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Abstract : 

The research came to study the value of prayer and its impact in light of the spread of the 

Corona virus (Covid19), but the problem of the research lies in explaining the impact of the value 

of prayer on the life of the Muslim individual, and the extent of its reflection on the life of the 

Muslim community in light of the Corona crisis and knowing the conditions of prayer in the time 

of Corona, and the research aims To show that prayer is a reason for the servant to be upright in 

the commands of God Almighty, as it forbids its owner from immorality and evil, and aims to 

know the standard according to which the correctness or error of actions and words are determined, 
The research is based on three approaches, inductive, analytical and deductive. After that, the 

results will emerge, including the difference of people between supporters and opponents of the 

closure of mosques, as in the event of the death of the Messenger, may God bless him and grant 

him peace, and their difference in issuing the fatwa, the reason for their difference in understanding 

the texts and the way they were revealed, as there are men whose hearts are related to mosques, 

whenever they are called to pray in them, they hurry To and to him with great longing and desire. 

Keywords: value, prayer, and extent, impact, of the Corona crisis. 

 

 

 ملخص البحث 

 البحث  مشكلة  تكمن  ولكن  ، (19  كوفيد)   كوروان  فريوس  انتشار   ظل  يف  أثرها  ومدى   الصالة  قيمة  ليدرس  البحث  جاء
 ومعرفة   كوروان   أزمة  ظل  يف   املسلم  اجملتمع  حياة   يف  انعكاسها  ومدى  املسلم،   الفرد  حياة   يف   الصالة   قيمة  أثر  بيان   يف

 حيث   تعال،  للا   أوامر   على  العبد   استقامة   يف   سبب   الّصالة   أن  بيان  إل   البحث   ويهدف   كوروان،  زمن  يف   الصالة   شروط
 أو  واألقوال  األفعال  صواب  عليه  بناء  يتحّدد  الذي  املعيار  معرفة  إل   يهدف  كما   واملنكر،  الفحشاء  عن  صاحبها  تنهى

 اختالف  منها واليت  النتائج،  ذلك   بعد   ليظهر  واستنتاجي؛  وحتليلي  استقرائي  مناهج   ثالثة  على  البحث  ويعتمد   خطأها، 
 اصدار   يف   واختالفهم  وسلم،  عليه   للا   صلى   الرسول   وفاة   حادثة   يف   كما   املساجد،  إلغالق  ومعارض   مؤيد  بي   الناس

 نودي  كلما  ابملساجد،  قلوهبم  تتعلق   رجال  هناك  أن  حيث  نزوهلا،  وطريقة  النصوص   فهم  يف   اختالفهم  سبب  الفتوى
 .رغبة  وشديد    بشوق    وإليه   إليها   سارعوا  فيها  للصالة 

 .كوروان  أزمة  يف   أثرها،  ومدى،  الصالة،  قيمة،:  املفتاحية  الكلمات
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 :التمهيد

 اإلصابة  إثر  على   وتويف   العال؛   بلدان  من   العديد  يف   وانتشر  األخرية،   الفرتة   يف   العال (  19  كوفيد)  كوروان   فريوس  اجتاح
 مما  فيها،  الصلوات  وتعليق  املساجد  إغالق  انتشاره  بداية  يف   حدثت   اليت  األمور  أبرز   ومن  الناس،  من   الكبري   العدد  به

 وأثرها   الصالة  قيمة  عن   احلديث  البحث   يتناول   لذا  املصلي،  أمام  املساجد  إغالق  مشروعية  عن   عديدة   تساؤالت   أاثر
 صلى  النب   عي   قرة   جعلت  فقد  ولذلك   السعادة،   مفاتيح   أعظم   من   فالصالة (  19كوفيد )   كوروان   فريوس  انتشار  ظل   يف
 السجود،  حال  يف  سيما  وال   منه  والقرب   له،  واخلضوع  بذكره،   والتنعم  سبحانه،  للخالق  مناجاة   من  فيها  ملا  وسلم،  عليه  للا

 ."هبا  أرحنا   الصالة،   أقم! بالل  اي:"  يقول  وكان .  الصالة  إل  فزع  أمر  حزبه  إذا وسلم  عليه للا  صلى   النب  كان  ولذلك

 قررت(  19كوفيد )   كوروان   فريوس   انتشار   ظل  ويف   بقدومها؛   ويفرح   هبا،   ويسرتيح   هلا،   ويطمئن  ابلصالة،   يسعد  فاملؤمن 
 اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  من   وهي  النفس،   على   احلفاظ   ابب   من   أيت   حكيم  قرار  وهو  املساجد   إغالق  احلكومات 

