
الصالة: أحكامها ومقاصدها (الفرائض - السنن - المبطالت) (في  « مدخل االستجابة  « »  التربية اإلسالمية: األولى إعدادي  

رحاب التربية اإلسالمية)

 الصالة: أحكامها ومقاصدها (الفرائض - السنن - المبطالت) (في رحاب التربية اإلسالمية)



الوضعية المشكلة

بينما أنت تؤدي الصالة مع الجماعة التحق بكم شخص فدخل إلى الصالة دون القيام بتكبيرة اإلحرام، فلما أنهيتم الصالة، قلت له: إنك

لم تقم بتكبيرة اإلحرام، وعليك أن تعيد الصالة. فرد عليك قائال: إن صالتي صحيحة ولو بدون القيام بتكبيرة اإلحرام، ألن هذه

األخيرة ليست من مبطالت الصالة.

فما رأيك في رد هذا الشخص؟

النصوص المؤطرة للدرس

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: َقاَل ا��

اِكِعيَن﴾. كَاَة َواْركَُعوْا َمَع الر� الَة َوآُتوْا الز� ِقيُموْا الص� ﴿َوا�

[سورة البقرة، اآلية: 42]

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: َقاَل ا��

ِ َقاِنِتيَن﴾. الِة اْلُوْسَطى َوُقوُموْا ِ�� لََواِت َوالص� ﴿َحاِفُظوْا َعلَى الص�

[سورة البقرة، اآلية: 236]

ْسبِغ الُوُضوَء، ثم أْسَتْقِبلِ الِقْبلََة، الِة َفا� َذا ُقْمَت إلَى الص� ِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اّ� َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسول ا�� َصل�ى ا�� َعلَْيِه َوَسل�َم: «ا� َعْن ا�

ى َتْطَمِئن� ساجدًا، ثم أْرَفْع ى َتْعَتِدَل قائمًا، ثم أْسُجْد َحت� ى َتْطَمِئن� َراِكعًا، ثم أْرَفْع حت� َر َمَعك ِمَن القرآن، ثم اْركَْع حت� ْر، ثم أْقَرا� ما َتَيس� َفكَب�

ى َتْطَمِئن� ساجدًا، ُثم� أْفَعْل ذلك في َصَالِتَك كل�ها». ى َتْطَمِئن� جالسًا، ثم أْسُجْد َحت� َحت�

[اخرجه البخاري، كتاب: اإليمان والنذور]

نشاط الفهم وشرح المفردات

شرح المفردات والعبارات

حافظوا على الصلوات: أقيموها في وقتها ووفق أحكامها.

قانتين: خاشعين صامتين.

أسبغ الوضوء: أتممه بأركانه وشروطه.

بما تيسر معك: بما تحفظه من القرآن.

تطـمئن: تسكن أعضاؤك.

تعتدل: تستوي وتستقيم.

مضامين النصوص األساسية
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https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-iadadi#section-2962
https://www.alloschool.com/element/93510


أمر ا� تعالى المؤمنين بإقامة الصالة وإخراج الزكاة مع الحرص على صالة الجماعة.

أمره عز وجل بالحفاظ على الصلوات وأدائها في أوقاتها مع اإلشارة إلى بعض مبطالتها.

إبراز الحديث الشريف لكيفية أداء الصالة من خالل ذكر فرائضها وشرطين من شروطها.

مفهوم الصالة وبعض مقاصدها

مفهوم الصالة

الصالة: لغة: هي الدعاء، واصطالحا: هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، وفق ما فعله رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص في صالته، وهي فرض

واجب على كل مسلم عاقل بالغ، فرضت في السنة الثالثة قبل الهجرة ليلة اإلسراء والمعراج، وال تسقط عن المسلم ولو في حالة

المرض أو السفر أو الجهاد.

مقاصد الصالة وغاياتها

للصالة مقاصد وغايات فردية واجتماعية جليلة، أهمها:

عبادة ا� تعالى وذكره واالمتثال ألوامره واالنقياد له واستحضار قدرته وعظمته ووحدانيته.

الصالة صلة بين العبد وربه.

محو بها الخطايا وتكفير السيئات.

اإلحساس بالسكينة والطمأنينة وانشراح الصدر.

تربية المسلم على فعل الخير وتحقيق الفضائل.

تربية المسلم على احترام الوقت وتقدير قيمته.

تحقيق التعارف والتعاون والتراحم في صالة الجماعة.

تربية المصلين على عفة النفس واجتناب الفواحش والمنكرات.

تقوي الروابط بين اإلنسان وأفراد المجتمع …

فرائض الصالة وسننها ومبطالتها وشروط صحتها

فرائض الصالة

فرائض الصالة ستة عشر وهي:

النية – تكبيرة اإلحرام – القيام لها – قراءة الفاتحة – القيام لها – الركوع – الرفع منه – السجود – الرفع منه – الجلوس للسالم –

السالم – االعتدال – االطمئنان – ترتيب الفرائض – متابعة المأموم إلمامه في اإلحرام والسالم – نية االقتداء.

سنن الصالة

سنن الصالة ثمانية مؤكدة توجب سجود السهو على من ترك واحدة منها، وهي:

قراءة السورة بعد الفاتحة – القيام لهذه القراءة – الجهر في الصالة الجهرية – السر في الصالة السرية – كل تكبيرة من تكبيرات

الصالة غير تكبيرة اإلحرام – التشهد األول – التشهد الثاني – الجلوس لكل واحد منهما.

مبطالت الصالة

تبطل الصالة بما يلي:

القهقهة – األكل والشرب – النفخ عمدا – القيئ – الكالم لغير إصالح الصالة – زيادة الصالة بمثل عددها سهوا – انتقاض الوضوء –

العبث الكثير المتوالي – االنحراف الكثير عن جهة القبلة – انكشاف العورة …

شروط صحة الصالة

شروط الصالة تتنوع إلى نوعين:
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شروط وجوب وصحة معا: البلوغ – العقل – النقاء من دم الحيض والنفاس – دخول وقت الصالة.

شروط صحة فقط: طهارة الحدث – طهارة الخبث – ستر العورة – استقبال القبلة.
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