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إعداد 

المعلمة:                     

 نهله الحربي

 

رئيسة القسم:                     

إقبال 

 المطيري
 

الموجهة 

                     الفنية

 فهده ألسعيدي

 

 مدرسة هاله بنت خويلد

المعلومات في هذه الخرائط فهي ال  كثرتمهما 

 تغني عن الكتاب المدرسي



  

 

 الدرس األول:-

 اإليمان بالغيب وأثره  في الحياة

 

 الدرس الثاني:-

 اإليمان بالمالئكة األبرار)صفاتهم,وحقوقهم(

 

 الدرس الثالث:-

 واآلخرةوظائف المالئكة األبرار في الدنيا 

 

 الدرس الرابع:-

 محدودية العقل والحاجة إلى الرسل عليهم الصالة والسالم

مجال 

 العقيدة



  
 والتصديق التام بما أخبر به الرسليزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه اإليمان :اعتقاد وقول وعمل 

 واخبر بها الرسلالماضية والمستقبلية وأحوال اآلخرة  أخبر هللا تعالى من الغيوب غيب:االيمان بجميع ماال

 عالم الغيب:أقسام 

قسم قابل ألن يكون من عالم الشهادة -1

شروط  قإذا تهيأ للمخلو

                                    (الميكروباتمشاهدته)

قسم لم ندركه ولكن أدركه غيرنا من -2

 (قصة يوسف) :البشر

                       قسم استأثر هللا عز وجل بعلمه:-3

 (علم الساعة) 

 صور إدعاء الغيب:

                       قراءة الكف والفنجان واألبراج-1

                               الكهانة والعرافة-2

                                        التنجيم   -3

 السحر-4

: )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:مفاتيح الغيب حديث شريف حفظ

في  يعلم ما تفيض األرحام إال هللا.وال يعلم ما خمس ال يعلمها إال هللا.ال

إال هللا وال تدري نفس بأي  أحد غد إال هللا وال يعلم متى يأتي المطر

 الساعة إال هللا( تموت إال هللا وال يعلم متى تقوم أرض

 اإليمان بالغيب

 في القرآن: تعالى ذكرهما هللا عالمانهناك 

:هو كل أمر نستطيع الوصول إلى مشاهدته بالوسائل عالم الشهادة-1

 الحسيه

 هو كل أمر غائب عن مجال إدراكنا الحسيعالم الغيب:-2

هل تعلمان ما 

أثر اإليمان 

وأثر بالغيب 

 ؟إنكاره

 بالغيبالمؤمن 

يعيش حياة طيبة    

سعداء بما ’ومطمئنة

كتب هللا لهم شاكرين 

 له

 

     المنكر للغيب

يعيش حياة 

قلقة تعيسة 

ليس بها هدف 

 وال راحة

التي أخبر بها  غيبيات حكم إنكار ال

 الشرع.

كافر.ألنها أخبار يقينية جاءت بها 

 عن هللا عز وجلالكرام الرسل 

 تلوين

 حكم مدعي علم  الغيب 
 كاذب وكفر 

 باهلل تعالى

 اإليمان بالغيب وأثرة في الحياة

 مــمه



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

عالم المالئكة عالم  اإليمان بالمالئكة)صفاتهم وحقوقهم( شروط الصالة

غيبي غير محسوس 

يجب على المسلم 

 اإليمان به

لهم أسماء وصفات وأنهم  هم عباد هللاالتصديق بوجودهم وأن
                                                                 مأمورون

 بها هللا عز وجل  بمهام وأعمال كلفهم 

 ُخلقية بضم الخاء َخلقية بفتح الخاء صفات المالئكة الكرام

 الجمال-2 األجنحة-1

 يأكلون وال يشربون وال يتناكحونال -3

 ال يتصفون بالذكورة وال باألنوثة-4

 عدم الملل والتعب-5

 الحياء-2 كرام بررة-1

 خوفهم من هللا عز وجل وطاعتهم له-3

موقف المالئكة 
من عصاه 
 المؤمنين: 

                                 
ال يحبونهم 
ويلعنون من 

 ارتكب الذنوب

 اإليمان بالمالئكة

 معناه

 

