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الصالة قرة عيني 

لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

الَِة  َوُجِعَلْت ُقرَُّة َعْيِني يفِ الصَّ
 3 سنن النسايئ 940
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القسم الثاين 

 الصالة نور  

منزلة الصالة وأهميتها  
 

كُد أركان  الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم، وهي آ

اإلسالم بعد الشهادتين. 
 

الصالة عمود الدين. 

لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

َالُة، َوُذْرَوُة َسَناِمِه اْلِجَهاُد  1َرأُْس اْألَْمرِ اْإلِْسَالُم، َوَعُموُدُه الصَّ

 

الصالة ترفع العبد يف درجات الجنان. 

لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إال رفعك هللا بها درجة،  

2وحط عنك بها خطيئة  

1 جامع الترمذي 2616

2 صحيح مسلم 488
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الصالة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. 

لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

أوَُّل ما يحاَسُب بِِه العبُد يوَم القيامِة الصالُة ، فإِْن صَلَحْت صَلح له سائُر عملِِه ،  

3وإِْن فَسَدْت، َفَسَد سائُر عملِِه 

الصالة سبٌب يف حفظ العبد من كل سوء. 

لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

ِتِه بَِشْىٍء َفُيْدرِكَُه  ِة هللاَِّ َفالَ يَْطُلَبنَّكُُم هللاَُّ ِمْن ِذمَّ ْبَح َفُهَو يفِ ِذمَّ 4َمْن َصلَّى الصُّ

الصالة هي من أعظم أسباب دخول الجنة. 

لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

5من صلى البردين دخل الجنة 

الصالة هي من أعظم أسباب النجاة من النار. 

لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

6لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 

3 صحيح الجامع 2573  - صححه األلباين 

4 صحيح مسلم 657

5 رياض الصالحين، البخاري ومسلم، كتاب 9، حديث 1047

6   رياض الصالحين، مسلم، كتاب 9، حديث 1048 
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كيف نعظم شأن الصالة؟ 

 
برعاية أوقاتها وحدودها.  

بتعليم أركانها وواجباتها وكمالها.  

بالمسارعة إليها عند وجوبها.  

بالحزن والكآبة عند فوات حق من حقوقها.  

الصالة المقبولة 
 

 
هي التي يصليها العبد  

وقلبه متعلٌق بالله جل جالله،  

كرٌ له على الدوام   ذا

ال يغفُل عنه بحال.  
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من أسباب الخشوع يف الصالة 

 
01 ُحسن االستعداد للصالة 

02 الطمأنينة وعدم اإلسراع   

03 تدبر اآليات المقروءة 

04 التفكر يف عظمة الخالق سبحانه وتعاىل 

05 النظر إىل موضع السجود 

06 عدم االلتفات ورفع البصر   

07 أن يعلم أن هللا تعاىل ِقَبَل وجهه يف صالته 
وُيناجيه 

08 ترتيل القرآن وتحسين الصوت به  

09 إزالة ما ُيشغل عن الصالة 

10  أال ُيصلي وقد غلبه النعاس أو وهو حاقٌن 
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خطوات عملية لصالة مقبولة  

01 أحسن وضوءك للصالة 

02 اخرج من بيتك إىل المسجد متوضًئا 

03 احرص على الصالة يف أول وقتها 

04 احرص على صالة الجماعة 

05 احراص على إدراك تكبيرة اإلحرام 

06 احرص على الذهاب إىل المسجد ماشيا 

07 أحضر قلبك يف الصالة 

كثر إليها الُخطى،                 08       علّق قلبك بالمساجد وأ

                       وانتظر الصالة بعد الصالة 

09 تعلم أحكام الصالة 

10 احرص على السنن والنوافل 
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11 احذر من السهر الطويل 

12 احذر من كثرة الطعام والنوم والمخالطة 

13 استعن بمن يوقظك للصالة 

14 داوم على صالة الفجر يف مسجد واحد 

15 تدبّر اآليات التي تقرؤها أو تسمعها 

16 طالع أخبار السلف يف صالتهم 

17        استحضر عظمة هللا يف قلبك قبل دخولك  

              يف الصالة 

18 احرص على األذكار المشروعة     

            بعد أداء الصالة 

كثر من االستغفار بعد الصالة  19 أ

20 صلِّ صالة مودِّع 
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الجزء الثالث 

