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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمم ؤى  ببمرامم   

بمقترحات إلحياء الخطاب بالمعاؤف التي تتملمب بماللمديمقمة 

الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السالم بالتعريف بمهما مم  

خالل حراك ممسسمممي تمنما عمنمساوس  المممسسمم الم ماطمممي  

إلمى  -ببالتعابو مع م  يممنم  المتمعمابو ممعمهمم  -يسعى 

تمنمقميمل  ممملمة مم  ا همداف فمي طملميممعمتمهما مما بؤد فممي 
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 اإلخراج ال ني س الشيخ مهدي منلسؤي

http://helalfatimaitaustralia.com/ 
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   69244412114/ ا ستاذ أبس أحمد الننانيس   69261611911الناج أبس ؤقيةس 
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 مدخل فاطمي:

اليسم الثاني عشر مم  ؤبميمع ا خمر يمسمما تماؤيمخميما لمد  المطما م مة 

المنقة م  أتباع مدؤسة أهب المبميما عملميمهمم السمالم  نم  يمسم 

يتعلل بم فرض اللالة  التي هي أساس في حياة الناس بعممسد 

دينهمإ لذا أختاؤ  برنام  هالل فاطمية أستراليا  الذي هس نشما  

طمسح في الرفد المعرفي للقضية ال اطمية بالمناسبات المتمي 

تتخللها الم متمرة المتمي يمتمم إحميماء  المممسسمم الم ماطمممي  بشمنمب 

سنسي خاللهاإ ضممم  إامداـؤ لمم سملمسملمة  تمنمتمسي عملمى  أبمنما  

معرفية  تختزل الرىية حسل كب مناسبة م  مناسبات تلك النقبمة 

الزمنية بنيث يختلر الطريل على القاؤئ في معرفة أسماسميمات 

ما ينبغي معرفت إ أو يقدم هذـ الل نمات المممخمتماؤة مم  كمتماب 

مؤل ها بكاتبها بالمنشسؤ بأكمل  في مسقع شبنة أهب المبميما 

 عليهم السالم لألخالق اإلسالمية

 آملي  للجميع االنت اع م  تلك ا بؤاق 

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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 4صفحة 

 كاتب األوراق :

ؤ ب دي  إيرانيإ فاعب في العديد م  الهيئات بالممثليات العلميمةإ فمي المجماممعمات 

التي منهاس   امعة اإلمام النسي   ب   امعة طمهمراو  ب  المممركمز المديمنمي المدبلمي 

لنلية مطالعات  هماو  ب   ماممعمة أهمب المبميما عملميمهمم السمالم  ب  كملميمة اإللمهميمات 

 بالمعاؤف اإلسالمية  

 بيمن  التسااب مع  عبر البريد اإللنتربنيس

mrrezvan@ut.ac.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 سشبكة أهل البيت )ع( لألخالق اإلسالمية

شبنة متخللة با خالق مسزعة على العديد م  المنمسافمذإ أسمسمهما بيشمرف عملميمهما 

 الشيخ حسي  العايش

httpس//www.ahlolbayt.net/news.php 
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 بالتساضع بالخضسعإ لننها ال تمدع 
ً
ببالرغم مما تثيـر اللالة في اإلنساو م  شعسؤا

إ فمهمي تمربمطم  بمالمقمدؤة ا بمديمة 
ً
المللي ينس بالذلة بالمنمقماؤة فمي نم مسم  أبمدا

الدا مةإ مما يبعث في ن س  شعسؤ بالقدؤة بالعزة. فنلما أحس المؤم  بمالضمجمر 

اتج  إلى اللالةإ فنب بها عقدـ مشاكل . يقسل اإلمام  ع  في منا ماة  [9بالضيل]

 ؤب س

."
ً
 أو تنسو لي ؤبا

ً
إ بك ى بي عزا

ً
 أو أكسو لك عبدا

ً
 "إلهي ك ى بي فخرا

فاللالة بثيقة عبسدية العبد باؤتباط  برب إ بالل  سبنان  شاهمد امدق عملمى همذا 

 االؤتبا  المباؤك الذي يستنل كب فخر باعتزاز.

 

 تاريخ الصالة

 في  ميع ا دياو الممماضميمةإ بنمنم  فميممما يملمي 
ً
تعتبر اللالة أقدم العبادات تاؤيخا

 نستعرض  ملة م  الشساهد على هذا ا مرس

م االة آدم  ع س ؤبي ع  انف إدؤيس  ع  أو الملم  أب مال امالة المعملمر بالمممغمرب  9

بالعشاء على آدم  ع  في اليسم ا بل م  إقاممتم  همس بحمساء فمي ا ؤضإ بكماو 

 [.4ؤكعة]06مجمسع ؤكعاتها يسمئذ تبلغ 

م االة شيث  ع س عندما بافى آدم  ع  ا  ب غسل  النبي شيث  ع إ باملمى عملميم   4

 [.1االتنا على الميا اليسم]

م االة إدؤيس  ع س في ؤباية ع  اللادق  ع  يساي فيها أحمد أامنمابم  قمالس "إذا  1

دخلا النسفة فا ا مسجد السهلةإ فلب في إ باسأل الل  حا تك لديمنمك بدنميماكإ 

 [.2فإو مسجد السهلة بي  إدؤيس النبي  ع  الذي كاو يخيط في إ بيللي في "]

م االة نسح  ع س كانا لس ينة نسح  ع  شبابيك بنسافذ يمدخمب ممنمهما نمسؤ الشمممس  2

 [.0فيعرف بها بقا اللالة]

م االة النبي االح  ع س حي  طلال قسم االح من  أو يمخمرج لمهمم مم  المجمبمب نماقمة  0

حبلى تضع حملها لد  خرب ها كآية على ادق  في دعساـ النبسة قالس ذلمك أممر 

عسير بعلى الل  يسير. ثم ما لبث أو قام فللى ؤكعتي إ ثم أهس  إلى السجسدإ 

فتضرعإ فلم يرفع ؤأس  م  السجسد حتى انشل الجبب بأمر الملم إ بعمال ممنم  امست 

أدهش النضسؤإ ثم خر ا من  ناقة بن س الل ات التي طلبها قسم االح  ع  من ]

6.] 
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م االة إبراهيم  ع س حي  أسن  إبراهيم  ع  زب   بابن   مساؤ المنمعمبمة المتمي بضمع  6

إ ابتهب إلى الل  فقالس
ً
 إني أسننا م  ذؤيتي بساد غير ذي  حجر أساسها حديثا

ّ
 ؤب

زؤع عند بيتك المنرم ؤبنا ليقيمسا اللالة فا عب افئدة م  الناس تهسي إلميمهمم ]

0.] 

