
 0558396006/  الجو           www.mta.sa              ة التحاضير الحديثةمؤسس
 

 1 

 

 

 

 

 
 تلخيص مادة

 الفقه والسلوك
  المتوسط األولللصف 

 الفصل الدراسي األول
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
سر             ثةي ضير الحدي طالب،  مؤسسة التحا نا ال ضع ألبنائ هد المتوا هذا الج كم  قدم ل أن ت

ا أنه علم   ،ل الدراسي وتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعةوذلك لإلسهام في زيادة التحصي

  ال يغني عن الكتاب المدرسي.

 تلخيص جميع المواد

 مقررات( -بتدائي ومتوسط وثانوي فصليا)

 

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخص، منها:

  نوع من التفصيل الجيد، دون الواردة بالكتاب الدراسي، بالموضوعات اإللمام بكل

 اختصار مخل أو تطويل ممل ال فائدة فيه.

  تسليط الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درس، مع التمييز بين العناوين

 الرئيسية والعناوين الفرعية.

 .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

 خرائط المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها. إدراج بعض الصور التوضيحية و 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق

 

أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا الملخص نسألكم باهلل العلي العظيم بأال تبيعوا هذا 

 .التلخيص ا لحقوقنا فيوذلك حفظ   ،نترنتوموافقتنا وأال تنشروه على صفحات اإل

 وكل محتوياته.التلخيص ال نحل لكم بيع هذا  ❖

 ثمنه. واإذا لم تدفعالتلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.التلخيص ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا  ❖

 :قوله تعالى تذكر ❖

َ َيْجَعلْ لَُه َمْخَرج  ))    ((ا، َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ َوَمْن َيتَِّق هللاَّ
=================================== 

 مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية
 الرابط ىعل الكتروني  إللشراء 

www.mta.sa 

  و االتصالأ

0555107025 

0558396004  

0558396006 

http://www.mta.sa/
http://www.mta.sa/c
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 الفقه في مقدمة   :األولي الوحدة

 

 
 

 عمليةمعرفة األحكام الشرعيّة ال
 

 
 مثل الصالة.  تاركه ويعاقب فاعله يثاب ما: واجب

 مثل السواك. تاركه وال يعاقب ما يثاب فاعله: مستحب
 مثل شرب العصير. يعاقب تاركه فاعله، وال ما ال يثاب: مباح

 .بالصالة التثاؤبمثل   تركه على ويثاب فعله، على يعاقب ال ما: مكروه
 مثل عقوق الوالدين. فاعله تاركه،ويعاقب يثاب ما: محرم

 

 
 

 القران  .1
 الحديث .2

 

 

 

ا ِمنَ  َوأَنَزْلَنا: } قال هللا تعالي َماِء َماء  َطُهور   {السَّ
 

 
 .النجاسة وإزالة ث،الحد رفع
 

 
 في الطبخ  -2نستخدمه في الطهارة      -1
 غسل المالبس  -في الشرب       -3

  
  :الّطهور الماء

 .هو الذي لم يتغير بالنجاسة مثل مياه البحار

 :حكمه
 .شربواألكل وال يشرع استخدامه في الوضوء والغسل

 :الّنجس الماء

 .هو الذي تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة  مثل مياه البيارات
 :حكم الماء النجس  

  ال يجوز استعماله في الطهارة وال في غيرها

 :حكم استعمال آنية الذهب والفضة
 لذكر واالنثى يباح استعمال كل إناء طاهر ويستثنى من ذلك ما صنع من الذهب والفضة فال يجوز استعمالها ل

"ال تشربوا في آنية  :حذيفة بن اليمان رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال والدليل حديث
 "الذهب والفضة، وال تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في اآلخرة

 

  
ةِ  من تمنعُ  شرعا ، مستقذرة   أشياءُ  هي  الصالة ِصحَّ

 

 الطهارة  :الثاني  الوحدة

 أقسام الماء

 فوائد الماء

 الّطهارة

 الشرعية مصادراألحكام

 الشرعية األحكام

 النجاسة

 الفقه تعريف

http://www.mta.sa/
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 : الُحكمية النجاسة
 ديس إذا البول، والنّعل أصابه إذا الثوب :أمثلته نمو نجسة فتصبح النجاسات، عليها بعض ويقع طاهرة   أشياء  

 .رائحته وتغيّرت حيوان فيه مات إذا والماء الغائط، بها

 : العينية النجاسة
  .والميتة والكلب، والغائط، البول،: أمثلته ومن تطهيرها اليمكن بذاتها نجسة   أشياء  

 

