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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   ،حصيل الدراسي وتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعةوذلك لإلسهام في زيادة الت

  ال يغني عن الكتاب المدرسي.

 تلخيص جميع المواد

 مقررات( -بتدائي ومتوسط وثانوي فصليا)

 

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

  بنوع من التفصيل الجيد، دون الواردة بالكتاب الدراسيالموضوعات 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 

 ة وخرائط المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها. إدراج بعض الصور التوضيحي 

 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.يص التلخال 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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 واإلقامة األَذان :األولي الوحدة

 األَذان :األول  الدرس

 
 اإلعالم بحضور الصالة 

 حكم األذان:
 األذان للصلوات الخمس فرض كفاية على الرجال 

 المراد بفرض الكفاية :
 الواجب الذي إذا قام به البعض سقط  اإلثم عن 

 فضل األذان:
} ال يسمع مدى صوت عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 المؤذن جن وال إنس  وال شيء إال شهد له يوم القيامة {.
 جمل األذان:

أشهد أن  –أشهد أن محمدا رسول هللا  –أشهد أن ال إله إال هللا  –هللا  اكبر هللا أكبر أشهد أن ال إله إال هللا 
 محمدا رسول هللا  ...

 ما يزاد في أذان الفجر :
 حي على الفالحيسن زيادة جملتين بعد 

 األذان سنن :الثاني  الدرس

 
  أن يكون قائما 
 أن يكون متطهرا 
 استقبال القبلة 
 ل أصبعيه السببتين في أذنيهجع 

  
 هلل أن يقول مثل ما يقول المؤذن إال في لفظ  حي على الصالة فيقول:ال حول وال قوة إال با-1
 عند قول المؤذن في صالة الفجر الصالة خير من النوم فإنه يقول مثله -2

  
  أن يصلي على النبي صلى هللا عليه وسلم 
  يقول الذكر الوارد عن النبي  صلى هللا عليه وسلم 

  
 صين على المبادرة إلى المسجد بعد األذان كان السلف الصالح  رحمهم هللا تعالى حري

 معاني جمل األذان :الثالث  الدرس

 الجملة األولى ) هللا أكبر (
 .معناها هللا عز وجل أعظم وأكبر من كل شئ

 من أثار هذا المعنى في حياتنا اليومية 
 ا بها ودعانا إليهان كل شيء أمرنأبادر إلى الصالة وال أنشغل عنها  بغيرها  ألن هللا الذي هو أكبر م. 
  عز وجل الذي هو أكبر من كل شيئأخشع في الصالة ليقيني أني بيني يدي هللا. 

 الجملة الثانية  ) أشهد أن ال إله إال هللا  (
 ا انه ال معبود بحق إال هللا.معناه

 من أثار هذا المعنى في حياتنا اليومية 
 ا يحبه هللا عز وجلال أعمل إال ممحبة هللا عز وجل فوق محبة  كل أحد ف. 
 عبادة هللا عز وجل وحده. 

المبادرة إلى المسجد بعد 
 األذان

 بعد انتهاء  األذانما يسن 

 األذان عند سماع ما يسن 

 ما يسن للمؤذن

 تعريف األذان

http://www.mta.sa/
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 الجملة الثالثة   ) أشهد أن محمدا رسول هللا(   
 .وزجر وأال يعبد هللا إال بما شرعمعناها : كما درسنا سابقا طاعته فيما آمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه 

 من أثار هذا المعنى في حياتنا اليومية 
 النفس والوالدين  والناس أجمعين.  عليه وسلم أكثر من محبةمحبة الرسول صلى هللا 

 طاعته صلى هللا عليه وسلم واالقتداء به. 
 الجملة الرابعة  ) حي على الصالة  (

 .ألدائها في المسجد مع الجماعةمعناها أقبلوا على المسجد  حيث ينادى 
 أثار هذا المعنى في حياتنا اليومية 

 مع الجماعة لى المسجد ألداء الصالةإجابة المؤذن بالذهاب إ. 
  اآلخرين على  المبادة إلى الصالةحث. 

