


غفرانك

اليسرى

يمنى



الكعبة                   المسلمين

أستقبل

أستدبرها            البنيان

ناس أستتر خلف صخرة بعيدة عن األنظار، وأتجنب طريق ال

.صلى هللا عليه وسلم عن ذلكوالظل؛ لنهي النبي 



.هللا إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم هللا

غفرانك



.انتشار األمراض والروائح الكريهة





.ورق مكتوب فيه ذكر هللا.              كتاب التوحيد.            مصحف

.أشياء ال يجوز دخول الحمام بها

.ال أتكلم عند قضاء الحاجة



استجماراستنجاء

َمَناِديل َوَرق-أَْحَجار–َمْسح َماء-َغْسل 

هو غسل مخرج البول والغائط بالماء حتى تزول النجاسة، أما :االستنجاء

هو مسح مخرج البول والغائط باألحجار أو المناديل حتى تزول :االستجمار

.النجاسة





العظام األوراق–المناديل –األحجار 

الروث



عظام                     روث                       ورق مكتوب فيه ذكر هللا

أشياء ال يجوز االستجمار بها



الثياب

ضع بوله ال يصلي حتى يبدل ثوبه بثوب آخر طاهر إال أن يكون الصغير رضيًعا؛ فيكفي رش مو

.بالماء، ال غسله

.ألن بول الصبي نجس

البول



. أنه بال في المسجد

. طهره بالماء

.مداومة تنظيفه•

.نصيحة زمالئنا بالحفاظ على مصلى المدرسة طاهًرا•

.رفق النبي صلى هللا عليه وسلم بالمخطئ فلم يوبخه ولو يعنفه بل جعلهم يدعوه وهذا يدل على رحمة النبي



بدني

ثيابي

المكان الذي أصلي فيه





الركن الثاني

ب  اسَ حَ ا ي  مَ ل  ا أو  هَ وأن  دِ بْ العَ الِ مَ أعْ نْ مِ عمل  أهم  الةَ نستنتج أن الص  

.رَ سِ وخَ ابَ خَ دْ ت فقَ دْ سَ فَ نْ إوحَ لَ فقد أفْ تْ حَ ل  صَ إذافوم القيامةِ يَ هِ بِ 



.أعوام10في عمر 



الثاني

الصالة

سبع

.محافظتي على أداء الصلوات الخمس في المسجد طريقي إلى الجنة

.دخول الجنة





1

2

3

.الصغير حتى يكبر•

.المجنون حتى يعقل أو يفيق•



.ال تجب عليهم الصالة

المجنون                      غير المسلم                 الصغير



الثياب                        مكان الصالة

الوضوء



.من السرة للركبة

.كلها عورة ماعدا وجهيها وكفيها

.تجب إزالة النجاسة عن البدن والمالبس ومكان الصالة عند إرادة الصالة

.النوم المستغرق وما يشبهه كاإلغماء

(الريح، الغائط، البول)ما يخرج من السبيلين 

.عند ارتياد المساجد( أي ستر العورة)أمرنا هللا تعالى في اآلية الكريمة بالزينة 



دخول الوقت





النية



العقل

الوضوء                                                     إزالة النجاسة

استقبال القبلة



ي يجب أن يصلي صالة المغرب ف

وقتها من بعد غروب الشمس 

.وحتى مغيب الشفق األحمر

يجب أن يصلي في اتجاه القبلة

.ال تصلح صالته

.وقت الشفق بعد الغروب

.صالة المغرب





.اليمنى

.اليسرى



.التحدث بصوت مرتفع أزعج الموجودين في المسجد

.تكرار الدعاء فيما بيننا حتى نحفظهتعليق ملصق بالدعاء على باب الجامع



.أصلي تحية المسجد•

.أقرأ القرآن•

أذكر هللا عز وجل•



.أصلي تحية المسجد•

.أقرأ القرآن•

أذكر هللا عز وجل•

.صالة ركعتين تحية للمسجد



نصحه تنبيه من يفعل ذلك إلى حرمة فعله، وضرورة الحفاظ على نظافة المساجد، و

.بإلقاء القمامة في المكان المخصص لها

ْم ِعنَد ك  : "تذكيرهم بقوله تعالى وْا ِزيَنَتك  ذ  ل وْا َواْشَرب  َياَبنِي آَدَم خ  وْا َوالَ لِّ َمْسِجد  َوك 

".َوثَِياَبَك َفَطهِّرْ : "، وقوله تعالى"ت ْسِرف واْ 

.أبين لهم أن هذا ينافي الزينة عند ارتياد المساجد، كما أمرنا بذلك هللا



يمنى

يسرى

الهدوء في المسجد

نظافة

.أصلي تحية المسجد•

.أقرأ القرآن•

أذكر هللا عز وجل•



أصلي تحية

أقرأ

.أنا أحافظ على نظافة المسجد

.الصالة بثياب نظيفة

.يجب المحافظة على المسجد



.أن صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد بسبع وعشرين درجة



((.َفأَِجب))

.نصطف إلقامة الصالة•

راً ال نعبث أو نتحرك كثي•

.أثناء الصالة

لم نقيم الصالة خلف المع•

.بهدوء  وخشوع



.أصلي الصلوات الخمس في المسجد جماعة