 العدوى   النتقال  فرصة  للصالة   التجمع  إن   ذلك   املنفعة،   جلب  على   مقدم   املفسدة   ودفع  ابلناس،  والضرر   للمفسدة   ودفعا  
 النفس   على   احلفاظ   ابب   من  أيت  التجمع  فتجنب   للخطر،  املسلم   اجملتمع  حياة   يعرض   مما   كبري   بشكل  املرض  وانتشار

 .وإث   معصية  وخمالفته   شرعي   مطلب  وهو

 القرآن  اهتم    معرفة  ويف   عليها،  للا   خلقهم  اليت  الّسليمة  فطرهتم  على   بناء  للصالة   الّروحّية   القيم  على   الّناس   يتعارف   وقد 
 واجملتمع،   الفرد   حياة   يف   أثرها  ومدى   الصالة   قيمة   تتحدث   حيث   آايته،   معظم   يف   ذلك   ظهر  عظيما    اهتماما    ابلقيم  الكري 
 . كوروان  جائحة  ظل  يف الصالة  مشروعية وبيان 

 املقدمة: 

إل الّسماء يف رحلة املعراج، والّصالة من أهّم   -صّلى للا عليه وسّلم-فُرضت الّصالة على املسلمي ليلة أُسري ابلنّب  
 العبد وربّه عّز وجّل، الفرائض وأوجب العبادات، وهي الرّكن الثّاين من أركان اإلسالم بعد شهادة الّتوحيد، فهي صلٌة بي

يناجي العبد فيها للا تعال، وخيضع بي يدي مواله قائما  وراكعا  وساجدا ، كما أّّنا الفارق بي اإلسالم والكفر، وهي 
أّول ما ُُياسب عليه العبد يوم القيامة؛ فصالحها صالح ألعماله، وفسادها فساد ألعماله، وقد حرص املسلمون منذ 

الّصالة على إقامتها يف أوقاهتا، واالجتماع هلا حيث يُنادى هلا يف بيوت للا تعال، ألّّنم أدركوا فضلها   أْن فرضت عليهم 
وعظيم منزلتها عند للا عّز وجّل، حيث وعد للا تعال احملافظي على أداء الّصالة ابجلّنة؛ فقال: )َوال ذ يَن ُهْم َعَلى 

[، وتوّعد الذين يُفّرطون فيها ويتقاعسون عن إقامتها؛ 35- 34 َجن ات  مُّْكَرُموَن(]املعارج: َصاَلهت  ْم ُُيَاف ظُوَن*أُولَئ َك يف  
[، وينظر اإلسالم 59حيث قال: )َفَخَلَف م ن بَعد ه م َخلٌف َأضاُعوا الص الَة َواتـ بَـُعوا الش َهوات  َفَسوَف يَلَقوَن َغيًّا(] مري:  

 من صفات املنافقي الذين ال يرجون هلل وقارا .  إل أّن الّتثاقل عن الّصالة صفة
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(، انقسم الناس إل قسم مؤيد هلذا القرار للحد 19وابلنظر إل أغالق املساجد يف ظل انتشار فريوس كوروان )كوفيد 
 (، ومنهم رافض هلذا القرار.19من انتشار فريوس كوروان )كوفيد  

 واجملتمع.  املبحث األول: قيمة الصالة وأثرها يف حياة الفرد

حُتّقق الصالة الكثري من املنافع يف حياة الفرد، وتعود عليه ابخلري كّله، إذا ما أقامها على ضوء ما جاء به كتاب للا وسّنة 
نبيه عليه الصالة والسالم، والّصالة هي اّليت جاء هبا الّشرع من الرّكوع والّسجود وسائر حدود الّصالة، فأّما الّصالة من 

 فالّرمحة، ومن ذلك احلديث: اللهّم صّل على آل أيب أوىف يريد بذلك الّرمحة.   للا تعال 

والصالة من أسباب استقامة الفرد، فُتصّح أخالقه وتُنري القلب والروح، كيف ال وهي مرتبطة ابلرب واإلخالص، والشكر 
 اطته. واألمن، والرزق والطهارة، وهبا يشعر العبد بعظمة للا ومراقبته له، وسرته وإح 

 املطلب األول: تعريف الصالة لغًة واصطالحاً:

 تعريف الّصالة يف اللغة يرتبط بتعريفها يف االصطالح؛ وبيان ذلك فيما أيت: 

 :الصالة لغة : اسم مصدر من قوهلم صّلى صالة وهو مأخوذ من ماّدة )ص ل و/ ي( اّليت تدّل على أمرين: األّول

