
 



 هـ 1443الفصل الثاني الفترة األولى سالمية إملخص دراسات 

 ملخص توحيد 

 األستعاذة :

 ز وجل ، وطلب الحماية من كل مكروة . األلتجاء الى هللا عهي 

 والتجاء اليه عز وجل .   بهى هللا واعتصام لإتقار أفاألستعاذة باهلل 

 الشياطين ، ومن كل مؤذ وعدو .  باهلل منيستعاذ 

 ى قراءة المعوذات في كل مكان وفي كل وقت . وأحرص عل

 :ستعانة ألا

 الدين والدنيا.  أمور هي طلب العون من هللا تعالى في 

 ( فيما اليقدر عليه اال هللا . قال تعالى : ) وأياك نعبد وأياك نستعين  المسلم اليستعين اال باهلل

 شرك اليجوزومن استعاذ بغير هللا فيما اليقدر عليه اال هللا فهو 

 الخوف :

 صاحبة على فعل الواجبات ويمنعه من فعل المعاصي .   عمل قلبي يحمل

 وترك النواهي خوفا من عقابة وتعظيما له .   األوامريؤدي الى فعل من هللا  الخوف المحمود

 ف من هللا :جزاء الخو

 وعدهم هللا بالجنة . 

 ثمرات الخوف من هللا :

 يدفعنا الى العمل الصالح   -1

 من المحرمات  يمنعنا   -2

 يوصلنا الى الجنة    -3

 أنواع الخوف من غير هللا:

 . وهو شرك اليجوز . مثل الخوف من االصنام واالموات .  خوف من غير هللا فيما اليقدر عليه اال هللا -1

 .   ، الحيوانات المفترسة. جائز .مثل الخوف من الثعابين ، الحريق ، الغرق  الخوف الطبيعي -2

 مما يساعد على الخوف من هللا :

 اني أسماء هللا وصفاته. فهم مع  -1

 تذكر مراقبة هللا دائما .   -2

 من عصى . معرفة العقوبات ل -3

 



 

 الرجاء : 

 .  ومغفرته  ورحمته طمع العبد في فضل هللا  

  )وال يشرك بعبادة ربه أحدا امن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالح)  :قال تعالى  

 المصحوب بالعمل بطاعه هللا عز وجل .  الرجاء النافع :

 ة. و غرور وآماني باطلالرجاء دون عمل ، فه الرجاء الكاذب :

 ثمرة الرجاء : 

 بة على الطاعات . المواض -1

 يشعرنا بلذة العبادة .   -2

 يمنحنا السعادة.   -3

 عنا على األكثار من العمل الصالح. يشج  -4

 التوكل : 

 سباب المشروعة . عتماد على هللا تعالى في حصول مطلوب أو دفع مكروه ، مع فعل األاال

 شركغيره والتوكل على   واجب هللا التوكل على 

 األخذ باألسباب فعلى المسلم الجمع بينهما .  التوكل الينافي

 وكسل وهو مذموم. عجز وتواكل  هو  وعدم العمل بهاألسباب المباحة  ترك

 . ذاكر ي  مثل من يجلس في بيته ويريد مال ، ومن يريد النجاح وال

 ثمرات التوكل: 

 أمتثال أمر هللا عز وجل .  -1

 للمتوكلين. عز وجل محبة هللا   -2

 هللا والشعور بالطمآنينه.   حصول رعاية  -3

 ن من الشيطان وشرورة . حماية األنسا   -4

 زق. حصول الر  -5

 الخشوع :

 . مة هللا عز وجل ظالتذلل لع

 ، التصرف اال هلل . الخشوع عبادة قلبية 

ِت َويَْدُعونَنَا َرَغبًا َوَرَهبًا ِرُعوَن فِى ٱْلَخْيَرَٰ  { قال تعالى } إِنَُّهْم َكانُواْ يَُسَٰ

 نابة :اإل

 لتوبة واالستقامة على طاعته . هي الرجوع إلى هللا تعالى با 



  )وأسلموا له  موأنيبوا إلى ربك) قال تعالى : 

 حديث ملخص 

 هدية ملسو هيلع هللا ىلص في الذكر 

 قات.ا على الذكر يذكر هللا في كل األومداوم  ملسو هيلع هللا ىلصكان 

 من األذكار :

 أذكارالصباح والمساء  

 ظ كار النوم واألستيقا أذ 

 أذكار بعد الصالة 

 