 
 :المغلّظة النجاسة

 .الكلب فيه َولَغَ  ما نجاسة : مثل 
 .بالتراب أُوالهنّ  مرات سبع ُتغسل بأن :تطهيرها طريقة
 مرات، سبع يغسله أن الكلب فيه غَ َولَ  إذا أحِدكم إناءِ  ُطهور" :قال النبي أن هريرة أبي حديث: ذلك دليل

 "أُوالهّن بالتراب
 المخفَّفة: النجاسة

 .ونحوه الثوبَ  أصاب إذا الطعام يأْكل لم الَّذي الّرضيع الصبي بول :مثل
 .َعْصر   أو َفْرك   إلى يحتاج وال يغمَرها، حتى الماء عليها يرشَّ  أن: تطهيرها طريقة
 فنضحه بماء فدعا ثوبه، على فبالَ  الطعام، يأكل لم صغير بصبي أُتي" :النبي أن عائشة حديث :ذلك دليل
كر الرضيع ببول خاص   الحكم وهذا."يغسله ولم ثوبه، على  .األنثى دون الذَّ

طة: النجاسة  المتوسِّ
 . ثوب ونحوهما أو األرض على وقعت إذا النجاسات؛ وغالب وغائطه اآلدمي بول :مثل

 وسائل من غيره أو بالماء محلها ، وتنظيف -ِجْرم لها كان إذا - سةالنجا ِجْرم بإزالة :تطهيرها طريقة
 .تعالى هللا شاء إن اآلتية الفقرة في بيان لهذا مزيد وسيأتي الحديثة، التنظيف

 
 إذا كان للنجاسة جرم يزال أوال  ثم يصب على موضعه ماء حتى ال يبقى لها أثر. :األرض المتنجسة
  يغسل بالماء ويفرك ويعصر.: الثوب المتنجس

 : بالدباغ.جلد الميتة
 بإضافة ماء كثيرا  ووسائل التنقية الحديثة. :الماء المتنجس 

 : يغسل بالماء أو بالمنظفات الحديثة ويفرك حتى تزول النجاسة تطهير السجاد المتنجس
 ء الحياة : يطهر بالدباغ إذا كان الحيوان طاهرا أثناتطهير جلد الميتة

 
إذا علم الشخص بوقوع نجاسة في شيء لكنه نسي ولم يستطيع تحديد مكان النجاسة فإنه يلزمه أن تغسل ما 

 يتيقن بغسله زوال النجاسة.
 

 

على ذلك ان  لوالدليوغيرهما.. ول الحيوان مأكول اللحم وروثه طاهر مثل الغنم واإلبل والحمام واألرنبب
 .( أصلي في مرابض اإلبل قال نعمالرسول صلى هللا عليه وسلم سئل ) 

 

ال يأتي البراز "يستحب: االبتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة  لحديث جابر أنه كان صلى هللا عليه وسلم  -1
 "حتى يغيب فال يرى

 " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" "  هللا باسملدخول " وأن تقول عند ا  -2
 وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الحمام واليمنى عند الخروج -3 

ما يستحب عند قضاء 
 الحاجة وروثه

حكم بول الحيوان الماكول 
 وروثه

 خفاء موضع النجاسة

 األشياء تطهير طرق
 المتنجسة

 درجات النجاسة

 سامهاقأ 

http://www.mta.sa/
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 ستر العورة عن الناس أثناء قضاء الحاجة.لحديث معاوية ) احفظ عورتك ( 

فإ فإن التنزه عن إصابة النجاسة لثوبه أو بدنه  بول  من ال هوا  يه وسلم " تنز قال صلى هللا عل شيء غسله  صابه  ن أ
 عامة عذاب القبر منه 

 
لة وال -1 ستقبلوا القب فال ت غائط  يتم ال يه وسلم " إذا أت استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة قال صلى هللا عل

 وا أو غربوا تستدبروها ببول وال غائط ولكن شرق
 .قضاء الحاجة في طريق الناس.لحديث ) اتقوا الالعنين ( 2
 (  التبول في الماء الراكد لحديث ) نهى النبي صلى هللا عليه وسلم أن تبال في الماء الراكد-3

 
حدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال يتمسح مس الفرج باليد اليمنى أو االستنجاء واالستجمار بها.لحديث ) ال يمسكن أ -1

 من الخالء بيمينه ( 
 .الكالم حال قضاء الحاجة.لحديث ) أن رجال مر على النبي وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه (-2

 
 :االستنجاء هو

 إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء 
 االستجمار هو:

 من السبيلين بغير الماء كاألحجار  والمناديل  إزالة أثر الخارج 
 الحكمة من مشروعيتهما 

 إزالة النجاسة والحرص على الطهارة 
 شروط ما يستجمر به:

         أن تكون مباحا 
     أن تكون طاهرا 
 كون منظفا     أن ت 
  أال يكون عظما وال روثا 
   أال يكون بشيء محترم 

 
  .أفضل ويجوز االكتفاء باالستجمارستنجاء أفضل من االستجمار والجمع بينهما اال

 :بشرطين
 أال يتعد البول والغائط الموضع المعتاد لخروجه  (1

  أن تكون االستجمار بثالث مسحات فصاعدا (2

 حكم االكتفاء باالستجمار

 أحكام االستنجاء واالستجمار

 ما يكره  عند قضاء الحاجة

 ما يحرم عند قضاء الحاجة

 ما يجب عند قضاء الحاجة

http://www.mta.sa/
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 الوضوء :ةالثالث الوحدة

 
 الصالة. 
 الطواف. 
  .مس المصحف 

 
عند كل حال عن ثوبان رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) ال يحافظ على الوضوء  -1 

 إال مؤمن (.
إذا أتيت عند النوم عن البراء بن عازب رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )  -2 

 ( مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة
 .(  إني كرهت أن أذكر هللا إال على طهرذكر هللا ) لحديث )  -3

  
محبة هللا للمتطهرين، أنه عالمة ألمة محمد صلى هللا عليه وسلم، أنه فيه تكفير للذنوب والخطايا، فيه رفع 

 ء. للدرجات، كما أن أهل الجنة يحلون يوم القيامة باألساور على مواضع الوضو

 
 يقول باسم هللا 
  يغسل كفيه ثالث مرات 
  يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ويستنثر يفعل ذلك ثالث مرات 
  يغسل وجهه ثالث مرات 
  المرفق ثالث مرات ثم اليسرى كذلكيغسل يده اليمنى من أطراف األصابع إلى.  
 مقدمه حتى يصل إلى قفاه  يبلل يديه بالماء ويمسح بهما رأسه يبدأ من 
 أذنيه بسبابتيه وظاهرهما بإبهاميه  يمسح 
  يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثالث مرات 
 .اليسرى كذلك 
 يقول بعد انتهاء الوضوء أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا عبده ورسوله. 

 
 النية (1
 الماء طهارة (2
 إلى البشرةِ  ماءِ ال صولَ  يمنع و ما زالة (3

 

 
 

  غسل الوجه  ومنه المضمضة واالستنشاق. 
 غسل اليدين مع المرفقين.  
 مسح الرأس ومنه األذنين. 
 غسل الرجلين مع الكعبين. 
  الترتيب 

 المواالة 
 

 
 

 قول المسلم عند ابتداء الوضوء ) باسم هللا يأن  (1
 الكفين ثالثا عند ابتداء الوضوء  غسل (2
 سوك        تال (3
 التيامن (4
 تخليل أصابع اليدين والرجلين  (5

 الوضوء سنن

 الوضوء فروض

 الوضوء شروط

 صفة الوضوء

 فضائل الوضوء

 األحوال التي يستحب فيها الوضوء 
 

 األشياء التي يجب  لها الوضوء

http://www.mta.sa/
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 كل خارج من السبيلين  (1
 مس الفرج باليد من غير حائل  (2
 النوم وما شابهه إال يسير النوم  (3
 أكل لحم اإلبل  ال لبنها وال مرقها  (4

 

 
 من صلى بغير وضوء ناسيا وجب عليه إعادة الصالة  (1
 يجب الحرص على إيصال الماء لجميع األعضاء الواجب غسلها  (2
 يجوز غسل أعضاء الوضوء مرة مرة  أو مرتين مرتين أو ثالثا ثالثا  (3
 من شك في غسل أحد أعضائه بعد انتهاء الوضوء لم يلتفت إلى هذا الشك (4

 

 
 

    لسواكا:   الوحدة الرابعة

 

  
 .واللّسان األسنان، واللَّثة، تنظيف في مقامه يقوم ما أو أراك، عود استعمال

  
سنة مؤكدة أمر به النبي صلى هللا عليه وسلم وحث عليه في أحاديث كثيرة منها قوله صلى هللا عليه وسلم ) 

( وعن أنس رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى  لى أمتي ألمرتهم بالسواك في كل صالةلو ال أن أشق ع
 (. السواكأكثرت عليكم في هللا عليه وسلم ) 

   
 ."للرب مرضاة   للفم، مطهرة   الّسواكعن عائشة قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم " 