م االة إسماعيب  ع س امتدح القرآو النريم المنمبمي إسممماعميمب  ع   نم  كماو يمسامي  0

 [.4أهل  باللالة]

م االة اسناق بيعقسب بلس   ع س ذكر القرآو النمريمم لمممنمات مم  تمأؤيمخ اسمنماق  4

 ب علنماهمم أ مممة يمهمدبو بمأممرنماإ بأبحميمنما  بيعقسب بلس  ثم اعقال ذلك بقسل س

 [.1إليهم فعب الخيرات بإقام اللالة بإيتاء الزكاة بكانسا لنا عابدي  ]

م االة شعيال  ع س كاو المشركسو يردبو على دعمسة شمعميمال لمهمم بمعمبمادة الملم   1

 الساحد بالقسلس

 [.96 أاالتك تأمرك أو نترك ما يعبد آباىنا ]

م االة مسسى  ع س عندما أتى مسسى  بب الطسؤإ بتلقى المرسمالمة بأممر بمخملمع  96

 إياـس
ً
 نعلي إ باحترام ذلك المناو المقدس قال الل  تعالى مخاطبا

 [.99 إنني أنا الل  ال إل  إال أنا فاعبدني بأقم اللالة لذكري ]

 يما بمنمي أقمم  م االة لقماو  ع س أباى لقماو الننيم ابن  بساايا منها أن  قمالس 99

 [.94اللالة... ]

  مسؤ الناس بالمقمضماء  94
ً
م االة دابد  ع س كاو دابد  ع  قد قسم أيام  فجعب يسما

 ع  أعي  الناس]
ً
 بعيدا

ً
 للعبادة يللي في  قا ما

ً
 [.91بينهمإ بيسما

م االة سليماو  ع س كاو النبي سليماو  ع  يللي اللبح في الشامإ بالظهر في  91

 [.92بالد فاؤس]

 م االة يسنس  ع س قيب في ت سير ا ية الشري ةس 92

 [.90 فلسال أن  كاو م  المسبني  ]

 [.96معناها أن  لس لم ين  م  المللي  للبث في بط  النست مدة أطسل]

 فمنمادتم  المممال منمة  م االة زكريا  ع س  اء في ا ية الشري ة في ذكر زكريما قمسلم س 90

 [.90بهس قا م يللي في المنراب إو الل  يبشرك بينيى ]

 إنمي عمبمد الملم   م االة عيسى  ع س عندما تنلم عيسى  ع  بهس في المهد قالس 96

 أي  ما كنا بأبااني باللالة بالزكاة مما 
ً
 ب علني مباؤكا

ً
آتاني النتاب ببعثني نبيا

[ 
ً
 [.94دما حيا
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م االة أيسب  ع س حي  الى أيسب أثنى الل  سبنان  على ما يتنلى ب  م  الشمنمر  90

بالطاعة. فنال الشيطاو من  النسد فقالس "ؤب! أال سلبا من  أمسال  ثم تنظر ماذا 

ي عب؟ فسلط الل  الشيطاو عليهاإ فاتملمف مماشميمتم إ ثمم  ماء أيمسب بمزي ؤاع فمرآـ 

 يلليإ فقال ل  بعد أو فرغ م  االت س "أما تعلم ما فعب ؤبك بإبلك؟ فمقمالس 
ً
قا ما

 [.91ليسا االبب ليإ كانا ملن  فأعاؤنيهاإ بل  أو يستر عها متى شاء..."]

م االة الخضر  ع س ؤب  علي ب  إبراهيم أو أباـ زاؤ في بعض أس ماـؤ المخمضمر  ع   94

 [.46بهس في مسجد النسفة يللي هنا أب هناك]

م االة ذي الن ب  ع س "أمر ذب الن ب  ع  بدعسة قسم  لجهاد الظالميم  فمقمالمساس  91

سب الل  يع ينا هذاإ فقامإ فللى ثم قالس ؤب... إو لقسمي حا ة أنا أعلم ممنمي 

 [.49بها..."]

 بؤبي ع  اللادق  ع  قسل  في اللالةس

 [.44"هي آخر باايا ا نبياء"]

حيث تدل الرباية على أو اللالة كانا مألسفة لجميع ا نبياء الذي  يبلغ تمعمدادهمم 

 مئة بأؤبعة بعشري  ألف نبيإ بكانسا  ع  يساسو بها.

 

 تشريع الصالة في اإلسالم

اشتهر أو ؤسسل  الل   ص  تلقى الننم بس سب اللالة أثمنماء عمرب م  إلمى السممماء 

 ليلة اإلسراء بالمعراجإ ثم ابلغ  المسلمي إ هذا م   هة.