ر جنس من العبادة، يقول ابن فارس: فأّما األّول فقوهلم صليت العود ابلّنار، والّصالة الّنار وما أشبهها من احلّمى، واآلخ
ما يصطلي به وما يذكي به الّنار ويوقد. وأّما الثّاين فالّصالة هي الّدعاء، يقول املصطفى صّلى للا عليه وسّلم: »إذا 

 .فليصّل« أي فليدع هلم ابخلري والربكة  دعي أحدكم إل طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما

والّصالة هي اّليت جاء هبا الّشرع من الرّكوع والّسجود وسائر حدود الّصالة، فأّما الّصالة من للا تعال فالّرمحة، ومن 
 .1ذلك احلديث: اللهّم صّل على آل أيب أوىف يريد بذلك الّرمحة 

الّدعاء والّتربيك والّتمجيد، يقال صّليت له أي دعوت له وزّكيت ...، وصالة أّما الّصالة فقال كثري من أهل الّلغة هي  
[. والّصالة 157للا للمسلمي: هو يف الّتحقيق تزكيته إاّيهم، قال تعال: )أُولئ َك َعَلْيه ْم َصَلواٌت م ْن َرهبّ  ْم َوَرمْحٌَة( ]البقرة:

( ]األحزاب: من املالئكة هي الّدعاء واالستغفار كما هي من النّ   ّ اس، قال تعال: )إ ن  اَّلل َ َوَمالئ َكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الن ب 
56 ]2. 

وقال ابن األثري: وقولنا يف التشّهد: الّصلوات هلل أي األدعية اّليت يراد هبا تعظيم للا تعال، هو مستحّقها ال تليق أبحد 
عّظمه يف الّدنيا إبعالء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، ويف اآلخرة سواه، وأّما قولنا: اللهّم صّل على حمّمد فمعناه  

بتشفيعه يف أّمته وتضعيف أجره ومثوبته، وقيل املعىن: ملّا أمر للا ابلّصالة عليه ول تبلغ قدر الواجب من ذلك أحلناه 
 .3على للا وقلنا اللهّم صّل أنت على حمّمد، ألّنك أعلم مبا يليق به
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اجلوهرّي: هي أيضا واحدة الّصلوات املفروضة وهو اسم يوضع موضع املصدر تقول: صّليت صالة وال تقل تصلية، وقال  
 .ويقال: صّليت العصا ابلّنار إذا لّينتها وقّومتها

واملصّلى: اتيل الّسابق: يقال صّلى الفرس: إذا جاء مصّليا وذلك ألّن رأسه عند صاله، والّصال ما عن ميي الّذنب 
مشاله، ومها صلوان يقال: أصلت الفرس إذا اسرتخى صلواها، وذلك إذا قرب نتاجها، والّصالء ابلكسر: الّشواء. ألنّه و 

يصلى ابلّنار، يقال صليت الّلحم وغريه أصليه صليا إذا شويته، ويف احلديث أنّه صّلى للا عليه وسّلم أت بشاة مصلّية 
 .4أي مشويّة 

 .ار فإن فتحت الّصاد قصرت )حذفت اهلمزة( وقلت صال الّناروالّصالء أيضا: صالء النّ 

وقال ابن منظور: الّصالة: الرّكوع والّسجود، فأّما قوله صّلى للا عليه وسّلم: »ال صالة جلار املسجد إاّل يف املسجد«. 
 .من للا الّرمحةفإنّه أراد ال صالة فاضلة أو كاملة، واجلمع صلوات، والّصالة الّدعاء واالستغفار، والّصالة 

أّّنا قالت اي رسول للا، إذا متنا صّلى لنا عثمان بن مظعون حّّت أتتينا،    :ومن الّصالة مبعىن االستغفار حديث سودة
فقال هلا: »إّن املوت أشّد ممّا تقّدرين« ، قال مشر: قوهلا صّلى لنا أي استغفر لنا عند ربّه، وكان عثمان مات حي 

الّزّجاج: األصل يف الّصالة الّلزوم، يقال: قد صلي واصطلى إذا لزم، ومن هذا من يصلى يف قالت سودة ذلك، وقال  
 .5الّنار أي يلزم الّنار 

وقال ابن األثري: وقال بعضهم إّن أصل الّصالة يف الّلغة الّتعظيم، ومسّيت العبادة املخصوصة صالة ملا فيها من تعظيم 
لّصالة احنناء وانعطاف من الّصلوين ّث قالوا صّلى عليه مبعىن احنىن عليه، ّث مّسوا ، وقال الّسهيلّي: إّن أصل ا6الّرّب  

