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 المملكة العربية السعودية                                                              
 وزارة التربية والتعليم                                             

   اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض  بنات                                                
 إدارة التوعية اإلسالمية
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 (قرة العيون)خطة برنامج

 الفصل الدراسي األول من كل عام دراسي
 

 

 زمن التنفيذ الفئة املتابعة ةالفئة املستفيد الفئة املنفذة آلية التنفيذ اهلدف

بيان أهمية 

ظم الصالة و ع

مكانتها في 

 اإلسالم

درس 

عرض +حواري

تدريبات و +حاسب

 أنشطة

المعلمة 

المكلفة بتنفيذ 

 البرنامج

طالبات الصف 

 الثالث االبتدائي

مديرة المدرسة 

مشرفات التوعية +

 ةاإلسالمي

 

 حصة كل أسبوع

 (احتياط)

توعية األسرة 

بكيفية تعويد 

األبناء على 

الصالة و 

 تحبيبها إليهم

تربية )محاضرة

األبناء على 

 (الصالة

المعلمة 

المنفذة أو من 

 ينوب عنها

أمهات الطالبات 

 المستفيدات

مديرة المدرسة 

مشرفات التوعية +

 اإلسالمية

لقاء تربوي يعقد في بداية 

البرنامج للتعريف به و تقديم 

 المحاضرة

تعريف 

الطالبات 

بثمرات 

الصالة و 

 فضائلها

درس 

عرض +حواري

أنشطة +حاسب

 حركية

مة المعل

المكلفة بتنفيذ 

 البرنامج

طالبات الصف 

 الثالث االبتدائي

مديرة المدرسة 

مشرفات التوعية +

 اإلسالمية

خالل (احتياط)حصة كل أسبوع 

  ولالفصل الدراسي األ

تدريب 

الطالبات على 

صفة الوضوء 

و الصالة 

 الصحيحة

عرض 

 لوحات+حاسب

 أنشطة و تمارين+

المعلمة 

المكلفة بتنفيذ 

 البرنامج

لبات الصف طا

 الثالث االبتدائي

مديرة المدرسة 

مشرفات التوعية +

 اإلسالمية

خالل ( احتياط)حصة كل أسبوع 

  األولالفصل الدراسي 

تعويد الطالبات 

على أداء 

الصلوات في 

 أوقاتها

+ درس حواري

 أنشطة و تدريبات

المعلمة 

المكلفة بتنفيذ 

 البرنامج

طالبات الصف 

 الثالث االبتدائي

درسة مديرة الم

مشرفات التوعية +

 ةاإلسالمي

خالل ( احتياط)حصة كل أسبوع

  األولالفصل الدراسي 

تبصير 

الطالبات بقيمة 

الخشوع في 

 الصالة

درس 

عرض +حواري

تمارين و +حاسب

 أنشطة

المعلمة 

المكلفة بتنفيذ 

 البرنامج

طالبات الصف 

 الثالث االبتدائي

مديرة المدرسة 

مشرفات التوعية +

 اإلسالمية

خالل ( احتياط)كل أسبوعحصة 

  األولالفصل الدراسي 
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 برنامج الصالة قرة العيون

 :الهدف العام
تعظيم شأن الصالة لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي و تعويدهن على أدائها 

 .بصفة صحيحة 
 :ةتفصيلياألهداف ال

 .بيان أهمية الصالة و مكانتها في اإلسالم  .1

 .و فضائلها  تعريف الطالبات بثمرات الصالة .2

 .تدريب الطالبات على صفة وضوء النبي صلى اهلل عليه و سلم  .3

 .إبراز أهمية أداء الصالة في أوقاتها و خصوصاً  صالة الفجر .4

 تدريب الطالبات على كيفية الصالة الصحيحة كما كان يصلي  .5

 .تبصير الطالبات بأهمية الخشوع في الصالة و كيفيته  .6

 :محتوى البرنامج
 .األمهاتمحاضرة -1
صيغت المادة العلمية  وقد حصص احتياط( 8) دروس حوارية لعدد( 8) -2

بشكل حوار بين المعلمة وطالباتها وهو نموذج حواري لتستفيد المعلمة من المادة 
 .العلمية ومناقشتها مع الطالبات

( تطبيق الصالة)والدرس الرابع(ثمرات الصبر)للدرس الثانيCDعرض-3
 .سائل ُتعين على االستيقاظ للصالةوو(الفجرصالة )الدرس السادسو
 (.الخ...رتبي الكلمات_أحفظ وألون)عدد من األنشطة للطالبات-4
 .صفحات5(مادة علمية للمعلمة)للشيخ ابن بازكيفية صالة النبي -5

 :الفئة المنفذة
قد .ترشح مديرة المدرسة معلمة قادرة على تنفيذ البرنامج بشكل يحقق أهدافه

 .ة هي مسئولة التوعيةتكون المعلم
 :الفئة المستفيدة 

و يترك للمديرة حرية توسيع نطاق الفئة )طالبات الصف الثالث االبتدائي
 (المستفيدة في مدرستها

 :الفئة المتابعة
 مشرفات التوعية اإلسالمية+مديرة المدرسة
 :تقويم البرنامج

  يتم باستطالع رأي المديرة و المعلمة المنفذة و أولياء األمور
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 :توجيهات للمعلمة املنفذة للربنامج
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بعد )أي أسرة الطالبةاستطالع ر

 (انتهاء الربنامج
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.................متابعة تنفيذ البرنامج في المدرسة
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 (:3)الطالبة 

... 

  . 

 ..ففيها راحة و سرور

  

 



 8 

 

 

 



 9 

 الصــالة 
قـرة العـيون
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اكتبي الصلوات الخمس في اليوم والليلة مرتبة في 

 ثم لونيهاالدوائر 
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 مثرات الصالة    :الدرس الثاني

 :   مالحظات قبل الدرس

 

 الثمرة األولى*
 هنا أفضل القربات إىل رب األرض والسمواتأ •

واسجد )قال تعالى  الصالة اهلل أحب إليه من إلىفليس هناك عمل يتقرب به 

العبد من  يكون أقرب ما )  عليه و سلمصلى اهللقال رسول اهلل  ( 19)  العلق آية (قترباو

 رواه مسلم(فأكثروا الدعاء . ساجد ربه وهو

 
 الثمرة الثانية*

 ,والغفالت عن اإلمث وعن املعاصي والزالت ىأهنا تنه

 (إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر)قال تعالى 

 . و المعاصي لصاحبها من الذنوب ًامانأفالصالة الخاشعة تكون 

 الثمرة الثالثة*
فهي من أكثر األعمال الصالحات تكفيرًا للذنوب ,مكفرة للذنوب والسيئات أنها •

 .والسيئات

إن الحسنات يذهبن السيئات ,من الليل  لفًاالنهار وُز طرفيأقم الصالة )قال تعالى  •

 114هود (ذلك ذكرى للذاكرين,

حدكم يغتسل منه كل أبباب  يتم لو أن نهرًاأرأ) ول صلى اهلل عليه و سلموقول الرس •

فكذلك مثل :قال,يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شئ؟قالوا ال يبقى من درنه شئ

 رواه البخاري(الخطايا نالصلوات الخمس يمحو اهلل به
 ثمرة الرابعةال*
الصالة مطردة للداء عن الجسد فكم عرفنا من المرضى من فشلت العقاقير في عالجهم  •

