


.أشعر وأنا بين يدي هللا بالخشوع والخوف منه عز وجل

.البوصلة

.الشمس









،  ركوال إله غي، وتعالى جدك، وتبارك اسمك، سبحانك هللا وبحمدك

.بسم هللا الرحمن الرحيم، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم



.التنزيه والتعظيم والثناء الحسن الجميل

النحناء، وفيه التعظيم هلل عز وجل واالنكسار ا

.واالفتقار لرحمته وفضله وجوده









أ

ج

د

ب

.ثالث تسبيحات







قراءة الفاتحة 

وسورة قصيرة 

والركوع 

.والسجود

.ليس فيها دعاء االستفتاح

.التشهد بعدها له هيئة معينة

.التشهد بعدها تكون له هيئة معينة



.ألن صالة الرجل كانت غير صحيحة

.فتعامل معه على أنه يملك من القدرة والمعرفة ما يعينه على إعادة الصالة، حتى ال يشعره بالجهل من بداية األمر

رات، بل لم ينهر الرجل على إساءته للصالة مع أمره بذلك ثالث مالنبي صلى هللا عليه وسلم 

مما يؤدي تعليمه تعليما تفصيليا ال يبقى معه أدنى تساؤل، لم يوجه إليه أدنى درجات اللوم

.إلى تحقيق الغرض من إحسان الصالة وإقامتها على الوجه األكمل

.بالجهلوأثر ذلك طيب على المسيء صالته فيتعلم الصالة بالطريقة الصحيحة دون الشعور



التأني في القراءة. 1.

االستعاذة من الشيطان الرجيم ووساوسه. 2.

التجويد وإعطاء كل حرف حقه في القراءة مما يجعل العبد يخشع ويتأمل ويتف. كر في 3

.معاني القرآن الكريم

.وضع اليدين وكذلك الركوع . كيفية وضع اليدين.كيفية وضع اليدين في السجود

ا فتنة المحي-عذاب النار-عذاب القبر

فتنة المسي  الدجال-والممات





الجهر بالقراءة في الصالة -2

.الجهرية

االستعاذة إذا ذكرت النار وطلب -3

الجنة إذا مر ذكر النار في 

.القراءة



.وضع اليدين على الركبتين

.بسط الظهر ومده وعدم خفض الرأس أو رفعه

.تسبي  السجود

.الدعاء في السجود

أن تكون الرأس بين اليدين

.نصب القدمين وضمهما



.بسط الكفين على الفخذين أو الركبتين

.وضع الكف اليسرى على الفخذ أو الركبة اليسرى

ق قبض الخنصر والبنصر من اليمنى والتحلي

كر بإبهامها مع الوسطى واإلشارة بسبابتها عند ذ

.هللا



اء يزيد بعد قول التشهد من الدع

.الوارد في السنة

ينصب قدمه اليمنى جاعالً 

دم أصابعه للقبلة ويجعل الق

اليسرى تحت ساق اليمنى

ويخرجها من جهة اليمين 

ويجلس معتمداً على الورك

.األيسر



.رفع اليدين قبل تكبيرة اإلحرام•

.رفع اليدين قبل الركوع•

.رفع اليدين بعد الرفع من الركوع•

.رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة•



.رفع اليدين قبل تكبيرة اإلحرام•

.رفع اليدين قبل الركوع•

.رفع اليدين بعد الرفع من الركوع•

.رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة•

.دعاء االستفتاح

يقال عند بداية 

الصالة، أما اآلخرين 

.أوضاع عند السجود

النظر إلى موضع 

.السجود

وضع عند القيام 

وبداية الصالة أما 

نن التسبيح فهي س

قولية في الركوع 

.والسجود

وضع اليدين على

.الصدر حال القيام

من سنن الصالة، 

أما الركوع 

والسجود فهما من 

.أركان الصالة

.التشهد األول
من أركان الصالة 

واآلخرين من 

.سننها



.هذه األفعال من مكروهات الصالة

اللعب أثناء الصالة في تعديل االمالبس. 1.

تغميض العينين. 2.

الصالة بحضرة الطعام. 3.





محبة هللا وتعظيمه ورجاؤه والخوف منه. 1.

الحضور إلى الصالة مبكرا. 2.

المشي إلى الصالة بسكينة ووقار. 3.

تجنب ما يشغل المصلي عن الخشوع في صالته. 4.



استِعن باهلل واستغفره كثيراً وأكثر من الدعاء باإلعانة على الطاعة : أقول له

مكروهاتسننواجباتأركان

تغميض العينينالتورك.تكبيرة الركوعتكبيرة اإلحرام

لغير حاجة

(رب اغفر لي)قول السجود

بين السجدتين

افتراش الذراعين 

في السجود

وضع اليدين علىالتشهد األخير

الصدر

1: ج

الحديث يدل على أن أجر المصلي يقل وقد يصل إلى العشر لفعله مكروهات الصالة


