كيفية الصالة من القرآن
كما قدﻣنا في الجزء السابق اإلسالم ليس ﻣجرد إسم علم يدون في شھادة الميالد أو البطاقة.
وھو ليس كما يظن البعض ﻣجرد طقوس يقوم بھا الناس بينما في نفس الوقت يحلون اإلفساد
في األرض وسفك الدﻣاء بإسم الدين .اإلسالم ھو إفعال السالم وبالتالي كل ُﻣف ِعل للسالم ھو
ُﻣسلِم .ﻣن ناحية أخرى الشيطان يعتمد في تضليلنا على أسماء العلم الباطلة التي اختلقناھا:
وھا أَنتُ ْم َوآبَ ُ
آؤكم ﱠما
س ﱠم ْيتُ ُم َ
ب أَتُ َجا ِدلُونَنِي فِي أَ ْ
ض ٌ
قَا َل قَ ْد َوقَ َع َعلَ ْي ُكم ﱢمن ﱠربﱢ ُك ْم ِر ْج ٌ
س َماء َ
س َو َغ َ
س ْل َ
نَ ﱠز َل ّ
ين ]األعراف[71-
ان فَانتَ ِظ ُرو ْا إِنﱢي َم َع ُكم ﱢم َن ا ْل ُمنت َِظ ِر َ
ﷲُ بِ َھا ِمن ُ
ط ٍ
س ْل َ
نز َل ّ
س ﱠم ْيتُ ُمو َھا أَنتُ ْم َوآبَآ ُؤ ُكم ﱠما أَ َ
ان إِ ِن ا ْل ُح ْك ُم
َما تَ ْعبُد َ
ُون ِمن دُونِ ِه إِالﱠ أَ ْ
ﷲُ بِ َھا ِمن ُ
س َماء َ
ط ٍ
ون ]يوسف[40-
س الَ يَ ْعلَ ُم َ
إِالﱠ ِ ّ ِIأَ َم َر أَالﱠ تَ ْعبُدُو ْا إِالﱠ إِيﱠاهُ َذلِكَ الدﱢينُ ا ْلقَيﱢ ُم َولَ ِكنﱠ أَ ْكثَ َر النﱠا ِ
س ﱠم ْيتُ ُمو َھا أَنتُ ْم َوآبَا ُؤ ُكم ﱠما أَن َز َل ﱠ
ون إِ ﱠال الظﱠنﱠ
ان إِن يَتﱠبِ ُع َ
إِنْ ِھ َي إِ ﱠال أَ ْ
ﷲُ بِ َھا ِمن ُ
س َماء َ
س ْلطَ ٍ
س َولَقَ ْد َجاءھُم ﱢمن ﱠربﱢ ِھ ُم ا ْل ُھ َدى ]النجم[23-
َو َما تَ ْھ َوى ْاألَنفُ ُ
و لألسف لقد نجح الشيطان في تحويل إسم المسلمين الحق الذي نعرفه بالفطرة إلى إسم علم
فارغ ﻣن المعنى .حين نسمى أنفسنا "ﻣسلمين" في البطاقة وشھادة الميالد فذلك ﻣجرد إسم
علم باطل سميناه نحن واباؤنا وال يعني اننا حقا ﻣسلمين أي ﻣفعلين للسالم.
ونتيجة نجاح الشيطان في تحويل إسم المسلمين إلى إسم علم فارغ فلقد خلط األﻣور على
أغلب الناس وجعلھم ال يستطيعون التمييز بين أبسط المعاني.على سبيل المثال أغلب الناس ال
يستطيعون التمييز بين السالم و التسليم.
الغالبية العظمى ﻣن الناس حين يذكر النبي يقولون "صلى ﷲ عليه و سلم" ظنا ﻣنھم أن ذلك
اﻣتثال ألﻣر ﷲ سبحانه وتعالى الذي يقول بكل وضوح:
إِنﱠ ﱠ
سلِي ًما
ون َعلَى النﱠبِ ﱢي يَا أَ ﱡي َھا الﱠ ِذ َ
ص ﱡل َ
سلﱢ ُموا تَ ْ
ص ﱡلوا َعلَ ْي ِه َو َ
ين آ َمنُوا َ
ﷲَ َو َم َالئِ َكتَهُ يُ َ
]األحزاب[56-
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سلِي ًما" ال تعني تحية سالﻣا ولكن تعني الرضوخ رضوخا كاﻣال .و لذلك ﷲ
سلﱢ ُموا تَ ْ
أوال " َ
سبحانه و تعالى يقول أيضًا بكل وضوح:
س ِھ ْم َح َر ًجا ﱢم ﱠما
فَالَ َو َربﱢ َك الَ يُ ْؤ ِمنُ َ
ون َحتﱠ َى يُ َح ﱢك ُموكَ فِي َما ش ََج َر بَ ْينَ ُھ ْم ثُ ﱠم الَ يَ ِجدُو ْا فِي أَنفُ ِ
سلِي ًما ]النساء[65-
سلﱢ ُمو ْا تَ ْ
ض ْيتَ َويُ َ
قَ َ
ق ﱠ
اب قَالُوا َھ َذا َما َو َع َدنَا ﱠ
سولُهُ َو َما
ص َد َ
َولَ ﱠما َرأَى ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ﷲُ َو َر ُ
ﷲُ َو َر ُ
سولُهُ َو َ
ون ْاألَ ْح َز َ
سلِي ًما ]األحزاب[22-
َزا َد ُھ ْم إِ ﱠال إِي َمانًا َوتَ ْ
و لذلك ﷲ سبحانه و تعالى دقيق في كالﻣه وال يقول "إِ ﱠن ﱠ
ون َعلَى النﱠبِ ﱢي و
ُص ﱡل َ
ﷲَ َو َﻣ َالئِ َكتَهُ ي َ
ص ﱡلوا َعلَ ْي ِه َو َسلﱢ ُموا تَ ْسلِي ًما" ألن ﷲ سبحانه و تعالى ال
ي َسلﱢ ُمون تَ ْسلِي ًما يَا أَ ﱡيھَا الﱠ ِذ َ
ين آ َﻣنُوا َ
يرضخ ألحد ﻣھما كان.
