال ملجأ اال الیه 
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الخاتمـــة  
:ا البحث الى مجموعة من النتائج المهمة وهي لقد توصلت من خالل هذ

وجدت ان موضوع الصالة یحتاج في كل عصر الى تجدید وصیاغة والى . ١
فهم هذه المادة من خالل السیاق القرآني ، ألنها متجددة كما هو القرآن في كل 

. عصر ، والنها الركن األساسي في االسالم 
غة القدماء والمعاصرین في اشتقاق لفظ نجد من خالل الدراسة تردد علماء الل. ٢
أو ) الصلوین ( أو ) صالء ( أو ) صال ( هل هو من الدعاء أو ) الصالة ( 
ولكن االرجح ان تكون لفظة الصالة لفظة بابلیة جعلت اسمًا لعبادة ). اللزوم(

) (ودخلت الى العربیة منذ هجرة اسماعیل ) (معینة في شریعة ابراهیم    
عن ابراهیم انه اسكن قسمًا من ذریته عند البیت )عز وجل ( اهللا وقد حكى

اذن هي لیست عربیة وال عبرانیة وانما هي من اصل . الحرام لیقیموا الصالة 
). (بابلي سمیت بها عبادة ابراهیم

هناك ترابط بین معنى الصالة في اللغة واالصطالح فالدعاء والتعظیم و . ٣
دلت على لفظ الصالة وقد اطلقت على الصالة من باب اللزوم واالستغفار كلها

. تسمیة الخاص بإسم العام 
نجد ان اآلیات من السور المكیة والمدنیة التي أشارت الى فرض الصالة قد . ٤

ألنها حق ) (أكدت فرض الصالة على جمیع االنبیاء والرسل منذ خلق آدم 
والنها )لى اهللا علیه وآله وسلمص( الى عصر خاتم االنبیاء محمد . اهللا تعالى 

. أول فریضة بعد االخالص بعبادة اهللا تعالى 
من خالل دراسة تاریخ الصالة فقد مرت بمراحل مختلفة منها وجوب قیام . ٥

وتأسي المسلمین به ثم )صلى اهللا علیه وآله وسلم( اللیل على النبي محمد 
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ان الرسول كان قبل االسراء فرض صالة ركعتین بالغداة وركعتین بالعشي حیث
حیث مثل هذا الرأي اكثر العلماء وكانت هذه الصالة هي الصالة . یصلي قطعًا 

ولعل الحكمة من فرض الصالة )رضي اهللا عنها ( المفروضة في حیاة خدیجة 
في بدایة الدعوة أي العصر المكي هي لتقویة الصلة بین العبد وربه وللتذكیر 

فلو تركوا بغیر تنبیه . ولداللة ضعف االنسان امام صنع  اهللا بالصانع لهذا العالم 
. لكانوا على ما كانت علیه االقوام الغابرة

ومن خالل االدلة التي ذكرناهــــا في بدایة البحث نجد ان رحلة االسراء . ٦
والمعراج كانت قبل الهجرة بسنة او سنة وشهرین إذ فرضت الصلوات الخمسة في 

. كي اواخر العهد الم
احصیت الدراسة عشرة الفاظ والتي استعملها القرآن الكریم في معنى الصالة . ٧

القیام ، الركوع ، السجود ، والقنوت ، الحسنات : وهذه االلفاظ أو االسماء هي 
وهي كلها تدل على اعمال االنسان في الصالة وقد درست من الناحیة اللغویة 

من اطالق هذه االلفاظ على معنى والتفسیریة للوصول الى الغرض االساسي
. الصالة 

من خالل دراسة البحث وجدنا ان للصالة وجوهًاَ◌ ونظائر وقد أحصینا ثمان . ٨
وهذا من معجزات ) الصالة ( عشر وجهًا من المعاني التي ارادها القرآن من لفظ 

. یة السیاق القرآني لآلیة حیث تنوع في تقاسیمها و عبارتها المتنوعة ما بین كل آ
أشارت اآلیات القرآنیة الى انواع الصلوات وكان حدیثًا مجمًال وفي بعضها . ٩

صلى اهللا ( اآلخر فیه شيء من البیان وترك الباقي الحادیث رسول اهللا محمد 
وذلك لتأكید الترابط . حیث فسرت وبینت حقیقة هذه االنواع )علیه وآله وسلم

. ا بین الكتاب والسنة ووجوب العمل بینهم
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أوجدت الدراسة ان هنالك عالقة بین جمیع الصلوات االثنتى عشر والتي . ١٠
جاءت في القرآن الكریم حیث منها في حكم الواجب والسنة والمستحب وهذه 
العالقة هي عبادة االنسان لخالقه في السراء والضراء ، الن الصالة كمعدن 

فأوجبت هذه العالقة محبة الرادیوم مصدر لالشعاع ومولد ذاتي للنشاط االنساني
. االنسان لخالقه 

الهوامش
. ١٤٥/ ٣ج : الكافي . ١
١٦٦/ ٣تهذیب اآلثار مسند علي ج: وینظر٦٢/ ٧تاریخ مدینة دمشق ج. ٢

. ٢٠٥/ ٧دالئل النبوة ج: و ینظر
. ١٥٤/ ١مختار الصحاح ج: وینظر ٤٦٤/ ١٤لسان العرب ج: ینظر . ٣
.٣٠٠/ ٣ج: مقاییس اللغة :ینظر . ٤
. ٣٦٣/ ٢شرح فتح القدیر ج: وینظر ٥٢/ ٤ج: مجمع الزوائد . ٥



١٤١

محمد محمود محمدالمدرس المساعـد
الصالة وأنواعها في القرآن الكریم

: وینظر ٣٠٠/ ٣مقاییس اللغة ج: وینظر ١٦٥/ ١٢ج: تهذیب اللغة . ٦
أنیس الفقهاء في تعریفات االلفاظ :، وینظر٢٨٥مفردات في غریب القرآن 

.١/٦٧المتداولة بین الفقهاءج
. ٢٥٥: معجم الفاظ الفقه الجعفري : وینظر ٤٦٦/ ١٤ج :لعربلسان ا. ٧
. ١٦٦/ ١٢ج : تهذیب اللغة . ٨
: وینظر ) ٤٦٤/ ١ج ) ( ١٤٩٧( صحیح البخاري ، كتاب الزكاة رقم . ٩

. ٩٦/ ٥ج : حلیة االولیاء 
. ٤٦٤/ ١٤ج : لسان العرب . ١٠
١٦٦/ ١٢ج : یب اللغة تهذ: وینظر٤٦٤/ ١٤نفس المصدر السابق ج . ١١

 .
. ٢٨٥: المفردات في غریب القرآن . ١٢
انیس : وینظر ١٦٦/ ١٢تهذیب اللغة ج: وینظر ٦/٢٤٠٢ج:الصحاح . ١٣

. ٦٧/ ١الفقهاء ج
. ٢٢٣/ ١ج : دیوان االعشى : ینظر . ١٤
. ٤٦٤/ ١٤ج : لسان العرب : ینظر . ١٥
.٤٦٦/ ١٤ج : نفس المصدر السابق . ١٦
. ٦٨/ ١ج : انیس الفقهاء : ینظر . ١٧
. ٤٦٦/ ١٤ج : لسان العرب . ١٨
. ١٢: تاریخ الصالة في االسالم . ١٩
. ٢١: روح الصالة في االسالم . ٢٠
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١٨٢: التطور الداللي بین لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكریم : ینظر . ٢١
 .

