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 : واصطالحا ً لغة الصالة 

 . الدعاء:  اللغة فً الصالة

 بيييالتربٌ  مفتتحييية مخصوصييية وأفعيييا  أقيييوا : هيييً الفقهييياء ومصيييطل  الشييي عً المفهيييو  وفيييً

 .   بالتسلٌ  مختتمة

 : وفضلها مش وعٌتها أدلة

 والسيييي ة بالرتييييا  مشيييي وعٌتها ثبتيييي  وقييييد اإلسييييال   أ رييييا  ميييي  الثييييا ً اليييي ر  هييييً الصييييالة

 . . واإلجماع

 : الصالة فض 

 54: لع ربو { ] والم ر  الفحشاء ع  ت هى الصالة إ {    تعالى هللا قا 

 أ أٌت : )ٌقو  وسل  علٌه هللا صلى هللا  سو  سمع : قا  ع ه هللا  ضً ه ٌ ة أبً ع 

 مثيي  فييكل : قييا  شييًء  د  ييه ميي  ٌبقييى ال: قييالوا  خ ٌييو  ريي  م ييه ٌغتسيي  أحييدر  ببييا   هيي ا أ  لييو

 . (علٌه متفق(  طاٌاالخ به  هللا ٌمحو الخمس  الصلوا 

 ما: )ٌقو  وسل  علٌه هللا صلى هللا  سو  سمع : قا  ع ه هللا  ضً عفا  ب  عثما  وع 

  إال و روعها  وخشوعها  وضوءها  فٌحس  مرتوبة صالة تحض ه مسل  ام ئ م 

 .( مسل   واه(  رله الده  وكل  ربٌ ة  تؤ  ل  ما الك و  م  قبلها لما رفا ة را  

 

 :الش ٌف ال بوي الحدٌث فً  وى رما  اإلمامٌة الشٌعة ع د الةالص فض  و

 محيييّددة لقييياءا  مواعٌييد إِّ هيييا". سييواها ميييا  دًّ ُ ّد  وِا  سيييواها  مييا قبييي  قبليي  إ  اليييدٌ  عمييود" 

 وصيييو ها وط ائقهيييا  السيييعٌدة  أوقاتهيييا وتعيييالى سيييبحا ه هللا  سييي  ومخلوقيييه  الخيييالق بيييٌ  ثابتييية

ٌّاتهيييا  تحادثييييه وجوا حيييي   وقلبيييي  بعقليييي  إِلٌييييه متوجهيييا ً ٌدٌييييه  بييييٌ  لهيييياخال تقييييف. لعبيييياده ورٌف

ييية وشيييفافٌة  ائعيييا   و فسيييٌا ً كه ٌيييا ً صيييفاءً  الم اجييياة تلييي  خيييال  علٌييي  فٌسييير  وت اجٌيييه  ٌّ   وح

 الوصيييا  وليييّكة وسيييعادة ووليييه وعكوبييية بيييدفء معهيييا وتييي ع  المشيييافهة  بطٌييي  خاللهيييا تسيييب 

.. العظيييٌ  خالقييي  ٌيييدي بيييٌ  تقيييف وأ ييي  بيييةالمحبًّ ال هبييية تلييي  تعت ٌييي  أ  وطبٌعيييً. والتالقيييً

 .البصٌ  السمٌع بحال   ال ؤوف ب   ال حٌ 



 وجيي  عيي ًّ هلل اال تميياء هييً اليي فس  فييً متأصييلة داخلٌيية لحاجيية ظيياه ي حّسييً إبيي ا  والصييالة 

 مبتييييدئا ً( اربيييي  هللا: )تقييييو  فحييييٌ . المهييييٌم  الماليييي  المسييييٌط   المرييييّو   بالخييييالق واال تبيييياط

  فسيييي  فييييً ستتضيييياء  و خا فهييييا وأ ماطهييييا و ماكجهييييا وأ ظمتهييييا لمييييادةا مثيييي  فييييِا ًّ صييييالت 

 وفيييق لهييا المسييخ  مادتييه عليييى المسييٌط  الرييو   خييالق ٌييدي بيييٌ  واقييف ألَّ يي  تضييمح  و ّبمييا

 . شًء ر  وبٌده شًء ر  م  أرب  فهو مشٌئته 

  االسال  فً الصالة أ واع

 فيييً باإلجمييياع المف وضيييا  سالخمييي الصيييلوا  تتضيييم :   اال بعييية الميييكاه  فيييً الصيييالة أ يييواع

 شيي ع مييا وأفضييلها المف وضيية  الصييالة عيي  ال ائييدة: وهييً ال فيي  صييالة وٌلٌهييا. ولٌليية ٌييو  ريي 

 سييي ة هيييو ميييا وٌلٌهيييا العٌيييدٌ  صيييالة: مثييي  رفاٌييية  أو عٌ يييا واجبييية اليييبع  ع يييد لر هيييا باإلتفييياق