 .ة شفاهم اهللالصال إلىفلما توجهوا ,

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربه إلى اهلل : )قال صلى اهلل عليه وسلم

أخرجه اإلمام أحمد في ( عز وجل ومنهاة عن اإلثم وتكفيرًا للسيئات ومطردة للداء من الجسد

 4179اء وأورده األلباني في صحيح الجامع برقممسنده والترمذي والبيهقي والحاكم في المستدرك عن بالل وابن عساكر عن أبي الدرد

 تحليل للمواد,حركات من قيام وسجود وركوع اللعل في هذه )مام ابن القيم إلقال ا •

 (الصالة من أكبر األدويةف,وتقوية للجسد

 الثمرة الخامسة*
صلى اهلل رفع الدرجات قال رسول اهلل يف نها من أعظم األسباب أمن ثمرات الصالة  •

 هلل تسجد فإنك ال . هلل عليك بكثرة السجود) :لمواله ثوبان رضي اهلل عنه معليه و سل

 رواه مسلم(" وحط عنك بها خطيئة . درجة اهلل بها رفعك إال سجدة
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حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن أبي فراس بن ربيعه بن كعب ويؤيد هذا 

كنت أبيت مع )قال-ومن فقراء الصحابة رضي اهلل عنه األسلمي خادم رسول اهلل

أسألك مرافقتك في الجنة :سلني فقلت:فآتيه بوضوئه وحاجته فقال رسول اهلل

 رواه مسلم( فأعني على نفسك بكثرة السجود: أوغير ذلك؟ قلت هو ذاك قال)فقال
 الثمرة السادسة*

 ,للفالح في الدنيا واآلخرة ًان في المحافظة عليها في وقتها سببأمن ثمرات الصالة 

 2-1المؤمنون(فلح المؤمنون الذين هم في صالتهم خاشعونأقد )عالى قال ت

 .الفالح يكون بالتوفيق والسداد في جميع األمور الدنيوية واألخروية
  الثمرة السابعة*

زالة إو,  انشراح الصدرسباب أعظم أمنشطة للجوارح والنفوس وهي من 

 .والمخلوق قوى صلة بين الخالقأعظم وأكيف ال والصالة ,الهم والغم 

ذا مسه الخير منوعا إال إو,ذا مسه الشر جزوعًاإ, نسان خلق هلوعًان اإلإ)قال تعالى 

 21المعارج (المصلين

 رواه أحمد والنسائي والحاكم(وجعلت قرة عيني في الصالة)  صلى اهلل عليه و سلم قال رسول اهلل

رواه أحمد وأبو داود (بها رحناأ أقم الصالة , بالل يا)  صلى اهلل عليه و سلم وقال رسول اهلل

 .وصححه األلباني
 الثمرة الثامنة*

فإذا أقام العبد الصالة وحافظ عليها رزقه ,جالبة للرزقنها أمن ثمرات الصالة 

 ,اهلل من حيث ال يحتسب

نحن نرزقك والعاقبة ,وأمر أهلك بالصالة واصطبر عليها ال نسألك رزقا )قال تعالى 

 132طه (للتقوى
 تاسعةالثمرة ال*

 فهي نور القلوب والوجوه ةنور يف الدنيا واآلخر

 29الفتح (م من أثر السجودهسيماهم في وجوه)قال تعالى  

من حافظ عليها كانت )   صلى اهلل عليه و سلم وكذلك نور على الصراط كما ذكر الرسول

 رواه أحمد والدارمي بإسناد حسن(ونجاة يوم القيامة ًاوبرهان له نورًا

فهي نور للعبد في وجهه و  رواه مسلم(الصالة نورو)  صلى اهلل عليه و سلماهلل  وقال رسول

 نور له في قلبه و نور له في قبره 
 الثمرة العاشرة *

 صلى العبد إذاخاصة ,طاردة للشيطان أنهامن ثمرات الصالة 

 صالة الفجر

 :مقترحإضافي نشاط 

طالبة تكتب ثمرة من ثمرات في عمل فواصل للمصحف كل  اتشترك المعلمة مع طالباته

الصالة على الفاصل الخاص بها و يمكنها أن تجهز عدة فواصل لتهديها إلى أفراد أسرتها 

 بحيث تكتب على كل فاصل ثمرة مختلفة عن األخرى 



 13 

حادثة )حدثت معجزة عظيمة لرسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم و هو في مكة تسمى

 (:اإلسراء و المعراج

أما اإلسراء فقد ذهب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم لياًل مع جبريل عليه السالم 

 .من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ببيت المقدس

فماذا ..وأما المعراج فقد صعد مع جبريل عليه السالم من بيت المقدس إلى السماء 

 رأى و ماذا حدث؟؟

 مر بالسماء الدنيا فوجد آدم عليه السالم

 ثم صعد إلى السماء الثانية فوجد عيسى و يحيى بن زكريا عليهما السالم

 ثم صعد إلى السماء الثالثة فوجد يوسف عليه السالم

 ثم صعد إلى السماء الرابعة فوجد إدريس عليه السالم

 ثم صعد إلى السماء الخامسة فوجد هارون عليه السالم

 سالمثم صعد إلى السماء السادسة فوجد موسى عليه ال

 ثم صعد إلى السماء السابعة فوجد إبراهيم عليه السالم

ثم دنا من اهلل عز وجل ففرض عليه و على أمته خمسين صالة في اليوم و الليلة 

فطلب منه النبي صلى اهلل عليه ...فخففها...طلب منه النبي الرحيم بأمته أن يخففها..

أن يخفف عنا أكثر و   رسولو سلم أن يخففها أكثر فخففها اهلل أكثر فطلب منه ال

 هكذا حتى جعلها اهلل عز و جل خمس صلوات في اليوم و الليلة

 

 هل تستطيعين يا عزيزتي أن تصلي هلل في اليوم الواحد خمسين صالة؟؟؟

انظري إلى كرم اهلل ..لكنك إذا صليتي خمس صلوات صار لك أجر خمسين صالة 

 ...و انظري إلى عظم أجر الصالة ...فضله علينا رحمته وعز و جل و

و تأملي كيف أن كل أمور الدين أمرنا اهلل بها عن طريق إرسال جبريل عليه 

السالم بالوحي إلى النبي صلى اهلل عليه و سلم إال الصالة أمره بها في السماء و 

 ... كلمه اهلل عز وجل بدون أن يرسلها وحيا

 ... للصالة شأنا رفيعا عند اهلل سبحانه و تعالىو هذا دليل على أن 
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 الـــصـــالة
 هـي الــركـن الثــاني
 مـن أركــــان اإلسـالم
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 الدرس الثالث

 تطبيق عملي للوضوء
يفّضل أن يكون هذا الدرس في الساحة أو في مكان 

نى للطالبات استخدام الماء في مناسب خارج الفصل ليتس

 الوضوء بحرية أكبر

  
تبدأ المعلمة بتطبيق الوضوء عملّيًا أمام طالباتها باستخدام الماء  ثم 

تطلب من الطالبات تطبيقه عمليًا و تصحح األخطاء التي يقعن بها في 
مع توجيههن إلى اإلقتصاد في الماء وعدم اإلسراف فيه وتعريفهن  حينها

 ...النبي صلى اهلل عليه وسلم  بمقدار وضوء
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 :سؤال للطالبة و األسرة