. ١٨٣- ١٨٢: نفس المصدر السابق . ٢٢
.٢٩: فلسفة الصالة . ٢٣
.٢٩- ٢٨: نفس المصدر السابق . ٢٤
. ١٧٥: التعریفات . ٢٥
. ٤٦١: التعاریف . ٢٦
. ٣٦/ ١ج : وینظر فتح القدیر ١٢٠/ ١ج : مغني المحتاج . ٢٧
. ٢٥/ ١ج : زاد المسیر . ٢٨
. ٢٣٤/ ١ج : التحریر والتنویر . ٢٩
. ٣٠: فلسفة الصالة . ٣٠
. ١٢: الصالة في االسالم تاریخ. ٣١
. ١٩: نفس المصدر السابق . ٣٢
. ٣٧: فلسفة الصالة . ٣٣
٢٥٣/ ١ج : وینظر تفسیر الثوري ٩٩/ ٢٣ج : تفسیر الطبري : ینظر . ٣٤

.
. ٤٥٧/ ٢ج: تفسیر ابن كثیر : ینظر . ٣٥
. ٣٧١/ ٩ج : تفسیر القرطبي . ٣٦
. ٢٦: تعظیم قدر الصالة . ٣٧
. ٤١: فلسفة الصالة .٣٨
. ٨٩/ ١٦ج : تفسیر روح المعاني . ٣٩
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وینظر السیرة ٧٣: وینظر الرحیق المختوم ٤٣٠/ ١ج : السیرة الحلبیة . ٤٠
. ٨٢/ ٢النبویة البن هشام ج 

. ٧٣: الرحیق المختوم . ٤١
. ٦٥/ ١ج : تلخیص التمهید . ٤٢
. ٤٣٠/ ١ج : السیرة الحلبیة . ٤٣
. ٨٣/ ٢ج : لسیرة النبویة البن هشام ا. ٤٤
. ١٣٥/ ١ج : البیان في عد آي القرآن : ینظر . ٤٥
/ ٢ج : ، صحیح ابن خزیمة ٥٤٨/ ٢ج : المستدرك على الصحیحین . ٤٦

١٧١.
. ١٢٤/ ٢٩ج : تفسیر الطبري . ٤٧
. ١٢٤/ ١٠ج : ینظر مجمع البیان . ٤٨
. ١٠/١٢٤ج : نفس المصدر السابق . ٤٩
. ١٢٤/ ١٠ج : نفس المصدر السابق . ٥٠
. ٢٠٤/ ١٠ج : وینظر تفسیر القرطبي ١٨٢/ ٥ج : الدر المنثور . ٥١
. ٢٠٥/ ١٠ج : تفسیر القرطبي . ٥٢
وینظر السیرة ٧٩/ ٢ج : وینظر السیرة الحلبیة ٣٤/ ٣ج : زاد المعاد . ٥٣

. ١٩٢: محمد وینظر حیاة٢٤٥/ ٢ج : النبویة البن هشام 
. ٧١/ ٢ج : السیرة الحلبیة . ٥٤
والرحیق المختوم ١٠/٢١٠ج :وتفسیر القرطبي ٣/٤٢ج :یراجع زاد المعاد . ٥٥

 :١٢٩.
. ١٢٩: وینظر الرحیق المختوم ٢٣/ ٢ج : تاریخ الیعقوبي : ینظر . ٥٦
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.٤٢/ ٣ج : زاد المعاد . ٥٧
.٢٠٨/ ١٠ج : تفسیر القرطبي . ٥٨
. ١٨: االعجاز بین النظریة والتطبیق . ٥٩
.٢٢١٠/ ٤ج : في ظالل القرآن . ٦٠
. ٨٧: علل الشرائع . ٦١
ج : وینظر المسند المستخرج على الصحیح ٤٧٩/ ١ج : صحیح مسلم . ٦٢

٢٨٢/ ٢ .
/ ١ج : وینظر صحیح ابن خزیمة ٤٤٧/ ٦ج : صحیح ابن حبان . ٦٣

. ١٤٤/ ١ج : وموارد الظمآن ١٥٧
.٤٦٠/ ٣ج : تفسیر الكشاف . ٦٤
. ٤٩٦/ ١٢ج : لسان العرب . ٦٥
.٢٣١/ ٥ج : معجم العین . ٦٦
/ ٥ج : وینظر تفسیر البیضاوي ١٠٢/ ٢٩ج : تفسیر روح المعاني . ٦٧

٤٠٤.
.١٢٣/ ١٠ج : مجمع البیان في تفسیر القرآن . ٦٨
.٥٧–٥٦: اسرار الصالة املى . ٦٩
.  ١٣٣/ ٨ج : ن العرب لسا. ٧٠
.١٠٧/ ١ج : مختار الصحاح . ٧١
.١٦١/ ١ج : الكشاف : وینظر ٤٥٢/ ٨ج : ینظر زاد المسیر . ٧٢
.٣٤٥/ ١ج : تفسیر القرطبي . ٧٣
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: یراجع كتاب الصالة الجامع لروایات حریز بن عبد اهللا السجستاني الكوفي . ٧٤
.٣٤/ ١ج : ي ، وینظر احكام القرآن البن العرب٢١٠

. ١٩٥/ ٥ج : جامع احادیث الشیعة . ٧٥
. ٤١٦/ ١ج : وینظر معجم الوسیط ٢٠٤/ ٣ج : ینظر لسان العرب . ٧٦
/ ٣ج : ، وینظر المحرر الوجیز ٧٣/ ١٤ج : ینظر تفسیر الطبري . ٧٧

. ١٧١/ ١٩ج : ، وینظر تفسیر الكبیر ٣٧٦
.٧٣/ ١٤ج : نفس المصدر السابق . ٧٨
. ١٧١/ ١٩ج : ینظر بالتصرف التفسیر الكبیر . ٧٩
٩ج : ، ویراجع تفسیر ابن ابي حاتم ١٣٧/ ١٩ج : ینظر روح المعاني . ٨٠

 /٢٨٢٨ .
.٢٢٧/ ٥ج : جامع احادیث الشیعة . ٨١
. ٧٠: اسرار الصالة آملى . ٨٢
. ٣٠٨/ ٤ج : لسان العرب . ٨٣
. ٣١٣/ ١ج : ینظر المعجم الوسیط و ٩٤/ ١٠ج : تهذیب اللغة . ٨٤
٤٥٧/ ١ج : كتاب الكلیات : وینظر ٤٣١/ ٤ج : فتح القدیر : ینظر . ٨٥

/ ١ج : تفسیر الجاللین : و ینظر ٦٤/ ١ج : جمهرة اللغة : وینظر 
٦٠٢ .

، وینظر المفردات في غریب ٣٣٩/ ٢ج : ینظر تفسیر البیضاوي . ٨٦
.٩٧:القرآن

، ١١/ ١٠ج : ، وینظر مجمع البیان ٥٣٦/ ٤ج : شاف ینظر الك. ٨٧
. ٤٥٧/ ١ج : وینظر كتاب الكلیات 
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/ ٥ج : ، و ینظر تفسیر السمعاني ٢٧٧/ ٨ج : ینظر زاد المسیر . ٨٨
٤٣٥.