الّرمحة حنّوا وصالة إذا أرادوا املبالغة فيها )أي الّرمحة( فقولك صّلى للا على حمّمد أرّق وأبلغ من قولك رحم للا حمّمدا 
عن هذا املعىن مبالغة وأتكيدا، ومنه قيل: صّليت على املّيت   يف احلنّو والعطف، والّصالة أصلها يف احملسوسات وعرّب هبا 

دعوت له دعاء من ُينو عليه ولذلك ال تكون الّصالة مبعىن الّدعاء على اإلطالق، فال تقول صّليت على العدّو أي 
ك عّديت يف دعوت عليه وإّّنا يقال صّليت عليه يف معىن احلنّو والّرمحة والعطف؛ ألّّنا فعي انعطاف، ومن أجل ذل

الّلفظ ب »على« وال تقول يف الّدعاء إاّل صّليت له مبعىن دعوت له فتعّدي الفعل ابلاّلم إاّل أن تريد الّشّر والّدعاء على 
 .7العدوّ 

 .8واصطالحا : أقوال وأفعال مفتتحة ابلّتكبري خمتتمة ابلّتسليم، بشرائط خمصوصة 

اإلسالم، وإقامتها فرض عي على كّل مّسلم ومّسلمة بلغ سّن الّتكليف   فالّصالة أهّم أعمال اجلوارح، وهي كذلك عمود
[ وكتااب  أي: مكتواب ، 103الشرعّية املعتربة، حيث قال للا تعال: )إ ن  الص الَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤم ن َي ك َتااب  َمْوُقوات ( ]النساء: 

بتبليغ أهل اليمن بفرضيتها؛ فقال: )فَأْعل ْمهم   -رضي للا عنه- اذ  مع   -صّلى للا عليه وسّلم- مفروضا ، وأوصى رسول للا  
أن للَا قد افرَتََض عليهم مخُس صلوات  يف كلّ  يوم  وليلة (، وقال الفقهاء أبّن من جحد فرضّية الّصلوات أو واحدة منها 
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ا ل يرجع عن جحوده ويعلُن توبته، إاّل إذا كان وأنكر وجوهبا فقد كفر ُكفرا  خُمرجا  من املّلة، وتُقام عليه أحكام املرتّدين م 
 قد دخل حديثا  ابإلسالم، ول يطّلع على أركانه وفرائضه. 

 املطلب الثاين: قيمة الصالة على حياة الفرد واجملتمع. 

صفة  أو موقف  من ضمن الضوابط اليت تنظّم العالقات البشريّة، منظومة القيم، فالقيم مفردها قيمة، والقيمة كلُّ خلق  أو  
، له أثر على اإلنسان، وعلى األسرة، وابلتايل اجملتمع، ولقد اهتم  القرآن الكري ابلقيم اهتماما  عظيما  ظهر ذلك  سلوكيّ 
يف معظم آايته، حيث تتحدث هذه اآلايت عن مجلة من هذه القيم، كالصدق، والصرب، واإليثار، وحبُّ اآلخرين، 

دة أنواع للقيم تشمل العالقات البشري ة يف كلّ  صورها، مثل الصالة  كما قال اخلطّايّب: واإلنفاق والتضحية، وهناك ع 
، واّليت مبعىن الّدعاء والّتربيك تقال لغريه. وهناك آاثر عظيمة النتظام 9الّصالة اّليت مبعىن الّتعظيم والّتكري ال تقال لغريه 

 .منظومة القيم يف اجملتمع 

صّلي، عند النظر إلقامة الصال
ُ
ة يف اجملتمع فإّن أّول ما مُيكن مالحظته هو االنطباع حباكمية للا وربوبيته للمجتمع امل

فبيده تعال اإلدارة واحلكم، أّما أثرها يف اجملتمع فهو إبراز املساواة والوحدة يف اجملتمع اإلسالمي، فدعوة اإلسالم جتعل 
الفكرية، ورفض مجيع ا ألصول الفرعية كالعرق واإلقليم، إضافة  إل أّن االلتزام ابلصالة اجملتمع متوحدا  على األصول 

 واالستجابة هلا يعكس وحدة اجملتمع اإلسالمي واملساواة بي أفراده.

ومن أنواع القيم، القيم الفرديّة: وهي قيم يّتصف هبا الفرد بشكل  ذات، وتنتظم من خالهلا وتتحدد أشكال عالقاته 
   .الص، والرمحة والصرب، والعفو واإلحسان، والبذل، والكرم والسخاء، والتواضع ابلّناس، كالصدق، واإلخ

البعض، كالتعاون، والتكافل  أفراد اجملتمع يبعضهم  تنظّم أشكال تعاون  اليت  القيم واألخالق  القيم االجتماعّية: وهي 
 االجتماعي، واملودة والتضحية والبذل.