 الجملة الخامسة   ) حي على الفالح (
 .الذي هو الفوز بالنعيم في الجنة معناها اإلقبال على الصالة ألن الصالة هي التي يتحقق بها الفالح

 أثار هذا المعنى في حياتنا اليومية 
 تكون في  طاعة هللا ما اليقين بأن السعادة إن. 
 عانة  بالصالة في أمورنا الهامةاالست.   

 مفهوم  جملة ) الصالة خير من النوم ( 
  الصالة أكثر نفعا وخيرا من النومأن. 
  المعنى العظيم في حياتنا اليوميةأثار هذا. 
 الحرص على صالة الفجر جماعة في المسجد. 

 

   اإلقامة :الرابع  الدرس

 

  
 اإلعالم  بالقيام إلى الصالة المفروضة 

 

  
 اإلقامة للصلوات الخمس فرض كفاية على جماعة الرجال 

 

  
  هللا اكبر  هللا اكبر 
 أشهد أن ال إله إال هللا  
  أشهد ان محمدا رسول هللا 
  حي الصالة 
 ى الفالح حي عل 
  قد قامت الصالة 
   قد قامت الصالة 
  هللا اكبر هللا اكبر ال إله إال هللا 

  
  المبادة إلى الصالة لمن داخل المسجد 
  المشي  في سكينة ووقار لمن في الطريق 
 الدخول في صالة النافلة الدخول إلى الصف وعدم. 

اآلداب المشروعة عند 
 سماع اإلقامة

 جمل اإلقامة

 حكم اإلقامة

 اإلفامة عريفت

http://www.mta.sa/
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 ي إلى الصالة وانتظارهاآداب المش :الثانية الوحدة

   آداب انتظار الصالة :األول  الدرس

  
 يقول عند الخروج ) باسم هللا توكلت على هللا ال حول وال قوة إال باهلل (

  
 

-  

ثم مشي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: ته  في بي ) من تطهر 
حداهما ته إ نت خطوا ئة  واألخرى  إلى بيت من بيوت هللا  ليقضي فريضة من فرائض هللا كا حط خطي ت

 .ترفع درجة (
 نذهب  إلى المسجد بسكينة ووقار 

سمع: }  عن النبي صلى هللا عليه وسلم  قال عن أبي هريرة رضي هللا عنه لى إذا  مة فامشوا إ تم اإلقا
 .{ الصالة بالسكينة والوقار وال تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

سرى  سنة إذا دخلت  :ندخل المسجد بالرجل اليمنى ونخرج بالرجل الي من ال نس رضي هللا عنه  قال أ
 .المسجد أن تبدأ  برجلك اليمنى وغذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى

 .دخول المسجد والخروج منه لى دعاءالحرص ع
 .: اللهم افتح لي أبواب رحمتكيقول إذا دخل المسجد

 : اللهم إني أسالك من فضلك.المسجد خرج منيقول إذا 
 

    : آداب انتظار الصالةالثاني   الدرس

 

إذا دخل أحدكم المسجد ) عن أبي قتادة السلمي رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
 ( ليركع ركعتين قبل أن يجلسف
 صالة ركعتين قبل الجلوس األدب المستفاد من الحديث : 
 

  
المالئكة تصلي على أحدكم ما دام )  عن أبي هريرة رضي هللا عنه  قال :  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 (ر له  اللهم ارحمهقول اللهم اغففي مصاله الذي صلى فيه ما لم يحدث ت
 

  
  الصالة  
    قراءة القرآن 
      الذكر 
           الدعاء 
 

  
    اللعب في المسجد 
  الكالم 
              القهقهة 
  االكل والشرب 
  الحركة الكثيرة 
 

 ما ينبغي اجتنابه حتى تقام الصالة

 ما يمكن فعله حتى تقام الصالة

 فضل انتظار الصالة

 الذهاب إلى الصالة متطهرا ماشيا   -3

 الخروج إلى الصالة  مبكرا -2

 الحرص على دعاء الخروج من المنزل -1

http://www.mta.sa/
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 مكانة الصالة وحكمها :الثالثة الوحدة