ولذلك وبناء على اآلية الكريمة "إِنﱠ ﱠ
ين آ َمنُوا
ون َعلَى النﱠبِ ﱢي يَا أَ ﱡي َھا الﱠ ِذ َ
ص ﱡل َ
ﷲَ َو َم َالئِ َكتَهُ يُ َ
سلِي ًما" بمعنى "و ارضخوا رضوخا" فإن ﻣقولة "صلى ﷲ عليه
سلﱢ ُموا تَ ْ
ص ﱡلوا َعلَ ْي ِه َو َ
َ
وسلم" تكون بمعنى "صلى ﷲ عليه ورضخ" )سبحانه وتعالى علوا كبيرا( .وكما يستطيع أن
يرى أي عاقل يخشى ﷲ وعنده تقوى وال يخاف لوﻣة الئم فإن على ﻣقياس اآلية الكريمة
بالتأكيد قول "صلى ﷲ عليه وسلم" فيه إھانة ﻣباشرة واعتداء على ﷲ سبحانه وتعالى .وھذا
ﻣثال واضح يبين أن األغلبية بما فيھم ﻣن يسمون أنفسھم علماء وصل بھم الجھل بأبسط
األﻣور في القرآن واللغة العربية إلى حد الخلط بين السالم والتسليم ﻣما أدى إلى قولھم على
ﷲ ﻣا ال يليق به بجھالة .وھذا يؤكد ﻣرة أخرى ﻣا قلناه في المقدﻣة عن أن أغلب الناس ال
يعلمون عن اإلسالم ﻣن القرآن.
ثانيا الذين آﻣنوا ﻣأﻣورون أن يفعلوا نفس الشيء وليس ﻣجرد ترديد كالم .اآلية الكريمة ال
تقول "قولوا صلى ﷲ عليه" و لكن تقول "صلوا عليه" .و ذلك يقودنا إلى سؤال كيفية الصالة
ﻣن القرآن.
اإلجابة المنطقية على سؤال عن كيفية أداء أي عمل يجب أن تأخذ في اإلعتبار الھدف ﻣن ھذا
العمل والنتيجة المتوقعة ﻣنه .كذلك الحال بالنسبة للصالة .ولذلك أي بحث عن الصالة ﻣن
القرآن يجب أن يبدأ باألسئلة التالية:
- ١ﻣا ھو الھدف ﻣن الصالة؟
- ٢ﻣا ھي النتيجة المتوقعة حين نصل إلى ھذا الھدف؟
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و بنا ًء على ذلك نستطيع أن نقيس علميا ً كل ﻣا يقال عن الصالة .ﻣثالً إذا كانت طريقة ﻣعينة
ال تؤدي إلى الھدف وال نصل بھا إلى النتيجة المتوقعة إذاً فھذه الطريقة غير ﻣجدية وليست
طريقة الصالة الحقيقية.
- ١الھدف كما يقول ﷲ بكل وضوح ھو:
إِنﱠنِي أَنَا ﱠ
ص َالةَ لِ ِذ ْك ِري ]طه[14-
ﷲُ َال إِلَهَ إِ ﱠال أَنَا فَا ْعبُ ْدنِي َوأَقِ ِم ال ﱠ
- ٢أﻣا نتيجة الصالة المتوقعة حين نذكر ﷲ فھو أيضا ً يذكرنا :
ون ]البقرة[152-
فَ ْاذ ُك ُرونِي أَ ْذ ُك ْر ُك ْم َوا ْ
ش ُك ُرو ْا لِي َوالَ تَ ْكفُ ُر ِ
ولذلك كما يصلي المؤﻣنون ھو أيضا ً يصلي عليھم:
صلﱢي َعلَ ْي ُك ْم َو َم َالئِ َكتُهُ لِيُ ْخ ِر َج ُكم ﱢم َن ال ﱡ
ين َر ِحي ًما
ان بِا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ت إِلَى ال ﱡنو ِر َو َك َ
ھ َُو الﱠ ِذي يُ َ
ظلُ َما ِ
]األحزاب[43-
والنتيجة تكون الخروج ﻣن ظلمات الجھل والباطل والكفر إلى نور العلم والحق واإليمان .