العبد بربه وجتديدها، وهذه الصلة تكون قوال  وفعال  ونّية  وقصدا ، حيث   فمن أثر قيمة الصالة على الفرد إدامة صلة
جتتمع يف الصالة العبادات االعتقادية والقلبية واللفظية والبدنية، فإقامة الصالة فيها غذاء بذكر للا وطاعته، وتطهري من 

 .اخلطااي، كالنهر يغتسل به العبد كل يوم مخس مرّات كما وصفها رسول للا

ّن قبلة املؤمن يف الصالة هي رمز لوحدانية للا وتفّرده ابلعبادات، كما أّّنا دعوة لوحدة عباده من املسلمي، فإذا ما إ
 .التزم كل مسلم هبذه الغاية، حتّققت وحدة األمة يف العقيدة والعبادة

مرتبطة ابلرب واإلخالص، والشكر   والصالة من أسباب استقامة الفرد، فُتصّح أخالقه وتُنري القلب والروح، كيف ال وهي 
 واألمن، والرزق والطهارة، وهبا يشعر العبد بعظمة للا ومراقبته له، وسرته وإحاطته. 
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صّلي، 
ُ
وعند النظر إلقامة الصالة يف اجملتمع فإّن أّول ما مُيكن مالحظته هو االنطباع حباكمية للا وربوبيته للمجتمع امل

  :أّما أثرها يف اجملتمع فُيوجز فيما يلي،  10فبيده تعال اإلدارة واحلكم 

إبراز املساواة والوحدة يف اجملتمع اإلسالمي، فدعوة اإلسالم جتعل اجملتمع متوحدا  على األصول الفكرية، ورفض مجيع 
املساواة األصول الفرعية كالعرق واإلقليم، إضافة  إل أّن االلتزام ابلصالة واالستجابة هلا يعكس وحدة اجملتمع اإلسالمي و 

 .11بي أفراده

وإظهار شعائر اإلسالم وتعظيمها وإشهارها، حيث إّن الصالة من أعظم العبادات وأمشلها، فيتمّيز هبا من أقامها على 
من تركها، فبالصالة تنزل الربكة والرمحة، فيجتمع اخلاص والعام، الضعيف والقوي، الصغري والكبري، وزرع روح اجلماعة 

 .12اجملتمع، والتعاون والرب والرمحة والتواصل، فبسبب ذلك شرع للا تعال صالة اجلماعة يف  

فالفرد يعيش يف ظّل اجملتمع اإلنسايّن القائم  على تبادل العالقات فيما بينهم، فكلُّ فرد  يؤثر يف اآلخر بشكل  سلب  أو 
لتنظيم، وحتديد العالقات واملقاييس، اليت يتمُّ من خالهلا قياُس إجيايّب، اعتمادا  على عدة عوامل، وُيتاج هذا اجملتمع إل ا

سلوكيات الفرد، وتُعدُّ الق َيُم إحدى هذه املقاييس من خالل الصالة، فلها أتثري واضح ومباشر يف سلوكيات األفراد 
 وانتماءاهتم. 

 املبحث الثاين: أزمة كورون وانعكاساهتا على قيمة الصالة وشروط صحتها.

( اليت اجتاحت العال واخرتقت احلدود والفئات والطبقات من الوقائع اليت ستسجل إل 19-كوروان )كوفيد  جائحة
جانب وقائع أخرى عرفها القرن العشرون من قبيل احلربي العامليتي، ومن الطبيعي أن يتعمق الشعور الديين ابعتباره 

إليها اإلنسان حي يرجع إل حقيقته ككائن ضعيف، مهما أحس شعورا  يقوم على اإلميان بوجود قوة إهلية خارقة، يلجأ  
ابلتميز واملركزية يف الكون، ومع كوروان ينبعث هذا الشعور حّت عند الغافلي أو املنكرين أو املستهرتين ابلدين، ويتجدد 

 عند املتديني. 