ج : ، وینظر الترغیب والترهیب ١٠٠/ ١ج : المغني عن حمل االسفار . ٨٩
.١٤٧/ ١ج : وینظر احیاء علوم الدین ٢٠٤/ ١

.٦٥٦/ ٢ج : ینظر المعجم الوسیط . ٩٠
. ٢٦/ ٥ج : ینظر لسان العرب . ٩١
. ٣٦: التعریفات . ٩٢
.٢٦٢/ ١ج : ینظر تفسیر مجاهد . ٩٣
.٣٤٩/ ٣ج : ، وینظر زاد المسیر ١٦٩٢/ ٥ج :تفسیر ابن ابي حاتم. ٩٤
/ ٤ج : م التنزیل ، وینظر  التسهیل لعلو ١٧٥/ ٥ج : المحرر الوجیز . ٩٥

. ٢٣٠/ ٤ج : وینظر تفسیر البغوي ٦٨
ج : ، المسند المستخرج على صحیح مسلم ٣٨٤/ ١ج: صحیح البخاري . ٩٦

. ٢٠٠/ ٣ج : ، صحیح ابن حبان ٣٥٢/ ٢
. ٣٦١/ ١ج : زاد المسیر . ٩٧
. ١٧٥/ ٢٨ج : تفسیر الكبیر . ٩٨
. ٢٢٠/ ١ج : مختار الصحاح ، وینظر ١٣٠/ ١ج : لسان العرب . ٩٩

. ٣٦٨/ ١ج: : ، وینظر تفسیر مجاهد ٤٦٤/ ١ج : تفسیر السعدي . ١٠٠
: تفسیر التسهیل لعلوم التنزیل : ، وینظر ٦٤١/ ٢ج : ینظر الكشاف . ١٠١

. ٢/١٧٧ج 
: ، وینظر غریب القرآن البن السجستاني ٧٤/ ٢ج : لسان العرب . ١٠٢

٣٧٢ .
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. ٢٤٧: النزول اسباب. ١٠٣
. ٤١٣: ینظر المفردات في غریب القرآن . ١٠٤
. ٥٢٣/ ٤ج : المحرر الوجیز . ١٠٥
٧٢: اسرار الصالة آملى : ، وینظر١٠٦: اسرار الصالة محسن قرائتي . ١٠٦

 .
.  ٤٤/ ٧ج : االحادیث المختارة . ١٠٧
.٤٨/ ٤ج : تفسیر ابن كثیر . ١٠٨
.٢١/ ١٣ج : لسان العرب . ١٠٩
.١٨٥- ١٨٤/ ٣٤ج : تاج العروس . ١١٠
، وینظر لباب النقول في اسباب ١/٣٩٣ج:العجاب في بیان االسباب . ١١١

. ٢٩: النزول 
.٢٢١/ ١ج : ، وینظر المحرر الوجیز ١٥٥/ ١ج : زاد المسیر . ١١٢
. ٢٢١/ ١ج : محرر الوجیز . ١١٣
. ١١٦/ ١٣ج : لسان العرب . ١١٤
. ١٢٩: ینظر لباب النقول في اسباب النزول . ١١٥
٣ج : ، وینظر احكام القرآن البن العربي ٢١٢/ ٣ج : محرر الوجیز . ١١٦

 /٢٧.
، سنن ١٩٦/ ١ج : ، سنن ابن ماجة ٢٠٩/ ١ج : صحیح مسلم . ١١٧

.٤٦٦/ ٢ج : البیهقي الكبرى 
١٥٧/ ١٢ج : ، وینظر روح المعاني٣٩١/ ١ج : تفسیر السعدي . ١١٨

. ١٠٩/ ٩ج : وینظر تفسیر القرطبي 
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. ١١٩/ ١ج : مختار الصحاح . ١١٩
.٦٤/ ١ج : نفس المصدر السابق . ١٢٠
. ١٢٥: التعریفات . ١٢١
.٢٩٣/ ١ج : زاد المسیر . ١٢٢
. ٤٧٧/ ٣ج : تفسیر الكشاف . ١٢٣
. ٢٠٢/ ٤ج : تفسیر السمعاني . ١٢٤
.١٤/ ١٤ج : بي تفسیر القرط. ١٢٥
. ٨٣/ ١ج : نزهة االعین النواظر . ١٢٦
. ٣٤٢/ ٦ج : تفسیر البحر المحیط . ١٢٧
:، وینظر تفسیر مقاتل بن سلیمان١/١٩ج :احكام القرآن البن العربي . ١٢٨

.٢٨/ ١ج 
، وینظر كشف السرائر في معنى الوجوه ٣٩٤:نزهة األعین النواظر . ١٢٩

. ١٠٤: ئر واالشباه والنظا
. ٣٩٤: نزهة االعین النواظر : ، وینظر ١٠٦: ینظر كشف السرائر . ١٣٠
/ ١ج : ، وینظر زاد المسیر ٥٥٦/ ١ج : ینظر تفسیر البیضاوي . ١٣١

/ ١ج : وینظر تنویر المقابس من تفسیر ابن عباس ٣٩٨/ ٦و ج ١٦٣
٣٥٥ .

. ١٦٣/ ١ج : زاد المسیر . ١٣٢
. ١٠٦: ئر كشف السرا. ١٣٣
. ٤٣١/ ١ج : تفسیر البیضاوي . ١٣٤
. ١٢٢/ ٣ج : ، وكنز العمال ٢٥٥/ ١٢ج : المعجم الكبیر . ١٣٥
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. ٣٩٨/ ٦ج : زاد المسیر . ١٣٦
. ١٣١/ ١ج : تفسیر البغوي . ١٣٧
. ٣٩٥: ، وینظر نزهة االعین النواظر ١٠٥: ینظر كشف السرائر . ١٣٨
وینظر ٥٠٠/ ٢ج : من حرز االماني في القراءات السبع ابراز المعاني . ١٣٩

. ٢٤٩/ ١ج : دالئل االعجاز 
:، وینظر المفردات في غریب القرآن١١/١٦ج :ینظر تفسیر الطبري . ١٤٠

. ١/٢٨٥ج 
.  ٣٩٥: ، وینظر نزهة االعین النواظر ١٠٦: ینظر كشف السرائر .١٤١
٣٢١/ ٢ج : فسیر البغوي ، وینظر ت٥/ ١١ج : ینظر تفسیر الطبري .١٤٢

.
.١٦٨/ ٣ج : تفسیر البیضاوي .١٤٣
.٣٩٥: ینظر نزهة االعین النواظر .١٤٤
. ١٤٢: لباب النقول في بیان اسباب النزول .١٤٥
/ ١٥ج : ، وینظر تفسیر روح المعاني ١٤٢/ ٣ج : تفسیر البغوي .١٤٦

١٩٤.
. ١٠٦: ینظر كشف السرائر .١٤٧
:ر المقابس من تفسیر ابن عباس، وینظر تنوی٦/١٧٢ج :روح المعاني .١٤٨

. ١/٩٦ج 
. ١٠٦: ، وینظر كشف السرائر ٣٩٥: ینظر نزهة االعین النواظر .١٤٩
، ٩٩/ ٢٨ج : ، وینظر تفسیر الطبري ٩٧/ ١٨ج : تفسیر القرطبي .١٥٠

. ٤٣٤/ ٥ج : وینظر تفسیر السمعاني 
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/ ٤ج : ، وینظر الكشاف ٢١/ ٢٠ج : ینظر نفس المصدر السابق .١٥١
٧٤٢.

.٧٤٢/ ٤ج : تفسیر الكشاف .١٥٢
، وینظر تفسیر تنویر المقابس من تفسیر ٢١/ ٢٠ج : تفسیر القرطبي .١٥٣

. ٥٠٨/ ١ج : ابن عباس 
. ٣٩٦: ینظر نزهة االعین النواظر .١٥٤
.٤٤٧/ ٢ج : زاد المسیر .١٥٥
/ ٢ج : زاد المسیر : ، وینظر ٢٥٣/ ٢ج : ینظر المحرر الوجیز .١٥٦

٤٤٨.
٤٦٠/ ١ج : وسنن البیهقي الكبرى ١٥٢/ ١ج : لكبرى سنن النسائي ا.١٥٧

. ٢٥٦/ ١ج : وینظر فتح القدیر ٤١٢/ ١ج : ، واالتقان 
/ ١ج : ، وینظر تفسیر النسفي ٥٤٥/ ١ج : ینظر تفسیر ابن كثیر .١٥٨

٢٤٤.
/ ٣ج : بصائر ذوي التمیز : ، وینظر ٣٥٨/ ١ج :تفسیر السمرقندي.١٥٩

. ٥٤٥/ ١ج : ثیر ، وینظر تفسیر ابن ك٤٣٧
. ٤٣٧/ ٣ج : ینظر بصائر ذوي التمیز .١٦٠
.٢٤١/ ١ج : االتقان في علوم القرآن .١٦١
: ، وینظر لباب النقول في بیان اسباب النزول ٦٥٩/ ٢ج :الدر المنثور.١٦٢

.٢٤١/ ١ج : ، وینظر االتقان في علوم القرآن ٨١
٣ج :وي التمیز ، وینظر بصائر ذ٣٩٦/ ١ج:ینظر نزهة االعین النواظر .١٦٣

 /٤٣٧.
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/ ١ج : ، وینظر االتقان ١٢٢:  لباب النقول في بیان اسباب النزول .١٦٤
٤١٢.