والصالة توصل إلى السجود:
صالَةَ فَ ْلتَقُ ْم َ
س َجدُو ْا
طآئِفَةٌ ﱢم ْن ُھم ﱠم َعكَ َو ْليَأْ ُخ ُذو ْا أَ ْ
َوإِ َذا ُكنتَ فِي ِھ ْم فَأَقَ ْمتَ لَ ُھ ُم ال ﱠ
سلِ َحتَ ُھ ْم فَإ ِ َذا َ
ت َ
ص ﱡلو ْا َم َعكَ ]النساء[102-
ص ﱡلو ْا فَ ْليُ َ
طآئِفَةٌ أ ُ ْخ َرى لَ ْم يُ َ
فَ ْليَ ُكونُو ْا ِمن َو َرآئِ ُك ْم َو ْلتَأْ ِ
والسجود الحقيقي ال يكون فقط شكليا ً وسطحيا ً ولكن ھو في األساس طاعة ﷲ سبحانه
وتعالى .وﻣن يضع ناصيته على األرض ولكن ال يطيع ﷲ فسجوده ليس حقيقيا ً .ولذلك
فالصالة الحقيقية تنھى عن الفحشاء والمنكر:
ص َالةَ تَ ْن َھى َع ِن ا ْلفَ ْحشَاء َوا ْل ُمن َك ِر َولَ ِذ ْك ُر ﱠ
ص َالةَ إِنﱠ ال ﱠ
ب َوأَقِ ِم ال ﱠ
ﷲِ
وح َي إِلَ ْي َك ِم َن ا ْل ِكتَا ِ
ا ْت ُل َما أُ ِ
أَ ْكبَ ُر َو ﱠ
ون ]العنكبوت[54-
َصنَ ُع َ
ﷲُ يَ ْعلَ ُم َما ت ْ
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إذاً السؤال ھو ھل صالتك تؤدي إلى خروجك ﻣن الظلمات إلى النور وتنھاك عن الفحشاء
والمنكر وبالتالي تطيع ﷲ؟ ھذا ھو المعيار األساسي .
تعال نطبق ھذا المعيار على ﻣا يفعله األغلبية اآلن .ﻣن الواقع العملي يمكن أن نرى أنه
بالنسبة ألغلب الناس أصبح التركيز ليس على ذكر ﷲ ولكن على جمع النقاط .وبسبب
التركيز على جمع النقاط أصبحت الصالة ﻣبنية على التكرار الميكانيكي بدون تفكير وجرت
العادة على قراءة أقصر سورة ﻣمكنة علشان الواحد يخلص .ولذلك ال يستغرب أحد حين تجد
أغلب الناس يذھبون للصالة ثم ﻣتى ﻣا انتھت وخرجوا ﻣن الجاﻣع يعودون إلى فعل المنكر.
بل في أكثر ﻣن ﻣرة رأيت بعيني خناقات وسمعت سبابا داخل الجاﻣع.
كما ذكرت فاألغلبية تتفق على أن الھدف ﻣن الصالة ھو جمع النقاط ،بل وتدعي أن عدد
نقاط "صالة الجماعة" ﻣثال تفوق  ٢٧نقطة عدد نقاط "الصالة العادية" وأشياء أخرى كثيرة
تلھي عن الھدف الحقيقي وبالتالي تلھي عن الصالة الحقيقية .فھنا نرى ﻣن الواقع العملي أن
تواتر األغلبية على شيء ال يعني أنه صحيح .ﻣثالً زﻣان كان ھناك تواتر أن األرض
ﻣسطحة و ليست كروية .وفكرة التواتر ھي ﻣغالطة ﻣنطقية ﻣعروفة وﷲ سبحانه وتعالى
يحذرنا ﻣراراً ﻣن ﻣغبة االنسياق وراء تواتر األغلبية:
يل ّ
ون إِالﱠ الظﱠنﱠ َوإِنْ ُھ ْم إِالﱠ
ﷲِ إِن يَتﱠبِ ُع َ
ض ﱡلوكَ َعن َ
ض يُ ِ
سب ِ ِ
َوإِن تُ ِط ْع أَ ْكثَ َر َمن فِي األَ ْر ِ
ون ]األنعام[116-
ص َ
يَ ْخ ُر ُ
ش ْيئًا إِنﱠ ّ
ون ]يونس-
ق َ
َو َما يَتﱠبِ ُع أَ ْكثَ ُر ُھ ْم إِالﱠ ظَنًّا إَنﱠ الظﱠنﱠ الَ يُ ْغنِي ِم َن ا ْل َح ﱢ
ﷲَ َعلَي ٌم بِ َما يَ ْف َعلُ َ
[36
وحتى أغلب المؤﻣنين با~ ﻣتواترون على الشرك:
َو َما يُ ْؤ ِمنُ أَ ْكثَ ُر ُھ ْم بِ ّ
ون ]يوسف[106-
ا ِIإِالﱠ َوھُم ﱡم ْ
ش ِر ُك َ
و لذلك فمن المستغرب أن تجد ھناك ﻣن يستنجد بقشة التواتر أو وھم اإلجماع ثم يدعي بعد
ذلك العقل والمنطق والمعرفة بالقرآن .ھذا االستنجاد اليائس إنما يدل على فقدان األﻣل ﻣن
فھم الصالة ﻣن القرآن المبين :
ب أَ ْقفَالُ َھا ]محمد[24-
ون ا ْلقُ ْر َ
أَفَ َال يَتَ َدبﱠ ُر َ
آن أَ ْم َعلَى قُلُو ٍ
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واألغلبية عندھم تناقض وتخبط واضح بالنسبة لفھمھم للصالة .ﻣثالً ﻣن ناحية يدعون أن
الصالة تعني أداء طقوس ﻣعينة خمس ﻣرات في اليوم ،وﻣن ناحية أخرى يدعون أنھا تكرار