 ثيييي  األخيييي ى  السيييي   أ ييييواع وٌلٌهييييا لليييي ف   التابعيييية ال واتيييي  السيييي   بعيييي : مثيييي  مؤرييييدة

 .المطلق ال ف  صالة: بمع ى التطوعا 

 : الجعف ي المكه  ع د ومستحبة واجبة  وعٌ  على  ت قس  هً و

 إث تيييا    رعاتهيييا وعيييدد الصيييب  صيييالة: وهيييً ٌيييو  رييي   ؤّدٌهيييا التيييً الصيييلوا  هيييً: فالواجبييية 

  رعاتهييييا وعييييدد والمغيييي   أ بييييع   رعاتهييييا وعييييدد والعصيييي  أ بييييع   رعاتهييييا وعييييدد والظهيييي 

 . أ بع  رعاتها وعدد عشاءوال ثالث 

 فيييً الواجييي  الطيييواف صيييالة -.اآلٌيييا  صيييالة - ً:م هيييا غٌ هيييا أخييي ى واجبييية صيييلوا  وه يييا 

يية فهييً المسييتحبة أمييا  والحيي  العميي ة ٌّ  بييٌ  المشييهو ة السيي   أدليية فييً التسييام  قاعييدة علييى مب 

ًًّ اسيييتحبابها صيييلو  وه يييا  والعلمييياء  الفقهييياء  وقيييا أ فيييً إّميييا وهيييً علٌهيييا  عميييو  عليييى مب ييي

ٌّ يييية وأمييييار   المسيييييل  ٌصييييلًّ أ : مثيييي  األدلّيييية  مطلقيييية أو   ال واتيييي  الصييييلوا  وتسييييّمى مع

ٌّ   بع يييوا  ال تعيييالى هللاًّ إليييى بهيييا ٌتقيييّ    رعيييا   مييياهو م هيييا   رثٌييي ة المسيييتحبة الصيييلوا  معييي

 . التطوع صالة أٌضا ً هكه وتسّمى الّصحٌ  الّدلٌ  لقٌا  االستحبا  مقطوع

  اآلسال  فً تهاومبطال الصالة ش ائط

 ا را هييا و الصييالة شيي وط بييٌ  ٌمٌيي وو  ال أ هيي  أصيي  بمع ييى أو المسييلمٌ  بعيي  علييى ٌخفييى

 .  س  ها و واجباتها و

 : الصالة ش وط

 العيييو ة وسيييت    ال جاسييية وإ الييية   الحيييدث و فيييع   والتمٌٌييي    والعقييي    اإلسيييال :  تسيييعة وهيييً

 .  وال ٌة   القبلة واستقبا    الوق  ودخو   

 



 : الصالة أ را 

   وال رييييوع   الفاتحيييية وقيييي اءة   اإلحيييي ا  وتربٌيييي ة   القييييد ة مييييع القٌييييا :  عشيييي  أ بعيييية وهييييً

   السييييجدتٌ  بييييٌ  والجلسيييية   السييييبعة األعضيييياء علييييى والسييييجود   ال رييييوع بعييييد واالعتييييدا 

   ليييه والجليييوس   األخٌييي  والتشيييهد   األ ريييا  بيييٌ  والت تٌييي    األفعيييا  جمٌيييع فيييً والطمأ ٌ ييية

 .  والتسلٌمتا  وسل  علٌه هللا صلى ال بً على صالةوال

 : الصالة واجبا 

 لإلمييييا  حميييده لمييي  هللا سيييمع وقييييو    اإلحييي ا  تربٌييي ة غٌييي  التربٌيييي ا  جمٌيييع:  ثما ٌييية وهيييً

 وقيييو    ال ريييوع فيييً العظيييٌ   بيييً سيييبحا  وقيييو    للرييي  الحميييد ولييي   ب يييا وقيييو    والم فييي د

   األو  والتشيييهد   السيييجدتٌ  بيييٌ  ليييً اغفييي     وقيييو    السيييجود فيييً األعليييى  بيييً سيييبحا 

 له والجلوس

  الجدو  فً رما  اال بعة المكاه  ع د المف وضة الصالة  اوقا  أما.  

 

 : المف وضة الصالة

 الشمس طلوع قب             الثا ً الفج  طلوع       ً رعتا       الفج  صالة  

 مثله شًء ر  ظ  مصٌ  بعد        الشمس  وا        رعا  أ بع      الظه  صالةً

 مثله شًء ر  ظ  مصٌ  بعد     ً  الشمس  وا     ًًًً رعتا ًً      الجمعة صالةً

 الشمس غ و      ًمثلهًشًء ر  ظ  مصٌ  بعد  ً  رعا  أ بعً  العص  صالة

 األحم  الشفق غ و     ًً الشمس غ و    ً  رعا  ثالث  ً المغ   صالة

 الثا ً الفج  طلوع    ً األحم  الشفق غ و    ً  رعا  أ بع  ً  العشاء صالة

 

 

 

 

 

 

 