. ٤٣٨/ ٣ج : ینظر بصائر ذوي التمیز .١٦٥
١٧ج : ، وینظر روح المعاني ٣٩٥/ ١ج : ینظر نزهة االعین النواظر .١٦٦

.٤١٢/ ١ج : ، وینظر االتقان ١٦٣/ 
/ ١ج : ، وینظر االتقان ٢٨٥/ ١ج :آنینظر المفردات في غریب القر .١٦٧

٤١٢.
.١٧٦/ ١٧ج : ، وینظر تفسیر الطبري ١٦٣/ ١٧ج :روح المعاني.١٦٨
. ٧١/ ١٢ج : ینظر تفسیر القرطبي .١٦٩
. ٥٢٧/ ٥ج : ینظر المحرر الوجیز .١٧٠
.  ١٠٦/ ٣٢ج : ینظر تفسیر الكبیر .١٧١
. ٢٤٤/ ٩ج : زاد المسیر .١٧٢
.٤٣٨/ ٣ج: ینظر بصائر ذوي التمیز .١٧٣
. ٢٨٦: ینظر المفردات في غریب القرآن .١٧٤
.٢٠٥/ ٣٠ج : تفسیر الكبیر .١٧٥
.١٠٥: ، وینظر كشف السرائر ٣٩٥: ینظر نزهة االعین النواظر .١٧٦
. ٢٥٢/ ٥ج : ینظر تفسیر البحر المحیط .١٧٧
. ٤١٢/ ١ج : ، وینظر االتقان ١٤٩/ ٤ج : ینظر زاد المسیر .١٧٨
.  ٣٥٢/ ٣ج : ، وینظر زاد المسیر ٢٠٧/ ٢ج : ینظر الكشاف .١٧٩
.٤٠٠/ ٧ج : ینظر تفسیر القرطبي .١٨٠
. ١٢٨/ ١٥ج : تفسیر الكبیر .١٨١
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.٢٨٦: مفردات في غریب القرآن .١٨٢
.١١٧/ ١ج : ، وینظر روح المعاني ٢٥/ ١ج : ینظر زاد المسیر .١٨٣
/ ٣ج : ، وینظر تفسیر السمعاني ٣٠٣/ ١٠ج :ینظر تفسیر القرطبي.١٨٤

٢٦٧
. ٢٩/ ١ج : ،وینظر احكام القرآن للجصاص ٢/٦٤١ج :نظر الكشافی.١٨٥
٤ج : ، وینظر تفسیر البیضاوي ١٩٣/ ٦ج : ینظر تفسیر ابي السعود .١٨٦

 /٢٠٠   .
.٢١٢/ ٣ج : ،وینظر المحرر الوجیز ١٢/١٥٦ج:ینظر روح المعاني.١٨٧
. ٢١٢/ ٣ج : ینظر المحرر الوجیز .١٨٨
.   ١٦٨/ ٤ج : ظر زاد المسیر ، وین٣/٢١٢ج:نفس المصدر السابق.١٨٩
.١٥٧/ ١٢ج : روح المعاني .١٩٠
. ٥٣٦: المفردات في غریب القرآن .١٩١
، وینظر ٣٥٣/ ٥ج : ، وینظر فتح القدیر ٤٤١/ ٨ج : زاد المسیر .١٩٢

. ٤٣١/ ٤ج : تفسیر البغوي 
. ٢٢٧/ ٤ج : ینظر تفسیر البیضاوي .١٩٣
.٧٢/ ٣ج : تفسیر القرطبي .١٩٤
. ٢٥١/ ٣ج : فتح القدیر .١٩٥
. ٢٥١/ ٣ج : نفس المصدر السابق .١٩٦
.١٩٨/ ٩ج : ینظر مجمع البیان .١٩٧
.١٠٠٢/ ٣ج : معارج القبول . ١٩٦/ ٧ج : عمدة القارىء .١٩٨
.١٠٦/ ٨ج : روح المعاني .١٩٩
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. ١٥٨/ ٣ج : زاد المسیر .٢٠٠
.٧٥/ ١ج : ، وینظر زاد المسیر ١٦١/ ١ج : الكشاف .٢٠١
. ٧٧/ ١ج : فتح القدیر .٢٠٢
.٣٤٨/ ١ج : تفسیر القرطبي .٢٠٣
. ٨٤/ ٣٠ج : تفسیر الكبیر .٢٠٤
.٨٤/ ٣٠ج : ینظر نفس المصدر السابق .٢٠٥
.٣٨٣/ ٤ج : ، وینظر تفسیر البغوي ٢٥٦/ ٨ج :ینظر الدر المنثور.٢٠٦
.٣١٤/ ١ج : التعریفات .٢٠٧
.٣٩٨/ ١ج : ینظر اساس البالغة .٢٠٨
.١٨٦/ ١ج : زاد المسیر .٢٠٩
.١٤٦/ ٢ج : رة االحادیث المختا.٢١٠
١٤٣/ ١ج : ،وینظر سنن النسائي الكبرى ١/٢١٤ج:تعظیم قدر الصالة.٢١١
.١٨٦/ ٤ج : محرر الوجیز .٢١٢
. ٦٠٠/ ١ج : تفسیر الجاللین .٢١٣
. ١٨٨/ ١ج : الفتاوي الفقهیة الكبرى .٢١٤
.٢٤/ ٨ج : زاد المسیر .٢١٥
.١٠٨/ ٢٦ج : ینظر تفسیر الطبري .٢١٦
. ٣٩٩/ ١ج : تفسیر البیضاوي .٢١٧
.٣٩٩/ ١ج : ، وینظر تفسیر البیضاوي ١١٣/ ٢ج :تفسیر القرطبي.٢١٨
ج : ، وینظر صحیح ابن حبان ٦١٧/ ١ج :المستدرك على الصحیحین .٢١٩

٤٢١/ ٤.
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.٢١٦/ ٢ج : ،وینظر صحیح ابن خزیمة ٢/٣٩٠ج:صحیح ابن حبان.٢٢٠
. ٢٤٦: البیان في عد آي القرآن .٢٢١
.٢١٣: لباب النقول في اسباب النزول .٢٢٢
١٦١: ، وینظر الرحیق المختوم ٣٣٩–٣٣٨/ ٥ج : تفسیر البیضاوي .٢٢٣

. ٩٧/ ١٨ج : ، وینظر تفسیر القرطبي 
.١١٥/ ٣ج : ، وینظر صحیح ابن خزیمة ٢/٥٨٥ج:صحیح مسلم.٢٢٤
. ٣٠٩/ ٥ج : ، وینظر المحرر الوجیز ٢٦٥/ ٨ج : زاد المسیر .٢٢٥
. ١٣٥/ ٢ج : ، وصحیح ابن خزیمة ٤٢١/ ١ج : صحیح مسلم .٢٢٦
.٢٦٥/ ٨ج : ، وینظر زاد المسیر ٥٣٧/ ٤ج : ینظر الكشاف .٢٢٧
.٤٠٣/ ٢ج : ینظر الحاوي الكبیر .٢٢٨
.٢٩٠/ ٧ج : وكنز العمال ٨١/ ١ج : مسند الشهاب .٢٢٩
. ٣١٩/ ٣ج : لسان العرب .٢٣٠
. ٧٤٢/ ٤ج : الكشاف .٢٣١
، ٩١/ ٩ج : ، وینظر زاد المسیر ٢١/ ٢٠ج :ینظر تفسیر القرطبي.٢٣٢

