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Establishment Details بيانات المنشأة

Establishment Name AlSalam Islamic Center / مركز
السالم اإلسالمي

اسم المنشأة

Emirate Dubai / دبي اإلمارة

Trading License Number 57 رقم الرخصة التجارية

Media File Number MF-02-5801994 رقم السجل اإلعالمي

Permit Details بيانات التصريح

Service Printing Permit / إذن طباعة الخدمة

Type of Publication Book / كتاب نوع المطبوع

Book Title الصالة قرة عيني اسم الكتاب

Author Name مركز السالم اإلسالمي اسم المؤلف

Language Arabic / العربية اللغة

Age Classification E التصنيف العمري

Warning تنويه

يجب تدوين رقم موافقة إذن الطباعة واسم المطبعة وعنوانها باإلضافة للتصنيف العمري مع ذكر الجملة التالية " تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي
تالئم محتوى الكتب وفقا لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني لإلعالم " وذلك للحصول على موافقة التداول

إعتماد مدير ادارة المحتوى اإلعالمي

إذن طباعة وإجازة تداول مطبوعات ونصوص
Publishing Printing & Text Permit

This is an electronic permit, no need for a stamp, Any deletion or alteration in this permit makes it cancelled هذه اإلجازة صدرت إلكترونيا وال تحتاج إلى ختم ،أي كشط أو تغيير في اإلجازة يلغيها

To verify the permit information please call customer happiness center at 600535558 لمراجعة صحة البيانات الواردة باإلجازة الرجاء التواصل مع مركز سعادة المتعاملين على الرقم 600535558
Federal Authority | هيئة اتحادية

TEL +971 2 4044333 هاتف | FAX +971 2 4450458 فاكس | ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة | P.O.BOX 3790 ص.ب
www.nmc.gov.ae



الــقسم اال#ول 
ا$ـ*()'ـة 

 لقوله صىل الّله عليه وسلم:

الَِة  & الصَّ & ىڡ'ِ َوُجِعَلْت ُقرَُّة َعْيىى'ِ
 3 9 4 0 ســنن الــنسائــي 



بسم الّله الرحمن الرحيم 
ال حول وال قوة إال بالّله 

 الفهرس
1 القسم اال#ول: المقدمة
2 : الصالة نور CDالقسم الثاىى

16 القسم الثالث: الوضوء 
19 القسم الرابع: الصالة

تفسرى& الجزء االHخرى& من القرآن الكريم  
راجعه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان 

إعداد:  
د. أحمد بن عثمان المزيد  

د. عادل بن عىل& الشدي 

 ا$*#)ر



 الـــــصـــالة هـــي ا$ــ12ــ0 ا$ــ/.-ــ,
 مـــن أركــــــان االOســـــــالم.

  
  الـــــصـــالة 5ــ*4د الـــديـــن. 
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 الــقسم الــثانــي 
'. 7, ا$#"ة؟

 الصالة
-4ر 



الصالة :892 
در=>;. ىڡCD الجنة 
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?
?
?
????

الصالة هي 
ٔاول '. -@.?< 

EF5ه  
يوم القيامة 

4





 >G? الصالة
HIJ ,9;. من 

كل سوء 
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الصالة هي من 
أعظم أسباب دخولنا ا$K;ة  

و نجاتنا من ا$;.ر  
9





   


 هي الصالة الىىC نصليها وقلوبنا 
متعلقة بالّله جل جالله ونذكره وال 

نغفل عنه.  

ما هي الصالة 
المقبولة من الله؟

11
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لقوله صىل الّله عليه وسلم: 

الُة،  َرأُْس االَْٔمِر االِْٕسالُم، َوَعُموُدُه الصَّ
َوُذْرَوُة َسَناِمِه اْلِجَهاُد

 جامع الرىمذي 2616 
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أحرص عىل الصالة ىڡCD أول وقتها.

احذر من السهر الطويل.

Cأحرص عىل صالة الجماعة والتبكرى 
للصالة. – لال#والد
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قبل الصالة
 أستعد للصالة بإحسان – أحسُن

. C#وضوىى 

أزيل كلما ُيشغلىىCD عن الصالة.