   الصالة مكانة :األول  الدرس

  
 الصالة عماد الدين. 
 .صلة بين العبد وربه 

بني اإلسالم على خمس شهادة )   عن ابن عمر رضي هللا عنهما  قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
(فالصالة والحج وصوم رمضان أن ال إله إال هللا  وان محمدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة 

 هي الركن الثاني من أركان اإلسالم 

  
إن أول ما يحاسب به )  قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول –عن أبي هريرة رضي هللا عنه 

 ( وخسر  العبد يوم القيامة من عمله صالته فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإن  فسدت فقد خاب

  
 الصالة طمأنينة في القلب. 
 وراحة في النفس. 
 الصالة سبب لتكفير السيئات. 

 المحافظة على الصالة سبب للنجاة  يوم القيامة. 

    الصالةفرضية:   الثاني الدرس

 

  
ماء السابعة قبل هجرة النبي  صلى هللا عليه وسلم إلى فرضت الصالة ليلة اإلسراء والمعراج  في الس

 .المدينة

  
 .ى كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثىالصالة واجبة عل

  
 .مع الركعين{} وأقيموا الصالة  وآتوا الزكاة  واركعوا  قال تعالى

 

  
 إذا تم الصغير سبع سنوات فعلى  وليه يأمره بالصالة. 
 إذا بلغ عشر سنين وهو يتكاسل عن الصالة فعلى  وليه ان  يؤدبه عليها ويضربه على ذلك. 

 
ن من حافظ عليها نال الدرجات العظيمة وحاز رضا هللا وم الصالة ركن من أركان اإلسالم وتركها كفر 

 .تركها عرض نفسه للعقوبة الشديدة في اآلخرة

 حكم ترك الصالة

 صالة الصغير

 الدليل

 الصالة حكم

 تاريخ فرضية الصالة

 أثر الصالة

 أهمية الصالة

 مكانة الصالة

http://www.mta.sa/
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 صفة الصالة :الرابعة الوحدة

 ( 1)  الصالةصفة  :األول  الدرس

صلوا كما رأيتموني )  صلى هللا عليه وسلمعن مالك بن الحويرث رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
 .( أصلي

  
لقبلة رافعا يديه ممدودتي األصابع حتى تكون كفاه حذو منكبيه أو يحاذي بيديه أطراف يقوم للصالة ويستقبل ا

 .( ) هللا أكبراألذنين قائال 
 

  
 صفة الوضع وصفة القبض:

معتدال ويضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى ويضع  الرسغ والساعد على صدره قابضا يده  المصلي يقوم

 .يسرى بيده اليمنىال
 سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وال إله غيرك ثم يقول ،ينظر في قيامه إلى موضع سجوده

بعد  أن يقرأويسن  ،سورة الفاتحة ثم يقرأ بسم هللا الرحمن الرحيم وأعوذ باهلل من الشيطان الرجيم  ثم يقول
 .األولتين ويجهر بالقراءة إن كان إماما الفاتحة سورة أخرى أو بعض اآليات في الركعتين

والعصر وفي الثالثة  الظهر تيصالويسر بهما في  المغرب العشاء تيصالواألوليين في  ،في صالة الصبح 
 .صالة العشاءواألخريين من  ،صالة المغربمن 

 

    ( 2)  الصالةصفة :   الثاني الدرس

 

 
هللا )اءة الفاتحة وما تيسر من القرآن سكت سكتة خفيفة ثم رفع يديه ممدودتي األصابع قائال إذا فرغ من قر 

 (.أكبر
ويمكنهما   ،ويضع يديه على ركبتيه ،ويجعل كفيه حذو منكبيه أو يحاذي بهما أطراف األذنيين  ثم يركع 
ولكن  ،ض رأسه وال يرفعهويد ظهره ويبسطه وال يخف ،ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه هما،من