 
حديث )  لوال أن أشق على أمتي المرتهم بالسواك عند كل وضوءلحديث ) اعند الوضوء صالة، ل لى ال يام إ لوال (  والق

يه وسلم ( عند االنتباه من النوم لحديث )  أن أشق على أمتي المرتهم بالسواك مع  كل صالة كان الرسول صلى هللا عل

 السواك فيها يتأّكد التي الحاالت
 

 الوضوء أحكام

 الوضوء نواقص

 فوائد السواك

 حكم السواك

 تعريف السواك

http://www.mta.sa/
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فم( عند قإذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك  حة ال ير رائ نزل، وعند تغ خول الم  قال صلى هللا )راءة القرآن وعند د
 .(عليه وسلم السواك مطهرة للفم

 
 أن تفقد عود اآلراك الذي هو أفضل ما يتسوك به  فيستعمل ما تقوم مقامه من أعواد الشجر بحيث اليضر. 
 ه الحالة ال بأس من تنظيف األسنان بكل ما يحقق المقصودأن تفقد ما تقوم مقام عود اآلراك وفي هذ. 

 

 استخدام الفرشاة والمعاجين  الحديثة 
ته، كما النبي هدي من الّسواك ألن عنه، تغني ال أنها المشروعية إال في الّسواك حكمَ  لها  اصطحاب يمكن وسنَّ

 حين. كل في الّسواك
 

 
 

    المسح على الحوائل :   الوحدة الخامسة
 

 :قال رضي هللا عنهم عّسال بن صفوان عن
 أيام، ثالثة ننزعها وال أخفافنا على نمسح أن مسافرين، كنا إذا يأمرنا صلي هللا عليه وسلم  هللا رسول كان"

 ".جنابة من إال ونوم؛ وبول   غائط من
  :الخفّ 

 .ونحوهما القطن أو الّصوف من القدمين على ُيلبس ما
 :الجورب

 .ونحوه الجلد من قدمينال على ُيلبس ما

 
 .والجوربين الخّفين على المسح يجوز

 

  
 الطهارة كمال بعد يلبسهما أن 
 .أن يسترا الّرجلين مع الكعبين 
 أن يكونا طاهرين 
 ن يكون المسح في المدة المحددة 
 أن يكون المسح 

 فقد السواك له حالتان

 هماعلي المسح حكم

 عليهما المسح شروط

http://www.mta.sa/
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 في الوضوء دون الُغْسل. 
 

 

 
 يوم وليلة للمقيم، وثالثة أيام بلياليهم للمسافر وتبدأ المدة من أول مسح بعد حدث. 

  
 أسفل يمسح وال .واحدة مرة ساقه إلى قدميه أصابع من )أعالهما( الجوربين ظاهر بالماء، ويمسح يده يبلّل 

 الجوربين،

 
 مدة المسح انتهاء 
 خلع الجوربين أو أحدهما 
  .حصول الحدث األكبر 

 

 
 

 : ما يشد على الكسر من جبس أو أعواد ونحوهما. الجبيرة
 : ما يلصق على الجرح ونحوه للتداوي. اللصوق
 . ا من قماش ونحوه للتداوي: ما يعصب به الجرح أو الرض أو الحرق وغيرهالعصابة

 
  :حكم المسح عليها 

 بقائها، إلى محتاجا   مادام الُغسل وفي - الوضوء أعضاء أحد كانت على إذا - الوضوء في عليها المسح ويجب
 ال. أم على طهارة لبسها أكان وسواء

 :كيفية المسح على الحوائل 
فإنك تغسل ما حوله وتمسح على الحائل من  إذا أردت أن تتوضأ وعلى بعض أعضائك أحد الحوائل الثالث

 .ءجميع جوانبه مع مالحظة أنه ال يحتاج إلى مسح ما زاد على أعضاء الوضو
 

 المسح على الجبائر  والعصائب واللصوق
 

  المسح مبطالت

  المسح كيفية

  المسح مدة
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 التيمم:   الوحدة السادسة

 

 
 

 .الطهارة بقصد الطاهر بالّصعيد والكفين الوجه مسح

 
 استعماله على القدرة عدم أو الماء، فقد عند والغسل الوضوء عن بدال   التيمم يجب
 

 :الدليل

ا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم  :تعالى قال ب  ا َطيِّ ُموا َصِعيد   .( َوأَْيِديُكمْ َفلَْم َتِجُدوا َماء  َفَتَيمَّ

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) أعطيت خمسا لم يعطهن  أحد قبلي.......