"اللھم صلي عليه" كلما ذكر إسم النبي إستناداً إلى اآلية التالية:
إِنﱠ ﱠ
سلِي ًما
ون َعلَى النﱠبِ ﱢي يَا أَ ﱡي َھا الﱠ ِذ َ
ص ﱡل َ
سلﱢ ُموا تَ ْ
ص ﱡلوا َعلَ ْي ِه َو َ
ين آ َمنُوا َ
ﷲَ َو َم َالئِ َكتَهُ يُ َ
]األحزاب[56-
كما رأينا ﻣن الواضح ﻣن اآلية الكريمة أن الذين آﻣنوا ﻣأﻣورون بفعل نفس الشيء الذي يفعله
ﷲ وﻣالئكته تما ًﻣا .فھل ﷲ وﻣالئكته يكررون "اللھم صلي عليه" كلما ذكر إسم النبي أو ھل
ﷲ وﻣالئكته يؤدون طقوسا ﻣعينة خمس ﻣرات في اليوم على النبي؟! بالطبع ال! و يؤكد ذلك
أن الرسول أيضا ً ﻣأﻣور بالصالة على المؤﻣنين:
س َكنٌ لﱠ ُھ ْم َو ّ
س ِمي ٌع
ﷲُ َ
صالَتَكَ َ
ص ﱢل َعلَ ْي ِھ ْم إِنﱠ َ
ص َدقَةً تُطَ ﱢھ ُر ُھ ْم َوتُ َز ﱢكي ِھم بِ َھا َو َ
ُخ ْذ ِمنْ أَ ْم َوالِ ِھ ْم َ
َعلِي ٌم ]التوبة[103-
ھل النبي كان يكرر "اللھم صلي على فالن "كلما ذكر إسم فالن؟! بالطبع ال!
في الواقع إن ﷲ وﻣالئكته يصلون على جميع المؤﻣنين كما يصلون على النبي كما نرى ﻣن
اآلية التالية .ھل ﷲ وﻣالئكته يكررون "اللھم صلي عليه" كلما ذكر إسم أحد المؤﻣنين أو
يفعلون طقوس ﻣعينة خمس ﻣرات في اليوم على كل ﻣؤﻣن؟
ين آ َمنُوا ْاذ ُك ُروا ﱠ
ص ً
يال
يَا أَيﱡ َھا الﱠ ِذ َ
ﷲَ ِذ ْك ًرا َكثِي ًرا * َو َ
سبﱢ ُحوهُ بُ ْك َرةً َوأَ ِ
صلﱢي َعلَ ْي ُك ْم َو َم َالئِ َكتُهُ لِيُ ْخ ِر َج ُكم ﱢم َن ال ﱡ
ين َر ِحي ًما
ان بِا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ت إِلَى ال ﱡنو ِر َو َك َ
ھ َُو الﱠ ِذي يُ َ
ظلُ َما ِ
]األحزاب[43-
فكما نرى بوضوح ﻣن اآليات البينات أن نتيجة الصالة أو أثرھا ھو إخراج المؤﻣنين ﻣن
الظلمات إلى النور .نفس ھذا األثر حرفيا ً نراه في سورة الطالق:
ين آ َمنُوا قَ ْد أَن َز َل ﱠ
ش ِدي ًدا فَاتﱠقُوا ﱠ
أَ َع ﱠد ﱠ
ﷲُ إِلَ ْي ُك ْم ِذ ْك ًرا
ﷲُ لَ ُھ ْم َع َذابًا َ
ب الﱠ ِذ َ
ﷲَ يَا أُ ْولِي ْاألَ ْلبَا ِ
ت ِم َن ال ﱡ
ت ﱠ
س ً
ت إِلَى
ت لﱢيُ ْخ ِر َج الﱠ ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َع ِملُوا ال ﱠ
ﱠر ُ
ﷲِ ُمبَيﱢنَا ٍ
ظلُ َما ِ
صالِ َحا ِ
وال يَ ْتلُو َعلَ ْي ُك ْم آيَا ِ
ال ﱡنو ِر َو َمن يُ ْؤ ِمن بِ ﱠ
ين فِي َھا أَبَ ًدا
ت ت َْج ِري ِمن ت َْحتِ َھا ْاألَ ْن َھا ُر َخالِ ِد َ
اَ ِIويَ ْع َم ْل َ
ْخ ْلهُ َجنﱠا ٍ
صالِ ًحا يُد ِ
س َن ﱠ
ﷲُ لَهُ ِر ْزقًا ]الطالق[11-10-
قَ ْد أَ ْح َ
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كما نرى فإن الصالة لھا نفس أثر تالوة ايات ﷲ .وﻣن ھنا يوضح ﷲ لنا أن تالوة ايات ﷲ
ھي ﻣرادفا ً لمفھوم الصالة .ولذلك نفھم ﻣن اآلية أدناه أن إضاعة الصالة تقابلھا تالوة ايات
الرحمن كما يبين لنا ﷲ:
ين أَ ْن َع َم ﱠ
وح َو ِمن ُذ ﱢريﱠ ِة
ﷲُ َعلَ ْي ِھم ﱢم َن النﱠبِيﱢ َ
أُ ْولَئِكَ الﱠ ِذ َ
ين ِمن ُذ ﱢريﱠ ِة آ َد َم َو ِم ﱠمنْ َح َم ْلنَا َم َع نُ ٍ
س ﱠج ًدا َوبُ ِكيًّا
س َرائِي َل َو ِم ﱠمنْ َھ َد ْينَا َو ْ
إِ ْب َرا ِھي َم َوإِ ْ
اجتَبَ ْينَا إِ َذا تُ ْتلَى َعلَ ْي ِھ ْم آيَاتُ ال ﱠر ْح َمن َخ ﱡروا ُ
ف يَ ْلقَ ْو َن َغيًّا ]مريم[59-
صلوة َواتﱠبَ ُعوا ال ﱠ
س ْو َ
فَ َخلَ َ
ضاعُوا ال ّ
ت فَ َ
ف ِمن بَ ْع ِد ِھ ْم َخ ْلفٌ أَ َ
ش َھ َوا ِ
الحظ أن تالوة ايات الرحمن نتيجتھا السجود أي طاعة ﷲ ﻣثل الصالة تماﻣا ً كما رأينا الحقا ً.
