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 صالة الجماعة وأثرها

ن ذلك أل، يوازي تطوره املادي منو روحي،ال وكان حباجة اىل تطور و إ لما تطورت حياة االنسان املادية،ك
هبوس الثراء ومراكمة الكسب  نسانوقد يصاب اإل نسان نوازع الشهوات والرغبات،اإلمكانات املادية حتفز عند اإل

 1واالضطراب فيقع يف أسر القلق على حساب راحته الروحية والنفسية،

ذا حتولت اىل هدف إما أ وسيلة، فهي ضا والراحة لالنسان،ادة والر سعحتقق الأن ن وظيفة اإلمكانات املادية إ
 1وتضيع سعادته واستقراره فسيفقد االنسان ذاته، وغاية،

إشباع الرغبات  وتنوعت فرص وجماالت نسان آفاق التقدم املادي،مام اإلأوحيث انفتحت  ويف هذا العصر،
وتأصيل القيم واملبادئ  التنمية الروحية، ىلإاجة وهنا تأيت احل ،نسان يعيش قلقا وأزماتصبح هذا اإلأ والشهوات،

 1يف مهب رياح الشهوات واألهواء حىت ال يصبح ريشة يف أعماق النفس البشرية،

يستمد منه  دائم مع ربه تعاىل، نسان يف اتصالاليت جتعل اإل وميتاز ديننا االسالمي بكثافة وفاعلية براجمه الروحية،
ال بذكر اهلل أ ،به على مقاومة األهواء والشهوات ويستعني ،مام مواجهة املشاكل واألزماتأالصمود والثبات 

 1القلوب تطمئن 

يستوقف االنسان  والليلة، فهي تتكرر مخس مرات يف اليوم ،سالموتأيت الصالة يف مقدمة الربامج الروحية يف اإل
 1وخشوع وتدبر يف حلظات تأمل وتفكر، فيها نفسه بني يدي ربه،

نسان يؤدي اإل وحىت ،وشحن القلب بدرجات إميانية ل ذلك لتجديد عهد االلتزام بالقيم والتمسك باملبادئ،ك
 نسان بربه معال اإلفيه اتص يتواكب شرع اهلل تعاىل أداءه بشكل مجاعي، ونشاط، هذا الربنامج الروحي حبيوية

 1اتصاله بأبناء جمتمعه

 : نسانشخصية اإل داء الصالة مجاعة يضاعف ثواهبا عند اهلل تعاىل ويرفع مستوى تأثريها اإلجيايب يفأن إ

فضل من صالة الفرد خبمس أاجلماعة  صالة: نه قالأبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أروى 
  1وعشرين درجة



صالة الرجل يف مجاعة خري من : عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال بن مالك رضي اهلل عنهوعن أنس 
 1قيل يارسول اهلل صالة يوم؟ فقال بل صالة واحدة1 أربعني سنة صالته يف بيته

ه صلى يف مجاعة مث سأل ذاإن اهلل يستحيي من عبده إ: قال عليه الصالة والسالم وبصالة اجلماعة تقضى احلوائج،
  1ن ينصرف حىت يقضيها لهأحاجته 

فبها تتعزز احلالة  ،وهي ميزة عظيمة هلذه األمة عالما وإعالنا هلوية اجملتمع االسالمي،إن صالة اجلماعة متثل إ
وتتالقح فيه  التعارف كل صالة، وهي ملتقى إنساين يتجدد فيه ،الدينية يف نفس كل واحد من أبناء األمة

خلف  يف بيت واحد،  صف واحد،يفبينهم وهم  وانعدام الطبقية سد قمة املساواة،وهي جت األحاديث واألفكار،
 1له واحد يف وقت واحدإلطلب  مام واحد،إ

 1هنا تريب املسلم على النظام واالنضباطأكما 

جمرد عبادة  فهي ليست ذا كان عارفًا بقيمتها وفضلها،إ تعاليم الدين ال يرتك صالة اجلماعة،بن الذي يهتم إ
تكرس قيما اجتماعية  نأتريد  دون مردود اجتماعي،بل هي شعرية ذات رسالة، و عمل طقوسي،أ شكلية،
قيمة العدالة حيث سوى الشرع بني  مام واحد،كما متثلإحيث يصلى اجلميع خلف  منها القيادة، ،إسالمية

يتشارك فيها مجيع أبناء  عظم شعائر هذا الدين؛ الهنا شعريةأفهي حبق  ،ك وغري املالك،والشر يف واملشروفاملال
 1األمة