 
 

 التيسير والتخفيف 

 
 عند عدم وجود الماء، -1

وعند العجز عن استعمال الماء وعند خوف الضرر باستعمال الماء ) مثل المريض الذي لو -2

 استعمل الماء زاد مرضه، 

 
 .ماهما لتخفيف الغبار عنهخينفوة واحدة، أن تضرب التراب بيديه ضرب .1

 يمسح وجهه بهما مرة واحدة .2

 اهر اليمنى بباطن اليسرىيمسح ظاهر كفيه يمسح ظ .3

 اليمنى. كّفه اليسرى بباطن كّفه ظاهر يمسح .4

 
   النية 

   عدم الماء أو عدم القدرة على استخدامه 

  طهارة التراب 

  
 مسح الوجه     (1

 مسح الكفين  (2

 
 وجود الماء أو القدرة على استعماله  (1

 انتقاض الطهارة  (2

  
 .يصلي على حسب حاله وال يلزمه الوضوء وال التيمم لعدم القدرة عليهما 

 .(حرجوما جعل عليكم في الدين من قال تعالى )  

 حكمه

حكم العاجز عن استعمال الماء 
 والتراب

 مبطالت النيمم

 فروض التيمم

 شروط التيمم

 صفة التيمم

مالحاالت التي يشرع فيها التيم  

 الحكمة من مشروعية التيمم

 التيّمم تعريف
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 واإلقامة األذان :السابعة الوحدة

 

 أعناقا   الناس أطولُ  "المؤّذنون يقول صلي هللا عليه وسلم  هللا رسول سمعت :قال رضي هللا عنهم معاوية عن
 "القيامة يوم

 
 

 : اإلعالم بدخول وقت الصالة بذكر مخصوص. األذان شرعا
 عالم بالقيام للصالة بذكر مخصوص. : اإلاإلقامة شرعا

 

 
 .كفاية على جماعة الرجال وذلك للصلوات الخمس المفروضة فقط فرض 
 

  
يؤذن حديث مالك بن الحويرث رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )  إذا حضرت الصالة فل

 .( حدكم وليؤمكم أكبركملكم أ

  
قت شرع األذان في السنة األولى من الهجرة وذلك ألن الحاجة إلى وضع عالمة ت خول و يع د ها الجم عرف ب

 الصالة.

 
 "ع التأذينوله ضراط حتى ال يسم إذا نودي للصالة أدبر الشيطان"قال صلى هللا عليه سلم  -1
 

  
 أن تضع أصبعيه في أذنيه 
  يؤذن أول الوقت 
  االلتفات في الحيعلتين يمينا وشماال 
  أن تكون ذا صوت حسن 

 سنن اآلذان

 فضل اآلذان

 كيف شرع اآلذان

 الدليل

احكمهم  

 تعريف اآلذان واإلقامة
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 أن تكون المؤذن ذكرا  (1
 أن تكون اآلذان مرتبا  (2
 أن تكون اآلذان متواليا  (3
 ت قخول الوأن تكون اآلذان بعد د (4
 

  
 أن تقول مثل ما يقول المؤذن 

 أن تصلي على النبي صلى هللا عليه وسلم 
أن تقول بعد الصالة على النبي ) اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة 

 والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته (
 لنفسه بعد ذلك بما شاء  أن تدعو -4

 
 

  :حكم الخروج من المسجد بعد سماع اآلذان
يحرم على المسلم الخروج من المسجد بعد سماع اآلذان واسثنى العلماء من ذلك من يخرج لحاجة أأو ينوي 

 الرجوع 
 :حكم اآلذان عند الجمع بين صالتين 

مة لحديث لما جمع النبي صلى هللا عليه وسلم في عرفة أذن ثم أقام فصلى      يؤذن آذان واحد وكل صالة إقا
 .الظهر ثم أقام فصلى العصر ( 

 

 
 

 

 وفضلها الصالة منزلة:  الثامنة الوحدة

 

 
 أفضل األعمال 
 ،الركن الثاني من أركان اإلسالم 
  عمود الدين 
 الفاصل بين اإلسالم والكفر . 

 مكانة الصالة في اإلسالم

 أحكام اآلذان

األذانما يسن عند سماع   

 شروط اآلذان
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  نور لصاحبها وكفارة للخطايا 
  .سبب لدخول الجنة 

  
 .ليكون المسلم على صلة دائمة بربه (1
 .رمز لوحدة المسلمين وتماسكهم  (2

 
  يؤمر بها الصغير أذا بلغ سبع سنين 
 سنين  يضرب عليها إذا بلغ عشر 
  ( ينهم قال صلى هللا عليه وسلم قوا ب شر وفر ها لع ضربوهم علي مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء يبع سنين وا

 .(مضاجع في ال
  ثم تكون واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى 
  ( وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعينقال تعالى .)  

