


َن إلعالم الناس بدخول وقت الصالة؛ ألدائها في المسجد .أُذِّ

.شرع األذان لإلعالم بحضور وقت الصالة
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أشهد أال إله إال هللا56
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.15عددها 

صوت مسمع في كل مكان يؤذن فيه



.الصالة خير من النوم، الصالة خير من النوم

.نزيدهما لتذكير الناس بأهمية الصالة وأنها خير من النوم



.اإلعالم بدخول وقت الصالة

 شهد ال يسمع مدى صوت المؤذن جن وال إنس وال شئ إال”: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

“له يوم القيامة



.أن يكون متطهًرا.                               أن يكون قائًما

.أن يتمهل في اآلذان.                            أن يستقبل القبلة

.حي على الفالح، أن يلتفت يميًنا وشمااًل عند قوله حي على الصالة



2

4

3

1

(الصالة خير من النوم ) يقال 



صائغاً كان السلف شديدي الحرص على التبكير للصالة فقد كان إبراهيم بن ميمون المروزي

ها، وحافظ ا ألعمش يطرق الذهب والفضة فكان إذا رفع مطرقته فسمع النداء للصالة لم يردَّ

كبيرة األولى قريباً من سبعين سنة، وكان لقب ا ث بشر بن الحسين رغم ِكَبِر سنِّه على التَّ لمحدِّ

فِّي) .؛ ألنه كان يلزم الصف األول بمسجد البصرة خمسين سنة(الصَّ

التوقف عما أفعله لما أسمع المؤذن

.الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم وقول الذكر الوارد عنه

.التحضير لموعد الصالة واالستعداد لها



.ال حول وال قوة إال باهلل

يلة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمداً الوسيلة والفض

.وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته





ون سواه، إفراد هللا بالعبادة، فهو سبحانه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وحده د

. فال معبود بحق إال هللا، وكل ما عبد من دون هللا فهو باطل

رٍع وأمره رسول هللا، أي مرسلُِه إلى الخلق، والرسول هو من أوحى إليه هللا بشصلى هللا عليه وسلم أن تشهد أن محمداً 

.عالى الرسلبتبليغه، وكان الناس قبل نوح على ملة واحدة، ثم كثروا واختلفوا، فكانت حاجتهم إلى الرسل، فأرسل هللا ت

.صلى هللا عليه وسلمالعمل على نشر سنة نبينا محمد 



.الصالة فيها سعادة المرء وراحته

.الصالة سبيل أكيد إلى الجنة

(.الصالة خير من النوم)



م صلى هللا عليه وسلوالرسول محمد، إفراد هللا بالعبادة

؛ ألن سجدل على المبِ ق  أَ ُه إلى الخلق؛ فإذا عرفت هذا لُ مرسِ 

.الصالة يتحقق بها الفالح

.المناسبة أن الصالة يتحقق بها الفالح الذي هو الفوز في الدنيا واآلخرة



.اإلقامة

هللا أكبر12

3

4

5

6

قد قامت الصالة78

هللا أكبر910
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.جملة11



لم يسرع، وإنما مشى بسكينة ووقار. 1.

ودخل المسجد، ولم يصل النافلة. 2.

اصطف مع المصلين ألداء الفريضة. 3.
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(.قد قامت الصالة، قد قامت الصالة)هي 

.هذا تصرف خطأ، والمفروض اإلبكار في الذهاب إلى المسجد للصالة والطمأنينة في الذهاب إلى المسجد

.اإلقامة للصلوات الخمس فرض كفاية على جماعة الرجال

صالة الفجر

صالة الظهر

صالة العصر

صالة الفريضة للمنفرد

صالة االستسقاء

صالة العيد

صالة الكسوف

صالة الجنازة

صالة الوتر







.رأيي أن هذا هو الزى المناسب للصالة وينبغي أن يكون نظيًفا وطاهراً 



هِ  ِ َصلَّى اللَّهم َعلَي  َرَة أَنَّ َرُسولَ هللاَّ اُس َما فِ: "َوَسلََّم َقالَ َعن  أَبِي ُهَري  لَُم النَّ َداِء لَو  َيع  ي النِّ

