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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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 صالة الجمعة   :األولي الوحدة

 جمعة وحكم صالة الجمعة  وصفتهافضل يوم ال  :األول  الدرس

 

 
ْمُس َيْوُم اْلُجُمَعِة  "قال  صلي هللا عليه وسلم أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي  عن َخْيُر َيْوٍم َطلََعْت َعلَْيِه الشَّ
َة ، َوفِيِه أُْخِرجَ  ، اَعُة إاِلَّ فِي َيْوِم اْلُجُمَعةِ ِمنْ  فِيِه ُخلَِق آَدُم ، َوفِيِه أُْدِخلَ اْلَجنَّ  ". َها ، َوالَ َتقُوُم السَّ
 

 
 .مستوطن –ذكر  –عاقل  –مسلم بالغ  على كل واجبة

 : والدليل هو 
َها : }تعالى هللا قول  اَلِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعةِ  َيا أَيُّ ِ َوَذُروا اْلَبْيَع َذلُِكْم فَ  الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ اْسَعْوا إِلَى ِذْكِر هللاَّ

 .{ لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُمونَ  َخْير  
 

 
 دخول الوقت : ووقتها مثل صالة الظهر  -1
 .مام واثنان معهثالثة اإل :وأقل الجماعة للجمعة ،حضور جماعة -2
 االستيطان  -3

  ةدائمالقامة اإل :يطاناالستمعني. 
 أن يسبقها خطبتان  -4
 

 
سورة والسنة أن يقرأ في الركعة األولى بعد الفاتحة  ،يجهر فيهما اإلمام بالقراءة ،صالة الجمعة ركعتان

 الجمعة اتحة سورةبعد الف، أو يقرأ في الركعة األولي الغاشيةوفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة  ،األعلي
  .المنافقون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة

  

 
 زيادة أواصر المحبة واأللفة بين المسلمين  -1
 زياد -2

 

 

 
 ن الثياب عند الخروج إلى صالة الجمعةويلبس أحس ،ويتطيب ،ويتنظف ،أن يغتسل.  
 وأن يقرب من األمام ،ى الصف األولوأن يحرص عل ،أن يبكر بالخروج إلى الصالة. 
  يقرأ سورة الكهفأن. 
 جى وقتها آخر ساعة من يوم الجمعةأن يكثر من الدعاء تحريا لساعة اإلجابة وأر. 
  صلي هللا عليه وسلم.أن يكثر من الصالة على النبي 
  يصلي بعد بعد صالة الجمعة ركعتين أو أربع ركعاتأن. 

 

 
 أنِصْت  :الُجُمعةِ  إذا قُلَت لصاحبَِك يومَ ) يحرم الكالم أثناء الخطبة لقوله صلى هللا عليه وسلم

 (فقد لغوتَ  ،واإلماُم َيخُطبُ 
 إال إذا رأى مكانا خاليا ،يكره للمسلم أن يتخطى رقاب الناس. 

 مستحبات الجمعة والخطبتان  :الثاني  الدرس

 مستحبات الجمعة

 مستحبات الجمعة

   اداتألداء العب فوائد اجتماع المسلمين 

صالة الجمعة  صفة  

صالة الجمعة  شروط صحة  

صالة الجمعة  حكم  

 فضل صالة الجمعة 

http://www.mta.sa/
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 :من شروط صحة الجمعة أن يسبقها خطبتان تشتمالن على ما يلي

 .حمد هللا تعالى (1
 .قراءة شيء من القرآن الكريم (2
 صلي هللا عليه وسلم. الصالة على النبي (3
 .لموعظة والوصية بتقوى هللا تعالىا (4

 

 
 

 .صعد المنبر أن يسلم على الناس إذا (1
 .أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة (2
 .أن يدعو للمسلمين (3
 أن يقصر الخطبتين. (4

 صالة العيدين :الثانية الوحدة

 تعريف العيد والحكمة من مشروعيته :األول  الدرس

ِ  عن أنٍس قالَ : مانِ فقاَل  ولَهم يوماِن يلعبوَن فيهما المدينةَ صلهى َّللاُ عليِه وسلهَم قدَم رسوُل َّللاه هذاِن اليو  ؟ما 
ِ صلهى َّللاُ عليِه وسلهَم  كنها نلعبُ  :قالوا َ قد أبدلَكم بِهما خيًرا منهما يوَم  إنه "فيهما في الجاهليهِة فقاَل رسوُل َّللاه َّللاه

 ".األضحى ويوَم الفطرِ 
 

  
 شكر هللا تعالى على إتمام عبادتي الصوم والحج. 
 .إظهار الفرح والسرور 

-  

ها  ،اللعب والمرح شة رضي هللا عن مؤمنين عائ لت أم ال يد قا يوم الع ) واللهو البرئ مما أباحه هللا في 
 (  يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة، وهم يلعبون في المسجد صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ رأيت النبي 

 

    الة العيدينص: الثاني   الدرس

 

  
 .فرض كفاية إذا أداها من يكفي سقط االثم عن الباقيين: للرجال : 

 :يسن للمرأة حضور صالة العيد بالشروط التاليةللنساء:  
  أن تكون غير متطيبة 
  أال تظهر ثياب زينة 
  أن تصلي في المصلى المخصص بالنساء 

 

  
 .بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا

  
 ركعتان بال أذان وال إقامة، يجهر فيها اإلمام بالقراءة.

