
فقھ الصالة

األحكام الشرعیة

أمر اهللا تعالى عن القرآن و المحافظة عن الصالة ألنھا تنھي عن الفحشاء و المنكر أمر اهللا تعالى عباده 
بذكره في جمیع األحوال مع المحافظة على الصلوات

أن ھو أول ما یحاسب بھ المرء أول القیامة ھو الصالة) ص(بیان الرسول 

ي اإلسالممنزلة الصالة ف

لغة الدعاء و اصطالحا ھي صلة بین العبد وربھ ذات قیام وركوع وسجود ، تبتدئ بالتكبیر : الصالة
وتنتھي بالتسلیم وھي أفضل العبادات بعد االیمان باهللا وثاني أركان اإلسالم بعد الشھادتین وقد شبھ رسول 

أول ما یحاسب علیھ العبد یوم وھي. ألثام أداء الصلوات الخمس بمثابة االغتسال من الذنوب و ا) ص(الھ 
القیامة قال أبو العالیة

إن الصالة فیھا ثالث خصال اإلخالص و الخشیة و ذكر اهللا
یھا فاإلخالص یأمره بالمعروف و الخشیة تنھاه عن المنكر وذكر اهللا یأمره وینھاه فكل صالة ال یكون ف

شيء من ھذه الدالل فلیس بصالة

بعاد التربویة و االجتماعیة للصالةالمحوراأل

لك أنھ >حیث یقف بین یدي خالقھ خاتما ممثال بحسن بالطمأنینة و الراحة النفسیة : فوائد الصالة النفسیة 
یربط بالصالة صلتھ بالخالق العظیم ففي الصحیح أن الرسول قال

" أخرجھ البخاري وحتى أن المسلم یقف" فإن أحدكم صلى فإنھ یناحي ربھ
الموقف خمس مرات في الیوم فإن دلك یؤثر في سلوكھ خارج

كل الفواحش و األثام وتجد المؤمن كلما الصالة فیصبح قاھرا على تمثل األخالق الفاضلة فیبتعد عن
خطرت ببالھ حاجة أو ألم بھ مكروه أو أراد أن یشكر اهللا تعالى على نعمة

ضى حاجتھبإنجاز الصالة و الدعاء فیتفرج ھمھ وتق
فیھو ما أحوج اإلنسان في واقعنا المعاصر الدي اشتدت 

األزمات أن یفزع الى الصالة لیشعر بالسكینة و الطمأنینة

فوائد الصالة االجتماعیة

اإلنسان مدني بطبعھ یمیل الى العیش الى جماعة یأنس بھا ویتفاعل معھا ولدلك أولى اإلسالم عنایة فائقة 
یرخص للمسلم بالتعتي الى بعذر مقبول وفي دلك تربیة اجتماعیة مقصودة وجھنا إلیھا لصالة الجماعة وال

الروح االجتماعیة و اإلحساس اإلسالم إیمانا منھ بقیمتھا وفوائدھا المتعددة كاكتساب الصبر وتحلي
ة واحدة وتقویة بالمساواة بین أفراد الجماعة من مجال العبادة وغیرھا و اإلحساس باالنتماء الى أمة إسالمی

الروابط بینھ وبین أفراد أمتھ بالتصافح و التفقد و التكافل والتشاور و التسامح
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