


عالمة لدخول وقت الصالة

نداء إلى الصالة

إقامة الصالة



.ألن الناقوس من عادات النصارى ونحن ال نتشبه بهم

.ألن صوته ندي جميل



ه إدبار الشيطان وبعد

.عن المصلين

الشهادة للمؤمن يوم

القيامة

المغفرة للمؤذن

دخول الجنة



أن يكون ذو صوت حسن

لتين االلتفات في الحيع

يمينا وشماال

أن يضع إصبعه في أذنيه

يؤذن أول الوقت





تصرف خاطئ ألنه يجب عدم الخروج بعد اآلذان وقضاء 

.الصالة في وقتها





يجب عليه اآلذان أوال ثم اإلقامة والصالة

من شروط صحة اآلذان دخول الوقت فيجب عليه إعادة اآلذان مرة 

.أخرى عند دخول الوقت

.يجب عليه إعادة اآلذان ألن من شروط صحة اآلذان الترتيب



ال يشترط وضوءه والوضوء ليس من شروط اآلذان

.يجب عليهما االنصات لآلذان وإجابة المؤذن

أن يقول مثل ما يقول المؤذن

األذان فرض للصلوات المكتوبة



يحرم الخروج من المسجد بعد سماع اآلذان إال من خرج لحاجة 

أو الحاق بالجماعة في مسجد آخر

الحيعلتينان يقول  مثله اال في -1

الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم-2

قول الدعاء الوراد-3

الدعاء بعده-4

.ألن من شروط صحة اآلذان الترتيب, ال يجوز







انه بيت هللا

الصالة

صالة بين

العبد وربه

تهذب الروحتربى النفس

الركن 

الثاني من 

أركان 

اإلسالم



تمحو الخطايا

تؤدي إلى الجنة

لتكون صلة بين العبد وربه. 1.

تهذيب النفس والروح. 2.

تنهى عن الفحشاء والمنكر. 3.





غض البصر. 1.

التقرب إلى هللا تعالى. 2.

فعل الطاعات. 3.



الشاب األول

التركيز العميق والشعور •

.بكلمات هللا

.عدم اإلحساس بما يدور حولي•

.النظر في موضع السجود•

.النظر في غير موضع السجود•

.انشغال القلب بالدنيا•

.االنشغال بما يدور حولي•



ال

ال
نعم

نعم

على الراحة

.صلة بربه

.يزيد من طمأنينة القلب

القلب

القلب

الجوارح

القلب

الجوارح



القلب

الجوارح

القلب

القلب

القلب

القلب

الجوارح

الجوارح

الجوارح



تعطي طمأنينة في النفس•

تقوي الصلة بين الفرد وربه•

راحة القلب•

تقوي الصلة بين الناس •

بعضها البعض عن طريق 

.المساجد

.تجعل الحب بين الناس•

تعطي طمأنينة وراحة بين•

.أفراد المجتمع



ت وأقم الصالة طرفي النهار وزلًفا من الليل إن الحسنا” 

“يذهبن السيئات

“وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين”

“إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة”: عن جابر بن عبدهللا أن رسول هللا قال

فضل الخشوع

األسباب المعينة على الخشوع
مكانة الصالة

أهمية الخشوع

ي ففرض علي خمسين صالة ف, فأوحى إلى ما أوحى”: عن أنس بن مالك أن رسول هللا قال

,  ةخمسين صال: فقال ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت, فنزلت إلى موسى, كل يوم وليلة

ني اسرائيل فإني قد بلوت ب, فإن أمتك ال يطيقون ذلك, فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف: قال

رجعت ف, فحط عني خمسا, يا رب خفف على أمتي: فقلت, فرجعت إلى ربي: قال, وخبرتهم

أله إن أمتك ال يطيقون ذلك فارجع الى ربك فاس: فقال, فقلت حط عني خمسا, إلى موسى

يا : فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى عليه السالم حتى قال هللا: قال, التخفيف