 ( على قيمة الصالة. 19  املطلب األول: أثر جائحة كورون )كوفيد 

يف األزمات والنوازل اليت تتجاوز قدرة اإلنسان وتتحداه ُيس الناس ابحلاجة إل القوة اإلهلية احمليطة بكل شيء، وال 
سيما الصالة ذلك أن طريقة انتشار كوروان واستخدامه لإلنسان، واالنتقال عربه متخذا  جسم اإلنسان حاضنا  وانقال ؛ 

 ور البشر من الكوارث الطبيعية.جيعله أشد على شع 

خاصة مع قرار احلكومات إبغالق املساجد، وهو قرار حكيم أيت من ابب احلفاظ على النفس، وهي من مقاصد 
الشريعة اإلسالمية، ودفعا  للمفسدة والضرر ابلناس، ودفع املفسدة مقدم على جلب املنفعة، ذلك إن التجمع للصالة 
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ر املرض بشكل كبري مما يعرض حياة اجملتمع املسلم للخطر، فتجنب التجمع أيت من ابب فرصة النتقال العدوى وانتشا
 احلفاظ على النفس وهو مطلب شرعي وخمالفته معصية وإث.

فيكشف انتشار فريوس كوروان عن اهلاوية اليت تقف على سفحها البشرية، كما يقول سيد قطب يف مقدمة كتابه "معال 
يها: "تقف البشرية اليوم على حافة اهلاوية، ال بسبب الفناء املعلق على رأسها.. فهذا عارض يف الطريق"، حيث ورد ف

 .13من أعراض املرض؛ ولكن بسبب إفالسها يف عال القيم"

إن أبواب املساجد قد أغلقت اضطرارا ، بسبب هذا الفريوس وقد فرغت ابحاهتا من املصلي ولكن سيظل األمل يف 
قلوبنا، وسنظل نصدح ابلدعاء متضرعي هلل متذللي له حّت تزول الغمة ونعود إل حياتنا الطبيعية   رمحة للا يقينا يف 

 .ومساجدان ونرها تعج مرة أخرى ابملصلي

السيما أن قرار إغالق املساجد جيعل القلب ُيزن والنفس تتوجع، ولكن ابب األجر لن ينقطع إبغالق أبواب املساجد 
لنيات وقد عقدت النية على الصالة يف املساجد ومع اجلماعة، و علينا أن نثق أن أبواب األجر واملصليات، فاألعمال اب 

مفتوحة، فاغتنم الفرصة وأطرق اباب  جديدا  لألجر، اباب  كان من املفروض أن يطرق من قبل ولكن قد شغلنا عنه، ها 
د، ونقيم فيها اجلماعة، مع كل أفراد األسرة  هي الفرصة قد سنحت لنفتح هذا الباب، وهو أن  حنول منازلنا إل مساج

ونصلي معا  صالة العشاء والرتاويح وصالة القيام يف مجاعة، ففيها فضال  كبريا ، وخنلق أجواء مجيلة وليايل رائعة نقضيها 
آن مع األسرة يف العبادة، حيث يشجع اآلابء األبناء على الصالة، كما يتشجع األب على التدريب على تالوة القر 

ليتقن قراءة اآلايت وهو يؤم أهله يف صالة الرتاويح، كما أن جتمع مجيع أفراد العائلة بعد الفطور على سجادة واحدة 
يعزز الرتابط األسري ويقوي العالقات بي أفراد األسرة ويقرب القلوب بينهم، كما يتشجع من يستثقل الصالة منهم أو 

ألسرة مجاعة يشجع األطفال على الصالة ويتأصل اإلميان يف قلوهبم، فغرس من يقصر يف أدائها، كما أن صالة أفراد ا
 القيم يف الصغر له أثر كبري يف النفس. 

 املطلب الثاين: شروط الصالة يف زمن كورون. 

الظروف  تتغري يف كل  الدين ال  ثوابت  الددو إن  الشيخ حممد احلسن ولد  العلماء مبوريتانيا  ذكر رئيس مركز تكوين 
( ]النساء:  واألحوا [، لذا 78ل إال يف الرخص اليت أوضحها الشرع، لقوله تعال: )َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف  الدّ ين  م ْن َحرَج 

 إذا حصل احلرج والضيق فالدين واسع، وهو ما تتغري معه الفتوى بتغري األحوال واألشخاص.

التحصي وقال إن الشرع اإلسالمي يراعي ثالثة أمور من أحوال اإلنسان:   األول الضرورة، والثاين احلاجة، والثالث 
 .والكماليات

واتبع أنه ال ينبغي للمسلم أن يكّيف أقدار للا كما حدث مع العديد من املسلمي يف بداية ظهور وابء كوروان يف 
 .إيقاظهم من غفلتهمجاء حلكمة يعلمها للا، ومنها تنبيه الناس و   - أو غريه من أقدار للا-الصي، وقال إن هذا الوابء 
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وحول جواز صالة اجلماعة خلف التلفاز أو عرب تطبيقات البث خصوصا مع إغالق املساجد بسبب جائحة كوروان، 
أكد الشيخ ولد الددو أنه جيوز االقتداء بصوت اإلمام دون رؤيته، مستندا يف حديثه إل صالة العميان، واملساجد 