 

 ابن عثيمين رحمه اهلل من كتاب فتاوى أركان اإلسالم
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 نشاط

 :رتبي أعضاء الوضوء التالية حسب ترتيبها الصحيح
                                                                                                                                 الوجه ـ اليدين إلى المرفقينـ  الرجلين إلى الكعبينالرأس ـ 

و يرتبنها على ( أو قصي الشكل أدناه)يكتب كل عضو على بطاقة)
 ( السبورة بواسطة المغناطيس أو بالدبابيس على لوحة فلين

 

 

 غسل

اليدين إىل 

 املرفقني

 

 

 

 

 غسل

 

الرجلني إىل 

 الكعبني

 

 غسل

 الوجه

 
 

 

 

 مسح

 الرأس
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 :ارة اآلتيةلوني العب

 

 

 

 كـملهأحـسن وضـوئـي وأ
 

 ُتنبه المعلمة الطالبات إلى عدم اإلسراف بالماء متمثالت بقدوتنا محمد*
.رواه البخاري ومسلم( يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد كان رسول اهلل: عن أنس رضي اهلل عنه قال 
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 (تطبيق الصالة)الدرس الرابع
 

 

 

 
 .لعملي من قبل المعلمة للصالةالتطبيق ا:أواًل
 .التطبيق العملي من قبل إحدى الطالبات وتعليق المعلمة على ذلك:ثانيًا
 .عرض الفالش الخاص بصفة الصالة:ثالثًا

التطبيق العملي من معظم الطالبات كل طالبه منفردة ويتم التعليق  : رابعًا
 .وتصحيح األخطاء

 
 
 

 :نشاط
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 :قال صلى اهلل عليه و سلم
 

(والــصــــالة نـــــــور)
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 (صالة الفجر)الدرس اخلامس

 و أنا أيضًا و أقرأ بعدها أذكار الصباح:الطالبة

 ئعات و لكن بماذا تشعرين عندما تصلين الفجر؟؟كلكّن را..أنت رائعة:المعلمة

 أشعر بالسعادة و الفرح:الطالبة

و ..و الطاعة..أيضًا الصالة تعلمنا الصبر..نعم فالصالة تفرح القلب :المعلمة

 . النظام

 كيف تعلمنا الصالة الصبر؟؟:الطالبة

تي و عندما أيقظتك أمك لصالة الفجر ألسِت تريدين النوم؟؟و لكنك صبر:المعلمة

 قمتي من فراشك تريدين األجر من اهلل ؟

 .. اآلن فهمت:الطالبة
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هل تعرفن إنكّن اآلن إن شاء اهلل تعالى في ذمة اهلل؟؟ أي في حفظه و :المعلمة

 رواه مسلم( من صلى الصبح فهو في ذمة اهلل ) رعايته ؟قال صلى اهلل عليه وسلم 

 الحمد هلل: الطالبات   

ثمرات المحافظة على صالة الفجر دخول الجنة  و أبشركن بأن من:المعلمة

 رواه البخاري(دخل الجنة  نمن صلى البرديي) قال الرسول صلى اهلل عليه و سلم 

لن يلج ) والبردان هما صالة الفجر وصالة العصر وقال صلى اهلل عليه وسلم 

 رواه مسلم(النار أحد صلى قبل طلوع الشمس و قبل غروبها

 !!! !اهلل أكبر:الطالبات 

 ...مناقشة

 ماهي ثمرات المحافظة على صالة الفجر يا زهراتي الجميالت -أ

 حفظ اهلل للمصلي و رعايته له -1

 التحلي بمكارم األخالق  -2

 الصبر على الشدائد  -3

 التعود على الطاعة والنظام  -4

 حصول خيري الدنيا واآلخرةنيل  -5

 النشاط و السرور و الحيوية  -6

 حصول الرزق لمن يصلي -7

 

 :مقترح نشاط إضافي

بطاقة تكتب عليها عبارات تنبيه  :تقوم المعلمة مع طالباتها بإعداد كرت تنبيه 

رقيقة لألسرة لتقوم بإيقاظ الطالبة للصالة و تربط من طرفيها بالخيط و تعّلق 

 على باب غرفة الطالبة

 :أمثلة لعبارات التنبيه

 ..فضال ال تنسوا إيقاظي لها..الصالة عمود الدين

 لى أداء الصالة في وقتها فأيقظوني جزيتم خيرًاأنا حريصة ع

 الرجاء إيقاظي ألداء الصالة و لكم مني الشكر
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 الصالة خري 
 من النوم
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 :ِصلي كل صالة بعدد ركعاتها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 صالة الفجر
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 صالة الظهر

 
 

 

2 

 
 صالة العصر

 

4 
 

 صالة المغرب
 
 

 

4 

 
 صالة العشاء

 
 

 

3 
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 (2صالة الفجر)الدرس السادس
 :مالحظات قبل الدرس

ورقة من تقويم أم القرى بها جدول مواعيد :الوسائل المقترحة*

 (اإلشراق)ظللي العمود المسمى..الصالة
تكلمنا في الدرس الماضي عن صالة الفجر و فضلها ..السالم عليكم:المعلمة

 فمن تذكرنا بفضائلها؟

 نةدخول الج:1الطالبة 

 النشاط و االنشراح و السرور:2الطالبة 

 التعويد على الصبر و الطاعة و حسن الخلق:3الطالبة 

لكن هذه الثمرات ال تحصل للمسلم إال إذا صلى ..بارك اهلل فيكن جميعًا:المعلمة

 .الفجر قبل خروج وقتها

 و متى يخرج وقتها؟:4الطالبة 

 .وقت صالة الفجر ينتهي بشروق الشمس:المعلمة

 و كيف لنا أن نعرف متى تشرق الشمس بالضبط؟:5لطالبة ا

 من التقويم:المعلمة

في هذه األثناء اعرضي على طالباتك ورقة التقويم و تأملي معهن العمود )
المظلل و اطلبي من إحداهن أن تخبرك متى تشرق الشمس في مدينة 

 ( الرياض
لنصلي الفجر قبل  إذن علينا أن نستيقظ قبل هذا الوقت بزمن كاٍف:6الطالبة 

 خروج وقتها

 ..صالة الفجر ال يتثاقل عنها إال المنافقون..أحسنت:المعلمة

 من هم المنافقون؟:7الطالبة 

المنافقون هم الذين يقولون أنهم مسلمون و هم ال يفعلون أفعال المسلم :المعلمة

قاموا و إذا )الصادق فال يحبون الصالة و ال يبادرون إلى أدائها يقول اهلل تعالى

و هؤالء المنافقون من صفاتهم أنهم يتكاسلون 142النساء (إلى الصالة قاموا كسالى

 عن صالتي الفجر و العشاء قال صلى اهلل عليه وسلم 

ليس صالة أثقل على المنافقين من الفجر و العشاء ولو يعلمون ما فيهما ) 

  ..رواه البخاري ومسلم(ألتوهما ولو حبوا 

أشعر بالنشاط عندما أصليها و إذا نمت و لم أصليها أستيقظ و  معلمة أنا:8الطالبة 

 !!أنا كسولة

 صالة الفجر تجلب النشاط و الحيوية ..ما قالته زميلتكن صحيح: المعلمة

 !!و التي  تفوتها صالة الفجر تالحظ الكسل : 9الطالبة
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على قافية  يعقد الشيطان)  صلى اهلل عليه و سلم قال رسول اهلل. .نعم أحسنِت:المعلمة

