




















ليبين ألصحابه أهمية صالة الجماعة وعظم ثوابها

اثنان

أنه أحب أن ينال هذا الرجل أجر صالة الجماعه

أن صالة الجماعه أفضل من صالة الفرد بسبع وعشرين درجة



المحافظة على طاعة هللا

تقارب المسلمين وتآلفهم وتماسكهم

ألداء الصالة متجهين نحو الكعبة



الجتماع المسلمون فيها خلف إمام واحد في وقت محدد



:صالة الجماعه واجبة على الرجال في المسجد والدليل 

(وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين: ) قال هللا تعالى 



بإدراك الركعه





مصاحبة المصلين وتجنب رفقاء السوء

ضبط المنبه على أوقات الصالة

تذكر الثواب المترتب على صالة الجماعه



الحرص على التستر حتى في حال الخروج للصالة وفي الظالم أيضا

عدم تطيب وتزين المرآة عند خروجها للمسجد



تكبيرة اإلحرام

الركوع

إذا أقيمت الصالة المفروضة فال يجوز االبتداء بالنافلة





صلى صالة العصر ركعتين فقط ، فيجب أن يسجد سجود السهو للنقص

سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم



وجوب تذكير اإلمام إن صدر عنه سهو في الصالة

أن السهو ال يفسد الصالة

يجب على المأموم تذكير اإلمام إذا سها في الصالة

سجدتان يتوسطهما جلسة

يقال في السجود سبحان ربي األعلى ثالثاً وفي الجلسة رب اغفر لي



سجدتان ، يسجدهما المصلى آخر صالته إذا حصل منه سهو بزيادة : معنى سجود السهو 

أو نقص أو شك في الصالة

صلى صلى النبي صالة العصر فسلم في ركعتين فذكره ذو اليدين فأتم رسول هللا

هللا عليه وسلم ما بقى من الصالة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم





الزيادة                                 النقص                               الشك

السهو في الصالة يكون بزيادة أو نقص أو شك في الصالة 

فالمسلم هنا يحرص على أداء الصالة

أما السهو عن الصالة أي عدم إقامة الصالة



االستعداد ألداء الصالة مبكرا

الخشوع ألداء الصالة

تفريغ الذهن عن كل ما يتعلق بالدنيا عند الدخول في الصالة



صالة المغرب أربع ركعات

أن أصلى العصر وأنسى التشهد األول

أن أصلي وال أدري هل صليت ثالث ركعات أم أربع في صالة العصر





أن االسالم جعل رخصة ألصحاب العذر

إذا كان عنده عذراً شرعياً يجوز له ذلك



حتى ال يشق على المريض ومن ثم زيادة مرضه

حتى ال يمرض

لما يسببه ذلك من األذى وترك الخشوع في الصالة

عدم إيذاء المصلين بالروائح الكريهه



حتى يستعد للصالة ويذهب للمسجد مبكرا

تصرف سليم

المرض

السفر

التأذي بالمطر الشديد

ال يجوز ترك صالة الجماعه للرجال بدون عذر ألنها واجبة والدليل على ذلك 

(وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين : ) قول هللا تعالى 

ال يجوز  ترك صالة الجماعه

يجوز التخلف عن صالة الجماعه

ال يجوز ترك صالة الجماعه







الحديث يدل على عظم الصالة في االسالم فشرع هللا للمريض أن يصليها على حسب حالته

ولم يسقطها عليه

يصلي قائماً                                  يصلي قاعداً 

يصلي على جنب                            يصلي مستلقيا على ظهره



عجز

يجمع



السفر

أن شرع للمسافر قصر الصالة تخفيفاً ويسرا

صالة الفجر                                   صالة المغرب

صالة الظهر                     صالة العصر                     العشاء





يجب عليه أن يتم الصالة ألنه صلى خلف مقيم



تقديم

تأخير

2

3

4

4

4



وإذا ضربتم في األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم: ) قال هللا تعالى 

(101(  )أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا 