. ٣٣٣/ ٤ج : وینظر تفسیر النسفي 
، ٤٦٦/ ١ج : ، وینظر تفسیر البیضاوي ١٨٨/ ١ج : زاد المسیر .٢٣٣

. ٧٤٢/ ٤ج : وینظر الكشاف 
٢١٨/ ٢٠ج : ،وینظر تفسیر القرطبي ٥/٥٢٩ج:ینظر المحرر الوجیز.٢٣٤
، ٤٩٩/ ١٠ج : ، وینظر لسان العرب ٣١٤/ ٥ج : ینظر العین .٢٣٥

.   ٢٧٤/ ١ج : الصحاح وینظر مختار 
.١٥٢/ ٧ج : تفسیر القرطبي .٢٣٦
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. ٢١/ ٢ج : ، وزاد المعاد ٦٧/ ٢ج : مسند احمد بن حنبل .٢٣٧
.٢١/ ١ج : ، وینظر منهج الطالب ٢/٤٨٢ج:ینظر الحاوي الكبیر.٢٣٨
. ٦١٤/ ١ج:،وینظر احكام القرآن البن العربي١/٤٧١ج:تفسیر البغوي.٢٣٩
.  ٤٤٩/ ٦ج : ح ابن حبان وصحی٤٧٨/ ١ج : صحیح مسلم .٢٤٠
. ١٧/ ٣ج : ، وكنز العمال ٤٥١/ ٦ج : صحیح ابن حبان .٢٤١
.٣٥٤/ ٥ج : ینظر تفسیر القرطبي .٢٤٢
. ٣٧٩/ ٢ج : ینظر تفسیر ابن كثیر .٢٤٣
.١٠٤: تاریخ الصالة في االسالم .٢٤٤
١٣٨/ ٢ج : ،والمستدرك على الصحیحین ١/٤٤٤ج:صحیح البخاري.٢٤٥
.٣٦٤/ ٥ج : تفسیر القرطبي .٢٤٦
.٥٤٧/ ١ج : ،وینظر تفسیر ابن كثیر ٢/٢١٢ج:ینظر صحیح مسلم.٢٤٧
.١١٠: تاریخ الصالة في االسالم .٢٤٨
.٢٠٦/ ١ج : ینظر فقه الشریعة .٢٤٩
.٤٨١/ ١ج : ، وینظر تفسیر ابن كثیر ١٥٧/ ٥ج :تفسیر القرطبي.٢٥٠
.٦١/ ٢ج : ینظر زاد المسیر .٢٥١
.٤٠٨/ ٢ج : الدر المنثور .٢٥٢
. ٣٧٦/ ١ج : ي صحیح البخار .٢٥٣
.٣٨١/ ٢ج : النهایة في غریب االثر .٢٥٤
. ١٢١: اسرار الصالة .٢٥٥
، ١٢٢/ ٣٠ج : ، وینظر التفسیر الكبیر ٣٩٨/ ٤ج : تفسیر البغوي .٢٥٦

. ٣٩٣/ ٥ج : وینظر تفسیر البیضاوي 
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. ٢٧٠/ ٣ج : السیرة الحلبیة .٢٥٧
. ٤٥٨/ ١ج : زاد المعاد .٢٥٨
. ١٢٤-١٢٣:اسرار الصالة محسن قرائتي .٢٥٩
. ١٧٧/ ٥ج : ، وینظر معجم مقایس اللغة ٢٩٨/ ٩ج :لسان العرب.٢٦٠
. ١٣٧: لباب النقول في اسباب النزول .٢٦١
.١٠٤/ ١٥ج : ، وینظر روح المعاني ٦/٥٢ج:تفسیر البحر المحیط.٢٦٢
.٣٢٠/ ٣ج : ، وسنن البیهقي الكبرى ٣٦٠/ ١ج :صحیح البخاري.٢٦٣
.٢/٦٢٨ج : ینظر السیرة الحلبیة .٢٦٤
.٦٢/ ٢ج : سنن الدار قطني .٢٦٥
. ٤٣٠/ ١ج : ، وینظر فقه الشریعة ٥٢٧/ ٢ج : ینظر فتح الباري .٢٦٦

المصادر و المراجع
.القران الكریم 

بنالرحمنعبد: تألیفالسبع،القراءاتفياألمانيحرزمنالمعانيإبراز-١
البابيمصطفىمكتبةشركة: النشر، دار٦٦٥إبراهیم تبنإسماعیل

.عطوة إبراهیم: تحقیقمصر،-الحلبي
دار،٥٤٣العربي  تابناهللاعبدبنمحمدبكرأبو: تألیفالقرآن،أحكام-٢

.عطا القادرعبدمحمد: تحقیقلبنان،- والنشرللطباعةالفكردار: النشر



١٥٧
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دار،٣٧٠بكر تأبوالجصاصالرازيعليبنأحمد: تألیفالقرآن،أحكام-٣
الصادقمحمد: تحقیق،١٤٠٥- بیروت- العربيالتراثإحیاءردا: النشر

.قمحاوي 
دار،٤٣٥حامد تأبوالغزاليمحمدبنمحمد: تألیفالدین،علوماحیاء-٤

.بیروت –المعرفةدار: النشر
بنمحمدالسعودأبي: تألیفالكریم،القرآنمزایاإلىالسلیمالعقلإرشاد-٥

.بیروت –العربيالتراثإحیاءدار: النشردارالعمادي،محمد
عمربنمحمدبنعمربنمحمودالقاسمأبو: تألیفالبالغة،أساس-٦

.م ١٩٧٩هـ١٣٩٩- الفكردار: النشردار،٥٣٨الزمخشري تالخوارزمي
م ٢٠٠٩- ١٤٢٩دار الصفوة : دار النشر. جوادي املي . أسرار الصالة -٧

لبنان –بیروت 
١ط. ترجمة السید یوسف صفي الدین .  ي محسن قرائت. أسرار الصالة -٨

.م  مؤسسة العروة الوثقى ١٩٩٣- ه١٤١٣
٩١١ت–السیوطي الرحمنعبدالدینجالل: تألیفالقرآن،علومفياإلتقان-٩

األولى،: الطبعةم،١٩٩٦- هـ١٤١٦-لبنان- الفكردار: النشردار،
.المندوب سعید: تحقیق

أحمدبنالواحدعبدبنمحمداهللاعبدأبو:تألیفالمختارة،األحادیث- ١٠
مكة- الحدیثةالنهضةمكتبة: النشردار،٦٤٣ت–المقدسي الحنبلي
بناهللاعبدبنالملكعبد: تحقیقاألولى،: الطبعة،١٤١٠-المكرمة
.دهیش 
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بقلم . محاضرات السید كمال الحیدري : االعجاز بین النظریة و التطبیق - ١١
.م دار فراقد ٢٠٠٤- ١ط. محمود نعمة

بنقاسم: تألیفالفقهاء،بینالمتداولةاأللفاظتعریفاتفيالفقهاءأنیس- ١٢
،١٤٠٦-جدة- الوفاءدار: النشردارالقونوي،عليأمیربناهللاعبد

.الكبیسي الرزاقعبدبنأحمد. د: تحقیقاألولى،: الطبعة
المكتبة،٨١٦تیروزآباديللفالعزیز،الكتابلطائفالتمییزفيذويبصائر- ١٣

بیروتالعلمیة،
األمويسعیدبنعثمانعمروأبو: تألیفالقرآن ،آيعدّ فيالبیان- ١٤

- الكویت- والتراثالمخطوطاتمركز: النشردار،٤٤٤الداني ت
الحمدقدوريغانم: تحقیقاألولى،: الطبعةم،١٩٩٤-هـ١٤١٤

الحسینيمرتضىمدمح: تألیفالقاموس،جواهرمنالعروستاج- ١٥
.المحققین منمجموعة: تحقیقالهدایة،دار:النشردار،١٢٠٥الزبیدي ت

م  منشورات الجمل ١٢٠٠٧ط.جواد علي .د. تاریخ الصالة في االسالم - ١٦
.