 .ُيصل يف احلرمي، حيث تتم الصالة بسماع صوت اإلمام دون النظر إليهالكربى يف عهد الرسول وحّت اليوم كما 

كما أن ذلك حدث مع النب أثناء حجة الوداع عندما حضر العديد من املسلمي إل احلج ول يكن كالم الرسول أو 
قال اإلمام، وقد   صالته يصالّنم، وإّنا كان ما يصلهم عرب ما يطلق عليه اسم "املسمع"، وهو من يرفع صوته مبثل ما

 .حل حملهم يف الوقت احلايل مكربات الصوت، وقد اتفق مجهور العلماء على جواز استعمال مكرب الصوت

أما مشروعية الصالة عرب البث املباشر فتقسم إل ثالثة أقسام: األول البث غري املباشر أو املسجل وهذا ال جيوز االقتداء 
ر لكنه مقرون ابلتفويت، حيث يكون هناك فرق بي اإلمام واملأموم لبعد املسافة به، والقسم الثاين وهو الصوت املباش

 .وحدوث فرق يف البث، وهذا أيضا االقتداء به غري جائز

والقسم الثالث وهو مساع صوت اإلمام يف ذات وقت حديثه وال يوجد فرق يف البث مع اتفاق الوقت يف حركة اإلمام 
جائزة، وقد صلى املسلمون خلف الرسول يف املدينة من بيوهتم. وقد يكون النقل عرب   وصوته ووصوهلا إل املأموم فهي

 .14املذايع أو شبكات اإلنرتنت أسرع من البث الفضائي، وعليه تطبق الشروط السابقة 

وقال موقع إسالم ويب إنه ال يصح االقتداء إبمام عرب اإلنرتنت، "وعلى من ال يستطيع لسبب قاهر حضور صالة 
عية أن يصّلي منفردا". واعتمد هذا املوقف بناء على فتاوى سابقة ميكن مشاهدهتا يف موقع اإلسالم سؤال وجواب مجا

تقول إن الصالة عرب التلفزيون "ال شك ابطلة ألّنا تبطل صالة اجلمعة واجلماعة، وليس فيها تواصل مكاين وال اتصال 
ظر"؛ أي أن شيوخ اليوم بنوا أحكامهم قياسا على رجال دين يف الصفوف وليس ابإلمكان متابعة حركة األمام ابلن

 .15معاصرين من القرن العشرين، ال ميتلك الكثريون منهم صفات قدسية متنع مناقشة أو عدم القبول بفتاويهم

ابنعكاسات ال شك أن عال ما بعد كوروان سيكون خمتلفا عما قبله، وأن املساجد ستكون من بي أكثر األماكن أتثّرا  
هذا الوابء نتيجة الطبيعة اجلماعية للكثري من الصلوات فيها. ول خيتلف منظر احلرم املكي الذي مت إخالؤه من الطائفي 

السّجاد الذي تتم الصالة عليه يف املساجد هو بيئة مناسبة يستطيع فريوس كوروان العيش فيها   واملصلي، خاصة وأن
 لفرتة طويلة. 

عت الكثري من احلكومات والسلطات اإلسالمية إلغالق املساجد، حّت املسجد احلرام واملسجد فجائحة كوروان دف
النبوي أصبحوا شبه فارغي ألول مرة يف العصر احلديث، وهو القرار الصائب ألن اإلسالم يدعو للحياة وليس للموت، 

عند الرجال فوق الستي من العمر أي   خصوصا ألن األغلبية املطلقة من مضاعفات ووفيات وابء كوروان احلايل حتدث 
 نفس الشرُية اليت تذهب ابنتظام إل املساجد. 
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ث إن طريقة الصالة وما تتضمنه من سجود لتؤّمن هلذا الفريوس دخوال مباشرا ألنف ورئيت املصّلي، خصوصا ألنه من 
احد، ولذلك ال بد يف هذه الصعب تنظيف وتعقيم هذا السجاد السميك بعد كل صالة أي مخس مرات يف اليوم الو 

 الظروف من إغالق املساجد. 