بم   هة أخر  فإو الل نات ا با ب م  تمقمسيمم تماؤيمخ اإلسمالم قمد حممملما فمي 

 ع  االة ؤسسل الل   ص  باإلمام علي  ع  بخديمجمة  ع  قمرب المنمعمبمة 
ً
طياتها اسؤا

 همسس إذا كمانما 
ً
المنرمة على مرأ  بمسمع مم  قمريمش. بهمذا ا ممر يمثميمر سمؤاال

اللالة شرعا ليلمة اإلسمراء كميمف كماو المممسملمممسو ا با مب يمؤدبو امالتمهمم قمرب 

 النعبة منذ ا يام ا بلى للبعثة الشري ة؟ بكيف كانا االتهم؟

يقمسل المعمالممة المطمبماطمبما مي  ـؤ س "بفمي بمعمض ا خمبماؤ أنم   ص  املمى المممغمرب 

بالمسجد النرامإ ثم اسري ب . بال منافاة بي  كسن  الى المغرب أب العشاء ا خرة 

بال جر بمنةإ ببي  كسو الللسات الخمس فرضا علميم  فمي السممماء لميملمة اإلسمراء 

فإو فرض أاب اللالة كاو قبب ذلك. بأما أنها كم ؤكعة كانا فغير معلسم. غير أو 

[[ تدل على أن  كاو يقيم اللالة منذ بعث  الل  نبيما"]42بالربايات] [41ا ثاؤ ]ا يات]

40.] 

لقد بؤدت أخباؤ بؤبايات مختل ة بشأو التغييرات المتمي طمرأت عملمى ؤكمعمات اللمالة 

 منهاس ما ع  اإلمام الباقر  ع  حيث قالس
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لما عرج برسسل الل   ص  نزل بماللمالة عشمر ؤكمعمات ؤكمعمتميم  ؤكمعمتميم . فملممما بلمد "

 لل  فأ از الل  لم  ذلمك... 
ً
النس  بالنسي   ع  زاد ؤسسل الل   ص  سبع ؤكعات شنرا

 [.46فلما أمـر الل  بالتقلير في الس ر بضع ع  امت  سا ؤكعات"]

بفي ؤباية أخر  سأل سعيد ب  المسيال اإلممام السمجماد  ع  فمقمال ممتمى فمرضما 

"بمالمممديمنمة حميم   مهمرت  اللالة على المسلمي  على ما هي اليسم علي ؟ فمقمالس

الدعسةإ بقسي اإلسالمإ بكتال الل  على المسلمي  المجمهمادإ زاد ؤسمسل الملم   ص  

في اللالة سبع ؤكعاتس في الظهر ؤكعتي إ بفي العلر ؤكعمتميم إ بفمي المممغمرب 

 ال جر على ما فرضا بمنة"]
ّ
 [.40ؤكعةإ بفي العشاء ا خرة ؤكعتي إ باقر

بما نستنتج  م  ا خمبماؤ المممتمقمدممة المساؤدة فمي اللمالةإ بمما تمقمدم فمي تماؤيمخ 

اللالةس أو اللالة كانا في  ميع الشرا ع با دياوإ بكاو ؤسسل الملم   ص  يمؤدي م 

بهس على دي  النني ية يسمئذ م هذا النسك في إقاماتم  المطمسيملمة فمي غماؤ حمراء 

قبب البعثة. كما كانا اللالة بعد البعمثمة أبلمى عمبمادات المممسملممميم  بممراسمممهمم 

الدينيةإ غير أن  قد  ر  في ليلة المعمراجإ أب فمي السمنميم  ا بلمى مم  تمأسميمس 

حنسمة الرسسل ا عظم  ص  في المدينة المنسؤة تغيير في منتس  اللالة بعدد 

 ؤكعاتها.

 

 القبلة

 على تشمنميمب المرسمسل  ص  المنمنمسممة اإلسمالمميمة فمي 
ً
لقد مضا ستة عشر شهرا

المدينةإ بكياو الرسسل هذا يتعرض م إضافة إلى النمالت بالهجسمات العمسمنمريمة م 

 بمعمدم 
ً
إلى حرب ن سية بإعالميةإ إذ كاو يهسد يثرب يمنمتمقمدبو المممسملممميم  دبمما

االستقالل في قبلتهمإ بينالسو منهم بسمبمال اسمتمقمبمالمهمم بميما المممقمدس أثمنماء 

العبادة. بكاو قا د ا مة اإلسالمية ينتظر ب اؤغ اللبر نزبل ؤسسل السحي إلي  بأمر 

تغيير قبلة المسلمي  حتى نزلا فمي يمسم االثمنميم  مم  ممنمتملمف ؤ مال مم  المعمام 

 الثاني للهجرة ا ية النريمةس

 قد نر  تقلال ب هك في السماء فملمنمسلميمنمك قمبملمة تمرضماهما فمسل ب مهمك شمطمر 

 [.44المسجد النرام بحيثما كنتم فسلسا ب سهنم شطـر ]

بتنسلا بهذا البالغ اللادع اللريح قبلة المسلمي  نلف دا مرة كمامملمة حميمث اماؤت 

 م  الشمال. بقد أطلل على منب نمزبل همذـ ا يمة "مسمجمد ذي 
ً
إلى الجنسب بدال

 القبلتي "إ بمنذ ذلك الني  بالمسلمسو يؤدبو االتهم باؤتياح بفخر ننس النعبة.

بالبد هنا م  اال ابة على سؤال مهم هسس لماذا تجال اللالة باتجاـ مناو بمسضع 

 يخل ؟
ً
 خاص؟ بهب لل  الذي ال ينب بمناو منانا
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 فإو الل  ال يختص بممنماو ممعميم إ بال يمنمب بمممنماو إذ يمقمسل 
ً
بالجساب بالن ي طبعا

 القرآو النريم في ذلك.