 مرات ثالث "سبحان ربي العظيم" ويقول في ركوعه:يجعله مساويا لظهره ويباعد مرفقيه عن جنبيه 

  
(  إذا كان إماما أو منفرداثم يرفع من الركوع رافعا يديه حذو منكبيه أو يحاذي بهما أطراف األذنين قائال ) 

 "حمدهسمع هللا لمن "
يقول وكفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى ويضع  الرسغ والساعد على صدره  ضعيو ،ثم يقف معتدال مطمئنا

 "ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء األرض وما بينهما  وملء ما شئت من شيئ بعدفي هذا القيام "

 
وهي:  الجبهة واألنف معا  والكفان  على األعضاء السبعة ويسجد "هللا أكبر"و يخر إلى السجود قائال 

ويضم أصابعهما ويوجههما إلى القبلة،  . فإذا سجد،اعتمد علي كفيه وبسطهماوالركبتان وأطراف القدمين
رض، ويجافي عضديه عن جنبيه، يجعلهما حذو أذنيه ويرفع ساعديه عن األ ويجعل كفيه حذو منكبيه وتارة

سبحان ويقول في سجوده: "  ،بعد فخديه عن ساقيه، ما لم يؤذ من بجانبه بفعل ذلكوبطنه عن فخديه، وي
 مرات  ثالث "ربي األعلى

  
 " هللا أكبر " ثم يرفع من السجود قائال

 ثم يجلس مطمئنا، فيفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، وينصب رجله اليمنى، ويستقبل بأصابعها القبلة.

 سادسا : الجلسة بيني السجدتين

 خامسا : السجود

الركوع رابعا : الرفع من  

 ثالثا : الركوع  

 القيام ثانيا:

 تكبيرة اإلحرام :أوال

http://www.mta.sa/
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رب أغفر "  :ويجعل يديه على فخذيه، أو ركبتيه مبسوطتين، واصابعهكا إلى القبلة، ويقول في هذه الجلسة
 ."لي

 
 ثم يكبر، ويسجد السجدة الثانية، ويصنع فيها ما صنع في السجدة األولي.

    ( 3)  الصالةصفة :   الثاني الدرس

 

 
 . "هللا أكبر" :قائال ،ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية

 .ما عدا دعاء االستفتاح ،ويصلي الركعة الثانية كصالته الركعة األولى

  
 فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد. 
 ويجلس مفترشا كما سبق بيني السجدتين. 
  أو ركبته اليمنىويضع كفه اليمنى على فخذه. 
  ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق اإلبهام والوسطى ويشير بإصبعيه السبابة ويبسط كفه اليسرى على

 .ويقرأ التشهد ،فخذه أو ركبته اليسرى

  
 (  هللا أكبر)  :إذا كانت الصالة ثالثية أو رباعية نهض بعد التشهد األول قائما قائال 
 كصالته الركعة الثانية ،ع يديه ممدودتي األصابع ويصلي الركعة الثاثة والرابعةونيرف. 
  الفاتحةسورة ويقرأ فيهما. 

  
 ثم يجلس متوركا في الصالة الثالثية والرباعية ويقرأ التشهد. 

  

 
 " "السالم عليكم ورحمة هللا لي يمينه وعلي يساره قائالع يسلم

 سنن الصالة ومكروهاتها:  الخامسة الوحدة

 سنن الصالة :  األول الدرس

 

 
  ال يوجد: السنن القولية 

 ذنين.، أو يحاذي بهما أطراف األحذو المنكبينرفع اليدين، ممدودتي األصابع، : السنن الفعلية
 

 
 

 دعاء االستفتاح: السنن القولية
 : السنن الفعلية

  وضع اليدين على الصدر 
 النظر إلى موضع السجود 

 

 

 ثالثا : الركوع 
 

 ثالث عشر : التسليم

 ثاني عشر : الطمأنينة في جميع األركان
 

 حادي عشر : التشهد األخير

 عاشرا  : الركعة الثالثة والرابعة

 تاسعا : الجلوس للتشهد  األول

 ثامنا : الركعة الثانية
 

 سابعا : السجدة الثانية

 ثانيا: القيام 

 أوال تكبيرة اإلحرام
 

http://www.mta.sa/
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 ما زاد على الواحدة في تسبيح الركوع: السنن القولية
 .، أو يحاذي بهما أطراف األذنينالمنكبين حذورفع اليدين، ممدودتي األصابع، : السنن الفعلية