 الركعة األولي:
 ويقرأ دعاء االستفتاح ،يكبر تكبيرة تكبيرة اإلحرام. 
 يرفع يديه مع كل تكبيرة ،يكبر ست تكبيرات. 
  ( باهلل من الشيطان الرجيمأعوذ يقرأ االستعاذة ) ثم يقرأ  (،بسم هللا الرحمن الرحيمالبسملة ) ، ثم 
 (الفاتحة.) 
 يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم. 

 ما يسن للخطيب

 العيد صالةصفة 

 العيد صالةوقت 

 العيد صالةحكم 

 يوم العيد إظهار الفرح والسرور

 الحكمة من مشروعيته

 خطبتا الجمعة

http://www.mta.sa/
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 يكمل الركعة األولى كغيرها من الصلوات. 

 ة الثانية:الركع
 يقوم للركعة الثانية مكبرا. 
 تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة خمس يكبر. 
 غيرها من الصلواتيكمل بقية الصالة ك . 

 

 
 ، ويحثهم على طاعته.ويأمر بتقوى هللا ،إذا سلم اإلمام من الصالة خطب خطبتين يجلس بينهما

 وفي عيد األضحي ينبغي للخطيب أن يرغب الناس في ذبح األضحية.
 

    سنن العيدين:   الثالث الدرس
 

 
 
 الحجة.التكبير في أيام العيدين  وفي  أيام عشر ذي يسن 
َ َعلَٰى َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ) عيد الفطر قال تعالىففي  ُروا هللاَّ َة َولُِتَكبِّ ( وفي عيد األضحى  َولُِتْكِملُوا اْلِعدَّ

ْعُدوَداتٍ  فِي َواْذُكُروْا هللاَّ قال تعالى  ) اٍم مَّ  .(أَيَّ
 هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا وهللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد :  صفة التكبير

 من ثبوت دخول شهر شوال حتى صالة العيد  : وقته في عيد الفطر
 تى عصر آخر أيام التشريق ح ،دخول شهر ذي الحجةمن ثبوت  : وقته في عيد األضحى

 .ةالتهنئة بالعيد سبب للمحب:  التهنئة بالعيد
 

 صالة الكسوف :الثالثة الوحدة

ُتشرع عند  الحكمة من حدوث الكسوف، والعبادات التي :األول  الدرس

 حدوثه.

  
 ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه. ذهاب

 
 

ْمَس َواْلَقَمَر ِمْن آَياِت هللاِ، () :يه وسلمصلي هللا عل قال رسول هللا :قال رضي هللا عنهعن أبي بكرة   إِنَّ الشَّ
ُهَما اَل َينْ   .(، ولكن لببه تعالي يخوف بهما عبادهِسَفاِن لَِمْوِت أََحٍد، َواَل لَِحَياتِهِ كَ َوإِنَّ

 
 

شَّ  (قال  صلي هللا عليه وسلمعن عائشة رضي هللا عنها أن النبي  َياِت هللاِ،إِنَّ ال ِمْن آ َمَر  َما اَل  ْمَس َواْلَق ُه َوإِنَّ
قُوا َوَصلُّوا ذلك فادعوا هللا، وكبروا َفإَِذا َرأَْيُتمُ  َيْنَخِسَفاِن لَِمْوِت أََحٍد، َواَل لَِحَياتِِه،  .(َوَتَصدَّ

 
 

 

 .وأمر بها لمصلي هللا عليه وسفعلها النبي سنة مؤكدة  صالة الكسوف 
 

 
 

 .( عةالصالة جاممن ابتداء الكسوف إلى زواله ويستحب النداء لها ) 

 الكسوف وقت صالة

 الكسوف حكم صالة

 الكسوف حدوث عند العبادات التي تشرع

 الكسوف الحكمة من حدوث

 العيدينحكم التكبير في 

 العيد صالةصفة 

 الكسوف معنى

http://www.mta.sa/
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 الكسوف   صالةصفة :   الثاني الدرس

 

 
 

 .ثم يقرأ سورة طويلة ،ويقرأ الفاتحة ،ويبسمل ،يكبر تكبيرة اإلحرام ويستفتح ويتعوذ (1
 .كع ركوعا طويالير (2
 .سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد :ثم يرفع رأسه من الركوع قائال (3
 .ولكنها أقصر من السابقة ،ويقرأ سورة طويلة ،ثم يقرا الفاتحة (4
 .ثم يركع ركوعا طويال أقصر من األول  (5
 .سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد :ثم يرفع رأسه من الركوع قائال (6
 .وال يطيل الجلوس بينهما ،يلتينطو ثم يسجد سجدتين (7
 .ىكالركعة األول هاالثانية ويصلي ثم يقوم إلى الركعة (8
 .ثم يتشهد ويسلم (9

 فإن انتهت الصالة قبل زوال الكسوف فال تعاد الصالة ويسن ما يأتي:  
 .اإلكثار من الدعاء (1
 .ذكر هللا تعالى (2
 الصدقة  (3

 .وإن زال الكسوف وهم في الصالة أتمها اإلمام خفيفة
 :  ننهاس

 ان تؤدي صالة الكسوف في جماعة. 
 أن يعظ اإلمام  الناس  بعد الصالة ويذكرهم باهلل. 