 [.41 بأينما تسلسا ب سهنم فثم ب   الل  ]

بإنما البيا عالمة على اماحمال المبميما فمتمس م  ا بمداو إلمى المبميما بالمقملمسب إلمى 

ااحب ! بحيث او النعبة أقدس بأطهر ا مننة على ا ؤض إذ تنمب آثاؤ أنبياء الملم  

 للتمسحميمدإ 
ً
 في الخاطرات بالنساد  التسحيديةإ فقد ااؤت مقرا

ً
العظامإ بتمثب كتابا

بقبلة للمسحدي . بنن  إذ نقبب على المركز المعنسي هذا البعيد ع  كمب ممظماهمر 

 [.16التجمب نبعد  ميع مظاهر الزينة بالتجمب م  القلالإ بنطلل القلال ننسـ]

"إذا استقبلا القبلة فانس الدنميما بمما فميمهماإ بالمخململ بمما  فع  اللادق  ع  قالس

هم في إ  باست رغ قلبك م  كب شاغب يشغلك ع  الل   بعاي  بسرك عظمة الل إ 

 يسم تبلس كب ن س ما أسلم ما بؤدبا إلمى الملم  ممسالهمم  باذكر بقسفك بي  يدي 

 [.19النل... ]

 فمي اتمجماـ 
ً
بإو في كب سجدة يسجدها القلال لملمنملإ يسمجمد ممعم  المجمسمم أيضما

بناحية. فما أحس  أو ينسو لجميع المسحدي   هة بناحية معينةإ فيقم مسو أممام 

إ بيلط سو في هيئة منسمجمممةإ بيمتمبمع 
ً
 باحدا

ً
بيا أقيم للعبادةإ بيرتضسو نظاما

ذلك ال في المعمبمادة بحمدهماإ بمب فمي عماممة المنمشماطمات با فمعمال كممما فمي ذبمح 

 النيسانات با كب باالضطجاع للنسع بلبس الثياب بمختلف اسـؤ االلزامية بالرا نة.

 

 معنى إقامة الصالة

مرة لذكر اللالة باحنامها بآثاؤها في القرآو النريمإ لنم   964تم التعرض أكثر م  

أغلال هذـ ا يات كانا تتمنمد  عم  إقماممة اللمالة ال أدا مهماإ فممما همس الم مرق بميم  

 النلمتي ؟

البد لمعرفة ال رق بي  م هسمي النلمتي  م  الر سع إلى النديمث المرا مع لملمقما مد 

 المعظم حيث يقسلس

"الظاهر أو المراد م  إقامة اللالة شيء بؤاء أدا ها. فإقامة اللالة لميمس ممجمرد 

القيام بها فقط بب سير اإلنساو ن س إ بتسييـر ا خري إ بسسقهم ننس المس مهمة 

التي تدعس إليها اللالةإ فمنمأو إقماممة اللمالة همي أو يمجمعمب اإلنسماو مم بمالسمعمي 

 مملمؤـ 
ً
 بعطر اللالة أي ينسو  سا

ً
المبذبل م  قبل  م  س حيات إ بحياة غيـر مشبعا

 [.14العبسدية لل إ بالطلال من إ بالتضرع إلي "]
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بيذكر أحد أساتذة  امعة دمشل في كتاب أل   لل ا انتباـ طلبة الجماممعمات إلمى 

 اللالة ما يليس "إقامة اللالة أداىها بخير ب   ممن  عبرس

م بذل الدقة النافية في تنليب المطمهماؤة بالمطمرابةإ بالمنمشما  بامنمة المسضمسءإ  9

بنظافة بدو المللي بثياب  بممنمانم إ بنمقماء نم مسم  مم  لمس  االخمالق المذمميمممة 

بالتسبة بالندمإ فإو السضسء بنظافة الظاهر يجال أو ينسو معهما نمقماء بطمهماؤة 

 للباط .

م إعمال الدقة في أداء با مبمات اللمالة بمسمتمنمبماتمهما با داء اللمنميمح  ذكماؤهما  4

 باعتباؤها بنية اللالة بأؤكانها.

م المنافظة على ؤبح اللالة التي هي عباؤة عم  ا خمالقإ بحضمسؤ المقملمال المذي  1

 ينلب بالخشسع بالتساضعإ باستقراؤ البدوإ بسنسن  في اللالة. قال الل  تعالىس

 [.11 قد أفلح المؤمنسو الذي  هم في االتهم خاشعسو ]

 .
ً
فإو الهدف م  اللالة ليس مجرد تنقيل الخضسع البدنيإ بب الخضسع القلبي أيضا

فالل  سبنان  ال يرضى أو يقسل المللي "الل  أكبر" بلسان إ بفي قلب  شميء آخمر 

أكبر منم إ أب يمقمسل "ب مهما ب مهمي" بقملمبم  ممتمس م  إلمى غميمر الملم إ بممنمشمغمب 

 [.12بالمشاغب الدنيسيةإ بمنافعها الزا لة"]

إو دؤاسة لمساؤد استعمال ل ظ اللالة في القرآو تظهر أو أداء اللمالة لميمس لمم 

يقع مسقع الثناء بالمدح فنمسمالإ بمب تمعمرض لم مظ الممململميم " عمادة لملمذم بمإزمماء 

"المقيمي  اللالة". بإذا استعمب ل ظ اللمالة دبو لم مظ "اإلقماممة" أعمقمبم  تمأكميمد 

 [.10على المدابمة بالمنافظة على اللالة]

 

 االهتمام بالصالة

بالرغم م  ا همية العظيمة التي أمتازت بها اللالة م  بيم  المعمبمادات با حمنمام 

الشرعية فإو اهتمام المسلمي  بها ببأبعادها المختل ة قليب. فقد كاو ا بمالسمة 

بالشياطي  دأبسا على مر التاؤيخ على منس هذـ العبادة العظيمة بإزالة منتساها 

م  المجتمعات اإلسالميةإ بلم يتسانسا ع  أي عمب في هذا السبيبإ فإنهم يربو 

بقاء سلطتهم ؤهي  زبال هذـ ال ريضة بالقضاء عليها فع  ؤسسل الملم   ص  أنم  

 قالس

"ال يزال الشيطاو يرعال م  بني آدم ما حافظ على الللسات الخمسإ فإذا ضيعه  

 [.16تجرأ علي إ بأبقع  في العظام"]
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بفمي ؤبايمة أخمر  عم  عملممي  ع  يشمبمم  اللممالة بممالمنمملم  الممممنميممع أمممام بسممابس 

