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 :مدخل متهيدي

ومنهم من يتلقى  ، لكن ال حيسنون عملهم يف املهن اليت يزاولو)ا، فمنهم من يغش،ناس يؤدون فريضة الصالة يف وقتهاكثري من ال
 .الرشوة

 فما موقفك من هذه السلوكات؟ 
  وما أسبا<ا؟ 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 :دراسة النصوص وقراءEا
I – اEعرض النصوص وقراء:  

 ):املد(القاعدة التجويدية  -  1
األلف الساكنة بعد فتح، والياء الساكنة بعد  : هو إطالة الصوت ]حلرف عند النطق به ليظهر الكالم بوضوح، وحروفه ثالثة: املد

  .كسر وبعد فتح، والواو الساكنة بعد ضم
II  - توثيق النصوص والتعريف <ا:  

  :النساءسورة التعريف ب – 1
 آية، وهي السورة الرابعة من حيث الرتتيب يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة املمتحنة، 176مكية، عدد آEbا  :النساءسورة 

ريعية مسيت <ذا االسم لكثرة ما ورد فيها من األحكام اليت تتعلق ]لنساء بدرجة مل توجد يف غريها من السور، وهي سورة مليئة ]ألحكام التش
عن  اليت تنظم الشؤون الداخلية واخلارجية للمسلمني، حيث تعىن جبانب التشريع كما هو احلال يف السور املدنية، وقد حتدثت السورة الكرمية
سورة أمور هامة تتعلق ]ملرأة والبيت واألسرة والدولة وا{تمع، ولكن معظم األحكام اليت وردت فيها كانت حول موضوع النساء، وهلذا مسيت ب

  ..النساء
  :التعريف بسورة التوبة – 2

وهي السورة التاسعة يف ترتيب املصحف  آية، 129فهما مكيتان، عدد آEbا  129و 182مدنية ما عدا اآليتان  :سورة التوبة
واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة من ملسو هيلع هللا ىلص الشريف، نزلت بعد سورة املائدة، مسيت <ذا االسم ملا فيها من توبة هللا على النيب 
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َ�  قَال   َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا

نَنتُمْ  فَإَِذا ...﴿
ْ
  اْطَمأ

ْ
ِقيُموا

َ
الةَ  فَأ الةَ  إِن%  الص% ُمْؤِمِن-َ  َ,َ  َ+نَْت  الص%

ْ
ْوقُوتًا ِكتَابًا ال   .﴾م%

  ]103 :ة، اآليالنساء سورة[
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َ�  قَال   َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا

%ِ  َمَساِجدَ  َفْعُمرُ  إِغ%َما﴿ %ِ  آَمنَ  َمنْ  اهللا َْومِ  بِاهللا
ْ

قَامَ  اآلِخرِ  َوا@
َ
الةَ  َوأ   الص%

َ
Dةَ  َوآ+َ مْ  الز%

َ
  Gََْش  َول

%
%َ  إِال َِك  َفَعIَ  اهللا

َ
Lْو

ُ
ن أ

َ
 أ

 
ْ
ُمْهتَِدينَ  ِمنَ  يَُكونُوا

ْ
  .﴾ال

  ]18 :ة، اآليالتوبة سورة[

الصالة فقه  
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ة من السور املدنية اليت تعين جبانب التشريع، بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، وعلى الثالثة الذين خلفوا يف غزوة تبوك، هذه السورة الكرمي
بيان القانون اإلسالمي يف : ، وهلذه السورة الكرمية هدفان أساسيان إىل جانب األحكام األخرى، مهاملسو هيلع هللا ىلصوهي من أواخر ما نزل على رسول هللا 

  .الروملغزو ملسو هيلع هللا ىلص معاملة املشركني وأهل الكتاب، وإظهار ما كانت عليه النفوس حينما استنفرهم الرسول 
III - فهم النصوص:  

  :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1
o ما عظم قبحه من الذنوب :الفحشاء.  
o األمر املستقبح من العبوس والتهجم :املنكر . 
o دا<ادائها �ركا)ا وشروطها وآاملداومة على أ :قم الصالةأ. 
o  استشعاره واستحضاره مع ذكر امسه :هللاذكر. 
o حمدود األوقاتمكتو]  :كتا] موقو�.  