“فذلك خمسون صالة, لكل صالة عشر, كل يوم وليلة, أنهن خمس صلوات, محمد





.أذهب إلى المسجد وأصلي

رفع الدرجات

ومحو الخطايا

عظم األجر



النور يوم القيامة



إدراك الصف األول

الدعاء عند 

الخروج إلى 

.الصالة

السكينة والوقار

عدم تشبيك اليدين



التيمن في دخول المسجد

دعاء الدخول والخروج

صالة ركعتين 

تحية للمسجد

لم عن كعب بن عجرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى ”: قال

“المسجد فال يشبكن يديه فإنه في صالة



.تحية المسجد•

.الوقار والسكينة•

.دعاء دخول المسجد•

.دعاء الخروج من المسجد•

.الهدوء داخل المسجد•

.الخروج المبكر•

.الطهارة•













فتنة المسيح الدجال–فتنة المحيا والممات –عذاب القبر –عذاب جهنم 

ب أن يفترش رجله اليسرى وينص

.رجله اليمنى

عدم وضع اليدين

على الركبتين
انحناء الرأس 

رفليست حيال الظه
عدم تفريج األصابع







الطهارة من الحدث 

األكبر واألصغر
البعد عن النجاسة

دخول الوقت                                  تغطية العورة

الصالة اتجاه القبلة                               النية

أي بول أو غائط: الحدث األصغر

أي جنابة: الحدث األكبر



أتوضأ وأعيد الصالة

أقطع الصالة وأتوضأ ثم أصلي



أغير الثوب ثم أعيد الصالة

أقطع الصالة وأزيل النجاسة ثم أتوضأ وأصلي





أصليها

أصلي في الطائرة



بركة الدنيا

نشاط الجسم

إنجاز العمل

الراحة والرزق

الحصانة من 

الشيطان

االنشغال بالدنيا

النوم المتأخر

البعد عن هللا

الجهل بفضلها

أصدقاء السوء

طاعة هللا

النوم المبكر

القرب من هللا

الوضوء قبل النوم

طلب العون لليقظة



غير الئقة كأن 

تكون قصيرة

مالبس متسخة

المشي بسرعة

العمل

العجلة

عدم االهتمام 

بلباس المسجد

النظافة قبل الدخول

التمهل

تعليم الناس

اللباس المالئم



ألنها أول ما اتجه إليه المسلمون في

صالتهم فولوا وجوههم نحوها

القلب                              أن تقول نويت بلسانك ولم تنوي بقلبك

أمر محدث لم يكن عليه 

الرسول وال الصحابة

لم يكن عليه الرسول وال الصحابة















وجه 

المقارنة

واجبات الصالةأركان الصالةشروط الصالة

أوجه 

الشبه

ال يجوز تعمد تركهاال يجوز تعمد تركهااال يجوز تعمد تركه

أوجه 

االختالف

إذا تركه المصلي 

سهوا ال يرجع اليه

ويسجد للسهو في

آخر صالته

إذا تركه المصلي سهوا

.يسجد للسهو

إذا تركه المصلي 

سهوا ال يرجع اليه 

ويسجد للسهو في 

آخر صالته





.أي مفروضة في أوقات محددة

.يجب على االنسان ستر العورة ألنها من شروط الصالة

.يجب القيام في صالة الفرض مع القدرة

يجب على االنسان الطهارة من الحدث بالوضوء وهو من شروط الصالة

التوجه للقبلة وهي الكعبة



تكبير االحرام                         قراءة الفاتحة

قراءة التشهد األخير                    التسليم

الجلوس للتشهد األول



.يعيد الركعة ألن الركعة السابقة فسدت وتحل محلها الركعة التي تليها

عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال الة ال ص”: -أ

“لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

عن عائشة رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ي :  قول-ب

“في كل ركعتين التحية”





.هي األشياء الغير واجبة في الصالة وال تبطل الصالة بدونها



الدعاء بعد تكبيرة االحرام •

.بالمأثور

.قول آمين•

.الدعاء بعد التشهد•

البركة على الرسول صلى هللا•

.عليه وسلم وآله

.التفرقة بين القدمين•

رجتي قبضة ركبتيه بيديه مف•

.األصابع

.جعل رأسه حيال ظهره•

نية االلتفات يمينا ويسارا ب•

.الخروج من الصالة



.ما يثاب تاركها وال يعاقب فاعلها



رفع البصر الى السماء    يخرج فاعله من الخشوع في الصالة•

التلثم على الفم •

واألنف بغير حاجة

الصالة حال مدافعة •

البول أو الغائط أو 

.هبحضرة طعام تشتهي

ه يجعل صاحبه عقله وقلب

ليس مع هللا عز وجل

يخرج فاعله من الخشوع في الصالة



.أشياء محرمة من يفعلها يأثم وال تصح صالته



الكالم في 

الصالة

الجهل بحرمته أو 

عدم الخشوع في 

.الصالة

محاولة البعد 

عنه أو عدم 

الخشوع في 

الصالة







السببما ال يبطل الصالةالسببما يبطل الصالة

ير االلتفات بالرأس لغألنه يفسد الخشوعالضحك

حاجة

من مكروهات الصالة

من مبطالت الصالة شرب الشاي

االكل والشرب

رفع البصر الى 

السماء

من مكروهات الصالة

الحركة الكثيرة 

المتوالية

ألنها تفقد الخشوع

والتركيز

ال تفقد الخشوعالحركة اليسيرة

االنحراف بالبدن عن

رةالقبلة لغير الضرو

ألنها من مبطالت 

الصالة

ليست من مكروهات التبسم

الصالة

الحركة الكثيرة 

المتفرقة

الحركة الكثيرة تبطل الخشوع

لضرورة

الحركة لضرورة ال 

تفقد الخشوع 



.يثاب المصلي على فعلها وال يعاقب على تركها•

.تركها عمدا ال يبطل الصالة•

.تركها سهوا ال يوجب سجود السهو•

.فعلها ينقص ثواب الصالة•

.اجتنابها يكمل الصالة ويزينها•

.فعلها عمدا ال يبطل الصالة•

.فعلها عمدا يبطل الصالة ويوجب اعادتها•

فعلها سهوا ال يبطل الصالة•

.وجوب الحذر من فعل مبطالت الصالة•