[. فإذا كانا اللمالة تمقمابم سملمطمة الشميماطميم  بنم مسذهممإ 10الشيطاو بإلقاءات ]

 في النيلسلة دبو إقامتها.
ً
 فالبد أنهم ال يألسو  هدا

 

 وجوه األهمية

م  المعلسم لدينا أو أبل خطسة عملية تخطى في ممجمال الشمريمعمة بمعمد تمنمنميمم 

[. فمقمد أثمنمي عملمى اللمالة 14ا سس العقا دية  أاسل الدي   تمنمسو نمنمس اللمالة]

[إ بحلم  مم  سمطمسات 26[إ بؤأس اإلسمالم]11بعنابي  ممثمبس فميمهما ممرضماة المرب]

[إ بقمرة عميم  21[إ بأحمال ا عمممال إلمى الملم ]24[إ بآخر بامايما ا نمبميماء]29الشيطاو]

بما شاب  ذلك. بأبلياء الل  سبنان  يقضسو ليلهم  [20[إ بعمسد الدي ]22الرسسل]

بنهاؤهم ب اؤغ اللبر في انتظاؤ اللالة حيث بقا لقاء الل إ بيتنينسو بقتها كمما 

يتني  الجا ع الطعامإ بالعطشاو الماء. يقسل النبي ا كرم  ص  في بيماو عمطمشم  

 باشتياق  على اللالةس

"إو الجا ع إذا أكب الطعام شبعإ بالظمآو إذا شمرب الممماء ؤبيإ بأنما ال أشمبمع مم  

 مع كب  [26اللالةإ بال آكب قبب اللالة"]
ً
 عند اللالةإ بكاو غريبا

ً
بلم ين  يعرف أحدا

 [.20أحد إال الل ]

لماذا تقابب هذـ العبادة بهذا االحترام؟ بلم تسلى كب هذـ ا همية؟ ببتعبير آخمر 

ما الميزة التي يمن  أو تس د في اللالة دبو سا ر العبادات؟ طبيعمي أو ا سمراؤ 

 لنب هذا المتمأكميمد. 
ً
با ثاؤ التي أشير إليها في القسم السابل يمن  أو تنسو مبرؤا

بسنقسم في هذا ال لب بتقديم فهرس ع  ب سـ أهمية اللالة م  خالل دؤاسة 

 ا يات بالربايات الساؤدة في الباب.

 

 م اشتراك الشرا ع السمابية في اللالة 9

 في الدعسة إلى عبادة الل إ با تمنماب 
ً
بضعا ا دياو السمابية م التي تت ل  ميعا

الطاغست م با بات ممتمنمسعمة فمي  مدبل المتمنمالميمف بمعمهمدة المعمبمادإ لمنم  المقماسمم 

 هس إقامة اللالة. إو هذـ المعمبمادة بكممما ممر فمي الم ملمب 
ً
المشترك بينها  ميعا

الذي تندثنا في  ع  العمل التاؤيخي لللالة كانا مس مسدة فمي سماحمة كمب باحمد 

م  ا دياو اإللهية. بيعد هذا بحدـ خير دليب على أهمية اللالةإ كما أو المرسمسل 

 [.24ا كرم  ص  عبر عنها بأنها "نه  ا نبياء"]
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 م تجلي الدي  كل  في اللالة 4 

يستخدم كب دي  م  ا دياو بسيلة خااة لإلعالو ع  ب مسدـإ ممثمب المنماؤ بالمبمسق 

 بسيلة اإلعالو هذـ نسع بسيلة للدعسة إلى الدي  بشنب 
ّ
بالناقسس بغيرها. بتعد

. بفي اإلسالم  علا إحد  مقدمات اللالة بسيلة للدعسة العاممة إلمى 
ً
عام أيضا

اإلسالمإ حيث تؤدي هذـ المقدمة دبؤ الدعسة إلى اإلسالم بلمسؤة المدعمسة إلمى 

  اللالة كما أو الرسسل ا كرم  ص  قال في ت سير قسل  تعالىس
ً
 بم  أحس  قمسال

 [س21مم  دعا على الل  ]

فنضسؤ اللالة إذو حضسؤ الدي  كل إ بالدعسة لمهما دعمسة  [06إو المراد ب  المؤذو]

 إلى الل  سبنان .
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 الهوامش :

  باستعينسا باللبر باللالة . ]9[

 .961إ ص99بناؤ ا نساؤ ج [4]

 .461إ 99بناؤ ا نساؤ ج [1]

 .446إ ص99بناؤ ا نساؤ ج [2]

 .111إ ص99بناؤ ا نساؤ ج [0]

 .141إ ص99بناؤ ا نساؤ ج [6]

 .10سسؤة إبراهيمإ ا يةس  [0]

 .02سسؤة مريمإ ا يةس  [4]

 .01سسؤة ا نبياءإ ا يةس  [1]

 .40سسؤة هسدإ ا يةس  [96]

 .92سسؤة ط إ ا يةس  [99]

 .90سسؤة لقماو إ ا يةس  [94]

 .46إ ص92بناؤ ا نساؤ ج [91]

 .11إ ص92بناؤ ا نساؤ ج [92]

 .921سسؤة اللافاتإ ا يةس  [90]

 ذيب ا ية أعالـ. 201إ ص4مجمع البياو ج [96]

 .14سسؤة آل عمراوإ ا يةس  [90]

 .19م  16سسؤة مريمإ ا يةس  [94]

 .104إ ص94بناؤ ا نساؤ ج ]91[

 .146إ ص91بناؤ ا نساؤ ج [46]

 .260إ ص91بناؤ ا نساؤإ ج [49]

 .466إ ص1بسا ب الشيعةإ ج [44]

 إذا الى  بهي آية تمدل عملمى  [41] 
ً
بؤد في سسؤة العللس  أؤأيا الذي ينهى عبدا

 أو النبي  ص  الى قبب الهجرة بأبا ب البعثةإ بأو الناس ضايقسـ في االت .