 
 .من ترك الصالة متعمدا  تهاونا  منه وكسال  فقد كفر

 
كذب هلل ولرسوله "من قال إن الصالة ليست واجبة علينا فإنه تعلم  كافر م هو  كاره ف ستمر على إن فإن ا إن كان جاهال 

 " صلى هللا عليه وسلم وإلجماع المسلمين

  
قال تعالى ) إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ( و قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )العهد الذي بيننا وبينهم 

 الصالة فمن تركها فقد كفر(.
 

  
 ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صالتهم خاشعون)  سبب الفالح في الدنيا واآلخرة 
 لذنوب كفارة ل 
  روح الصالة ولبها 

  
صرف وما كتب له عشر إن الرجل لينعن عمار بن ياسر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )  

 ((نصفها  ،ثلثها ،ربعها ،خمسها ،سدسها ،سبعها، ثمنها ،تسعها ،صالته
 دبر األذكار يعين على فهم آيات هللا ويعين على ت

 أن من لم يخشع في صالته ينقص أجره ,ويزيد العبد قربا من هللا 

  
 استحضار عظمة هللا  -1
 استحضار اإلنسان فقره بين يدي هللا  -2
 التطهر وإسباغ الوضوء  -3
 الصالة بطمأنينة وتأن  -4
 الحضور المبكر للصالة  -5
 تدبر معاني اآليات والذكر والتوبة -6

 

 

 
اَلَة َتْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكرِ } تعالى قال  {إِنَّ الصَّ

 األسباب المعينة على الخشوع

 أهمية الخشوع

 فضل  الخشوع في الصالة

 أثر الصالة في حياة الفرد والمجتمع

 حكم الذي ينكر وجوب الصالة

 حكم تارك الصالة

صالةحكم ال  

 الحكمة من مشروعية الصالة

 فضل الصالة

 والمجتمع الفرد حياة في الصالة أثر
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  الصالة إلى المشي آداب
 هللا، بيوتِ  من بيت   إلى مضى ثم بيته، في تطّهر من"» :قالصلي هللا عليه وسلم   النبي أن هريرة أبي عن

، تحط   إحداها طواتهخ كانت هللا، فرائض من فريضة ليقضي  " درجة   ترفعُ  واألخرى خطيئة 
 الصالة في أجرا   الناس أعظمَ  إن "صلي هللا عليه وسلم هللا رسول قال :قال ي رضي هللا عنهمموس أبي عن

 "فأبعده َمْمشى أبعُدهم
ا، إليها الخروج  الوضوء إسباغ مع متطهر 

 : الصالة انتظار آداب
لَِميِّ  َقتاََدةَ  أبي عن  يجلس" أن قبل ركعتين فليركع المسجد؛ أحُدكم دخل إذا" هللا رسول قال :قال السَّ
 

 
 
 الحديث في§ لقوله صالتي، في تعالى،خاشعا   هللا يدي بين وقوفي مستشعرا   القبلة، مستقبال   أقف (1

 )2 فكّبر القبلة استقبل الوضوء،ثم فأسبغ الصالة إلى قمتَ  إذا : »هريرة أبو رواه الذي
 أكبر هللا» :اإلحرام،وأقول تكبيرة مكبرا   أواألذنين، المنكبين حذو يدي أرفع ثم (2
سغ اليسرى على اليمنى كفِّي أضع ثم (3   باليمنى اليسرى أقبض والساعدأو ) ( والر 
 اللهم سبحانكاالستفتا " دعاء أقول ثم خشوع، بكل سجودي مكان إلى نظري وأجعل رأسي، أخفض (4

َك، وتعالى اسمك، وتبارك ك،وبحمد  "غيرك إله وال َجد 
 ،الفاتحة أقرأ ثم ً  «. الرحيم الرحمن هللا بسم الرجيم، الشيطان من باهلل أعوذ» :سّرا ذلك بعد أقول (5

 .القرآن من تيسر ما من آيات أو سورة، بعدها أقرأ ثم .)آمين(  :عقبها وأقول
ا يدي أرفع ثم (6  أكبر هللا» :للركوع، وأقول مكبر 
 وأقبض األصابع، مفرجتي الركبتين، على اليدين وأجعل ظهري، حيال رأسي يكون الركوع وفي (7