إذاً ﻣنطقيا ً عدم إضاعه الصالة الحقيقية ھي تالوة ايات ﷲ .
و ھنا نجد أن قراءة القرآن ﻣتصلة ﻣباشرةً بھدف الصالة .فالقرآن نفسه يوصف بالذكر وھو
كما رأينا الھدف الحقيقي للصالة بل و يكاد القرآن أن يكون ﻣرادفا ً لكلمة الصالة فمثالً نجد
ﷲ يستخدم لفظ قرآن الفجر في التحدث عن صالة الفجر:
ش ُھو ًدا
ان َم ْ
وك ال ﱠ
آن ا ْلفَ ْج ِر َك َ
آن ا ْلفَ ْج ِر إِنﱠ قُ ْر َ
ق اللﱠ ْي ِل َوقُ ْر َ
أَقِ ِم ال ﱠ
س إِلَى َغ َ
صالَةَ لِ ُدلُ ِ
ش ْم ِ
س ِ
]اإلسراء[78-
إضافة إلى ذلك نجد أن تالوة القرآن والصاله كالھما يختم بالسجود:
صالَةَ فَ ْلتَقُ ْم َ
س َجدُو ْا
طآئِفَةٌ ﱢم ْن ُھم ﱠم َعكَ َو ْليَأْ ُخ ُذو ْا أَ ْ
َوإِ َذا ُكنتَ فِي ِھ ْم فَأَقَ ْمتَ لَ ُھ ُم ال ﱠ
سلِ َحتَ ُھ ْم فَإ ِ َذا َ
ت َ
ص ﱡلو ْا َم َعكَ ]النساء[102-
ص ﱡلو ْا فَ ْليُ َ
طآئِفَةٌ أ ُ ْخ َرى لَ ْم يُ َ
فَ ْليَ ُكونُو ْا ِمن َو َرآئِ ُك ْم َو ْلتَأْ ِ
س ﱠج ًدا
ين أُوتُو ْا ا ْل ِع ْل َم ِمن قَ ْبلِ ِه إِ َذا يُ ْتلَى َعلَ ْي ِھ ْم يَ ِخ ﱡر َ
قُ ْل آ ِمنُو ْا بِ ِه أَ ْو الَ تُ ْؤ ِمنُو ْا إِنﱠ الﱠ ِذ َ
ان ُ
ون لِألَ ْذقَ ِ
]اإلسراء[107-
و بطبيعة الحال فإن القرآن ينھى عن الفحشاء والمنكر بالضبط ﻣثل الصالة.
و لذلك حين نتحدث عن كيفية الصالة فنحن في الواقع نتحدث عن كيفية تالوة آيات ﷲ .إذاً
فھذه ھي كيفية الصالة بكل وضوح و تفصيل:
. ١يجب أن نتلو آيات ﷲ بصوت ﻣعتدل الھو ﻣرتفع وال ھو خافت:
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سبِيالً ]اإلسراء[110-
صالَتِ َك َوالَ تُ َخافِتْ بِ َھا َوا ْبت َِغ بَ ْي َن َذلِكَ َ
َوالَ ت َْج َھ ْر بِ َ
. ٢يجب أن ننتبه و نستمع جيداً حين نصلي:
ون ]األعراف[204-
صتُو ْا لَ َعلﱠ ُك ْم تُ ْر َح ُم َ
َوإِ َذا قُ ِرى َء ا ْلقُ ْرآنُ فَا ْ
ستَ ِم ُعو ْا لَهُ َوأَن ِ
ض َي َولﱠ ْوا
ون ا ْلقُ ْر َ
ستَ ِم ُع َ
ص َر ْفنَا إِلَ ْيكَ نَفَ ًرا ﱢم َن ا ْل ِجنﱢ يَ ْ
آن فَلَ ﱠما َح َ
َوإِ ْذ َ
صتُوا فَلَ ﱠما قُ ِ
ض ُروهُ قَالُوا أَن ِ
ين ]األحقاف[29-
إِلَى قَ ْو ِم ِھم ﱡمن ِذ ِر َ
س َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر ﱠ
ﷲِ َو َذ ُروا ا ْلبَ ْي َع َذلِ ُك ْم
يَا أَيﱡ َھا الﱠ ِذ َ
ص َال ِة ِمن يَ ْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة فَا ْ
ين آ َمنُوا إِ َذا نُو ِدي لِل ﱠ
ون
َخ ْي ٌر لﱠ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
ﷲِ َو ْاذ ُك ُروا ﱠ
ض ِل ﱠ
ﷲَ َكثِي ًرا لﱠ َعلﱠ ُك ْم
ض َوا ْبتَ ُغوا ِمن فَ ْ
ت ال ﱠ
ضي َ ِ
فَإ ِ َذا قُ ِ
ص َالةُ فَانت َِش ُروا فِي ْاألَ ْر ِ
ون ]الجمعة[10-9-
تُ ْفلِ ُح َ
ُون ]الماعون[5-4-
ساھ َ
ين * الﱠ ِذ َ
صلﱢ َ
ص َالتِ ِھ ْم َ
ين ُھ ْم َعن َ
فَ َو ْي ٌل لﱢ ْل ُم َ
. ٣اوقات الصالة
كما رأينا فالصالة الحقيقية أساسھا تالوة القرآن  .و لذلك فإن ﻣن المنطقي ان تكون اوقات
الصالة ھي االوقات المثلى لتالوة القرآن .و بالفطرة نحن جميعا نعلم ان أفضل االوقات
لتالوة آيات ﷲ ھي حين نبدأ يوﻣنا وحين ننھيه .وھذا ﻣا يؤكده القرآن حين ذكر صالتين
باإلسم وھما صالة الفجر وصالة العشاء .