. ٢٩٢أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب الیعقوبي ت: تاریخ الیعقوبي - ١٧
.دار االعتصام . ١٤٢٥، ١ط

: تألیفاألماثل،منحلهامنوتسمیةفضلهاروذكدمشقمدینةتاریخ- ١٨
: النشردارالشافعي،اهللاعبدبناهللاهبةإبنالحسنبنعليالقاسمأبي
بنعمرسعیدأبيالدینمحب: تحقیق،١٩٩٥- بیروت- الفكردار

العمريغرامة
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الصالة وأنواعها في القرآن الكریم

سحنوندار،١٣٩٣عاشور تابنالطاهرلمحمد: التحریر و التنویر- ١٩
.تونس،وزیعوالتللنشر

عبدبنالعظیمعبد: تألیفالشریف،الحدیثمنوالترهیبالترغیب- ٢٠
بیروت-العلمیةالكتبدار: النشردار،٦٥٦محمد تأبوالمنذريالقوي

الدینشمسإبراهیم: تحقیقاألولى،: الطبعة،١٤١٧- 
محمدبن جزي بنأحمدبنمحمد: تألیفالتنزیل،لعلومالتسهیل- ٢١

- هـ١٤٠٣- لبنان- العربيالكتابدار: النشردارالكلبي،الغرناطي
الرابعة: الطبعةم،١٩٨٣

:تألیف . التطور الداللي بین لغة الشعر الجاهلي ولغة القران الكریم - ٢٢
الزرقاء–األردن –مكتبة المنار . عودة خلیل أبو عودة 

دار:النشردار،١٠٢٩المناوي تالرؤوفعبدمحمد: تألیفالتعاریف،- ٢٣
األولى،: ،الطبعة١٤١٠- دمشق، بیروت- الفكردار، المعاصرالفكر
الدایةرضوانمحمد. د: تحقیق

: النشردار،٨١٦الجرجاني تعليبنمحمدبنعلي: تألیفالتعریفات،- ٢٤
إبراهیم: تحقیقاألولى،: الطبعة،١٤٠٥-بیروت- العربيالكتابدار

األبیاري
أبوأحمد:نصوصهضبط،٢٩٤تالمروزيلإلمامالصالةقدرتعظیم- ٢٥

.١ط،اإلسكندریةالعقیدة،دارالمجد،
حیانبأبيالشهیریوسفبنمحمد: تألیفالمحیط،البحرتفسیر- ٢٦

١٤٢- بیروت/ لبنان-العلمیةالكتبدار: النشردار،٧٤٥األندلسي ت
الموجودعبدأحمدعادلالشیختحقیقاألولى،: الطبعةم،٢٠٠١-هـ٢
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دار،٥١٦البغوي تأبو محمد الحسین بن مسعود:تألیفالبغوي،فسیرت- ٢٧
العكالرحمنعبدخالد: تحقیقبیروت،-المعرفةدار: النشر

–الفكردار: النشردار،٦٩١البیضاوي ت: تألیفالبیضاوي،تفسیر- ٢٨
.بیروت

بكرأبيبنعبد الرحمن+ أحمدبنمحمد: تألیفالجاللین،تفسیر- ٢٩
: الطبعةالقاهرة،- الحدیثدار: النشردارالسیوطي،+ ٨٦٤المحلي ت

.األولى 
أحمدبنمحمدبننصر: تألیفالعلوم،بحرالمسمىالسمرقنديتفسیر- ٣٠

: تحقیقبیروت،-الفكردار: النشردار،٣٧٥السمرقندي تاللیثأبو
.مطرجي محمود.د

أبوالدمشقيیركثبنعمربنإسماعیل: تألیفالعظیم،القرآنتفسیر- ٣١
.١٤٠١–بیروت- الفكردار: النشردار،٧٧٤الفداء ت

،٣٢٧الرازي تإدریسبنمحمدبنالرحمنعبد: تألیفالقرآن،تفسیر- ٣٢
.الطیب محمدأسعد: تحقیقصیدا،- العصریةالمكتبة: النشردار

الجبار،عبدبنمحمدبنمنصورالمظفرأبو: للسمعانيالقرآن،تفسیر- ٣٣
م،١٩٩٧- هـ١٤١٨- السعودیة-الریاض- الوطندار: النشرردا

.غنیم بنعباسبنغنیموإبراهیمبنیاسر: تحقیقاألولى،: الطبعة
التمیميعمربنمحمدالدینفخر: تألیفالغیب،التفسیرالكبیرأومفاتیح- ٣٤

- بیروت-العلمیةالكتبدار: النشردار،٦٠٦الشافعي تالرازي
األولى :الطبعةم،٢٠٠٠-هـ١٤٢١
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عبدأبوالثوريمسروقبنسعیدبنسفیان: تألیفالثوري،سفیانتفسیر- ٣٥
: الطبعة،١٤٠٣- بیروت- العلمیةالكتبدار: النشردار،١٦١اهللا ت
.األولى 

التابعي أبو الحجاج المخزوميجبربنمجاهد: تألیفمجاهد،تفسیر- ٣٦
عبد الرحمن: تحقیقبیروت،-ةالعلمیالمنشورات: النشردار،١٠٤ت

.السورتي محمدالطاهر
بشیربنسلیمانبنمقاتلالحسنأبو: تألیفسلیمان،بنمقاتلتفسیر- ٣٧

/ لبنان- العلمیةالكتبدار: دار النشر،١٥٠البلخي تبالوالءاألزدي
.فریدأحمد: تحقیقاألولى،: الطبعةم،٢٠٠٣-هـ١٤٢٤- بیروت

ألیف محمد هادي معرفة ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، تلخیص التمهید،ت- ٣٨
.٢ط 

، دار ٨١٧تالفیروز آبادي: تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، تألیف- ٣٩
.دار الكتب العلمیة  لبنان: النشر

أبي جعفر محمد بن جریر بن یزید : تهذیب اآلثار مسند علي ، تألیف- ٤٠
محمود : ة، تحقیقالقاهر -مطبعة المدني : ، دار النشر٣١٠تالطبري

.محمد شاكر 
، دار ٣٧٠تأبو منصور محمد بن أحمد األزهري : تهذیب اللغة ، تألیف- ٤١

األولى ، : م، الطبعة٢٠٠١- بیروت-دار إحیاء التراث العربي : النشر
.محمد عوض مرعب : تحقیق
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عبد الرحمن بن: في تفسیر كالم المنان، تألیفالرحمنتیسیرالكریم- ٤٢
- هـ١٤٢١- بیروت-مؤسسة الرسالة:، دار النشر١٣٧٦تناصر السعدي

.ابن عثیمین : م، تحقیق٢٠٠٠
سنة الطبع . ١٣٨٣ت. السید البروجردي . تألیف :الشیعة أحادیثجامع- ٤٣

.قم –مطبعة العلمیة . ١٣٩٩
بنیزیدبنجریربنمحمد: تألیفالقرآن،آيتأویلعنالبیانجامع- ٤٤

–بیروت-الفكردار: النشرارد،٣١٠جعفر تأبوالطبريخالد
١٤٠٥.