ن إف,رقداكل عقده عليك ليل طويل ف على مكان يضرب,ذا هو نام ثالث عقدإرأس أحدكم 

 فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطًا,ضأ انحلت عقدةون تإف,استيقظ فذكر اهلل انحلت عقدة

بل إن الذي ينام و ال ..ومسلم رواه البخاري(وإال أصبح خبيث النفس كسالن ,طيب النفس 

 ..ر يبول الشيطان في أذنيهيصلي الفج

 صحيح؟؟::طالبة

روى ابن مسعود رضي اهلل عنه قال ذكر رجل عند النبي صلى اهلل , نعم:المعلمة

 رواه البخاري( ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه)عليه وسلم نام ليلة حتى أصبح قال 

 معلمة كيف نستيقظ لصالة الفجر كل يوم دون أن تفوتنا أبدًا؟؟؟: 1الطالبة 

من تساعدنا لنضع خطة تجعلنا نستيقظ لصالة ..سؤال جميل يا حبيبتي:المعلمة

 الفجر أو أي صالة إذا كنا نائمين؟؟

 ننام مبكرًا ونترك السهر:2الطالبة

 نضع منبهًا أو نطلب من والدينا إيقاظنا :3الطالبة 

 ندعو اهلل أن ييسر لنا االستيقاظ:4الطالبة

 نصبر:5الطالبة 

أيضا نحرص على آداب النوم كالنوم على طهارة ...كيات و رائعاتأنتن ذ:المعلمة

 ونجتنب المعاصي ..والمحافظة على أذكار النوم 

 لماذا؟:6الطالبة 

و إذا ..ألن الذي يذنب كثيرًا و يعصي اهلل كثيرًا ال يوفقه اهلل للطاعات:المعلمة

قدة من عقد أيقظك أحد للصالة فأول ما تفتحين عينيك اذكري اهلل لكي تنحّل ع

 ..الشيطان

 و أن نقفز من السرير بنشاط لكي ال نكسل عن القيام:7الطالبة 

هذه النصائح لكل نائم سواء لصالة العصرأوالفجر أو غيرها ...جيدة :المعلمة

و أسأل اهلل أن يعيننا ...ينبغي أن نحرص على الصالة في وقتها و لو كنا نائمين..

 ..على ذكره و شكره و حسن عبادته
 
 

 :نشاط إضافي مقترح
يطلب من الطالبة إحضار ساعتها المنبه لتقوم بضبطها مع زميالتها على وقت صالة 

الفجر
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 :لّوني العبارة التالية
 
 

 يف الدنيا 
ٌ
 وفالح

ٌ
الصالة فوز

 واآلخرة
 
 
 
 
 
 

 بعد تلوين الطالبات تعرض على جدران المدرسة* 
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 ألون وأحفظ احلديث

 :لموس صلى اهلل عليه قال

 (من ترك صالة العصر فقد حبط عمله)
 رواه البخاري                                          

 
 تعّلق على جدران المدرسة بعد انتهاء الطالبات من التلوين*
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 (اخلشوع)الدرس السابع

 :مالحظات قبل الدرس
 بطاقات أذكار..سواك:الوسائل المقترحة

 
 ألك سؤاالًًمعلمتي أريد أن أس:1الطالبة 
 حسنًا عن  ماذا تسألين؟:المعلمة
 حينما أصلي ينشغل ذهني أثناء الصالة وتراودني أفكار فماذا أفعل؟:1الطالبة

اهلل سبحانه قد و..ألن الخشوع ضروري..أنِت تحتاجين إلى الخشوع في صالتِك:المعلمة
اَلِذيَن ُهْم ِفي * ْؤِمُنوَن َقْد َأْفَلَح اْلُم} : امتدح الخاشعين في مواضع كثيرة من كتابه فقال

  ،[2،1:المؤمنون]{ َصَلاِتِهْم َخاِشُعوَن 
 عّلمينا يا معلمتنا الغالية كيف نخشع في الصالة:الطالبات

: سمعت المؤذن فقو لي كما يقول غير أنك إذا قال إذا:نبدأ من حين سماع األذان:المعلمة
 (.  قوة إال باهللال حول وال: )حي على الصالة، حي على الفالح فقولي

من ...ثم اسألي اهلل من فضله واجتهدي في الدعاء، فإن الدعاء يجاب بين األذان واإلقامة
 تحفظ الدعاء الذي يقال بعد األذان؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصالة القائمة آت نبينا محمداًً الوسيلة و الفضيلة :2الطالبة 
 هو ابعثه المقام المحمود الذي وعدت

 أمي تحرص على أن تسكتنا عندما تسمع اآلذان لكي تدعو:3الطالبة 
كما كان  اهلل إذا أردت الوضوء فانشغلي في ذكر..ثم سارعي إلى الوضوء ..جميل:المعلمة
فإذا شرعت ( بسم اهلل: )قولي حيثعند الوضوء   رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلميفعل 

اكتسب من الذنوب، فإذا فعلت ذلك في الوضوء فتفكري فلكل عضو تغسلينه ما 
فما تخرجين من .استحضري أن الوضوء يكفر الذنوب، وأن الخطايا تخرج مع الوضوء

 وضوئك إال خرجت خطاياك مع الماء
 !!  إذن يجب أن نغسل أعضاءنا جيدا:4الطالبة
والنسرف في الماء كما كان يفعل رسول اهلل ثم استعدي ألداء ..صحيح:المعلمة
  يف تستعدين؟؟ك...الصالة

 ألبس لباس الصالة الذي اشترته لي أمي جزاها اهلل خيرًا.:2الطالبة 
 و كيف يكون هذا اللباس؟: المعلمة
 ساترًا  نظيًفاً :2الطالبة 
 أمي تغسل لباسي الخاص بالصالة و تطيبه و تذّكرني انً  أتسّوك قبل ان أصلي:5الطالبة
 من تكمل كيف نستعد للصالة؟ً؟..عجزاها اهلل خيراً  فهذا أمٌر رائ:المعلمة

أو البارد لكي ال الصالة في المكان الحار  ب تجنأمعتدل الحرارة و اًَمكانأختار : 6الطالبة
                                            أنشغل في صالتي

فال يكون في غرفة التلفاز او  والضوضاء اإلزعاجالمكان البعيد عن  أختار :7الطالبة 
 .   كمبيوتر أو عند األهل و هم يتحدثونال
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و تبدئين بالصالة وتحدد المعلمة إحدى الطالبات ألداء الصالة ...وفقكن اهلل إجاباتكن صحيحة:المعلمة
 (اهلل أكبر)ابدئي رافعة يديك مستسلمة هلل و تقولين/ بخشوع وتعلق أثناء صالتها

 . آيًة آية إقرأيها بهدوء وتك بها، ثم تبدئين قراءة سورة الفاتحة بتالوة حسنة تحسنين ص
 .اآليات القرآنية أن اهلل يخاطبِك بكل آية استشعري وأنت تقرئين 

 وماذا بعد الفاتحة؟

 ..نقرأ ما نحفظ من السور بترتيل:8الطالبة  

فمثال الركن الذي يلي قراءة ...و كل فعل من أفعال الصالة نفعله نتأمل ما فيه من معاني.ممتازة:المعلمة

 لفاتحة ما هو؟ا

 الركوع:9الطالبة 

تتفكرين كيف أن اهلل تعالى أمرك بالوقوف بين يديه فقدمت خاضعة مستسلمة، عندما تركعين : المعلمة
وأمرك بالركوع واالنحناء لعظمته فركعت خاضعة وبصرك مرتكز على موضع سجودك، ال تلتفتين 

 .يمينًا وال شماال
 ..نة و هدوءثم نرفع من الركوع بسكي: 11الطالبة 
  و بعدها نسجد على األرض:1الطالبة 

 طاعة األرض هذا الوجه الجميل تضعينه على...أجمل ما لدى كل منا و أعّز ما تملك وجهها:المعلمة
الخائف من ربه، سجودك  سجود لرب العالمين واستجابة ألمره، وذال وخضوعا بين يديه، فيكون 

 .ع في رحمته وعفوهب فيما عنده، المبتغي رضاه، الطامغالرا
 "..رب أغفر لي وارحمني"ثم نجلس بين السجدتين ونقول:2الطالبة.