الرباية الدالة على أو النبي  ص  كاو يللي في المممسمجمد المنمرام ممع عملمي  [42] 

  .901إ ص94بخديجة بأبي طالال ب ع ر ب... قبب علنية الدعسة  بناؤ ا نساؤ ج
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 .44إ ص91الميزاو ج ]40[

 .240إ ص1النافي ج [46]

 .40إ ص91ت سير الميزاو ج [40]

 .922سسؤة البقرةإ ا يةس  [44]

 .990سسؤة البقرةإ ا يةس  [41]

 م  المناسال هنا النديث عما يرتبط بخلا ص النعبة بقدمها التاؤيخي. [16]

 .144إ ص9المنجة البيضاء ج [19]

 .90في أعماق اللالةس ص [14]

 .9سسؤة المؤمنسوإ ا يةس  [11]

 .14اللالةس تأليف مني الدي  مستس ص [12]

   مما كماو 0 فسيب لملممململميم  المذيم  همم عم  امالتمهمم سماهمسو   الممماعمسو/  [10] 

  .10االتهم عند البيا إال مناء بتلدية   ا ن ال/ 

 .464إ ص44بناؤ ا نساؤ ج [16]

 غرؤ الننم. [10]

"كاو ؤسسل الل   ص  إذا أسلم الر ب علم  اللالة  اللالة تأليف منيي المديم   [14] 

  .940مستس ص

قال ؤسسل الل   ص س "اللالة مم  شمرا مع المديم إ بفميمهما ممرضماة المرب".  بمنماؤ  [11] 

  .419إ ص44ا نساؤ ج

قال ؤسسل الل   ص س "لين  أكثر همك اللالة فإنها ؤأس اإلسالم بمعمد اإلقمراؤ  [26] 

  .940إ ص00بالدي "  بناؤ ا نساؤ ج

 قال علي  ع س "اللالة حل  م  سطسات الشيطاو"  غرؤ الننم . [29]

قال اللادق  ع س "أحال ا عممال إلمى الملم  عمز ب مب اللمالةإ بهمي آخمر بامايما  [24] 

  .46إ ص1ا نبياء"  بسا ب الشيعة ج

قال اللادق  ع س "أحال ا عمممال إلمى الملم  عمز ب مب اللمالةإ بهمي آخمر بامايما  [21] 

  .46إ ص1ا نبياء"  بسا ب الشيعة ج

قال ؤسسل الل   ص س " عب الل   ب ثناىـ قرة عيني في اللالة"  بناؤ ا نمساؤ  [22] 

  .00إ ص00ج
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ع  أبي كهمس ع  أبي عبد الل   ع س قالس قملما لم س أي ا عمممال همس أفضمب  ]20[

بعد المعرفة؟ قالس "ما م  شيء بعد المعرفة يمعمدل همذـ اللمالة"  بمنماؤ ا نمساؤ 

  .266إ ص11ج

 .411إ ص44بناؤ ا نساؤ ج ]26[

إ بكماو  [20]  قال علي  ع س "كاو ؤسسل الل   ص  ال يؤثر على اللالة عشماء بال غميمـر

."
ً
 بال حميما

ً
 إذا دخب بقتها كأن  ال يعرف أهال

 ,419إ ص44بناؤ ا نساؤ ج [24]

 .11سسؤة فللاإ ا يةس  [21]

 .961إ ص2ت سير اب  كثير ج [06]
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 م ال ع س في اللالة 1

يرتبط كب باحد م  التناليف الشرعية بلنف خاص م  العبادإ أب تعم مى ممنم  بمعمض 

 با ال على غير المريض بالمممسمافمر ب... بالمخمممس بالمزكماة 
ً
ا اناف. فاللسم مثال

 تتعلل بم  لهم القدؤة المالية. بالنساء بالشيسخ بأامنماف أخمر  غميمرهممما 
ّ
بالن 

مستثنسو م  حنم الجهاد. لن  اللالة فريضة دا مية بعماممة با مبمة حمال المخمسف 

بحال ا م . بفي الليب بالنهاؤإ بفي  مميمع شمهمسؤ السمنمةإ عملمى المنمر بالمعمبمدإ 

بالر ب بالمرأةإ بالغني بال قيرإ بالسليم بالمريضإ بالمقيم بالمسافمر ب... بمب 

 إو كانا المظمربف امعمبمة ال يسمع 
ً
 أب ؤكسبا

ً
إو القرآو النريم يأمر بأداء اللالة مشيا

 أب النزبل. [9المجال معها للتسقف]

ف المطم مب فمي أبلمى سماعمات بالدتم  بمنمداء 
ّ
هب خطر ببالنم إلمى ا و لممماذا يمعمر

اللالةإ بيهمس با ذاو باإلقامة في أذن إ بيللى على  ثمان  بعد المست بقبب 

 الدف ؟

لماذا تنسو اللالة هي الخطسة ا بلى التي تخطى في ساحة المتمنملميمف؟ بلممماذا 

 يطلال أبلياء الل  في آخر لنظات عمرهم فراة أداء ؤكعتي  م  اللالة عادة؟

أال تنبئ أ سبة هذـ ا سئلة ع  أهمميمة همذـ الم مريضمة المعمظميمممة المتمي يمجمال أو 

 تستسعال العمر كل ؟

 

 م دبؤ اللالة في تنقيل حا ات اإلنساو 2

أ من  اإلنساو فمي 
ّ
إو االستمداد باالستعانة بغير القدؤة ا زلية في النياة أمر يتبر

 لمملممقمميمممإ بيممؤكممد فممي اللمملممسات المميممسممميممة عمملممى 
ً
 مممخممالمم مما

ً
كممب يممسم بمماعممتممبمماـؤ أمممرا

  إياك نعبد بإياك نستعي  . القسلس

بقد أشاؤ الل  تباؤك بتعالى إلى عملي  كسسيلتي  لالستعانة هماس اللبر باللالة]

[. كما أباى في الربايات بأداء املمسات ممخمتملم مة لمنمب مشمنمالت المنميماةإ ببملمسغ 4

النا ات. فإن  بإو كاو نظام العالم يقسم على أسمبماب بعملمب مماديمة لمنم  حمدب  

هذـ ا سباب بتأثيرها بيد الل  سبنان . بالبد مم  االسمتمعمانمة بمقمسة غميمبميمة اليمقماع 

 االنسجام بي  هذـ ا سباب بالعسامبإ بهس ما ينلب باللالة.