ين لَ ْم يَ ْبلُ ُغوا ا ْل ُحلُ َم ِمن ُك ْم ثَ َال َ
ت
ين َملَ َكتْ أَ ْي َمانُ ُك ْم َوالﱠ ِذ َ
ستَأْ ِذن ُك ُم الﱠ ِذ َ
يَا أَيﱡ َھا الﱠ ِذ َ
ين آ َمنُوا لِيَ ْ
ث َم ﱠرا ٍ
ص َال ِة ا ْل ِعشَاء ثَ َال ُ
ت
َض ُع َ
ص َال ِة ا ْلفَ ْج ِر َو ِح َ
ير ِة َو ِمن بَ ْع ِد َ
ون ثِيَابَ ُكم ﱢم َن الظﱠ ِھ َ
ين ت َ
ِمن قَ ْب ِل َ
ث َع ْو َرا ٍ
اح بَ ْع َدھُنﱠ َ
ض َك َذلِكَ يُبَيﱢنُ ﱠ
ﷲُ لَ ُك ُم
ط ﱠوافُ َ
س َعلَ ْي ُك ْم َو َال َعلَ ْي ِھ ْم ُجنَ ٌ
ون َعلَ ْي ُكم بَ ْع ُ
لﱠ ُك ْم لَ ْي َ
ض ُك ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ت َو ﱠ
ﷲُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم ]النور[58-
ْاآليَا ِ
والواضح ﻣن اآلية الكريمة أن صالة الفجر وصالة العشاء يقيمھما الشخص في بيته ﻣع أفراد
أسرته و ال توجد صالة وقت الظھر .واآلية التالية تؤكد التوقيتين المثاليين للصالة :
ش ُھو ًدا
ان َم ْ
وك ال ﱠ
آن ا ْلفَ ْج ِر َك َ
آن ا ْلفَ ْج ِر إِنﱠ قُ ْر َ
ق اللﱠ ْي ِل َوقُ ْر َ
أَقِ ِم ال ﱠ
س إِلَى َغ َ
صالَةَ لِ ُدلُ ِ
ش ْم ِ
س ِ
]اإلسراء[78-
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اآلية تقول بكل وضوح أن دلوك الشمس إلى غسق الليل أول وقت والفجر ھو الوقت الثاني.
ق اللﱠي ِْل" تعني إلى ظالم
و دلوك الشمس يعني حين تدلك ﻣن األفق وقت الغروب و "إِلَى َغ َس ِ
الليل التام .ا ًذا وقت العشاء ھو ﻣن الغروب إلى الظالم التام  .ووقتا الصالة تؤكدھما أيضا
اآلية التالية:
ت َذلِكَ ِذ ْك َرى لِ ﱠ
صالَةَ َ
ين
لذا ِك ِر َ
ت يُ ْذ ِھ ْب َن ال ﱠ
َوأَقِ ِم ال ﱠ
ط َرفَ ِي النﱠ َھا ِر َو ُزلَفًا ﱢم َن اللﱠ ْي ِل إِنﱠ ا ْل َح َ
سـيﱢئَا ِ
سنَا ِ
]ھود[114-
ھنا اآلية تشير بوضوح إلى َ
ار وھما الفجر والغروب وزلفة ﻣن الليل وھو الجزء
ط َرفَ ِي النﱠھَ ِ
القريب ﻣن الليل بين الغروب وظالم الليل التام .ا ًذا بمعنى آخر تشير اآلية إلى "الفجر" و
"دلوك الشمس إلى غسق الليل" .بھذا الفھم الصحيح نجد بكل وضوح أن اآليتين تتفقان تماﻣا.
س َ
ين ]البقرة[238-
طى َوقُو ُمو ْا ِ ّ ِIقَانِتِ َ
صالَ ِة ا ْل ُو ْ
ت وال ﱠ
َحافِظُو ْا َعلَى ال ﱠ
صلَ َوا ِ
ﻣاذا عن الصالة الوسطى؟ في الواقع أن كلمة الوسطى في القرآن ال تعني وجود صالة ثالثة
في الوسط .إذا فحصنا كل اآليات التي تتحدث عن شيء وسط سنجد أنھا تشير إلى الشيء
األفضل أو الشيء الرزين.