 ثم نكمل صالتنا بهذا الخشوع الجميل:3الطالبة

ستغفري اهلل بعد سالمك خشية أن تكوني قصرت ال تنسي أن ت..و بعد التشهد و التسليم..نعم:المعلمة
 الواردة بعد السالمفي أداء الصالة كما ينبغي، ثم اشرعي في األذكار 

 من تعرف األذكار التي تقال بعد السالم من الصالة؟؟
 اللهم أنت السالم و منك السالم تباركت يا ذا الجالل و اإلكرام:4الطالبة 
 قراءة آية الكرسي:5الطالبة 
 دبر الكرسي من قرأ آية)و قراءة آية الكرسي فضلها عظيم قال صلى اهلل عليه و سلم...ممتاز:المعلمة

والطبراني في ،رواه النسائي في عمل اليوم والليلة(يموت إال أن الجنة وبين أن يدخل كل صالة لم يكن بينه

 وصححه المنذري وابن كثير،الكبير
 .لن ننساها إذن بعد كل صالة إن شاء اهلل..أجر كبير:6الطالبة 
 و هناك أذكار أخرى تجدونها في هذه البطاقات:المعلمة

ً  قومي مشكورة بتدوين أذكار بعد السالم من أختي المعلمة فضاًل)
 (طالباتك  ىالصالة في أوراق صغيرة ووزعيها عل

  ؟الصالة تبطل بالحركات الكثيرة المتوالية لغير ضرورةهل صحيح أن :7الطالبة 

 نعم:المعلمة

 ؟وتبطل الصالة بالضحك وإن كان يسيرًا:8الطالبة 

يجب أن تحترمي هذا الموقف العظيم و ال تعبثي أو فأنت تقفين بين يدي اهلل ،نعم :المعلمة

  .تضحكي أو تلتفتي

عندما أعود للبيت سأغسل لباس الصالة و أطيبه و أختار مكانا مناسبا لكي أبدأ من اليوم :9الطالبة 
 صالة خاشعة إن شاء اهلل و أشكرك يا معلمتي فقد أفدتني كثيرًا
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 العبارات المبعثرة

 
 

الطالبات إلى مجموعات كل مجموعة تعطى عبارة مبعثرة الكلمات  يقسم: فكرة النشاط

في بطاقات يثبتنها  تفترتب كل مجموعة عبارتها و تقرؤها و األفضل أن تعطى العبارا

 على السبورة بمغناطيس أو على لوحة بدبابيس

 :رتبي العبارات التالية

 

 دائمًاـــ  أصليـــ  فيـــ أوقاتها ـــ الصلوات(1

 

 أبدًاـــ الصالةـــ ال ـــ  أنامـ ــ عن(2

 

 أنـــ أخشع ـــ  فيـــ  أجتهدـــ  صالتي(3

 

 أحرصـــ بعد ـــ على ـــ الصالةـــ األذكار(4

 

   اإلسالمــ من أركان ـــ هي ـــ الصالةـــ  الثانيالركن ( 5
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من صفات املؤمنني 
 اخلشوع يف صالتهم
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 تنبيهات )الدرس الثامن

 (عظيمة
 

و ..بدأنا بفضلها ...لقد أعطيتكّن عدة دروس عن الصالة...طالباتي الحبيبات:المعلمة
و عرفنا أهمية صالة الفجر ...ثم تدّربنا على طريقة الوضوء و الصالة ..ثمراتها 

فما هي الفوائد التي استفادتها كل ..ثم تعّلمنا كيف نخشع في صالتنا..بشكل خاص
 واحدة منكن ؟؟

نعم معلمتنا الفاضلة فلقد صرت أخشع في صالتي و ال أنسى األذكار بعد :1ةالطالب
 ..الصالة
 عظيم:المعلمة
عندما عرفت عظم شأن الصالة و ثمرات المحافظة عليها صرت أحّث :2الطالبة

 أخي محمد على الصالة و أعّلمه كيفيتها
 كم عمر أخيك؟:المعلمة
 عمره سبع سنوات يا معلمتي:2الطالبة 
أحسنِت إذن بتعليمه الصالة و تحبيبها إليه فلقد أمرنا رسول اهلل صلى اهلل :ةالمعلم

 ..سنوات 7عليه و سلم أن نحّث الصغار على الصالة و نعّوده عليها من عمر 
 !!لكنه يتعبني أحيانا و أمّل منه:2الطالبة 
أكثري و ..ال تمّلي من دعوته للصالة فلك أجر كبير إن شاء اهلل تعالى ،ال :المعلمة

 .من الدعاء لنفسك و ألخيك بالهداية 
كنت أخطئ في طريقة الصالة و الوضوء و بعدما تدّربت على صفة :3الطالبة 

 صالة النبي صلى اهلل عليه و سلم أصبحت أصّلي بطريقة صحيحة
 جميل:المعلمة
عندما عرفت فضل صالة الفجر و متى ينتهي وقتها طلبت من أمي :4الطالبة 

 .ظني ألدائها في وقتها بإلحاح أن توق
 رائعة :المعلمة
معلمة أنا كنت أنام عندما أعود من المدرسة فأتأخر في أداء صالة :5الطالبة 

 العصر و اآلن صرت أطلب من إخوتي إيقاظي و أحرص على ذلك
 و أنِت رائعة أيضًاً :المعلمة
بي أو مذاكرتي أنا كنت أحيانًاً  أتأخر في أداء الصالة فأكمل لع..معلمتي:6الطالبة 

 ..أو أكلي أو حديثي و اآلن صرت أقوم بعد سماع األذان و أصّليها في وقتها
الحمد هلل أنك صرتي تحافظين على الصالة في وقتها فاهلل سبحانه ...ممتازة:المعلمة

 4الماعون آية( فويلٌ  للمصلٌّين الذين هم عن صالتهم ساهون)يقول
 ؟ما معنى عن صالتهم ساهون؟:6الطالبة 
هؤالء ..هم الذين يسهون عن الصالة فال يؤدونها  إال بعد خروج وقتها:المعلمة

 " ويل"توّعدهم اهلل بواٍد في جهّنم اسمه
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 !!نعوذ باهلل من العذاب:لطالباتا
ألن تأخير الصالة عن وقتها أو تركها و العياذ باهلل أمرٌ  خطير يستوجب :المعلمة
 العقوبة
 حتى لو تاب؟: 7الطالبة 