 .أكثر أو مرة « العظيم ربي سبحان» :وأقول عليهما،
 .)والمنفرد اإلمام يقولها( حمد لمن هللا سمع» :وأقول يدي رافعا   الركوع من أرفع ثم (8
 شيء من شئت ما وملء بينهما، ما وملء ض،األر وملء السموات ملء الحمد ولك ربنا» :أقول ثم (9

 في فعلت كما صدري على يدي أضع أن أيضا   هنا ويستحب .)والمنفرد والمأموم اإلمام( :يقولها بعد
 .الركوع قبل قيامي

 .)واألنف الجبهة الكفين، الركبتين، القدمين،( السبعة األعضاء على ساجدا   وأخر   أكّبر ثم (10
 القبلة جهة إلى أصابعهما وأجعل كتفّي، أو أُذنيّ  حذو األرض على كفيَّ  أبسط سجودي وعند (11
، عن عضديّ  وأجافي األرض، عن ساعديّ  أرفع (12 ، عن وبطني جنبيَّ  ربي سبحان» :وأقول فخذيَّ

 .سجودي في الدعاء من وأُكثرُ  أكثر، أو مرة « األعلى
 وأجلس اليسرى، يقدمِ  أفترش أن :وهي االفتراش، جلسة وأجلس .مكبرا   السجود من رأسي أرفع (13

 .القبلة إلى أصابعها جاعال   اليمنى، وأنصبُ  عليها،
 رب ،لي اغفر رب :وأقول القبلة، إلى وأصابعهما مبسوطتين، ركبتيَّ  أو فخذيَّ  على يديَّ  وأجعل (14

 ".لي اغفر
 غير من لكن كاألولى بها وآتي ،مكبرا   الثانية للركعة أنهض ثم ،كاألولى الثانية أسجدو أكّبر ثم (15
 .استفتاح اءدع
 .)السجدتين بين الجلوس هيئة مثل( .األول للتشهد أجلس األوليين الركعتين من فرغت فإذا (16
، أو فخذيَّ  على يديَّ  وأجعل (17  بالوسطى وأحلق نِصَر،خوال الِخنِصرَ  اليمنى يدي من وأقبض ركبتيَّ
ابةَ  وأرفع اإلبهام، مع  .اليسرى اليد أصابع وأبُسطُ  .السبَّ
  السالم وبركاته، هللا ورحمة النبي أيها عليك السالم والطيبات، والصلوات هلل اتالتحي» :أقول ثم (18

 كانت فإن«. ورسوله عبده محمدا   أن وأشهد هللا إال إله ال أن أشهد الصالحين، هللا عباد وعلى علينا
 .أسلم ثم ،صلي هللا عليه وسلم النبي على بالصالة التشهد أتم مثال ، كالفجر ركعتين الصالة

ً   أقوم ركعتين من أكثر الصالة كانت وإن (19  وأفعل.الفاتحة فيها وأقرأ التكبير مع يدي وأرفع مكبرا 
 .الثانية الركعة في فعلت ما مثل الصالة بقية في

 الصالة صفة
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 أجلس أن :وصفته متوركا   األخير للتشهد أجلس ثم ،مكبرا   سجدة آخر من أرفع حتى صالتي أتم (20
 وأخرجها األيمن، ساقِي تحت اليسرى قدِمي وأجعل للقبلة، أصابعها جاعال   اليمنى، قدِمي ناصبا  
 اليمين جهة من

 آل وعلى محمد، على صلّ  اللهم" §: النبي على الصالة .وأزيد األول، التشهد في ورد ما وأقول (21
 آل وعلى محمد، على وبارك مجيد، حميد إنك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم، على صليت محمد،كما

 محمد،
 من بك أعوذ إني اللهم» :أقول ثم "مجيد حميد إنك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم، على باركت كما (22

 ثم « الدجال المسيح فتنة شر ومن والممات، المحيا فتنة ومن القبر، عذاب جهنم،ومن عذاب
 .شئت بما أدعو

 .كذلك يساري وعن « هللا ورحمة عليكم السالم» :قائال   يميني عن أسلم ثم (23

 

 
 

  

 شروط الصالة وأركانها وواجباتها :العاشرة الوحدة

 
 

 {إن الصالة كانت على المؤمنين كتبا موقوتا: } قال هللا تعالى
 

 

 أوالغسل الحدث بالوضوء الطهارة من (1
 اجتناب النجاسة (2
 دخول الوقت (3
 ستر العورة (4
 استقبال القبلة (5
 النية (6

 

 
 

 الفرض مع القدرة القيام في صالة (1
 تكبيرة اإلحرام (2
 قراءة الفاتحة (3
 الركوع (4
 .الرفع من الركوع (5
 االعتدال بعد الرفع من الركوع (6