 

 
 

 " بعد الركوعربنا ولك الحمد "ما زاد على قول: السنن القولية
 ، أو يحاذي بهما أطراف األذنين.حذو المنكبينرفع اليدين، ممدودتي األصابع، : السنن الفعلية

 

 
 

 ما زاد على الواحدة في تسبيح السجود: قوليةالسنن ال
 : السنن الفعلية

 .ضم أصابع اليدين وتوجيههما إلي القبلة 
 حذو المنكبين، أو يحاذي بهما أطراف األذنين. جعل اليدين 

 

 
 

 " رب اغفر لي قول ": السنن القولية
 االفتراش.: السنن الفعلية

 

 
 

 ال يوجد: السنن القولية
 : السنن الفعلية

 .االفتراش 
 .وضع الكف اليمنى علي الفخدين أو الركبة 

 

 
 

 ال يوجد: السنن القولية
 رفع اليدين ممدودتي األصابع عند التكبير.: السنن الفعلية

 

 
 

 يستعيذ باهلل من أربع. :ةالسنن القولي
 التورك: السنن الفعلية

 

 
 

 ومن تركه بطلت ركعتهال يسقط ال سهوا : الركن. 
 عليه سجود السهو ،ووجبومن تركه سهوا سقط عنه ،ال يسقط عمدا :الواجب. 

 ال تبطل الصالة بتركها عمدا أو سهوا :السنة. 
 

  الصالةمكروهات :   الثاني الدرس

 

 :مكروهات الصالةتعريف 
 

 .هي ما تنقص أجر المصلي وال تبطل صالته
 

 
 

 .اللتفات بالوجه والصدر لغير حاجةا (1
  .تغميض العينين لغير حاجة (2

 كروهات الصالةم

 ننوالس ،والواجبات ،رق بين األركانالف

 تاسعا التشهد األخير 

 ثامنا: القيام للركعة الثالثة

 سابعا: الجلوس للتشهد األول

 سادس: الجلسة بين السجدتين

  خامسا : السجود

 رابعا : الرفع من الركوع 
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 وهو فعل ما ينافي الخشوع واالطمئنان :العبث (3
 مثل الحركة لغير حاجة 
  والعبث بالساعة 
  والثوب والغترة 

 .صالة حال مدافعة البول أو الغائطال (4
 .الصالة بحضرة الطعام (5
 .الصالة عند مغالبة النوم (6

 

 
 

 .(َصالتِِهْم َخاِشُعونَ  فِي الَِّذيَن ُهمْ   *َقْد أَْفلََح اْلُمْؤِمُنونَ ) قال هللا تعالى
خشوع الجوارح وعدم العبث وكثرة الحركة و ،وتدبر القراءة والذكر ،حضور القلب: الخشوع في الصالة

 .والتثاوب وفرقعة األصابع االنشغال بتعديل المالبسو
 

 
 .محبة هللا وتعظيمه ورجاؤه والخوف منه (1
 .استشعار الوقوف بين يدي هللا عز وجل وإظهار الذل واالنكسار له سبحانه (2
 .الحضور إلى الصالة مبكرا (3
 .الصالة بسكينة ووقار المشي إلى (4
 .االنشغال اثناء انتظار الصالة بذكر هللا وقراءة القرآن وصالة الناقلة (5
 .الحرص على تطبيق السنن القولية والفعلية في الصالة (6
 .تدبر معاني مايقرؤه او يسمعه من إمامه من تكبير وتسبيح وتحميد وتالوة (7
 .تجنب ما يشغل المصلي عن الخشوع في صالته (8

 في الصالة األسباب المعينة على الخشوع

 الخشوع في الصالة 

http://www.mta.sa/