 مثل  على جوامع الذكر ملسو هيلع هللا ىلصحرصة 

وال قوة إال   ال إله إال هللا وحده ال شريك له، هللا أكبر كبيًرا، والحمد هلل كثيًرا، وسبحان هللا رب العالمين، وال حول  (

 (. باهلل العزيز الحكيم

 

مثل الذي يذكر ربه والذي  :»قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-عن أبي موسى األشعري 

مثل  هللا فيه، الذي ال يُْذَكرُ  هللا فيه، والبيت الذي يُْذَكرُ  البيت لمث :»وفي رواية «تمثل الحي والمي يذكره ال

 «.والمي  ت الحي   

 األشعري رضي هللا عنه بدهللا بن قيس ع  الراوي :

 . كان حسن الصوت بقراءة القران الكريم  صفاته:

 

 فهو الينتفع بالتذكرة والمواعظ مثل الميت الذي الينتفع بشيء شبة الذي اليذكر هللا بالميت

 

 عالمة األيمان المنافقون اليذكرون هللا .   المحافظة على الذكر

 

 أنواع الذكر:

مساء ، والذكر بعد الصالة ،  حوال وأماكن محددة . مثل أذكار الصباح واليكون في أوقات وأ الذكر المقيد: -1

 خروج منه . والذكر  عند دخول المسجد وال

 يكون في كل وقت :مثل التسبيح والتهليل واألستغفار .   الذكر المطلق : -2

 



 

 :  ملسو هيلع هللا ىلصمكانة المسجد عن النبي 

 ببناء المسجد حين قدم الى المدينه. دأ ب

 الصلوات الخمس في المسجد   على   يحافظ

 ال يقوم من مصالة في صالة الفجر حتى تطلع الشمس 

 اذا قدم من سفر بدأ في المسجد فصلى فيه ركعتين 

 ملسو هيلع هللا ىلص ترغيبه ببناء وعمارة المساجد 

 

 عمارة المسجد نوعان:

 وصيانته واألعتناء به.  بنائه عمارة حسية :

 عليم فيه .ته المكوث فيه والبالصالة وقراءة القران فيه واطال  عمارة معنوية:

 

 على نظافة المسجد: ملسو هيلع هللا ىلصحرص النبي 

 امره بنظافة المسجد وتطيبة .  -1

 ة لمن ينظف المسجد.اكرام -2

  



 ملخص فقه 

 صفة الصالة :

 القيام : -1

 د. يستقب القبلة وينظر الى موضع السجو

 :تكبيرة األحرام   -2

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك  )) حدعاء االستفتاأ يقرثم   ر  اكبه ويقول هللا رافعا يدي يكبر تكبيرة األحرام

 ((كوتعالى جدك وال إله غير

 لثة والرابعه يقرأ ماتيسر من القرآن . في جميع الركعات . وفي الركعة الثا يقرا الفاتحةو يستعيذ باهلل ويبسمل 

 ( العشاء  –المغرب  – فجر بالقراءة في الركعتين األولتين لصالة ) ال  يجهر

 العصر (  -بالقراءه لصالة ) الظهريسر 

 الركوع : -3

ثالث  بحان ربي العظيم () سويبسطة وال يخفظ رأسة . ويقول : هره  يمد ظو يكبر ويركع ويضع يدية على ركبتية  

 مرات 

 الرفع من الركوع :  -4

 . (لمن حمدهسمع هللا  )يقول يرفه من الركوع و 

 .(ربنا ولك الحمد )ثم يقف معتدال ويقول 

 ويضع كفيه على صدرة اليسرى ثم اليمنى  

 السجدة األولى : -5

 :األعضاء السبعه كبر ويسجد على ي

 الجبهه واألنف  -1

 الكفان  – 3  -2

 الركبتان  -4-5

 أطراف األصابع   6-7

 ثالث مرات  ) سبحان ربي األعلى (ويقول في السجود : 

 الجلسة بين السجدتين :  -6

 قائال هللا اكبر يرفع  

صب رجله اليمنى ويستقبل باصابعه  وهو أن يفرش رجلة اليسرى ويقعد عليها وين  (  ) االفتراشمئنا مطثم يجلس 

 ة . القبل

 يفعل بها نفس السجدة األولى .   :السجدة الثانية   -7



 الركعة الثانية :  -8

يفعل بالركعه الثانيه نفس الركعة األولى ماعدا دعاء  قائما للركعة الثانية قائال هللا أكبر و  فع من الركعة الثانيهير