:لمةالمع
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 ..و مناقشة....موقف
 :الموقف

 ..مجدة في دراستها,بارة بوالديها, نورة فتاة مطيعة لربها

كانت نورة تقوم بأداء واجباتها المدرسية في غرفتها وحيدة حيث ان والدتها كانت خارج المنزل 

 ..ال بعد ساعاتو لن تعود إ

وضعت نورة قلمها ..و بينما كانت نورة منهمكة في آداء واجباتها سمعت صوت أذان المغرب

 ..جانبا و قامت لتتوضأ ثم صلت 

 

 :المناقشة

 ما رأيك في موقف نورة؟

 لماذا وضعت نورة قلمها رغم أنها مشغولة بدراستها؟

 دها؟هل احتاجت نورة إلى من يأمرها بالصالة و يذكرها بموع

 هل كان هناك أحد من أفراد األسرة يرى نورة في ذلك الوقت؟

 هل كانت نورة تنتظر مكافأة أو هدية أو مدحا أو تشجيعا من أحد ؟

 إلى أي مرتبة تريد أن تصل نورة؟

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

 :التعليق

 

لت لنا نورة موقف الفتاة المسلمة الحريصة على آداء الصالة في وقتها رغم أنها كانت مشغولة مّث

بدراستها و هكذا هي المسلمة التي ترضي اهلل عز و جل و تحرص على طاعته و ال تقّدم على 

و قد قامت إلى الصالة دون أن يأمرها بالصالة فهي ما أن تسمع ..مرضاته أي امر من أمور الدنيا

كما أنها قامت للصالة رغم أنها ...األذان حتى تقوم إلى الصالة بال أمر و ال تذكير ممن حولها

كانت لوحدها فال أحد من أهلها يراها أو يعلم إن كانت قد صلت أو ال  و لم تحصل على مكافأة و 

الثواب  لم يمدحها أحد ألنها أدت الصالة في أول وقتها و هكذا هي المسلمة التي تريد األجر  و

من اهلل وحده  فال يهمها ان يمدحها الناس أو يهبوها الهدايا مقابل طاعتها اهلل ألنها تصلي أداءًا 

 ..لعبادة عظيمة و ثوابها كبير

 .للوصول إلى أعلى مرتبة من مراتب الدين و هي اإلحسان -و كلنا كذلك –و بهذا تسعى نورة 

 ما هو اإلحسان؟

 .ن لم تكن تراه فإنه يراكفإ, أن تعبد اهلل كأنك تراه 

بمعنى أن المسلمة تحرص على أداء العبادة و تتقنها و تحّسنها سواءا كان البشر يرونها أم ال ألن 

 ...اهلل يراها و يطلع على حالها و هو الذي يثيبها على طاعتها و يجزيها عليها األجر 

بصر يرى به كل شئ  ال  فاهلل سبحانه و تعالى سميع له سمع يسمع به كل األصوات بصير له

يحجبه حجاب فهو عز و جل له سمع و بصر ليس كسمعنا و بصرنا فنحن نرى و نسمع ما يدور 

 ..حولنا في هذه الغرفة بينما ال نستطيع أن نرى و نسمع ما يحدث في غرفة المعلمات مثال  

 ..ت استشعارا لهذه الرقابةلذا علينا ان نتذكر دائما ان اهلل يرانا و يراقبنا فنحرص على أداء العبادا

و )و لنعلم ان المؤمنة إذا وصلت إلى مرتبة اإلحسان فازت بمحبة اهلل جل و عال فقد قال سبحانه

 134آل عمران(اهلل يحب المحسنين

 128النحل (إن اهلل مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون)و قال جل جالله

 ..م الشرورأي أن اهلل يحفظهم و يوفقهم و ينصرهم و يدفع عنه

 

 فلنجتهد جميعا للوصول إلى مرتبة اإلحسان  
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 :لوني العبارة

ال يشغلني عن الصالة 
 شيء مهما كان
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 إخوتي
ّ
 أحث

و صديقاتي على 
أداء الصالة 

 دائما  
 
 

 
 

 

 
 توضح المعلمة الرفق واللين واستخدام العبارات المناسبة في الحث على الصالة* 
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 كيف نختم البرنامج؟
 

  توزيع استبانات استطالع رأي األسرة 

 املة لمحتوى البرنامجيقام لقاء للطالبات يتم أثناءه مراجعة ش 

 يطلب من أسرة الطالبة كتابة بطاقة تشجيعية للطالبة تثني :  إقتراح
فيها على أثر البرنامج و تحثها على اإلستمرار و تدعو لها بالثبات 

و في ..و ترسلها للمدرسة في ظرف مغلق ليكون مفاجأة للطالبة
 اللقاء توزع على الطالبات بطاقات أمهاتهن 

 قةمثال على بطا: 
ابنتي الغالية سرتني محافظتك على الصالة و أفرحني حرصك على 

 ..أسأل اهلل لك الثبات،،أوقاتها و على حث إخوتك على أدائها
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و ختاماً نسأل اهلل العلي القدير أن ينفع هبذا اجلهد املتواضع وأن 

 ...جيعله يف موازين حسناتنا يوم نلقاه

ربنامج من دعواتكن ال تنسوا كل من ساهم يف إجناح هذا ال

 ....الصاحلة

 و صلى اهلل على نبينا حممد و على آله و صحبه و سلم ،،،
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 (............................) على مستوى المدرسة( قرة العيون)تقرير برنامج 

 هـ 1429/1431الفصل الدراسي األول للعام الدراسي               

 اإلجمالي لطالبات الصف الثالثالعدد 

 عدد الفصول

 المستفيدات عدد الطالبات

 المستفيدات عدد األمهات

 

 :اإليجابيات

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

 :السلبيات

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

 :المقترحات

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 
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 (............................) على مستوى مكتب التربية والتعليم( قرة العيون)تقرير برنامج 

 هـ 1429/1431الفصل الدراسي األول للعام الدراسي               

 العدد اإلجمالي للمدارس

 عدد المدارس المنفذه

 العدد اإلجمالي لطالبات الصف الثالث 

 عدد الطالبات المستفيدات

 عدد األمهات

 

 :اإليجابيات

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

 :السلبيات

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

 :المقترحات

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 
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 م                                                   وزارة التربية و التعلي

 إدارة التعليم بمنطقة الرياض                                                   

 تعليم البنات                                                                      

 

 

 

 

 

 محا ضرة األمهات
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من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إلى كل من يحب أن يصلي كما كان رسوول  

 .- رواه البخاري -(. صلوا كما رأيتموني أصلي),له عمال بقواهلل 

عمووال بقولووه سووبحانه  ,وهوووأن يتوضووأ كمووا أمووره اهلل   , يسووبا الوضوووء  .1

إذا قمتم إلى الصالالة فاغساللوا وجالوهكم وأيالديكم      ايأيها الذين آمنو:) وتعالى

  (6) المائدة اآلية( برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين اإلى المرافق وامسحو