 بفي ؤبايةس

 [.1"كاو ؤسسل الل   ص  إذا حزن  أمر فزع إلى اللالة"]

بفي حديث آخر ع  الرسسل ا كرم  ص  ما معناـس م  الى ؤكعتي  لم يسأل الملم  

 إال أعطاـ]
ً
 [.2شيئا
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 في تلمبميمة 
ً
 مؤثرا

ً
 لنسنها مما يمن  أو يلعال دبؤا

ً
فاللالة تعد مؤثرة بمهمة أيضا

 بتنقيل حا ات اإلنساو النياتية.

 

 م تخليص بناء لللالة 0

بم  الس سـ ا خر  التي تثبا أهمية اللالة بعظمتها إقامة ا بنية الخااة  داء 

 للدبلة لن  اللالة بالعبادة 
ً
 بحلنا

ً
هذـ ال ريضة. فالمسا د بإو كانا تشنب مقرا

[. فمالمقميمام بمتمأسميمس 0أهم عمب يؤدي فيها بهس العنساو الذي بنيا مم  أ ملم ]

المسا د ببنا ها بانتشاؤ هذـ الظاهرة في  ميع أنناء العالم اإلسالميإ بعملمى 

 العلسؤ بالقربو للدفاع عم  فمريضمة اإليممماو بالمتمي تمنمشمف عم  عمممل إيممماو 
ّ
مر

ينني ع  تنريم لمهمذا المسا مال بتمعمظميمم لم  مم  قمبمب الملم  سمبمنمانم   [6المسلم]

 بتعالى.

 

 م تنرؤ الطلال 6

ينبئ إل ات النظر المتنرؤ إلى با ال معي إ بطلال تن يذـ بلسؤة دا مة ع  أهمية 

ذلك السا ال بعظمت . فإذا كلف أحد بمالقاة إحد  الشخملميمات خمممس ممرات فمي 

اليسم فإن  ال ؤيال سيتبادؤ إلمى المذهم  السمؤال عمنم إ بعم  ممد  ا هممميمة المتمي 

ينظى بها هذا الشخصإ حتى يجال الذهاب إلميم  عمدة ممرات فمي الميمسم. باللمالة 

عبادة يساق المنماس إلميمهما عمدة ممرات فمي الميمسم. بقمد خلملما مم عمدا الملمقماءات 

الضربؤية باإللزامية التي اعتبرت فمرا مض ببا مبمات مم لمقماءات حمرة لملمعمبماد بماللمالة. 

 ع  أهمية هذا العمب.
ً
 بهي تنبئ  يدا

 بنسال الظاهرإ ببؤد تشمبميمهمهما بسملمم 
ً
 ؤتيبا

ً
 تنراؤيا

ً
إو هذـ العبادة التي تبدب أمرا

 يعرج بالناس إلى المممداؤج 
ً
ترقي اإلنساو بعرب  إ يمثب كب  زء بؤكعة منها سلما

 السامية.

 

 م أنساع مختل ة 0

إو أاسل بأؤكاو هذـ العبادة العمظميمممة بإو كمانما ممتم مقمة بباحمدةإ لمنم  همنماك 

اختالفات كثيرة تظهر لد  المقاؤنة فميممما بميم  أشمنمال همذـ المعمبمادة المممخمتملم مة. 

فهناك اختالفات تشاهد بي  الللسات المختل ة م  حيث الركعات بالركسعاتإ بمم  

 هة القراءات بالسسؤإ ببلناظ ا ذكاؤ با دعميمة المممسمتمنمبمةإ بمم  نماحميمة  مربف 

 الزماو بنية إقامة اللالة بغيرها. فلنب بالءإ أب شدة أب ؤخاء االةإ فمنها االة 
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االستسقاءإ باالة الشنمرإ بامالة المخمسفإ بامالة المنما مةإ بامالة المزيماؤةإ بامالة 

العيدي إ باالة الجمعةإ باالة المريضإ باالة المممسمافمرإ بامالة الممميماإ بامالة 

القضاءإ باالة الطسافإ باالة االستخاؤةإ باالة أبل الشهرإ بامالة لميملمة المدفم إ 

باالة الجا عإ باالة السسساسإ باالة االستغاثةإ باالة ا  مة المعملمسمميم   ع إ 

باالة السايةإ باالة تمقمسيمة المذاكمرةإ بامالة المعم مسإ بامالة كمب يمسم مم  أيمام 

ا سبسعإ باالة نافلة الليب بما شاب  ذلك م  الللسات التي ليس بمسسمع اإلنسماو 

 آخمر عملمى أهممميمة 
ً
احلاء عددها أب االحاطة بها. إو هذا التنسع يمن  أو يعتبر دليال

.
ً
 هذـ العبادة أيضا

 

 م تن ير تاؤك اللالة 4

تقدما اإلشاؤة منا فمي همذا المنمتماب إلمى أو أبلمى قمدم كمانما تمسضمع فمي امدؤ 

اإلسممالم فممي بممدايممة االعممتممنمماق لمملممديمم  الممنممنمميممف تممنممسو فممي سمماحممة اللممالةإ إذ كمماو 