 ح . األستفتا

 الجلوس للتشهد األول:  -9

 ) األفتراش(أذا انتهى من الركعه الثانية جلس للتشهد ويجلس 

 ويشير باصبعه السباب   ه اليمنى يضع كفه اليمنى على فخذه او ركبت

 التشهد  ه أو ركبته اليسرى ويقرأ ويبسط كفة اليسرى على فخذ 

التحيات هلل والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا »

 «.حمدا عبده ورسولهالصالحين، أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن م

 الركعه الثانية والثالثه : -10

والثانيه ولكن يقتصر   األولى اذا كانت الصالة ثالثية أو رباعيه ينهض بعد التشهد ويكبر ثم يفعل فيهما نفس الركعه 

 . سورة الفاتحه فقط قراءة  على

 التشهد األخير: -11

نصب قدمه اليمنى جاعال أصابعه باتجاه القبلة ويجعل القدم  وهو ان ي () التورك   متوركا ً يجلس في تشهده األخير 

 تحت ساق اليمنى ويخرجها من جهه اليمين ويجلس معتمدا على الورك األيسر . اليسرى  

 ثم الصالة األبراهيمية : ويقرأ التشهد ، 

هم صل   على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على لال)

 (دمحمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجي

 ويدعو بما  شاء بعدها. ل  ( ادجاملسيح الفتنة  –املحيا واملمات فتنة   –النار عذاب  –اب القبر ) عذ يستعيذ باهلل من اربع 

 األذكار فال يسرع ويتدبر األيات و  الطمأنينة في جميع األركان -12

 التسليم  -13

 عن يمينه ويقول السالم عليكم ورحمة هللا   يلتفت 

 ثم عن شماله ويقول السالم عليكم ورحمة هللا  

 سنن الصالة :

 في القيام :السنن  -1

 اذا ذكرت النار االستعاذة  –الصالة الجهرية  الجهر بالقراءه في-دعاءاالستفتاح  سنن قولية :

 النظر الى موضع السجود -على الصدر وضع اليدين   سنن فعلية :

 اذي بهم أطراف االذنين. حذو المنكبين او يح األصابع رفع اليدين ممدودة  السنه الفعلية: تكبيرة األحرام -2

 



 الركوع: -3

 مازاد على واحده في التسبيح  القوليه :السنن 

 الظهر بسط   – اليدين على الركبيتين وضع  – يره االحرام اليدين في التكبير مثل تكب  رفع   الفعليه :السنن 

 الرفع من الركوع : -4

 لى سمع هللا لمن حمدا. مازاد ع السنن القولية :

 ن في التكبير. يرفع اليد  السنن الفعلية :

 السجود :  -5

 الدعاء في السجود  - مازاد على الواحده في التسبيح السنن القوليه :

  –جعل اليدين حذو المنكبين أو يحاذي بهم أطراف األذنين  - اليدين وتوجيهها الى القبلة  أصابعضم السنن الفعلية :

 يكون الراس بين اليدين ان  – القدين وضمهما نصب 

 الجلسه بين السجدتين :  -6

 مازاد على الواحد من قول رب اغفر لي   السنن القولية :

 ن على الفخذين الكفي بسط  – األفتراش  السنن الفعلية :

 الجلوس للتشهد األول :  -7

 فعلية :السنن ال

 األفتراش 

 ويشير باصبعه السباب    ه اليمنىكفه اليمنى على فخذه او ركبت  وضع 

 التشهد  ه أو ركبته اليسرى ويقرأ ويبسط كفة اليسرى على فخذ 

 بأبهامها مع الوسطى واإلشارة بالسبابة عند ذكر هللا . البنصر من اليمنى والتحليق  قبض الخنصر و

 القيام للركعة الثالثة : -8

 رفع اليدين عند التكبير  السنن الفعلية :

 :التشهد األخير -9

 الدعاء   –يستعيذ باهلل من اربع   السنن القولية:

   – التورك السنن الفعلية :

 الفرق بين األركان والواجبات والسنن :

 اليسقط عمداً وال سهوا ومن تركه بطلت صالته    الركن :

  يسقط عمدا ومن تركة سهوا سقط عنه ووجب علي سجود السهو  ال الواجب : 

 تبطل الصالة بتركها عمدا أ سهوا  ال  السنه :

 