َاخ ُذ ُك ُم ّ
ارتُهُ إِ ْط َعا ُم َعش ََر ِة
َاخ ُذ ُكم بِ َما َعقﱠد ﱡت ُم األَ ْي َم َ
ان فَ َكفﱠ َ
الَ يُؤ ِ
ﷲُ بِاللﱠ ْغ ِو فِي أَ ْي َمانِ ُك ْم َولَـ ِكن يُؤ ِ
ون أَ ْھلِي ُك ْم ]المائدة[89-
س ِط َما تُ ْط ِع ُم َ
سا ِك َ
ين ِمنْ أَ ْو َ
َم َ
ھنا اآلية تشير إلى أفضل ﻣا نطعم أھلنا وليس بقايا الطعام.
ون ]القلم[28-
سبﱢ ُح َ
سطُ ُھ ْم أَلَ ْم أَقُل لﱠ ُك ْم لَ ْو َال تُ َ
قَا َل أَ ْو َ
ھنا أيضًا أوسطھم ھو أفضلھم و أكثرھم رزانة و حكمة.
ش ِھي ًدا َو َما
سطًا لﱢتَ ُكونُو ْا ُ
سو ُل َعلَ ْي ُك ْم َ
س َويَ ُك َ
ون ال ﱠر ُ
َو َك َذلِكَ َج َع ْلنَا ُك ْم أُ ﱠمةً َو َ
ش َھ َداء َعلَى النﱠا ِ
ب َعلَى َعقِبَ ْي ِه َوإِن َكانَتْ
سو َل ِم ﱠمن يَنقَلِ ُ
َج َع ْلنَا ا ْلقِ ْبلَةَ الﱠتِي ُكنتَ َعلَ ْي َھا إِالﱠ لِنَ ْعلَ َم َمن يَتﱠبِ ُع ال ﱠر ُ
ضي َع إِي َمانَ ُك ْم إِنﱠ ّ
ان ّ
ين َھ َدى ّ
س لَ َر ُؤوفٌ ﱠر ِحي ٌم
ﷲُ َو َما َك َ
يرةً إِالﱠ َعلَى الﱠ ِذ َ
لَ َكبِ َ
ﷲُ لِيُ ِ
ﷲَ بِالنﱠا ِ
]البقرة[143-
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ھنا نرى أن أﻣة وسطا تعني أﻣة أكثر خيراً ورزانة .وھذا يتفق تماﻣا ﻣع اآلية التالية:
ون بِ ّ
اَ ِIولَ ْو آ َم َن
وف َوتَ ْن َھ ْو َن َع ِن ا ْل ُمن َك ِر َوتُ ْؤ ِمنُ َ
س تَأْ ُم ُر َ
ون بِا ْل َم ْع ُر ِ
ُكنتُ ْم َخ ْي َر أُ ﱠم ٍة أ ُ ْخ ِر َجتْ لِلنﱠا ِ
ون ]آل عمران[110-
اسقُ َ
ان َخ ْي ًرا لﱠ ُھم ﱢم ْن ُھ ُم ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ب لَ َك َ
ون َوأَ ْكثَ ُر ُھ ُم ا ْلفَ ِ
أَ ْھ ُل ا ْل ِكتَا ِ
إ ًذا فالصالة الوسطى ھي صفة خير وأفضل صالة وليست وقت ثالث للصالة.
. ٤صالة الجمعة
كما رأينا فأوقات الصالة األساسية ھي أفضل أوقات للتذكر حين نبدأ يوﻣنا بعقل ﻣتفتح وحين
ننھي يوﻣنا بعد عناء العمل والسعي في سبيل ﷲ .باإلضافة إلى تلك االوقات األساسية
فبطبيعة الحال حين يجتمع الناس ھذه فرصة طيبة لتذكير أكبر عدد ﻣنھم .و الصالة وقت
اجتماع الناس تسمي صالة الجمعة .وبعكس ﻣا يظنه أغلب الناس لم يكن يوم الجمعة اسم يوم
ﻣن أيام االسبوع عند العرب و لكنه صفة تعني اليوم أو الوقت الذي يجتمع فيه الناس.
فيوم الجمعة ليس يوم ﻣحدد في االسبوع و لكنه أي وقت يكون الناس فيه ﻣجتمعين ﻣثل يوم
السوق أو للتجھيز للحرب أو في جنازة أو حتى ﻣاتش كورة في اإلستاد ﻣثال .في ﻣثل ھذه
المواقف يجب ان نبدأ بالصالة لتذكير الناس .فالصالة ھي ﻣثل السالم الوطني للمؤﻣنين.
ھذا ھو ﻣعنى يوم الجمعة .أﻣا ﻣا ورد ﻣن ﻣعتقدات بخصوص أي يوم ﻣن أيام األسبوع ً
ﻣثال
أن يوم الجمعة خلق فيه آدم وفيه تقوم الساعة إلى آخره ﻣن البدع التي تعج بھا الروايات فھي
ﻣجرد سفاھات ناتجة عن جھل بأن األسبوع لم يكن دائما ً سبعة أيام في الماضي و لكن ً
ﻣثال
أيام القدﻣاء المصريين كان عشرة أيام .وكانت وحدة تقسيم االيام تحدد بعدد االيام بين يوم
السوق ويوم السوق الذي يليه .و لذلك كان األسبوع يتراوح في العادة ﻣا بين أربعة أيام وبين
عشرين يوﻣا وھذا يعطي فرصة للزراع و الصناع لتجديد ﻣخزون سلعھم.