 

 االستسقاءصالة :الرابعة الوحدة

 ( 1)  الصالةصفة  :األول  الدرس

 

 (  وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد)   :تعالى هللاقال 

 
 .طلب السقيا من هللا بنزول المطر

  
صلي أن النبي  رضي هللا عنه )كما في حديث عبد هللا بن زيد  صلي هللا عليه وسلملفعل النبي  ؛سنة مؤكدة

 (خرج إلى المصلى فاستسقى  فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين هللا عليه وسلم

 
 

 صالة صفة ك
 

 
من االست ،بعد االنتهاء من الصالة خطبة واحدة تي يفتتحها بحمد هللا تعالى ويكثر فيها  قراءة اآليات ال غفار و

 .ويكثر فيها الدعاء، تأمر به
  

 
 

 .(االلهم صيبا نافع)
 

 خطبة االستسقاء

 خطبة االستسقاء

 صفة صالة االستسقاء

 حكم صالة االستسقاء

 تعريف االستسقاء

 صفة صالة الكسوف

http://www.mta.sa/
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 صالة الجنازة:  الخامسة الوحدة

 الحقوق الواجبة للميت :  األول الدرس

 

 
       تغسيلة 
   تكفينة 
 الصالة عليه. 
   اتباع جنازته 
 دفنه. 

  
 

مع ت يستحب أن يقف اإلمام عند رأس الرجل ووسط المرأة ثم يكبر على الميت أربع تكبيرا يه  عا يد قائما راف
 .كل تكبيرة

 

  
 

  يكبر ثم يستعيذ باهلل ويبسمل وال يقرأ دعاء االستفتاح 
 ثم يقرأ الفاتحة فقط. 

 

  
 

 .ويكملها بالصالة اإلبراهيمية يكبر ثم يصلي على النبي 
 

  
 

 .كبر ثم يدعو للميت بالمغفرة ولنفسه وللمسلميني
 

  
 

 .بعد أن يكبر يسكت سكتة خفيفة
 .ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه

 

 
 

اللهم من احييته ذكرنا وأنثانا، كبيرنا واللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا)

 (.فتوفه على اإليمان نا فاحييه على اإلسالم . ومن توفيته منام

ْع ُمْدَخلَُها، ) ، اْغفِْر لها َواْرَحْمها، َواْعُف عْنها َوَعافِِها، َوأَْكِرْم نُُزلَُها، َوَوسِّ اللهُهمه

نَِس،  َواْغِسْلُها بَماٍء َوثَْلٍج َوبََرٍد، َونَقِِّها ِمَن الَخطَايَا كما يُنَقهى الثهْوبُ  األْبيَُض ِمَن الده

َوأَْبِدْلها َداًرا َخْيًرا ِمن َداِرها ، َوأَْهاًل َخْيًرا ِمن أَْهلِِها، َوَزْوًجا َخْيًرا ِمن َزْوِجِها، َوقِِها 

 .(فِْتنَةَ القَْبِر َوَعَذاَب النهارِ 
 

  سنن الجنازة:   الثاني الدرس

 
 

 
 
 

 : إنا هلل وإنا إليه راجعون قول المصاب (1
 المشي مع الجنازة واالنتظار حتى تدفن (2
 .التعجل بدفن الميت (3
 .الوقوف على القبر  والدعاء للميت بعد الدفن (4
 .للرجال دون النساء زيارة القبور (5

 حفظ

 التكبيرة الرابعة

 التكبيرة الثالثة

 التكبيرة الثانية

 التكبيرة األولى

 صفة الصالة  على الميت

 الحقوق الواجبة للميت

 سنن الجنازة

http://www.mta.sa/
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 .اءك غفر هللا لميتكتعزية أهل الميت  بأي لفظ ومنه عظم هللا أجرك أحسن هللا عز (6
 :لمقبرةقول الزائر إذا دخل ا (7

إنا وإن شاء ) السالم على أهل الديار من المؤمنين  والمسلمين ويرحم هللا المستقدمين والمستأخرين و
 .هللا بكم لالحقون  (

 

  الجنازةمحظورات :   الثالث الدرس

 

 
 

 الجزع والتسخط  (1
 .المشي على القبور والجلوس عليها (2
 ز صالة الجنازةالصالة عند القبور إال (3
 .بناء المساجد على القبور (4
 .رفع الصوت عند الجنازة  (5
 البناء على القبور  وتزيينها وجعلها مزارا للتبرك بها (6

 زةمحظورات الجنا
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