 الصالة أركان

 الصالة صحة شروط

ذكار المشروعة بعد الصالةاأل  
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 األعضاء السبعة السجود على (7
  االعتدال من السجود (8
 الجلسة بين السجدتين (9

 األخير الجلوس للتشهد (10
 األخير التشهد قراءة (11
 التسليم (12
 األركان نينُة في جميعالُطَمأ (13
 الترتيب بين األركان (14

 
 

 اإلحرام تكبيرة غير التكبرات جميع (1
 في الركوع«سبحان ربي العظيم »قول:  (2
 في الرفع من الركوع، لإلمام والمنفرد« سمع هللا لمن حمده »قول:  (3
 في االعتدال من الركوع «ربنا ولك الحمد »قول:  (4
 في السجود« األعلى  ن ربيسبحا»قول:  (5
 السجدتين بين«رّب اغفر لي »قول:  (6
 التشهد األول والجلوس له (7
 الصالة على النبي في التشهد األخير (8

 :الفرق بين أركان الصالة وواجباتها
 رجع التالية الركعة من محلّه إلى الوصول قبل ذكره ثم سهوا   المصلي تركه إذا :الركن
 .للسهو وسجد صالته أكمل ثم به، وأتى إليه
 الركعة وحلّت السابقة، الركعة فسدت التالية الركعة في محلّه إلى وصل قد كان وإن

 .للسهو ويسجد صالته يكمل ثم محلّها، التالية
 .صالته آخر في للسهو ويسجد إليه، يرجع ال فإنه سهوا   تركه فإذا :الواجب وأما

 :ركان والواجباتمن أحكام أأل
 

من أركان الصالة،  السجود ثم سجد مباشرة دون أن يقيم صلبه؛ فقد ترك ركنا  من رفع من الركوع أو  (1
 وهو الطمأنينة

على األعضاء  من رفع قدميه أثناء السجود كلِّه؛ فقد ترك ركنا  من أركان الصالة، وهو السجود (2
 السبعة.

لى ستة يسجد ع ال يجوز في السجود وضع إحدى القدمين فوق األخرى؛ ألنه في هذه الحالة إنما (3
 أعضاء ال على سبعة.

 

 ومبطالتها ومكروهاتها الصالة سنن: الحادي عشر الوحدة

 

 

 الصالة واجبات 
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 :الصالة سنن أحكام

 

 يثاب المصلي على فعلها وال يعاقب على تركها 
 .تركها عمدا  ال يبطل الصالة 
 .تركها ال يوجب سجود السهو 
 .نها  فعلها يكمل الصالة ويزيِّ

 :مكروهات الصالة
 لغير حاجةاالْلتَِفاُت  (1
 رفع البصر إلى السماء. (2
 تغميض العينين لغير حاجة. (3
 افتراش الّذراعين في السجود. (4
لَث م على الفم واألنف لغير حاجة (5  التَّ
 طعام يشتهيه الصالة حال مدافعة البول أو الغائط، أو بحضرة (6
ف الهات اعة أوالسمثل: الحركة لغير حاجة، والعبث ب العبث؛ وهو فعل ما ينافي الخشوع واالطمئنان، (7

 وفرقعة األصابع وتشبيكها. المحمول والثوب والغترة واللحية،
 أو وضع األصابع فقط. وضع اليدين في السجود على األرض على هيئة القبضة، (8
 :الصالة مكروهات أحكام
 فعلها ينقص ثواب الصالة. (1
 اجتنابها يكمل الصالة ويزيِّنها. (2
 فعلها عمدا  ال يبطل الصالة. (3
 ال ُيشرع له سجود السهو. فعلها سهوا   (4

 
 :مبطالت الصالة
 األكل والشرب 
 د السالم قبل اإلمام  تعم 
 .ِحُك والَقْهَقَهُة  الضَّ
 .الكالم الخارج عنها 
 تعّمد زيادة ركن أو ركعة 
 الحركة الكثيرة المتوالية من 
 .غير جنس الصالة لغير حاجة 
 د ترك أحد أركانها أو واجباتها  تعم 
 ا، واالنحراِف  كانتقاض الوضوء، وكشِف العورة حَد شروط الصالة،اإلتيان بما ينافي أ عمد 

 القبلة لغير ضرورة، وقطِع النية. الكثير بالبدن عن
 أحكام مبطالت الصالة:

ا يبطل الصالة، (1  ويوجب إعادتها. فعلها عمد 
ا ال ُيبطل الصالة (2  .فعلها سهو 
 مبطالت الصالة. وجوب الحذر من فعل (3
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