قدرات 
المالئكة 

 الكرام

القوة -1

 العظيمة

السرعة -2

 العظيمة

القدرة على -3

 التشكيل

النظام -4

والدقة في 

 تنفيذ األوامر

 تلوين
موقف المالئكة 

 من المؤمنين:

 

يحبونهم 

ويدعون لهم 

ويستغفرون 

 لهم ويحفظونهم

موقف المالئكة من 

 الكفار:

 

ال يحبونهم 

ويعادونهم 

ويحاربونهم و 

 يلعنوهم

 

 حديث شريف حفظ

قال النبي صلى هللا عليه وسلم):من أشار إلى 
أخيه بحديده فإن المالئكة تلعنه حتى وإن كان 

 أخاه ألبيه وأمه(

 مهــــم



  

 

  

 وجة المقارنة المالئكة البشر الجن

 مادة الخلق نور طين نار

 التشكل لديهم القدرة على التشكل ليس لديهم القدرة على التشكل لديهم القدرة على التشكل

مكلفون ومنهم المؤمن ومنهم 
 الكافر

مكلفون ومنهم المؤمن ومنهم 
 الكافر

يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون  ال
 ما يأمرون

العبادةالطاعة في   

واألنثى ويتزاوجون فيهم الذكر 
 ويأكلون ويشربون

ويتزاوجون  فيهم الذكر واألنثى
 ويأكلون ويشربون

يتصفون بالذكورة وال األنوثة  ال
وال يتزاوجون وال يأكلون وال 

 يشربون

الجنس والتزاوج 
 واألكل

المالئكة تسكن في 

السماء وال تنزل 

إال بأمر من هللا 

لتنفيذ مهام  تعالى

                                    جبريل عليه السالم.-1 كلفوا لها

 الموكل بالوحي

                                         ميكائيل عليه السالم.-2

 الموكل بالمطر والنبات

                                        إسرافيل عليه السالم.-3

 الذي ينفخ في الصور

                    .                     مالك عليه السالم-4

 خازن النار

                                              رضوان عليه السالم.-5

 خازن الجنة

.                                      ملك الموت عليه السالم-6

 الموكل بقبض األرواح

                                   ملك الجبال عليه السالم.-7

 بالجبال الموكل

                                             منكر ونكير .-8

 الموكالن بسؤال الميت

 

 أثر اإليمان بالمالئكة في حياة المسلم:

 

                         هللا تعالى وقدرتهالعلم بعظمة *
الئكة                                  الطمأنينة واألنس بالم*

* الحرص على طاعة هللا تعالى                             
 *االستعداد لليوم اآلخر

بعض أسماء 

المالئكة التي 

 ذكرت بالقرآن:

 

 وظائف المالئكة األبرار في الدنيا واآلخرة

 تلوين

خلق كثير ال يعلم عددهم إال  أعداد المالئكة:

)يصلي بالبيت المعمور كل يوم هللا تعالى 

 (سبعون ألف ال يعودون له مره أخرى

  في الدنيا: عالقة المالئكة ببني آدم

                                              

                         دورهم في تكوين اإلنسان,*

                                    حراستهم ألبن آدم,*

                                   تحريك بواعث الخير,*

                                ’كتابة الحسنات والسيئات*

 نزع أرواح العباد*

 

                                 في عالقة المالئكة ببني آدم 

 اآلخرة والبرزخ:

                                                                  

                                          السؤال في القبر,*

                      النفخ في الصور للموت ثم البعث,*

                                      ’حشر الناس للحساب*

                                سوق الكفره إلى جهنم,*

 سوق المؤمنين إلى الجنه* 

 

الفرق بين المالئكة 

والبشر والجن في 

 هذا الجدول



 

 
هو مفهوم العقل:

الفهم واإلدراك 

والعلم والتمييز بين 

 الخير والشر

 محدودية العقل والحاجة إلى الرسل الكرام

هللا ال :قال النبي صلى هللا عليه وسلم)إن حديث شريف حفظ

 ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم(

 

 مجاالت العقل في الشرع:

تدبر آيات هللا تعالى في الكون للتعرف -1

 على قدرته

لتعرف على تدبر آيات هللا في الكون ل-2

 أسرار الكون لعمارته

األحكام ستنباط تدبر حكمة التشريع ال-3

 الشرعية

تدبر السنن الربانية هللا التي تجري -4

 في حياة البشرية

 مظاهر عجز العقل عن إدراك كل شيء

(                                             األلوان,األذواق) تخبط ذو العقول في كثير من القضايا-1