فواجبنا حنن اليوم يف ظل طغيان قيم املادة واألانني ة واملصلحة ويف ظل انتشار جائحة كوروان، وانسياق اإلنسان خلف 
هذا الوقت أهوائه وشهواته، وقد اجتمعت عوامل عدة تدفعه يف هذا االجتاه، فمطلوب من ا وبكل قّوة وحكمة وحزم يف  

وبذل كل  ما ّنلك من جهد لنشر وتعزيز القيم واألخالق الفاضلة، من خالل الرتبية والتنشئة األسريّة، ومن خالل 
التعليم املدرسي يف مراحله املختلفة، ومن خالل الدور التوعوي والرتبوي الذي تقوم به املساجد، وال ننسى اإلعالم 

 يم يف هذا االجتاه اهلادف بكل صوره وأشكاله ودوره العظ

 اخلامتة:

، وتضمن هذا البحث   حبمد للا تعال ومنته وتوفيقه أمَتمت هذا البحث مبا يسره للا تعال يل من مجع  وترتيب  وحتليل 
(، فلقد هي أ للا تعال حبكمته عند تشريع الصالة، 19قيمة الصالة ومدى أثرها يف ظل انتشار فريوس كوروان) كوفيد  

اإلجالل والتعظيم، فتتمّلكها السكينة واخلضوع، وتتكامل ابالجتماع بعد النداء هلا ابآلذان، كيف ال وهي أجواء من  
الفريضة األول بعد اإلميان ابهلل ورسوله، فمن أقامها حظي ابلسعادة والقرب، ومن تركها انل التعاسة والبعد، تلك 

ظا  على شروطها وآداهبا، فُجزي على ذلك األجر والثواب، الصالة اليت جتعل من صاحبها خاضعا  مللك امللوك، حماف
والنجاة من عاقبة العذاب، وُُيفظ من الشرك ظاهره وابطنه، فيكون التواضع ركيزته، والعزّة أساسه، فال خضوع إاّل هلل، 

ده فهو األكرب، وكل الناس سواسية بي يديه، ال فضل ألحد إاّل بتقوى قلبه، وما فيه من خري، فالصالة عائدة هلل وح 
 وقد توصل البحث إل النتائج اآلتية:   فال خوف وال ُجنب فكل شيء أمامه ضعيف، 

. حضور القلب واستشعار عظمة للا يف الّصالة، إذا أحضر املصّلي قلبه يف صالته، فإنّه خيرج من صالته وقد غفرت 1
 .خطاايه

 .اطا وراحة وروحاالّصالة راحة للّنفس، فإذا أّداها حّق أدائها، وجد نش .  2

الّدنيا سجن املؤمن يشعر فيها ابلّضيق، إذا دخل يف الّصالة وجدها قرّة عينيه ونعيم روحه وجّنة قلبه ومسرتاحه يف  .  3
 .الّدنيا، وكما أّّنا للجسم رايضة بدنّية تقّويه وتفيده، فإّّنا رايضة للّروح تقّويها وتنعشها

ّكر العبد بدوام مراقبته هلل عّز وجّل واخلشية منه فيحسن ابطنه كما ُيسن ظاهره، الّصالة صلة بي العبد وربّه، وتذ  .  4
 .فهي من أسباب إشاعة الّنظافة بي املؤمني



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 
 131 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

القلوب على أمر للا وطاعته وأن يكون  .  5 توحيد  احلرام إشعار بوجوب  بيت للا  املصّلي إل  اجّتاه مجيع  توحيد 
 .متآزريناملسلمون كاجلسد الواحد متعاوني  

الّصالة اجلامعة: كاجلمعة واجلماعات وغريمها جتمع املصّلي ليقفوا على أحوال بعضهم بعضا وليتعّلموا ويتعاونوا  .  6
 .ويتأخوا يف دين للا، ومن أجل هذا شرع بناء املساجد يف اإلسالم، وعّد بناؤها من أكرب القرابت عند للا

والّليلة مخس مرّات يكون تطهريا روحّيا للمسلم، يتطّهر هبا من غفالت قلبه وزاّلت لسانه تكرار الّصالة يف اليوم  . 7 
 .ومقرتفات جوارحه

 . الّصالة قّوة خلقّية هائلة، وفيها إحياء للّضمائر املؤمنة أتمرها ابخلري وتنهاها عن الّشر. 8

ة الرسول صلى للا عليه وسلم، واختالفهم . اختالف الناس بي مؤيد ومعارض إلغالق املساجد، كما يف حادثة وفا 9
 يف اصدار الفتوى سبب اختالفهم يف فهم النصوص وطريقة نزوهلا، ابإلضافة إل االختالف بواقع الواقعة.

. هناك رجال تتعلق قلوهبم ابملساجد، كلما نودي للصالة فيها سارعوا إليها وإليه بشوق  وشديد  رغبة؛ لينال القلب 10
َيت الصالة ظّلَت قلوهبم معل ق ا ابملسجد، وإن خرج منه اجلسد، ارتياحه الذي   ال يتهيأ مبتاع الدنيا وإْن َعظُم، وإذا ُقض 
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