 :املضامني األساسية للنصوص -  2
 .وأن من شروط صحتها االطمئنان وإقامتها يف أوقاEا ،تبني اآلية الكرمية أن الصالة فريضة على كل مسلم �
 .تربز اآلية الكرمية صفات ُعمَّار املساجد املتجلية يف خشية هللا تعاىل وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة �
 .أن الصالة متثل املرتبة الثانية بعد الشهادتني، وهذا ما يدل على َأْوَلِويَِّتَها يف اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصإخباره  �

  :حتليل حماور الدرس ومناقشتها
I – أمهيتها ومنزلتها يف اإلسالم :الصالة:  

  :حقيقة الصالة يف اإلسالم -  1
: لقوله تعاىل ،الدعاء واالستغفار والتضرع والتذلل � عز وجلتعين مشتقة من الصلة أل)ا تصل اإلنسان خبالقه، وهي لغة  :الصالة
أي ليدع  ،»إَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم فـَْلُيِجْب، فَِإْن َكاَن َصائِمًا فـَْلُيَصلِّ، َوإْن َكاَن ُمْفِطرًا فـَْلَيْطَعمْ « :قول النيب ملسو هيلع هللا ىلصأي ادع هلم، ويف  ﴿َوَصلِّ َعَلْيِهْم﴾
القيام، والركوع، (أقواال وأفعاال خمصوصة  وهي، للمسلمنيملسو هيلع هللا ىلص الصورة املعهودة من العبادة اليت علمها الرسول هي : واصطالحاألر]ب الطعام، 

ت اليت أما حكمها فهو الوجوب، وال تسقط إال يف بعض احلاال ،تعاىلمة ]لتسليم يقصد <ا تعظيم هللا خمتتو مفتتحة ]لتكبري  ،)والسجود
  .استثناها الشرع

  :أمهية ومنزلة الصالة يف اإلسالم -  2
ال تعادهلا أي عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي ال يقوم إال به، وهي أول عبادة فرضت، وكان للصالة مكانة عظيمة يف اإلسالم 

وهي أول فهي أفضل العبادات بعد اإلميان، و¬ين أركان اإلسالم،  فرضها يف السماء ليلة اإلسراء واملعراج، فكان ذلك دليال على عناية هللا <ا،
ص صفات املومنني، وهي دعامة لكل األدbن مل ختل منها شريعة من الشرائع،  ما حياسب العبد عليه،  كما أ)ا آخر وصية وصَّى <ا ومن أخ

اآل]ء �ن  ملسو هيلع هللا ىلصها على ألسنة مجيع األنبياء والرسل عليهم السالم، وأوصى الرسول جاء احلث على أدائرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمته عند مفارقته الدنيا، 
َها َوُهْم أَبـَْناُء َعْشرٍ « :°مروا أوالدهم ]لصالة، حيث قال َناُء َسْبِع ِسِنَني، َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ ، وذلك لتكوين عادة »ُمُروا َأْوَالدَُكْم ِ]لصََّالِة َوُهْم أَبـْ

وحىت تصبح جزءا من تفكريهم وسلوكهم، وجعلت حماطة ]إلنسان يف كل األزمنة  ،صعب عليهم عند الكرب ²ديتهافال يالصالة عندهم 
اجلماعية واألحوال ليحقق صلته خبالقه سبحانه، فمنها الفرائض لتحقيق احلد األدىن للصلة ]�، والنوافل لتحقيق احلد األعلى، ومنها الفردية و 

وهي العبادة الوحيدة اليت ال تنفك عن املّكلف، وتبقى مالزمة له طول حياته ال تسقط عنه حبال، ما ، ...ة مبناسبات معينة ومنها املتعلق ،...
  .عادا يف حالة فقدان العقل واملرأة احلائض والنفساء
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II  -  يف حياة الفرد واجلماعة هاآ¬ر و الصالة:  
  :الصالة الروحية والرتبويةآ¬ر  -  1
 .العبودية � سبحانه اليت جعلت غاية خلق لإلنسانحتقيق أصل  �
 .حتقيق الطاعة والقنوت � رب العاملني ]حملافظة عليها �
 .حتقيق طهارة النفس وتزكيتها من املعاصي والذنوب �
 .حتقيق اخلشوع � الذي يعد من موجبات الفالح �
 .حتقيق الصلة ]� وذكره يف كل وقت وحني �
 .والراحة نتيجة اخلشوعاإلحساس ]لطمأنينة  �
  .قدرة املصلي على متثل كل األخالق الفاضلة، واالبتعاد عن كل الفواحش واآل¬م �
 انشراح الصدر، وانفراج اهلموم والكرب، واإلحساس ]لسكينة �

  :آ¬ر الصالة الدينية -  2
وإظهار العبودية �، وتفويض األمر له، والتماس األمن والسكينة  الصالة عقد الصلة بني العبد وربه، مبا فيها من لذة املناجاة للخالق،

، الEِِْم َخاِشُعوَن﴾َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ُهْم ِيف صَ ﴿:  السيئات واخلطاb، قال تعاىلوالنجاة يف رحابه، وهي طريق الفوز والفالح، وتكفري
ُر َمُنوًعا ۩ ِإال اْلُمَصلَِّني﴾، وقال ملسو هيلع هللا ىلص* ا﴿ِإنَّ اِإلنَساَن ُخِلَق َهُلوعً : وقال أيضا ُتْم َلْو َأنَّ نـَْهًرا بَِباِب «: ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا ۩ َوِإَذا َمسَُّه اْخلَيـْ َأرَأَيـْ

َقى ِمْن َدرَنِِه َشْيٌء؟ َقى ِمْن َدرَنِِه َشْيٌء، قَالَ : قَاُلوا» َأَحدُِكْم يـَْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ يـَْوٍم َمخَْس َمرَّاٍت، َهْل يـَبـْ َفَذِلَك َمَثُل الصََّلَواِت اْخلَْمِس، َميُْحو «: َال يـَبـْ
 َbِنَّ اْخلَطَا>ِ َُّÃنَـُهنَّ َما َملْ تـُْغَش اْلَكَبائِرُ «: أيضاملسو هيلع هللا ىلص قال، و »ا ِإنَّ  «: قال عليه الصالة والسالم، و »الصََّالُة اْخلَْمُس َواْجلُُمَعُة ِإَىل اْجلُُمَعِة َكفَّارٌَة ِلَما بـَيـْ

 .»َتَساَقَطْت َعْنهُ  اْلَعْبَد ِإَذا قَاَم ُيَصلِّي، ُأِيتَ ِبُذنُوبِِه، فـََوَضَعْت َعَلى رَْأِسِه، َأْو َعاتِِقِه، َفُكلََّما رََكَع َأْو َسَجَد،
  :اجلماعيةالصالة آ¬ر  -  3

إقرار العقيدة اجلامعة ألفراد ا{تمع، وتقويتها  فيهافالصالة على األفراد بل تتعدى ذلك لتشمل اجلانب االجتماعي، آ¬ر ال تقتصر 
تقوية الشعور ]جلماعة، وتنمية روابط االنتماء لألمة، وحتقيق التضامن  وفيها يف نفوسهم، ويف تنظيم اجلماعة يف متاسكها حول هذه العقيدة،

إعالن مظهر املساواة، : فوائد عميقة وكثرية، من أمهها: ويف صالة اجلماعة، الفكر واجلماعة اليت هي مبثابة اجلسد الواحداالجتماعي، ووحدة 
اإلمام فيما يرضي هللا تعاىل، واالجتاه حنو هدف  Çتباعوقوة الصف الواحد، ووحدة الكلمة، والتدرب على الطاعة يف القضاb العامة أو املشرتكة 

كما أن <ا تعارف املسلمني وÊلفهم، وتعاو)م على الرب والتقوى، وتغذية االهتمام �وضاع ،  ة نبيلة سامية هي الفوز برضوان هللا تعاىلواحد وغاي
ويعد املسجد والصالة فيه مقراً  بتهمة والغائب عن أسرته وأوالده، وأحوال املسلمني العامة، ومساندة الضعيف واملريض والسجني واملالَحق

لكلمة الناصحة واملوعظة احلسنة، اعدة شعبية منظمة متعاونة متآزرة، ختّرِج القيادة، وتدعم السلطة الشرعية، وتصحح احنرافاEا وأخطاءها ]لق
، والنقد البناء اهلادف، ألن َياِن َيُشدُّ بـَْعُضُه بـَْعًضا« والقول اللنيِّ ملسلم عن غريه، فتكون طريقًا للثقة والصالة متيِّز ا، »اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُـنـْ

َلتَـَنا َوَأَكَل َذبِيَحتَـَنا فـَُهَو اْلُمْسِلُم، َلُه َما لََنا َوَعَلْيِه َما َعَليْـ «: ح احملبة واملودة فيما بني الناسواالئتمان، وبعث رو    .»َناَمْن َصلَّى َصالتـََنا َواْستَـْقَبَل ِقبـْ
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