                                                        تفاوت العقول عند البشر-2

(                                                  عبادة البقرقصور العقل عن المعارف الضرورية)-3

(      فاصيل الصالة)تعدم استطاعة العقل على معرفة تفاصيل األحكام-4

 (ال يعرف حقيقة الروحمحدودية العقل)-5

 

مهما وصل الناس من علم وذكاء فإن 

العقل سيظل عاجزا عن إدراك بعض 

األشياء لذا كان البد من وجود نور 

الوحي الذي يبين للناس ما يصلح 

 أحوالهم في الدنيا واآلخرة

 تلوين

1 

معرفة 
قة الحقي

التي 
خلق من 
أجلها 

اإلنسان 
 وهي
 العبادة

2 

 

القدوة 
الحسنة 

 للخلق

3 

 

إقامة 
الحجة 

على 

 الخلق

4 

 

إصالح 
النفوس 

 وتزكيتها

5 

 

تبصير 
الناس 

بالغيبيات 
التي 

 يجهلونها

 حاجة البشرية إلى الرسلعللي:

 لقلبمحل العقل هو ا

 مـــمه



  

 

  

 

 

 الدرس األول:-

 مراتب الدين

 

 الدرس الثاني:-

 إخالص العمل

 

 الدرس الثالث:-

 من يسر اإلسالم

 

مجال 

الحديث 

 الشريف



 

  

 

:أن تعبد هللا في السر والعالنية كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك                                        اإلحسان*
: كالم هللا تعالى المنزل على رسله الكرام ليكون منهجا لهم في الحياة                                الكتب السماوية*
 :جماعة من البشر اصطفاهم اله تعالى واختارهم ليبلغوا رسالة ربهم إلى من أرسلوا له           الرسل الكرام *

 أركان اإليمان 

 

 بن الخطاب القرشينبذه عن الراوي:هو أبو حفص عمر 

هجري وكان تمام أربعين رجال,أول من أطلق عليه لقب أمير 6أسلم سنة 

سنين ونصف,قتل 10.أول من كتب تاريخ المسلمين,تولى الخالفة نالمؤمني

 هجري23شهيدا في مدينة رسول هللا عام

أن تؤمن 

 تعالى باهلل

أن تؤمن 

بالقدر خيره 

 وشرة

أن تؤمن 

 بالمالئكة

أن تؤمن 

بالرسل 

 الكرام

أن تؤمن 

باليوم 

أن تؤمن  اآلخر

بالكتب 

 السماوية

 تلوين

 عالمات الساعة:

 

عالمات 

 صغرى

 

عالمات 

 كبرى

 

 أن تلد األمة ربتها-1

الشاه  رعاة-2

 في البنيانيتطاولون 

طلوع الشمس من -1

 مغربها

 خروج الدابة-2

 خروج المسيح الدجال-3

نزول عيسى عليه -4

 السالم

 خروج يأجوج ومأجوج-5

 

 الشهادتين: 

أشهد أن ال إلة  

إال هللا وأشهد أن 

 محمدا رسول هللا

 الصالة

 الزكاة 

 

حج البيت:

 

 صوم رمضان:

هو اإلمساك عن 

المفطرات من طلوع 

 الشمس إلى الغروب

 أركان اإلسالم الخمسة

اسم لما يخرجه 

اإلنسان من حق هللا 

 تعالى إلى الفقراء

بيت هللا مكة قصد 

المكرمة ألداء 

 فريضة الحج

 مراتب الدين



 

 

  

 بالنية يميز اإلنسان بين العادة والعبادة

الصالحة                                                     ثواب العامل على عملة بحسب نيتة 

 وإن عقابه عليه حسب نيتة الفاسدة.