 يدخلسو داؤ الدي  بعد االقراؤ بالمتمسحميمد مم  بماب اللمالة. 
ً
المعتنقسو لإلسالم حديثا

 إلى الربايات على أو الخطسة النها يمة فمي حمدبد المديم  
ً
 استنادا

ً
كما يستدل أيضا

. فع  الرسسل ا كرم  ص  قالس
ً
 تنسو بترك اللالة أيضا

 أب يتمهمابو بمهما 
ً
"ما بي  المسلم ببي  أو ين ر إال أو يترك اللالة ال ريضة متعمدا

 بفي حديث آخر ع  اإلمام اللادق  ع  يقسل بلراحةس [.0فال يلليها"]

 [.4"الحظ في اإلسالم لم  ترك اللالة"]

 

 م أبل سؤال في القيامة 1

لقد أشير في الملادؤ اإلسالمية إلى ننس م  ا بلسية في ترتيال النظر في ملمف 

أعمال الناس بكتبهم يسم النسابإ فال تعتبر اللالة أبل مما يمنماسمال المممرء عملميم  

 فمي المنمظمر فمي سما مر 
ً
ذلك اليسم فنسالإ بب تمعمتمبمر سمالممة مملمف اللمالة شمرطما

 فع  الباقر  ع  أن  قالس
ً
 ا عمال أيضا

"إو أبل ما يناسال ب  المعمبمد اللمالةإ فمإو قمبملما قمبمب مما سمساهما بإو ؤدت ؤد مما 

 [.1سساها"]

 بفي حديث آخر ع  ؤسسل الل   ص  أن  قالس

"أبل ما ينظر في عمب العبد في يسم القيامة في امالتم إ فمإو قمبملما نمظمر فمي 

 [.96غيرهاإ بإو لم تقبب لم ينظر في عمل  بشيء"]

 [.99"إو كب شيء تبع للالتك"] بفي ؤباية أخر  ع  علي  ع  قالس
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 م اللالة تعدل اإليماو 96

 م  بعثة الرسسل  ص  يمعمبمدبو بيلملمسو 
ً
لقد  ب المسلمسو طيلة ستة عشر عاما

 تنسلا قبلة المسلمي  م ب معمب 
ً
ننس بيا المقدس. ببعد هذـ المدة الطسيلة نسبيا

بعض الملالح الخااةإ ببهدف التخلص م  انتقاص اليهسد لهم علمى عمدم ب مسد 

قبلة ل  م إلى النعبة المشرفة. بإثر هذا التنسل النااب في قبلة المسلمي  با   

المسلمسو شبهة حسل انة الللسات المتمي أدبهما نمنمس بميما المممقمدسإ بب مسب 

 اإلعادة أب القضاء فيها؟ بفي هذا الشأو نزلا ا ية النريمةس

 [.94بما كاو الل  ليضيع ايماننم ] 

فعبر في ا ية المذكسؤة ع  الللسات الماضية باإليماو مما ينشف عم  أو اللمالة 

 عند الل  تعدل اإليماو.

 

 م اللالة باعث على إاالح الن س 99

بؤد في ؤبايات كثيرة أو المللي إذا كاو مبتلى ب ساد أخالقيإ باستمر في أداء 

 فمي المممسمتمقمبمبإ إذ ال 
ً
 امالمنما

ً
االت إ فإو ا ثاؤ المعنسية لللالة ستجعب من  فردا

يجتمع ال ساد ا خالقي مع اللالة في شخص باحد. ف ي ؤباية في هذا اللمددس 

ؤبي أو فتى م  ا نلاؤ كاو يللي اللالة مع ؤسسل الل   ص  بيرتنال الم مساحمشإ 

فساف ذلك لرسسل الل   ص  فقالس ""إو االت  تنهاـ يسما ما فلم يلمبمث أو تماب"]

فالمجرمسو بالمذنبسو م  أاناب الناؤ هم م بتلريمح المقمرآو مم تماؤكمس اللمالة إذ  [91

 مم  الممململميم  ] يقال لهمس
ُ
ببسمبمال اللمالة  [.92 ما سلننم في سقر قالسا لم نك

 ؤب اؤ عسو  تأكب النسرة تاؤكهاإ بتسؤث  الندمإ حيث يقسل تاؤك اللالة عند المستس

 فيما تركا ]
ً
أي الالي ما تمركما مم  املمساتمي لمنم  المجمساب  [90لعلي أعمب االنا

 [.96ينسو بالن ي]
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 الهسامش س 

 

 . لم يستث  م  ذلك إال  414سسؤة البقرةإ ا يةس  ]9[
ً
 أب ؤكبانا

ً
 فإو خ تم فر اال

النساء حيث أمر أو يجلس  أيام العادة في ملاله  بيشتغل  بذكر الل  بقا 

 منها.  تسضيح المسا بس المسألة 
ً
  .206اللالة بدال

  .20 باستعينسا باللبر باللالة   البقرة/  [4]

 .914إ ص44بناؤ ا نساؤ ج [1]

 .164إ ص0كنز العمال ج [2]

 المسجد منب السجسد. [0]

  .94 إنما يعمر مسا د الل  م  آم  بالل  باليسم ا خر   التسبة/  [6]

 .496إ ص44بناؤ ا نساؤ ج [0]

 .414إ ص44بناؤ ا نساؤ ج [4]

 .40إ ص41بناؤ ا نساؤ ج [1]

 .440إ ص44بناؤ ا نساؤ ج [96]

 .49إ ص46بناؤ ا نساؤإ ج [99]

 .40إ ص9. مجمع البياو ج921سسؤة البقرةإ ا يةس  [94]

 .914إ ص01حاؤ ا نساؤإ ج [91]

 .21م  24سسؤة المدثرإ ا يتاوس  [92]

 .11سسؤة المؤمنسوإ ا يةس  [90]

 .04إ ص00بناؤ ا نساؤ ج [96]
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