َتِهُموا عَ  ِل ُثمَّ لَم  َيِجُدوا إاِلَّ أَن  َيس  َوَّ فِّ األ  لَُموَن َما فَِوالصَّ َتَهُموا َولَو  َيع  ِه اَلس  ِجيرِ لَي  ه  ي التَّ

لَُموَن َما فِي ال َعَتَمِة َوالص   ِه َولَو  َيع  َتَبقُوا إِلَي  ًوااَلس  ُهَما َولَو  َحب  ِ  أَلََتو  .خاريصحي  الب". ب 

.المشي إلى الصالة بسكينة ووقار



.دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى



الذهاب إليها متطهراً ماشياً . 1.

الخروج إليها مبكراً . 2.

الحرص على دعاء الخروج من المنزل. 3.

المشي إلى اإلقامة بوقار وسكينة. 4.

توجيه من يرى في طريقه إلى المبادرة للصالة، بالرفق واللي. .ن5

الدخول إلى المسجد بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى. 6.

نقول عند الدخول للمسجد. ، وإذا "اللهم افت  لي أبواب رحمتك: "7

".اللهم إني أسالك من فضلك: "خرجت نقول

.كل خطوة يخطوها إلى الصالة بأجر صدقة

أعلم –إزالة األذى عن الطريق –مساعدة كبار السن 

.األطفال أهمية الصالة
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ضة من من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت هللا ليقضي فري)

(.فرائض هللا كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة واألخرى ترفع درجة

.أن أتوضأ وأرتدي مالبسي وأذهب إلى المسجد ألصلي



.صالة ركعتين تحية المسجد

.الصف األول

الصالة في الصف األول في المسجد•



.قراءة األذكار المشروعة•

.التسبي •

.االستغفار•

.نهر األطفال الذين يأتون للصالة•

.رمي المناديل في المسجد•

.ارتفاع األصوات في المسجد•

لساً المالئكة تدعو بالمغفرة والرحمة لمن صلى ثم بقي جا

.وءفي مكان صالته ما لم ينتقض وضوؤه أو تكلم بكالم س



تحية المسجد•

تنظيف المسجد•

خفض الصوت في المسجد•

السالم إذا دخلت المسجد•

قراءة القرآن وقت انتظار الصالة•

الصالة في الصف األول في المسجد•

رمي المناديل داخل المسجد•

رمي بقايا السواك داخل المسجد•

رفع الصوت في المسجد•

العبث في المسجد•

اللعب بأدوات المسجد•

الدخول إلى المسجد بالقدم اليسرى•







الثاني

ت أهمية الصالة جاءت من أنها أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة، إن صلح

.نجا من النار ودخل الجنة وإن فسدت فقد خسر ودخل النار



.الصالة سبب لتوسعة األرزاق ألنها طاعة هلل

.المحافظة على الصالة سبب لدخول الجنة والنجاة من النار

.أشعر بالسعادة والفخر بزمالئي

لب وسكينة وذهب إليها بطمأنينة في الق، تكون الصالة سبباً في فالح العبد ونجاحه إذا واظب عليها بانتظام

.وم القيامةيرجو رضا هللا تعالى عنه؛ ألن الصالة سبٌب لتكفير الذنوب والسيئات والصالة سبب النجاة ي



كافر

مجنون

.يدل على أهمية هذه العبادة وفضلها وعظم مكانتها عند هللا تعالى



.الذهاب إلى المالهي كجائزة لقيامه بالصالة-2

.شراء لعب جديدة له-3

.أقوم معه بالصالة

.أخذه معي إلى المسجد للصالة

مشروب

االستغفار. 1.

الصحبة الصالحة. 2.

ذكر هللا في كل وقت والمحافظة على األذكار اليومية كأذكار الصباح والمساء واألذكار المشر. وعة 3

.في كل وقت



:من وجبت عليه الصالة وتركها، فهو كافر، وذلك ألدلة كثيرة، منها

: ه وسلمصلى هللا عليسمعت رسول هللا : حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال

".بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة"

قول هللا: الصالة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ والدليل

{ينوأقيموا الصالة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكع}: تعالى