 صحة العمل متوقفة على النية الصالحة

 شروط قبول العمل الصالح:

 

 أن يكون خالصا لوجه هللا تعالى-1

 أن يوافق شرع اله تعالى-2

 أن ال يريد به معصية هللا تعالى-3

أن يبتغي العزة هلل تعالى                                   -4

 ورسوله الكريم

 أن ال يكون به رياء-5

 أن يقصد به الصالح-6

 النية:

 هي القصد واإلرادة

 تذكري عزيزتي

الرياء مفسد للعمل 
ويضر صاحبه وال 
ينفعه ومن قصد 
بعمله الرياء فقد 

 أثم

 

الهجرة ألمور 

الدنيا قد تكون 

مباحة وقد تكون 

 محرمة

اإلخالص شرط 
أساسي لقبول 

 العمل

 

 تلوين

أثر النية 

 على العمل:

 

 إخالص العمل



 

  

 من يسر اإلسالم

ال يكلف هللا النفس بأكثر 

بأقل  من طاقتها بل يكلفها

من طاقتها وهذا من لطف 

المغيره بن شعبه  أبو عبد هللا نبذه عن الراوي:هو هللا تعالى ورحمته لنا

الثقفي,صحابي جليل أسلم عام الخندق,شهد 

 هجري 50الحديبية وتوفي بالكوفة سنة 

 قصر الصالة للمسافر-2المسح على الخفين                                      -1

 

 

 التيمم -4                      الصالة جالسا لمن ال يستطيع القيام-3

 

 

 

 الحج على القادر المستطيع فقطفرض -5                        الجمع بين الصلوات حال العذر -5

مظاهر يسر هذه بعض 

 اإلسالم

 نحن نعتز بالدين اإلسالمي ألنه:

                                                             دين وسطية ال إفراط وال تفريط,-

                                                                           ينظم عالقة الفرد بربة-

                                                                        يشبع حاجات اإلنسان وينظمها,-

                                                          يوازن بين الحياتين في الدنيا واآلخرة-

 يجيب على جميع التساؤالت-



 

  

 

 

 الدرس األول:-

 صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم

 

 الدرس الثاني:-

 إخبار الكهان واليهود برسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 

 الدرس الثالث:-

 نزول الوحي على الرسول صلى هللا عليه وسلم 

السيرة مجال 

 النبوية



 

  

 

:كفل علي بن أبي طالب,ليخفف أعباء الحياة على عمه وفاء له ألنة هو الذي رباه وهو الوفاء-1

 صغير.

 كريم كل قوم ويوليه عليهم, يكرم-2

 فيما ال يعنيه,ويؤلفهم وال ينفرهم يحفظ لسانه-3

 عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه. يسأل الناس-4

 أو يميلوا وال يغفل مخافة أن يغفلوا يتفقد أصحابه-5

 مروءة وأحسنهم خلقا,وأعزهم جوارا. أفضل قومهكان -6

وسلم في حلف الفضول: شارك النبي صلى هللا عليه 
 بن جدعان وأثنى عليه:ا في دار عبدهللا

 وكان من أهم بنود هذا الحلف:

تعاهدوا أال يجدوا في مكة المكرمة مظلوما من 
أهلها وغيرهم من سائر الناس إال قاموا معه وكانوا 

 على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته

شارك النبي في بناء الكعبة 

عندما أختلف قومه على شرف 

وضع حجر األساس,وكان 

 النبي صلى هللا عليه وسلم هو

 من أوجد حال لهذه المشكلة

اشتغل النبي بالتجارة إلى الشام 

بمال السيدة خديجه بنت خويلد 

مع غالم لها اسمه ميسره ثم 

تزوجها بعد أن رأت من صدقه 

 وأمانتة 

كان النبي صلى هللا 

عليه وسلم يلقب 

 بالصادق األمين

 من قبل البعثة

 تلوين

اتصف النبي صلى هللا 

عليه وسلم بصفات 

 حميدة قبل البعثة وبعدها

 صفات الرسول عليه الصالة والسالم



  
 إخبار الكهان واليهود بالرسول عليه الصالة والسالم 

 العرب يعرفون صفة النبي صلى هللا عليه وسلم:كان اليهود والنصارى والكهان 

                    :                                                                                                                            عرفوه والرهبان من النصارى األحبار من اليهود-1

                                                                                   كانه                                                مانه وزمصفته عرفوا ومن كتبهم 

                                  :                                                                                                                            الكهان من العرب عرفوه-2

                                                        من الشياطين تسترق السمع في السماء الدنيا إذ كانت ال تحجب  عن ذلك بالقذف بالنجوم. 