 ال أبدأ الصالة إذا كنت جوعانة أو
أريد استخدام الحمام.



أفهم ما أقرأ ىڡCD صالىىC̀ من اال�يات.

أتفكر ىڡCD عظمة الخالق سبحانه وتعاىل.

وعة بعد أداء  أحرص عىل اال#ذكار المرس�
الصالة

 أكرى� من االستغفار بعد الصالة

 بعد الصالة



أرتل القرآن وأحسن صوىىC̀ ىڡCD القراءة.

 أنظر إىل موضع السجود. ال أتحرك
 وألتفت أثناء الصالة.
ال أرسع ىڡCD الصالة.

CDأعلم أن الله تعاىل ِقَبَل وجهي ىڡ 
. CDوُيناجيىى C̀صالىى

أثناء الصالة
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أغسل وجهي واتمضمض واستنشق   1
 ( D Cأبدأ من اليمںى) D Cأغسل يدي إىل المرفقںى 2

أمسح جميع رأىسC ومنه اال#ذنان 3
( D Cأبدأ من اليمںى) D Cمع الكعبںى Cأغسل رجىل 4

أفعل كل الذي سبق بالرىتيب  5
أستمر حىى أنتهي (المواالة)  6

كيف أتوضأ؟



الــقسم الــثالــث 

أزيل ما يمنع وصول الماء 
ة إىل البرس� 2 Cقلىى� CDأنوي الوضوء ىڡ 1

أستخدم ماء طهورا 3
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  ما هي شروط الوضوء؟

 ا4M4$ء



 الــقسم الــرابــع 
 ا$#"ة



 D Cالخارج من السبيلںى 1
بعد نوٍم عميق 2

  متى أُعيد وضوئي؟ (نواقض الوضوء)
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C̀أسرى عورىى 4 DCعمر التميرى CDأكون ىڡ 1

أستقبل القبلة  5
أنتظر دخول وقت 

الصالة  2

 Cقلىى� CDأنوي الصالة ىڡ 6 أزيل النجاسة  3

 ما هي شروط الصالة؟
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لقوله صىل الّله عليه وسلم: 

 “ Cِّأَُصىل CِDَصلُّوا َكَما َرأَْيُتُموىى ”
S a h i h  a l - B u k h a r i  6 3 1  

 




 الــقيام 
 أنوي الصالة 

 استقبال القبلة 
 أصىلC ىڡCD مكان نظيف

تــكبيرة االOحــرام
أرفع اليدين 

 أقول الله أكرى� 
 أنظر إىل موضع السجود

OE1 ٔاFN,؟ 
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D Cال أمر من أمام المصلںى 5 C̀ال أؤخر صالىى 1
ال أترك الجماعة (لال#والد) 6 ال أركض إىل الصالة 2
ال أنظر إىل السماء أثناء 

أداء الصالة 7
 CDمام ىڡOال أسبق اال

الصالة 3

أنوي الصالة بالقلب 
وال ألفظ به 4

ما الذي ال أفعله أثناء الصالة؟



 الـركـوع
أقول: سبحان رىى�C العظيم 

 الـرفـع مـن الـركـوع
 

أقول: سمع الله لمن حمد 
أقول: ربنا ولك الحمد

25 



 قــراءة ســورة الـفاتـحة

24 
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 الجــلسة بـين السجــدتــين
 Cاللهم اغفر ىل Cأقول: اللهم اغفر ىل 
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 الــسجود
وضعية السجود: أسجد عىل اال#عضاء السبع  
    ( D Cأطراف القدمںى ، D Cالجبهة واال#نف، اليدين، الركبتںى)

 أقول: سبحان رىى�C اال#عىل 



  التشهــد اال#خــير
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 التشهــد اال#ول
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4 0 ســــــــــورة إبـــــــــراهـــــــــيم 



 التســليم



D وأقول:   Cألتفت إىل اليمںى
السالم عليكم ورحمة الّله
ألتفت إىل اليسار وأقول: 

 السالم عليكم ورحمة الّله 
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