 فقه الوضوء والصالة  

الوضوء 
 

شروط الوضوء 

01   اإلسالم 

02   العقل 

03   التمييز 

04   النية 

05   أال ينوي قطعها حتي تتم طهارته 

06   انقطاع موجب الوضوء 

07   استنجاء أواستجمار قبله 

08   طهورية الماء وإباحته 

09   إزالة ما يمنع وصوله إىل البشرة 

10   دخول وقت الصالة يف حق من حدثه دائم 
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فروض الوضوء 

01   غسل الوجه ومنه المضمضة واالستنشاق 

02   غسل اليدين إىل المرفقين 

03   مسح جميع الرأس ومنه األذنان 

04   غسل الرجلين مع الكعبين 

05   الترتيب 

06   المواالة 

 

نواقض الوضوء 
 

01   الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس  

                  من الجسد 

02   زوال العقل بالنوم 

03   مس الفرج باليد 

04   أكل لحم اإلبل 

05   الردة عن اإلسالم – والعياذ بالله 
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الصالة 
 

شروط الوضوء 
 

01   اإلسالم 

02   العقل 

03   التمييز 

04   رفع الحدث 

05   إزالة النجاسة 

06   ستر العورة 

07   دخول وقت الصالة 

08   استقبال القبلة 

09    النية 
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أركان الصالة 
 

01   القيام مع القدرة 

02   تكبيرة اإلحرام 

03   قراءة الفاتحة 

04   الركوع 

05   االعتدال بعد الركوع 

06   السجود على األعضاء السبعة 

07   الرفع من السجود 

08   الجلسة بين السجدتين 

09   الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم 

10   التشهد األخير 

11   الجلوس للتشهد األخير 

12   التسليمتان 

13   الطمأنينة يف جميع األفعال 

14   الترتيب بين األركان 
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واجبات الصالة 
 

01   جميع التكبيرات غير تكبيرة اإلحرام 

02   وقول: سمع هللا لمن حمده لإلمام والمنفرد 

03   وقول: ربنا ولك الحمد للكل 

04   وقول: "سبحان ريب العظيم" يف الركوع 

05   وقول:"سبحان ريب األعلى" يف الركوع 

06   وقول رب اغفر يل بين السجدتين 

07   التشهد األول 

08   الجلوس للتشهد األول 
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من مخالفات الصالة 

01   تأخير الصالة عن أوقاتها 

02   ترك صالة الجماعة بدون عذر 

03   اإلسراع وترك الطمأنينة 

04   عدم االهتمام بالخشوع 

05   الجهر بالنية 

06   المرور بين أيدي المصلين 

07   الرفع من السجود 

08   التنفل عند إقامة الصالة 

09   رفع البصر إىل السماء يف الصالة 

 10   مسابقة اإلمام
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كيف نصلي 
 

َعْن أَيبِ ُهَرْيَرَة، أَنَّ رَُجالً، َدَخَل اْلَمْسِجَد ُيَصلِّي َوَرُسوُل هللاَِّ صلى 

هللا عليه وسلم يفِ نَاِحَيِة اْلَمْسِجِد، َفَجاَء َفَسلََّم َعَلْيِه َفَقاَل َلُه " 

، َفإِنََّك َلْم ُتَصلِّ ". َفرََجَع َفَصلَّى، ُثمَّ َسلََّم َفَقاَل "  اْرِجْع َفَصلِّ

الَِثِة َفأَْعلِْمِني. َقاَل  ، َفإِنََّك َلْم ُتَصلِّ ". َقاَل يفِ الثَّ َوَعَلْيَك، اْرِجْع َفَصلِّ

ْر،  الَِة َفأَْسِبِغ اْلُوُضوَء، ُثمَّ اْسَتْقِبِل اْلِقْبَلَة َفكَبِّ " إَِذا ُقْمَت إِىلَ الصَّ

ِكًعا، ُثمَّ  َر َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن، ُثمَّ اْركَْع َحتَّى تَْطَمِئنَّ َرا َواْقَرأْ بَِما تََيسَّ

، َساِجًدا ُثمَّ  اْرَفْع َرأَْسَك َحتَّى تَْعَتِدَل َقائًِما، ُثمَّ اْسُجْد َحتَّى تَْطَمِئنَّ

اْرَفْع َحتَّى تَْسَتِوَي َوتَْطَمِئنَّ َجالًِسا، ُثمَّ اْسُجْد َحتَّى تَْطَمِئنَّ َساِجًدا، 

ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى تَْسَتِوَي َقائًِما، ُثمَّ اْفَعْل َذلَِك يفِ َصالَتَِك كُلَِّها " 