 ( . ال تقبل صالة بغير طهور)  وقول النبي 

بجميع بدنه قاصدا , أينما كان, وهي الكعبة : يتوجه المصلي إلى القبلة .2

وال ينطوق بلسوانه   ,بقلبه فعل الصالة التي يريدها من فريضوة أو نافلوة   

لم ينطق بالنية  لكون النبي , ألن النطق باللسان غير مشروع,بالنية 

سن أن يجعل له ستره يصولي إليهوا   وي -رضي اهلل عنهم -وال أصحابه 

 .بذلك, ألمر النبي , إن كان إماما أو منفردا

نوواظرا ببصووره إلووى محوول , ( اهلل اكبالالر:) يكبوور تكبيوورة اإلحوورام فيقووول  .3

 .سجوده

 .أو إلى حيال أذنيه , يرفع يده عند التكبير إلى حذو منكبيه .4

لوورود ذلوك مون    . اليمنوى علوى كفوه اليسورى     , يضع يديوه علوى صودره    .5

رضوي اهلل   -حديث وائل بن حجور وقبيصوه بون هلوب الطوائي عون أبيوه       

 .-عنهما

اللهالم باعالد بينالي وبالين خطايالاي      : ) يسن أن يقرأ دعاء االستفتاح وهو .6

اللهالالم نقنالالي مالالن خطايالالاي كمالالا  , كمالالا باعالالدت بالالين المشالالرق والمغالالرب  

اللهالم اغساللني مالن خطايالاي بالمالاء      , ينقى الثوب األبيض مالن الالدنس  

 (. والثلج والبرد

, وتبالارك اسالمك  ,سالبحانك اللهالم وبحمالدك    :) وان شاء قال بودال مون ذلوك    

أعالالوذ بالالاهلل مالالن الشالاليطان   : ) ثووم يقووول  (  وال إلالاله غيالالرك ,وتعالالالى جالالدك  

 لقولوووه , ويقووورا سوووورة الفاتحوووة (.  الالالالرجيم بسالالالم اهلل الالالالرحمن الالالالرحيم 
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جهوورًا فووي ( آمالالين) ويقووول بعوودها( الصالالالة لمالالن لالالم يقالالرا بفاتحالالة الكتالالاب)

 .ثم يقرا ماتيسر من القران,جهريه الصالة ال

جواعال رأسوه حيوال    , يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه  .7

ويطمئن في ركوعه , مفرقا أصابعه , ظهره واضعا يديه على ركبتيه 

, واألفضل أن يكررهوا ثالثوا أو أكثور   (.  سبحان ربي العظيم:) ويقول 

اللهم اغفالر  , بنا وبحمدك اللهم ر سبحانك:)ويستحب أن يقول مع ذلك

 (.لي

رافعوووا يديوووه إلوووى حوووذو منكبيوووه أو أذنيوووه  , يرفوووع رأسوووه مووون الركووووع  .8

ويقووول حووال ,إن كووان إمامووا أو منفووردا (.  سالالمع اهلل لمالالن حمالالده:)قووائال

ربنا ولك الحمد حمدا كثيالرا طيبالا مباركالا فياله ماللء السالموات       :) قيامه 

وإن (.  دومالاللء مابينهمالالا ومالاللء ماشالالئت مالالن شالاليء بعالال , ومالالل األرض

, وكلنالا لالك عبالد   ,أحق ماقال العبالد , أهل الثناء والمجد :) زاد بعد ذلك 

وال ينفالالع ذا الجالالد ,وال معطالالي لمالالا منعالالت , اللهالالم ال مالالانع لمالالا أعطيالالت 

فووي بعوو   , فهووو حسوون ألن ذلووك قوود ثبووت عوون النبووي     (. منالالك الجالالد 

ربنالا  :) أما إن كان مأموما فإنه يقول عنود الرفوع  . األحاديث الصحيحة 

ويستحب أن يضع كول مونهم يديوه علوى     . إلى آخر ماتقدم (. الحمد ولك

لثبوت مايودل علوى ذلوك عون     ,كما فعل في قيامه قبل الركوع , صدره 

 .وسهل بن سعد رضي اهلل عنهما , من حديث وائل بن حجر .النبي 

فان شق عليه قدم , يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك  .9

ضواما أصوابع   ,مستقبال بأصابع رجليه ويديوه القبلوة    ,يديه قبل ركبتيه 

واليوودين  , الجبهووة مووع األنووف   , ويكووون علووى أعضووائه السووبعة     . يديووه 

 )سالبحان ربالي األعلالى    :(وبطون أصابع الورجلين  ويقوول  , والركبتين 

سالبحانك اللهالم   (ويسوتحب أن يقوول موع ذلوك    .ويكرر ذلك ثالثا أو أكثر 

كثر من الودعاء لقوول النبوي صولى     وي. )اللهم اغفر لي.. ربنا وبحمدك 

وأمالالالا السالالالجود , أمالالالا الركالالالوع فعظمالالالوا فيالالاله الالالالرب :)اهلل عليوووه وسووولم 

أقالالرب مالالا  ) وقولووه (فاجتهالالدوا فالالي الالالدعاء فقمالالن أن يسالالتجاب لكالالم    

.  رواهموا مسولم فوي صوحيحة    (. يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء 

سوواء  , دنيا واآلخورة  ويسأل ربه له ولغيره من المسلمين من خيري ال

كانت الصالة فرضوا أو نفوال ويجوافى عضوديه عون جنبيوه وبطنوه عون         
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لقووول النبووي , فخذيووه وفخذيووه عوون سوواقيه ويرفووع ذراعيووه عوون األرض  

 (:اعتدلوا في السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب .) 

ويفرش قدمه اليسر ى  ويجلس عليها وينصب , يرفع رأسه مكبرا  .11

رب اغفر لي :) ويقول, يمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه رجله ال

ويطمووئن (.  وأجبرنالالي. وأهالالدني , وعالالافني , وارزقنالالي , وارحمنالالي , 

في هذا الجلوس حتى يرجع كل فقار إلى مكانه كاعتدالوه بعود الركووع    

 .كان يطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتينألن النبي 

فعوول فيهووا كمووا فعوول فووي السووجدة      وي, يسووجد السووجدة الثانيووة مكبوورا    .11

 .األولى

ويجلوووس جلسوووه خفيفوووة مثووول جلوسوووه بوووين    , يرفوووع رأسوووه مكبووورا    .12

وتسومى جلسوة االسوتراحة وهوي مسوتحبه فوي أصوح قوولي         , السجدتين 

ثم يونه   , وليس فيها ذكر وال دعاء , وإن تركها فال حرج , العلماء 

وإن شوق  , ك قائما إلى الركعة الثانية معتمدا علوى ركبتيوه إن تيسور ذلو    

ثم يقرأ الفاتحة و ما تيسر له من القوران بعود   ,عليه اعتمد على األرض

 .ثم يفعل كما فعل في الركعة األولى . الفاتحة

وال يجوز للمأموم مسابقة إمامه الن النبي صلى اهلل عليه وسلم حذر أمته 

والسنة له أن تكون أفعاله بعود إماموه مون    , من ذلك وتكره موافقته لإلمام 

إنمالالا جعالالل اإلمالالام  ( لقووول النبووي , وبعوود انقطوواع صوووته , ون تراخووي د

ليؤتم به فال تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا قال سمع اهلل لمالن حمالده   

 .والحديث متفق عليه (فقولوا ربنا ولك الحمد فإذا سجد فاسجدوا

أي ركعتوووين كصوووالة الفجووور والجمعوووة , إذا كانوووت الصوووالة ثنائيوووه   .13

س بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبًا رجله اليمنى مفترشا جل, والعيد 

قابضوا أصوابعه   , واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنوى  ,رجله اليسرى 

وإن قب  الخنصر والبنصور  , كلها إال السبابة فيشير بها إلى التوحيد 

لثبوووت . موون يووده وحلووق إبهامهووا مووع الوسووطى وأشووار بالسووبابة فحسوون  

واألفضول أن يفعول هوذا تارة,وهوذا توارة ويضوع       الصفتين عن النبوي  

ثووم يقوورا التشووهد فووي هووذا , يووده اليسوور ى علووى فخووذه اليسوور ى وركبتووه 

السالالم عليالك أيهالا النبالي ورحمالة اهلل      , والصاللوات والطيبالات   , التحيات هلل ) وهو . الجلوس 

وأشالالهد أن محمالالدا   ,اشالالهد أن ال الالاله إال اهلل , السالالالم علينالالا وعلالالى عبالالاد اهلل الصالالالحين   , وبركاتالاله 

وآل , كما صليت علالى إبالراهيم  , وعلى آل محمد, اللهم صلي على محمد :) ثم يقول ( ..  رسول اهلل
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وآل , كمالالا باركالالت علالالى إبالالراهيم, وعلالالى آل محمالالد,وبالالارك علالالى محمالالد , انالالك حميالالد مجيالالد, إبالالراهيم

 (. انك حميد مجيد, إبراهيم
بك من عذاب جهنم ومن اللهم إني أعوذ :) ويستعيذ باهلل من أربع فيقول 

(.  ومن فتنة المسيح الالدجال , والممات, ومن فتنة المحيا , عذاب القبر 

وإذا دعا لوالديوه أو غيرهموا   , ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا واآلخرة 

ثوم يسولم   , أو نافلة , سواء كانت الصالة فريضة , من المسلمين فال بأس 

السالالالم علالاليكم .. كم ورحمالالة اهلل السالالالم علالالي:) علووى يمينووه وشووماله قووائال 

 (.ورحمة اهلل 

أو رباعيووه كووالظهر والعصوور   , إن كانووت الصووالة ثالثيووه كووالمغرب    .14

ثوم نهو    , قرأ التشهد المذكور آنفوا موع الصوالة علوى النبوي      , والعشاء 

(  اهلل اكبر: ) رافعا يديه إلى حذو منكبيه قائال , قائما معتمدا على ركبتيه

 .ويقرا الفاتحة فقط. كما تقدم , على صدره ويضعهما أي يديه 

وإن قرأ في الثالثوة والرابعوة مون الظهور زيوادة علوى  الفاتحوة فوي بعو            

مون حوديث أبوي     لثبوت ما يدل على ذلوك عون النبوي    , األحيان فال بأس 

وبعد الرابعوة  , ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب  -رضي اهلل عنه  -سعيد 

ويتعوووذ بوواهلل موون ويصوولي علووى النبووي , اء موون الظهوور والعصوور والعشوو

ويكثور مون الودعاء    . وفتنة المسيح الودجال  , عذاب جهنم ومن عذاب القبر

لكن يكون في هوذا الجلووس متوركوًا واضوعا     . كما تقدم في الصالة الثنائية

ومقعدتوه علوى األرض ناصوبا رجلوه     , رجله اليسورى تحوت رجلوه اليمنوى    

قووائال ,ثووم يسوولم عوون يمينووه وشووماله . لحووديث أبووي حميوود فووي ذلووك , اليمنووى

 (. السالم عليكم ورحمة اهلل. .. السالم عليكم ورحمة اهلل )

تباركالت يالا   ,ومنك السالم ,اللهم أنت السالم :) ويستغفر اهلل ثالثا ويقول  

له الملك وله الحمالد  ,  ذا الجالل واإلكرام ال اله إال اهلل وحده ال شريك له

وال معطالالي لمالالا , هالالم ال مالالانع لمالالا أعطيالالت الل, وهالالو علالالى كالالل شالاليء قالالدير 

ال حالول وال قالوة إال بالاهلل, ال الاله إال     ,وال ينفالع ذا الجالد منالك الجالد     , منعت

ال الاله إال  , اهلل وال نعبد إال إياه, له النعمة وله الفضل وله الثنالاء الحسالن  

 (اهلل, مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

ويقول , ويكبره مثل ذلك, لكويحمده مثل ذ, ويسبح اهلل ثالثا وثالثين

لالاله الملالالك ولالاله   , ال الالاله إال اهلل وحالالده ال شالالريك لالاله    : ) تمووام المائووة  
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وقول هوو اهلل   , ويقرا آية الكرسوي (.  وهو على كل شيء قدير, الحمد

 .بعد كل صالة, وقل أعوذ برب الناس, وقل أعوذ برب الفلق, احد 

, ة الفجور ثالث مرات بعد صوال , ويستحب تكرار هذه السور الثالث 

لورود الحديث الصحيح بذلك عون النبوي صولى اهلل    , وصالة المغرب

عليه وسلم كما يستحب أن يزيد بعد الوذكر المتقودم بعود صوالة الفجور      

لاله الملالك   , ال الاله إال اهلل وحالده ال شالريك لاله    :) وصالة المغرب قول 

عشوور موورات ( ولالاله الحمالالد يحيالالى ويميالالت وهالالو علالالى كالالل شالاليء قالالدير

 .نبي لثبوت ذلك عن ال

وان كووان إمامووا انصوورف إلووى النوواس وقووابلهم بوجهووه بعوود اسووتغفاره     

اللهالالم أنالالت السالالالم ومنالالك السالالالم تباركالالت يالالاذا    :) وبعوود قولووه , ثالثووا

كموا دلوت علوى ذلوك     , ثم يأت باألذكوار الموذكورة   (.  الجالل واإلكرام

 –رضوي اهلل عنهوا    –عائشوة   ثمنهوا حودي  أحاديث كثيرة عن النبي 

 .وكل هذه األذكار سنة وليست بفريضة .  في صحيح مسلم

ويستحب لكل مسلم ومسلمه أن يحافظ على اثنتوي عشوره ركعوة فوي      

وثنتووان بعوودها, وثنتووان بعوود  , وهووي أربووع قبوول الظهوور , حووال الحضوور

ألن , وثنتوان قبول صوالة الصوبح    , وثنتان بعد صالة العشواء , المغرب

فوي صوحيح    وقود ثبوت  . كان يحوافظ عليهوا وتسومى الرواتوب      النبي 

مالن  :) أنوه قوال   عون النبوي   -رضوي اهلل عنهوا    –مسلم عون أم حبيبوه   

صلى اثنتي عشالره ركعالة فالي يوماله وليلتاله تطوعالا بنالي لاله بيتالًا فالي           

وقوود فسوورها اإلمووام الترمووذي فووي روايتووه لهووذا الحووديث بمووا   ( . الجنالالة

 .ذكرنا 

يتورك سونة الظهور والمغورب والعشواء      , أما في السوفر فكوان النبوي    

ولنووا فيووه أسوووة حسوونه لقووول اهلل   , علووى سوونة الفجوور والوووتر   ويحووافظ

صلوا ) وقوله ( لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنه ( سبحانه 

على نبينا محمد بون   و... واهلل ولي التوفيق (  كما رأيتموني أصلي

 .عبد اهلل وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين 

 
 