األنصاريأحمدبنمحمداهللاعبدأبو: تألیفالقرآن،ألحكامالجامع- ٤٥
.القاهرة –الشعبدار: النشردار،٦٧١القرطبي ت

- بیروت-للمالیینالعلمدار: النشردار٣٢١اللغة، ابن درید تجمهرة- ٤٦
.بعلبكي منیررمزي: تحقیقاألولى،: الطبعةم،١٩٨٧

المزني،مختصرشرحوهوالشافعياإلماممذهبفقهفيالكبیرالحاوي- ٤٧
الشافعي البصريالماورديحبیببنمحمدبنعلي: تألیف

- هـ١٤١٩لبنانبیروت-العلمیةالكتبدار: ،دارالنشر٤٥٠ت
عادلالشیخ- معوضمحمدالشیخ علي:األولى،تحقیق:م،الطبعة١٩٩٩

.الموجود عبدأحمد
اهللاعبدبنأحمدنعیمأبو: تألیفاألصفیاء،وطبقاتاألولیاءةحلی- ٤٨

،١٤٠٥- بیروت- العربيالكتابدار: النشردار،٤٣٠األصبهاني ت
.الرابعة : الطبعة
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٨مكتبة النهضة المصریة ط.محمد حسین هیكل : حیاة محمد تألیف - ٤٩
م ١٩٦٣.

السیوطي الدینجاللالكمالبنالرحمنعبد: تألیفالمنثور،الدر- ٥٠
.١٩٩٣–بیروت- الفكردار: النشردار،٩١١ت

: النشردار،٤٧١الجرجاني تالقاهرعبداإلمام: تألیفاإلعجاز،دالئل- ٥١
األولى،: الطبعةم،١٩٩٥هـ١٤١٥- بیروت-العربيالكتابدار

.التنجي . د: تحقیق
،٣٠١بكر تأبوالفریابيالحسنبنمحمدبنجعفر: تألیفالنبوة،دالئل- ٥٢

: تحقیقاألولى،: الطبعة،١٤٠٦- المكرمةمكة- حراءدار: النشردار
صبري حسنعامر

.دارالمعرفة.١٩٤٢صفي الرحمن المبارك فوري ت.تألیف:الرحیق المختوم- ٥٣
٢٢٠٠٤ط.لبنان–بیروت

١٧طبیروت،للمالیین،العلمدار.طبارةلعفیف:اإلسالمفيالصالةروح- ٥٤
.م  ١٩٨٥

العالمة: تألیفالمثاني،والسبعالعظیمالقرآنتفسیرفيالمعانيروح- ٥٥
دار،١٢٧٠البغدادي تاأللوسيمحمودالسیدالدینشهابالفضلأبي

بیروت –العربيالتراثإحیاءدار: النشر
محمدبنعليبنالرحمنعبد: تألیفالتفسیر،علمفيالمسیرزاد- ٥٦

،١٤٠٤-بیروت- اإلسالميلمكتبا: النشردار،٥٩٧الجوزي ت
.الثالثة : الطبعة
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الزرعيأیوببكرأبيبنمحمد: تألیفالعباد،خیرهديفيالمعادزاد- ٥٧
- اإلسالمیةالمنارمكتبة- الرسالةمؤسسة: النشرداراهللا،عبدأبو

: تحقیقعشر،الرابعة: الطبعة،١٩٨٦- ١٤٠٧- الكویت- بیروت
.األرناؤوط القادرعبد- األرناؤوطشعیب

أبوأحمدبنحبانبنمحمد: تألیفبلبان،ابنبترتیبحبانابنصحیح- ٥٨
- ١٤١٤- بیروت- الرسالةمؤسسة: النشردارالبستي،التمیميحاتم

.األرنؤوط شعیب: تحقیقالثانیة،: الطبعة،١٩٩٣
يالسلمبكرأبوخزیمةبنإسحاقبنمحمد: تألیفخزیمة،ابنصحیح- ٥٩

،١٩٧٠- ١٣٩٠- بیروت-اإلسالميالمكتب: النشردارالنیسابوري،
.األعظمي مصطفىمحمد. د: تحقیق

الجعفي البخاريعبداهللاأبوإسماعیلبنمحمد: تألیف،صحیح البخاري- ٦٠
- ١٤٠٧- بیروت- الیمامة، كثیرابندار: النشردار،٢٥٦ت

.البغادیبمصطفى. د: تحقیقالثالثة،: الطبعة،١٩٨٧
النیسابوري،القشیريالحسینأبوالحجاجبنمسلم: تألیفمسلم،صحیح- ٦١

عبدفؤادمحمد: تحقیقبیروت،- العربيالتراثإحیاءدار: النشردار
.الباقي 

دار،٢٧٥القزویني تعبداهللاأبویزیدبنمحمد: تألیفماجه،ابنسنن- ٦٢
.الباقي عبدفؤادحمدم: تحقیق،-- بیروت- الفكردار: النشر

أبوموسىبنعليبنالحسینبنأحمد: تألیفالكبرى،البیهقيسنن- ٦٣
-المكرمةمكة- البازدارمكتبة: النشردار،٤٥٨البیهقي تبكر

.عطاالقادرعبدمحمد: تحقیق،١٩٩٤-١٤١٤
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البغدادي الدارقطنيالحسنأبوعمربنعلي: تألیفالدارقطني،سنن- ٦٤
: تحقیق،١٩٦٦- ١٣٨٦- بیروت-المعرفةدار: النشرارد،٣٨٥ت

.المدني یمانيهاشماهللاعبدالسید
النسائي الرحمنعبدأبوشعیببنأحمد: تألیفالكبرى،السنن النسائي- ٦٥

،١٩٩١- ١٤١١-بیروت-العلمیةالكتبدار: النشردار،٣٠٣ت
كسرويسید، بنداريالسلیمانالغفارعبد.د: تحقیقاألولى،: الطبعة
.حسن 

الدینبرهانبنعلي: تألیفالمأمون،األمینسیرةفيالحلبیةالسیرة- ٦٦
.١٤٠٠–بیروت-المعرفةدار: النشردارالحلبي،

الحمیريأیوببنهشامبنالملكعبد:تألیفهشام،البنالنبویةالسیرة- ٦٧
،١٤١١- وتبیر -الجیلدار: النشردار،٢١٣محمد تأبوالمعافري
.سعد الرءوفعبدطه: تحقیقاألولى،: الطبعة

دارالسیواسي،الواحدعبدبنمحمدالدینكمال: تألیفالقدیر،فتحشرح- ٦٨
.الثانیة : الطبعةبیروت،- الفكردار: النشر

بنأحمدالفضلأبوالدینشهاب: تألیفاألسباب،بیانفيالعجاب- ٦٩
م،١٩٩٧- هـ١٤١٨-السعودیة- الجوزيابندار: النشردارعلي،

.األنیس محمدالحكیمعبد: تحقیقاألولى،: الطبعة
٣٨١أبي محمد بن علي بن الحسین القمي ت: تألیف . علل الشرائع - ٧٠

.لبنان –مطبعة أحیاء الكتب اإلسالمیة بیروت 
أحمدبنمحمودالدینبدر: تألیفالبخاري،صحیحشرحالقاريعمدة- ٧١

.بیروت –العربيالتراثإحیاءدار: النشردار،٨٥٥العیني ت
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: النشردارالسجستاني،عزیزبنمحمدبكرأبو: تألیفالقرآن،غریب- ٧٢
جمران الواحدعبدأدیبمحمد: تحقیقم،١٩٩٥- هـ١٤١٦- قتیبةدار