وتقسيم األسبوع إلى وحدة ﻣكونة ﻣن سبعة أيام بدأ باليھود ألنھم يعتقدون أن ﷲ استراح في
اليوم السابع وأيضًا بالروﻣان الوثنيين الذين كانوا يقدسون خمسة كواكب والشمس والقمر
ولذلك سموا األيام بھا.
و لذلك ﻣتى يقع اليوم المسمى حاليا بالجمعة يتوقف على ﻣتى تم عشوائيا تبني اإلسبوع ذي
السبعة أيام و بأي يوم عشوائي بدأ و ترتيب اياﻣه الذي ھو أيضًا عشوائي .اذاً فتوقيت اليوم
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المسمى حاليا بالجمعة ھو بدعة عشوائية ﻣائة بالمائة ﻣن صنع اإلنسان وﷲ سبحانه وتعالى
بريء ﻣنھا .
بإختصار الصالة ھي في األساس تالوة آيات ﷲ و تدبرھا .وحين نفعل ذلك تعم علينا فوائد
الصالة ﻣن ذكر ﷲ والخروج ﻣن الظلمات إلى النور والنھي عن الفحشاء والمنكر وبالتالي
طاعة ﷲ سبحانه وتعالى والسجود الحقيقي له.
ين
ت لﱢ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
إِنﱠ فِي ال ﱠ
ض َآليَا ٍ
اوا ِ
س َم َ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ون
َوفِي َخ ْلقِ ُك ْم َو َما يَبُ ﱡث ِمن َدابﱠ ٍة آيَاتٌ لﱢقَ ْو ٍم يُوقِنُ َ
نز َل ﱠ
َو ْ
ف اللﱠ ْي ِل َوالنﱠ َھا ِر َو َما أَ َ
ض بَ ْع َد َم ْوتِ َھا
ﷲُ ِم َن ال ﱠ
ق فَأ َ ْحيَا بِ ِه ْاألَ ْر َ
اختِ َال ِ
س َماء ِمن ﱢر ْز ٍ
ون
اح آيَاتٌ لﱢقَ ْو ٍم يَ ْعقِلُ َ
َوتَ ْ
يف ﱢ
ص ِر ِ
الريَ ِ
ث بَ ْع َد ﱠ
تِ ْلكَ آيَاتُ ﱠ
ون ]الجاثية[6-3-
ﷲِ نَ ْتلُو َھا َعلَ ْيكَ بِا ْل َح ﱢ
ﷲِ َوآيَاتِ ِه يُ ْؤ ِمنُ َ
ق فَبِأ َ ﱢ
ي َح ِدي ٍ
و بالفطرة نحن جميعا ً نعلم علم اليقين أن ﻣن يريد أن يتذكر فعليه أن يذاكر .والقراءة ھي
أساس المذاكرة .ﻣن ھذا المنطلق نستطيع أن نرى بوضوح أن سورة العلق حين تضع قراءة
القرآن في ﻣقابل النھي عن الصالة ھي في الواقع تضع الصالة في ﻣقابل النھي عنھا:
س ِم ّ
يم
بِ ْ
من ال ﱠر ِح ِ
ﷲِ ال ﱠر ْح ِ
ق * ا ْق َر ْأ َو َر ﱡب َك ْاألَ ْك َر ُم * الﱠ ِذي َعلﱠ َم بِا ْلقَلَ ِم
س َ
ق * َخلَ َ
س ِم َربﱢكَ الﱠ ِذي َخلَ َ
ا ْق َر ْأ بِا ْ
اإلن َ
ق ِْ
ان ِمنْ َعلَ ٍ
الر ْج َعى
س َ
س َ
ان لَيَ ْط َغى * أَن ﱠرآهُ ا ْ
ستَ ْغنَى * إِنﱠ إِلَى َربﱢكَ ﱡ
اإلن َ
اإلن َ
ان َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم * َك ﱠال إِنﱠ ْ ِ
َعلﱠ َم ْ ِ
ان َعلَى ا ْل ُھ َدى * أَ ْو أَ َم َر بِالتﱠ ْق َوى
صلﱠى * أَ َرأَ ْيتَ إِن َك َ
أَ َرأَ ْيتَ الﱠ ِذي يَ ْن َھى * َع ْب ًدا إِ َذا َ
ب َوت ََولﱠى* أَلَ ْم يَ ْعلَ ْم بِأَنﱠ ﱠ
اصيَ ِة
ﷲَ يَ َرى * َك ﱠال لَئِن لﱠ ْم يَنتَ ِه لَنَ ْ
أَ َرأَ ْيتَ إِن َك ﱠذ َ
سفَ ًعا بِالنﱠ ِ
س ُج ْد َوا ْقتَ ِر ْب
سنَ ْد ُع ال ﱠزبَانِيَةَ * َك ﱠال َال تُ ِط ْعهُ َوا ْ
اطئَ ٍة * فَ ْليَ ْد ُع نَا ِديَه * َ
اصيَ ٍة َكا ِذبَ ٍة َخ ِ
نَ ِ
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