
 ربيع شكري                                                                                        مكانة الصالة يف اإلسالم 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                 1

 مكانة الصالة يف اإلسالم

 طالب الدراسات العليا..  ربيع شكري

بسم اهلل واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل؛ نبينا حممد ابن عبد اهلل، وعلى آله 
 أما بعد: ومن اتبع هداه.

فالصالة هي عبادة ذات أقوال وأفعال خمصوصة، مفتتحة بالتكبري، خمتتمة بالتسليم. 
وللصالة يف اإلسالم مكانة عظيمة جليلة ال تعدهلا مكانة أية عبادة أخرى، وفيما يأيت ذكر 

 ، فهي:لبعض األدلة اليت تقربنا من التعرف على منزلة هذه العبادة العظيمة

 ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: ن أركان اإلسالم بعد الشهادتني فعنأعظم ركن م أوالً:
بين اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله إال اهلل وأن » :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .1«حممدا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، واحلج، وصوم رمضان

 ويف رواية عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

قام الصالة، إرسول اهلل، و  بين اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا  »
  2«وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت

الدين الذي ال يقوم إال به، كما يف حديث معاذ رضي اهلل عنه أن النيب صلى عماد  ثانياً:
 3«رأس األمر اإلسالم، وعموُده الصالُة، وذروُة سناِمه اجلهادُ »اهلل عليه وسلم قال: 

                                                           

 .صحيح البخاري، كتاب اإلميان: باب اإلميان، وقوله صلى اهلل عليه وسلم: بين اإلسالم على مخس  1

 .أبواب اإلميان عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: باب ما جاء بين اإلسالم على مخس الرتمذي،  2

 .ة، باب ما جاء يف حرمة الصال أبواب اإلميان عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمرتمذي، ال  3
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آخر وصية أوصى هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم أمته، فعن أم سلمة رضي اهلل عنها  :ثالثاً
الصالة الصالة وما ملكت »آخر وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أهنا قالت: كان من 

 ، حىت جعل نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم جيلجلها يف صدره وما يفيض هبا لسانـــه.«أميانكم 

أول ما حياسب عليه العبد من عمله، فصالح عمله وفساده بصالح صالته  :رابعاً
أول ما »عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:  وفسادها، فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه

حياسب به العبد يوم القيامة: الصالة، فإن صلحت صلح سائُر عمله، وإن فسدت فسد سائُر 
أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر يف صالته، فإن صلحت فقد ». ويف رواية: «عمله

 .«أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر

نه، كما يف حديث الدين، فإذا ذهب آخر الدين مل يبق شيء مآخر ما يُفقد من  :خامساً
لتُنقضن ُعَرى اإلسالم ُعروة ُعروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس باليت »: ا  أيب أمامة مرفوع

أول ما يرفع من ». ويف رواية من طريق آخر: «تليها، فأوهلن نقض ا احلكم، وآخرهن الصالة
 .«صالة، ورب مصلٍّ ال خري فيهالناس األمانة، وآخر ما يبقى ال

افتتح اهلل أعمال املفلحني بالصالة واختتمها هبا، وهذا يؤكد أمهيتها، قال اهلل  :سادساً
َلَح اْلُمْؤِمُنوَن ﴿»تعاىل: بسم اهلل الرمحن الرحيم  ﴾ 2﴾ الَِّذيَن ُهْم يف َصاَلِِتِْم َخاِشُعوَن ﴿1َقْد أَفـْ

﴾ َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم 4﴾ َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة فَاِعُلوَن ﴿3ْعِرُضوَن ﴿َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو مُ 
ُر َمُلوِمنَي ﴿5َحاِفظُوَن ﴿ ﴾ َفَمِن ابـْتَـَغى 6﴾ ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أمَْيَانـُُهْم فَِإنَـُّهْم َغيـْ

﴾ َوالَِّذيَن ُهْم 8﴾ َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاِِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن ﴿7﴿َورَاَء َذِلَك َفُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن 
 [9-1]املؤمنون: «﴾9َعَلى َصَلَواِِتِْم حُيَاِفظُوَن ﴿
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مدح اهلل القائمني هبا واآلمرين هبا؛ كما جاء ذلك يف سورة مرمي، قال اهلل عزوجل:  :سابعاً
﴾ وََكاَن يَْأُمُر أَْهَلُه 54ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َرُسوال  نَِبيًّا ﴿ َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ِإْْسَاِعيلَ »

 [55-54]مرمي: «﴾55بِالصَّاَلِة َوالزََّكاِة وََكاَن ِعْنَد رَبِِّه َمْرِضيًّا ﴿

َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف »ذم اهلل من أضاعها أو تكاسل عنها ؛ قال عز وجل:  :ثامناً
 [59]مرمي: «﴾59َأَضاُعوا الصَّاَلَة َواتَـّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيًّا ﴿

ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ُُيَاِدُعوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الصَّاَلِة قَاُموا ُكَساىَل »وقال سبحانه: 
 [142]النساء: «﴾142َن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن اللََّه ِإالَّ قَِليال  ﴿يـُرَاُءو 

أمر اهلل عز وجل نبيه صلى اهلل عليه وسلم هبا وأتباعه أن يأمروا هبا أهليهم، قال اهلل  :تاسعاً
َها اَل َنْسأَُلَك رِْزق ا ََنُْن نَـ »تعاىل:  ْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتـَّْقَوى َوْأُمْر أَْهَلَك بِالصَّاَلِة َواْصَطِبْ َعَليـْ

 [132]طه: ﴾132﴿

مما يدل على عظم شأهنا ومكانتها؛ أهنا فرضت يف السماء وبدون واسطة ليلة  :عاشـراً
 اإلسراء.

واصطِب إن للصالة يف اإلسالم مكانة جليلة عظيمة؛ ال يدركها إال من أقامها  أقــــول:
 عليها، وال جيهلها إال من ضيعها وسها عنها. 

 

 