.
دار: النشردار،٩٧٤الهیتمي تحجرابن: تألیفالفقهیة،الكبرىالفتاوى- ٧٣

.الفكر 
: تألیفالتفسیر،علممنوالدرایةالروایةفنيبینالجامعلقدیرافتح- ٧٤

–الفكردار: النشردار،١٢٥٠الشوكاني تمحمدبنعليبنمحمد
.بیروت 

دار . مطبعة . السید محمد حسین فضل اهللا .تألیف : فقه الشریعة - ٧٥
.١٤١٩المالك 

. راث العربي دار احیاء الت. علي محمد كوراني . تألیف :فلسفة الصالة- ٧٦
.بیروت 

-ه١٤٠٢العاشرةالشرعیةالطبعةم ١٩٦٦سید قطب ت.القرآنظاللفي- ٧٧
.قالشرو دارطبع.م١٩٨٢

: كتاب الصالة الجامع الروایات حریز بن عبداهللا السجستاني الكوفي - ٧٨
. م  ٢٠٠٨ه ١٤٢٩دار اإلسالم  ١حققه حسین بركة الشامي ط

أبو: تألیفالتأویل،وجوهفياألقاویلونوعیالتنزیلحقائقعنالكشاف- ٧٩
دار: النشردار،٥٣٨الخوارزمي تالزمخشريعمربنمحمودالقاسم
.المهدي الرزاقعبد: تحقیقبیروت،- العربيالتراثإحیاء

. تحقیق . ألبن العماد .كشف السرائر في معنى الوجوه واألشباه والنظائر - ٨٠
.جامعة مؤسسة شباب ال. فؤاد عبد المنعم 
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أیوبالبقاءأبو: تألیفاللغویة،والفروقالمصطلحاتفيمعجمالكلیات- ٨١
- بیروت- الرسالةمؤسسة:النشرالكفومي،دارالحسینيموسىبن

.المصريمحمد- درویشعدنان: تحقیق،. م١٩٩٨-هـ١٤١٩
المتقيعليالدینعالء: تألیف واألفعال،األقوالسننفيالعمالكنز- ٨٢

- بیروت- العلمیةالكتبدار: النشردارالهندي،الدینامحسبن
.الدمیاطي عمرمحمود: تحقیقاألولى،: الطبعةم،١٩٩٨-هـ١٤١٩

بنبكرأبيبنالرحمنعبد: تألیفالنزول،أسبابفيالنقوللباب- ٨٣
بیروت–العلومإحیاءدار: النشردارالفضل،أبوالسیوطيمحمد

٧١١المصري تاألفریقيمنظوربنمكرمبنحمدم:تألیفالعرب،لسان- ٨٤

١بیروت،ط-صادردار: النشر،دار
دار .١ط. ٥٤٨الطبرسي ت. تألیف : مجمع البیان في تفسیر القران - ٨٥

.١٤٢٧لبنان -بیروت. المرتضى 
،٨٠٧الهیثمي تبكرأبيبنعلي: تألیفالفوائد،ومنبعالزوائدمجمع- ٨٦

- بیروت، القاهرة- العربيالكتابدار/اثللتر الریاندار: النشردار
١٤٠٧.

الحقعبدمحمدأبو: تألیفالعزیز،الكتابتفسیرفيالوجیزالمحرر- ٨٧
- العلمیةالكتبدار: النشردار،٥٤٢األندلسي تعطیةبنغالببن

عبدالسالمعبد: تحقیقاالولى،: الطبعةم،١٩٩٣- هـ١٤١٣- لبنان
.محمد الشافي
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دارالرازي،عبدالقادربنبكرأبيبنمحمد: تألیفالصحاح،مختار- ٨٨
: الطبعة،١٩٩٥- ١٤١٥-بیروت- ناشرونلبنانمكتبة: النشر
. خاطر محمود: تحقیقجدیدة،طبعة

الحاكمعبداهللاأبوعبداهللابنمحمد: تألیفالصحیحین،علىالمستدرك- ٨٩
- هـ١٤١١- بیروت- العلمیةالكتبدار: النشردارالنیسابوري،

. عطا القادرعبدمصطفى: تحقیقاألولى،: الطبعةم،١٩٩٠
الشیباني عبداهللاأبوحنبلبنأحمد: تألیفحنبل،بنأحمداإلماممسند- ٩٠

. مصر –قرطبةمؤسسة: النشردار،٢٤١ت
القضاعي،اهللاعبدأبوجعفربنسالمةبنمحمد: تألیفالشهاب،مسند- ٩١

: الطبعة،١٩٨٦-١٤٠٧- بیروت- الرسالةسةمؤس: النشردار
السلفي المجیدعبدبنحمدي: تحقیقالثانیة،

بنحافظ: تألیفاألصول،علمإلىالوصولسلمبشرحالقبولمعارج- ٩٢
،١٩٩٠-١٤١٠- الدمام- القیمابندار: النشردارحكمي،أحمد

. عمر أبومحمودبنعمر: تحقیقاألولى،: الطبعة
دار: النشردار،١٧٠الفراهیدي تأحمدبنالخلیل: تألیف،العینجممع- ٩٣

. السامرائي إبراهیمد/ المخزوميمهديد: تحقیقالهالل،ومكتبة
–١٤١٥. ١ط.أحمد فتح اهللا . تألیف . معجم ألفاظ الفقه الجعفري - ٩٤

.مطابع مدخول الدمام ١٩٩٥
الطبراني القاسمأبوأیوببنأحمدبنسلیمان: تألیفالكبیر،المعجم- ٩٥

،١٩٨٣- ١٤٠٤- الموصل-الزهراءمكتبة: النشردار،٣٦٠ت
. السلفيعبد المجیدبنحمدي: تحقیقالثانیة،: الطبعة
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دار،٣٦٠الطبراني تأحمدبنسلیمانالقاسمأبو: تألیفاألوسط،المعجم- ٩٦
اهللاعوضبنطارق: تحقیق،١٤١٥- القاهرة- الحرمیندار: النشر

الحسیني إبراهیمبنالمحسنعبد،محمدبن
الخطیبمحمد: تألیفالمنهاج،ألفاظمعانيمعرفةإلىالمحتاجمغني- ٩٧

.بیروت –الفكردار: النشردار،٩٧٧الشربیني ت
: النشردار،٨٠٦العراقي تالفضلأبو: تألیفاألسفار،حملعنالمغني- ٩٨

: تحقیقاألولى،: الطبعةم،١٩٩٥-هـ١٤١٥- الریاض- طبریةمكتبة
.المقصود عبدأشرف

دار،محمدبنالحسینالقاسمأبو: تألیفالقرآن،غریبفيالمفردات- ٩٩
.كیالني سیدمحمد: تحقیقلبنان،-المعرفةدار: النشر

دار،٣٩٥زكریا تبنفارسبنأحمدالحسینأبي: تألیفاللغة،مقاییس- ١٠٠
: الطبعةم،١٩٩٩- هـ١٤٢٠-لبنان- روتبی- الجیلدار: النشر

.هارون محمدالسالمعبد: تحقیقالثانیة،
أبواألنصاريزكریابنأحمدبنمحمدبنزكریا: تألیفالطالب،منهج- ١٠١

األولى : الطبعة،١٤١٨-بیروت- العلمیةالكتبدار: النشرداریحیى،
.

أبوالهیثميبكرأبيبنعلي: یفتألحبان،ابنزوائدإلىالظمآنموارد- ١٠٢
محمد: تحقیقبیروت،- العلمیةالكتبدار: النشردار،٨٠٧الحسن ت

.حمزة الرزاقعبد
أبيالدینجمال: تألیفوالنظائر،الوجوهعلمفيالنواظراألعیننزهة- ١٠٣

/ لبنان-الرسالةمؤسسة: النشردارالجوزي،بنالرحمنعبدالفرج
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الكریمعبدمحمد: تحقیقاألولى،: الطبعةم،١٩٨٤- هـ١٤٠٤- بیروت
.الراضي كاظم

محمدبنالمباركالسعاداتأبو: تألیفواألثر،الحدیثغریبفيالنهایة- ١٠٤
م،١٩٧٩- هـ١٣٩٩-بیروت- العلمیةالمكتبة: النشردارالجزري،

.الطناحي محمدمحمود- الزاوىأحمدطاهر: تحقیق