هللا علمني كيف أصلي؟  يا رسول 

 ، ُوُضوَء ْل الَِة َفأَْسِبِغ ا الصَّ إِىلَ  َِذا ُقْمَت  " إ وسلم:  هللا عليه  هللا صلى  َقاَل رسول 

ْطَمِئنَّ  ْع َحتَّى تَ ِن، ُثمَّ اْركَ ْرآ ُق ْل َر َمَعَك ِمَن ا َيسَّ أْ بَِما تَ َر ْق ا ، َو ْر بِّ َفكَ َة  َل ْب ِق ْل ْقِبِل ا ُثمَّ اْسَت

، َساِجًدا ُثمَّ  ْطَمِئنَّ تَ ، ُثمَّ اْسُجْد َحتَّى  ًما ئِ ا َق ْعَتِدَل  ، ُثمَّ اْرَفْع َرأَْسَك َحتَّى تَ ًعا ِك ا َر

، ُثمَّ اْرَفْع  ا َساِجًد ْطَمِئنَّ  ، ُثمَّ اْسُجْد َحتَّى تَ ًسا لِ َجا ْطَمِئنَّ  ْسَتِوَي َوتَ اْرَفْع َحتَّى تَ

 " َها  لِّ َك كُ َصالَتِ يفِ  ، ُثمَّ اْفَعْل َذلَِك  ًما ئِ ا َق ْسَتِوَي  7َحتَّى تَ

7 الصحيح البخاري 6667
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القيام 1.

النية 

استقبال القبلة 

المكان النظيف 

تكبيرة اإلحرام 2.

رفع اليدين 

كبر  قول هللا أ

النظر إىل موضع السجود 
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قراءة سورة الفاتحة 3.
 

الركوع 4.

قول: سبحان ريب العظيم 
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الرفع من السجود 5.

قول: سمع هللا لمن حمد 

قول: ربنا ولك الحمد 

السجود 6.

وضعية السجود: السجود على 

األعضاء السبع (الجبهة 

واألنف، اليدين، الركبتين، 

أطراف القدمين)    

قول: سبحان ريب األعلى 
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الجلسة بين السجدتين 7.

قول: اللهم اغفر يل اللهم اغفر يل 

التشهد األول 8.

التحيات لله ِحيَّاُت لِلَِّه التَّ

والصلوات َلَواُت َوالصَّ

والطيبات َباُت يِّ َوالطَّ

السالم عليك َالُم َعَلْيَك السَّ

يا أيها النبي ورحمة هللا وبركاته أَيَُّها النَِّبيُّ َورَْحَمُة هللاِ َوبََركَاُتُه

السالم علينا َالُم َعَلْيَنا السَّ

وعلى عباد هللا الصالحين الِِحيَن َوَعَلى ِعَباِد هللاِ الصَّ

أشهد أن ال إله إال هللا أَْشَهُد أَْن َال إَِلَه إِالَّ هللاُ

وأشهد أن محمدا رسول هللا  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
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التشهد األخير 9.

اللهم صلِّ على محمد ٍد اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

وعلى آل محمد ٍد  َوَعَلى آِل ُمَحمَّ

كما صليت على إبراهيم  

وعلى آل إبراهيم

  كََما َصلَّْيَت َعَلى إِْبَراِهيَم

َوَعَلى آِل إِْبَراِهيَم

إنك حميٌد مجيد إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد

اللهم بارك على محمد  

وعلى آل محمد

ٍد   اللَُّهمَّ بَارِْك َعَلى ُمَحمَّ

ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ

كما باركت على إبراهيم  

وعلى آل إبراهيم

  كََما بَاَرْكَت َعَلى إْبَراِهيَم

 َوَعَلى آِل إِْبَراِهيَم

إنك حميٌد مجيٌد إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد
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التسليم 10.

االلتفات إىل اليمين وقول: السالم عليكم ورحمة هللا 

االلتفات إىل اليسار وقول: السالم عليكم ورحمة هللا  
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القسم الرابع 

 صالة الجمعة وصالة العيدين 

 

صالة الجمعة 

فضائل صالة الجمعة 

يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. 

لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

ْمُس يَْوُم اْلُجُمَعِة ِفيِه ُخلَِق آَدُم َوِفيِه  َخْيُر يَْوٍم َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّ

َّ يفِ يَْوِم اْلُجُمَعِة  اَعُة إِال َة َوِفيِه أُْخرَِج ِمْنَها َوالَ تَُقوُم السَّ أُْدِخَل اْلَجنَّ

كد فروض  تقام صالة الجمعة يف يوم الجمعة وهي من آ

اإلسالم (للرجال) ومن أعظم مجامع المسلمين.  

فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء.  

أنه يوم عيٍد متكرر كل أسبوع.  
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كان من هدي النبي صلى هللا عليه وسلم تعظيم هذا اليوم 

وتشريفه وتخصيصه بعباداٍت يختص بها عن غيره، ومن 

ذلك: 
استحباب اإلكثار من الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم.  1.

استحباب أن يقرأ اإلمام فجر الجمعة بسوريت السجدة واإلنسان.  2.

استحباب االغتسال. 3.

استحباب التطيب والتسوك ولبس أجمل الثياب. 4.

استحباب التبكير إىل صالة الجمعة.  5.

استحباب االشتغال بالصالة والذكر وقراءة القرآن حتى يخرج اإلمام.  6.

وجوب اإلنصات للخطبة وبما يقال فيها.  7.

استحباب أن يقرأ اإلمام يف صالة الجمعة بسوريت الجمعة والمنافقون 8.

أو بسبِّح والغاشية يف صالة الجمعة.  

استحباب صالة ركعتين قبل أن يجلس لمن دخل المسجد.  9.

كراهة إفراد يوم الجمعة بصيام وليلته بقيام. 10.
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حكم صالة الجمعة 

تجب على كل ذكر حر مسلم مكلف.  

والخوف  كالمرض  األعذار  ببعض  الجمعة  تسقط 

وتصلَّي ظهرا. 

من األخطاء يف الجمعة 

ترك بعض الناس الجمعة بال عذر.  

التهاون يف حضور خطبة الجمعة.  

البيع والشراء بعد أذان الجمعة.  

إقامة الرجل والجلوس مكانه.  

على  فيشوش  أو القراءة،  بالحديث  الصوت  رفع 

المصلين أو الجالسين.  

الخروج من المسجد بعد األذان لغير عذر.  

الحديث أثناء الخطبة.  

السهر ليلة الجمعة إىل ساعات متأخرة من الليل.  
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ترك ُغسل الجمعة والتطيب والتسوك.  

تخطي الرقاب والتفريق بين اثنين.  

إطالة الخطبة وتقصير الصالة.  
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صالة العيدين 

ا َقِدَم النَِّبيُّ صلى هللا عليه وسلم اْلَمِديَنَة َقاَل  " كَاَن َلكُْم  َفَلمَّ

يَْوَماِن تَْلَعُبوَن ِفيِهَما َوَقْد أَْبَدَلكُُم هللاَُّ بِِهَما َخْيًرا ِمْنُهَما يَْوَم اْلِفْطرِ 

8َويَْوَم األَْضَحى " . 

العيد آداب وأحكام 

ُيحرم صيام يوم العيد.  

المالبس  ولبس  الهيئة  وتحسيُن  االغتسال  يستحب 

الجديدة.  

يستحب أن يأكل قبل خروجه إىل المصلَّى يف الفطر، 

وأن يؤخر األكل يف األضحى، ليأكل من أضحيته.  

يستحب لمن جاء إىل المصلّى من طريق أن يرجع من 

طريٍق آخر.  

األهل  على  والتوسعة  والسرور  الفرح  إظهار  يستحب 

والعيال.  

ينبغي المحافظة على صالة العيد وعدم إضاعتها.  

8سنن النسايئ 1556
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ال تشرع النافلة قبل صالة العيد أو بعدها.  

يستحب الخروج للمصلى خارج البلد ألداء صالة العيد، 

وعدم صالتها يف المساجد، إال لحاجة.  

صالة العيد ركعتان: يفتتح األوىل بسبع تكبيرات غير 

تكبيرة  غير  تكبيرات  بخمس  والثانية  تكبيرة اإلحرام، 

القيام. يجلس بعدها كما يف الجمعة.  

من األخطاء يف صالة العيدين 

واعتقاد  والقراءة  والقيام  بالصالة  العيد  ليلة  إحياء 

أفضلية ذلك.   

السهر ليلة العيد بما يؤدي إىل النوم عن صالة الفجر 

والعيد. 

اختالط الرجال بالنساء يف مصلَّى العيد والطرقات.  

تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر والدعاء لألموات. 

استقبال العيد بالغناء والمعصي والمنكرات.  

اإلسراف والتبذير يف أيام العيد.  
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سورة إبراهيم 40 

تم بحمد هللا 
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