فـــوائد الــصـالة
أ -فوائد روحية:
 .1إن الصالة تعين العبد على تحمل المصائب والبالء  ،قال تعالى:
(( واستعييووا اللصتتوا والصتتالة ولكبتتل لالويتتاة لا عيتت) ال ل تتيي

سووة ة البقو ة )

 .2إن الصالة سببا ً في نزول ال حمة واستجابة الدعاء قال تعالى :
(( وأقيمتوا الصتتالة وا توا ال وتتلة وأاييتوا الاستتور لييالت احمتتو

سوة ة النووة )

اآلية )45

اآلية ) 65

 .3الصالة احة النفس والشعة باالطمئنان  ،قال تعالى :
سة ة ال عد) اآلية )22
(( أا اذوا هللا طمئ القيوب
وول رسور هللا لذا ح اه أمااً ول يقور ق يل االر فأرحول اللصالة.
 .4الصووالة افووا ة الو نةل  ،قووال تعووالى (( ل الحستتولي يتتذاو الستتيئلي

سووة ة

هةد) اآلية )114

وقلر رسور هللا "الصالة لل) الصالة مالفاة لمل ايوبل لذا اجعووت الالولئا".
 .6الصالة سبب في دخةل الجنة  ،قال تعالى
(( قد أفيح المؤموو الذي ا في صال ب خل يو
:

سة ة المؤمنةن) اآلية )2-1

 .5الصووالة تق و ل العبوود إلووى ا حتووى ينووال محبتوول امووا قوواء فووي الحوودي القدسووي
"ا ي ار عودي يعقاب للي اللووافل حع) أحوه".

ب  -فوائد ليود

:

 -1النظافة العامة للبدن –من خالل التطه المستم لكل صالة اما بالغسل في
حال الجنابة او لصالة الجمعة او بالةضةء للدخةل في الصالة وال ا .
 -2أنتظام اقهزة الجسم وخصةصا الجهاز الهضمي والبةلي وذلك من خالل
التخلص من الفضالت السامة في الغائط والبةل حي ال تصح الصالة مع
مدافعة االخبثين الغائط والبةل ).
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 -3نتيجة للةضةء المتك خالل اوقات الصالة يحصل تف يغ للشحنات
الكه بائية الزائدة عن حاقة الجسم مما يقلل الضغط على الجهاز العصبي
للجسم .
 -4أ تفاع مقاومة الجسم لالم اض واالوبئة المجتمعة االزاام واالنفالونزا وما
شابهها وذلك لتع ض المصلي لها بشكل متد ج ومستم اثناء صالة
الجماعة مما يجعل الجسم يكةن مقاومة له ه االم اض ااث بكثي من
االشخاص ال ين ال يتع ضةن لها بشكل متد ج .
 -6ال ياضة البدنية للجسم بااملل من خالل ال هال للمسجد للصالة او الى اماان
الصالة واداء الصالة في اوقاتها وهي تشتمل على ح اات ياضية لجميع
الجسم ،خاصة لألشخاص ال ين يكةن عملهم مكتبيا او ال يتطلب قهدا بدنيا
ابي ا .
 -5الةضةء بالماء وا لك الخ وج للصالة في اوقات السنة المختلفة الصيف
والخ يف والشتاء وال بيع ) وبشكل تد يجي ومستم يعين قسم االنسان
على التكيف الى الظ وف الجةية والمناخية للبلد ال ي يعيش فيل باالضافة
الى تع ضل الى اشعة الشمس في اوقات مختلفة من النها حي تمكن الجسم
من الحصةل على احتياقل منها وبشكل مثالي للحفاظ على الجسم السليم .
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ج  -الفوائد الوفسية :
 -1الصالة تمنح االنسان فسحة ابي ة من الطمأنينة واالمل في الحياة وذلك
للشعة في الصالة بالق ل من ا ال ي وحده يستطيع أن يعين االنسان
بدون حدود .
 -2الصالة تعين االنسان من التخلص من عقدة ال نب بعدم شك ا على نعمل
واالنصياع الى اوام ه واالنتهاء عن نةاهيل .
 -3الصالة تمكن االنسان من تجاوز المحن والمصائب وذلك النها تعطي
المصلي الملجأ ال ي يمكن التةقل اليل في مثل ه ه الحاالت وهة ا .
 -4الصالة تكةن بمثابتة المةقل لتص فات الشخص في حاالت الف ح او
الحزن او الخةف لةقةد صلةات الشك وصالة الخةف وغي ها مما
تضبط تص فات المصلي في مثل ه ه الحاالت .
 -6في حضة الصالة مع الجماعات وفي المساقد تبعد عن المصلي الكثي
من االم اض النفسية االعقد الجتماعية واالنعزال و الةحدة والخةف من
االخ ين وتةف لل ف صة االختالط والتع ف على المستةيات العلمية
واالقتماعية وسائ طبقات المجتمع ال ي يعيش فيل .
 -5عند تع ض المصلي لمشاال او مصاعب في حياتل سيجد من اهل
المساقد من يعينل على تجاوزها مما يحقق لل االمن النفسي ويدفع عنل
الخةف من المجهةل .
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د -الفوائد ااجعملعية :
 -1الصالة ستتيح للمصلي االختالط الق يب من المصلين في منطقة عملل
او سكناه وهم يمثلةن الش يحة الخي ة في المجتمع مما سيعينل ذلك في
التصحيح المستم لمسي ة حياتل وحياة عائلتل االقتماعية .
 -2االلتزام باوقات تادية الصالة ستنظم حياة المصلي االقتماعية
والحياتية بسياق يجعل من تةقيتات الصالة محددات لعالقات المصلي
في عملل أو مةاعيده وحتى نشاطاتل ال ياضية واالقتماعية اةنها
تةقيتات معلةمة ومحت مة من قبل الجميع .
 -3الصالة داخل العائلة تعطي عامال مشت اا مضافا الف اد االس ة
يمكنهم االلتقاء فيل وادامة التةاصل االس ي من خالل ت اي بعضهم
البعض وتبادل المعلةمات المستم مما يشد االس ة الى بعضها .
 -4التقا ل االقتماعي بين العةائل التي تؤدي الى الصالة مما يةسع
العالقات االقتماعية االس ية المنضبطة ويكس حةاقزالعزلة بين
العةائل المسلمة .
 -6االشت اك في الصلةات العامة ااالعياد و الجمع وقيام مضان تةف
مناسبتا ا يمة للجميع لتجاوز الخالفات والفةا ق الطبقية وتةف الجة
التكافلي للمجتمع المسلم وا لك تةف الف صة للعةائل للتع ف على
امكانيات التصاه والنسب مع بعضها وبط يقة حضا ية اقية
ت ضي ا و سةلل .
 -5اش اك االطفال في الصلةات العامة يكس لديهم عقدة الخةف من
االخ ين ومن عقدة الخةف من االماان العامة وينمي فيهم الج أة
المنضبطة والشجاعة في التعامل مع االخ ين .

انظر الرابط
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