 بعثة النبي الكريم اقتراب فلما اقتربت بعثت النبي صلى هللا عليه وسلم حجبت الشياطين عن السمع فعلموا ان بهذا الشيء

 سبب إسالم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه:

 نزل تدريجيا اإلسالم إلى قلبه.

 ف يحدث وهو بعثة محمد رضي هللا عنهمن كالم الكهان عن حدث عظيم سو-1

 لحاقهالنبي صلى هللا عليه وسلم لسورة امع لقراءة تاس-2

 دعوة النبي هلل تعالى إلسالمه-3

استماعه لفواتح سورة طه عند أخته ثم ذهب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم -4

 وأٍسلم.

 

                                                       حديث شريف حفظ:

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: )اللهم أعز اإلسالم بأحب 

هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال: وكان 

 أحبهما إليه عمر(

 سبب إسالم أهل الشرك:

رجال يسمعون من ان ك هو ما

 وا منهم بعض مانال يهود إذ

:إنه تقارب يكرهون فقد قالوا

نقتلكم سزمان نبي يبعث اآلن 

معه قتل إرم,فلما بعث هللا 

عليه وسلم محمد صلى هللا 

 أجابوه

سبب إسالم بعض اليهود 

 والنصارى,

أنهم سمعوا بمحمد صلى 

هللا عليه وسلم وعرفوا 

صفاته وأسمه والزمان 

 الذي يخرج به

 مـــمه



  
المكرمة بعد  ولد الرسول صلى هللا عليه وسلم في مكة

ولد يتيم األب,مات أباه وهو في ل بأشهر حادثة الفي

 بطن أمه

 

 

نزول الوحي على الرسول عليه الصالة 

 والسالم

               وكانت مرضعة النبي صلى هللا عليه وسلم                                                                                         

 لهب ومن ثم حليمة السعديةأوال ثويبة موالة عمه أبي 

            بقي النبي صلى هللا عليه وسلم  في بني سعد حتى عمر ست سنوات ثم                                                                 

 أعادوه إلى أمه وبعدها ذلك توفيت.

 

 

 

 

قارب محمد صلى هللا عندما 

عليه وسلم سن األربعين حبب 

إليه الخالء. في غار جبل 

النور, ويبعد نحو ميلين من 

مكة المكرمة فيقيم فيه في 

 شهر رمضان.

 

ما بدئ به النبي صلى هللا  الرؤيا الصالحة  أول

 فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح

 

 

أول سورة نزلت على النبي صلى هللا 

 5-1سورة العلق عليه وسلم هي 

 

 

 للوحي أول مره:رؤية النبي عليه الصالة والسالم 

مر رجع يرجف فؤاده من الخوف بظهور هذا األ

 الغريب في المكان الموحش في الليل,

 

 

 موقف السيدة خديجة 

نزول الوحي على النبي 

صلى هللا عليه وسلم 

.صدقته وآمنت 

بذلك.وقالت بأن هللا ال 

يخزيك فأنت تصل الرحم 

وتحمل الكل وتكسب 

 المعدوم وتقري الضيف

 

 

 بشارة ورقه بن نوفل

هو ابن عم السيدة 

خديجة رضي هللا 

عنها,وكان تنصر 

بالجاهلية,وقال للنبي 

الكريم هذا الناموس الذي 

عليه  جاء موسى

السالم,وعلم أنه وحي 

 من هللا

 

 

من عادة العرب أنهم 

يلتمسون المراضع 

 ألوالدهم.

 

بعد  برعي الغنمعمل النبي في شبابه 

 بمال السيدة خديجةالتجارة ذلك ب

 

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يخلو في غار 

 :جراء لعدة أساب

يتعبد ويزكي روحه ويقترب من الحق ويبتعد -1

 عن الباطل

 يتصل بالمأل األعلى-2

يتحسر على ما فعله قومه من شرك وآثام -3

 وأعمال غير سليمة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس األول:-

 أهمية الصالة وحكمها.

 

 الدرس الثاني:-

 مواقيت الصالة واألوقات المنهي عنها.

 

 الدرس الثالث:-

 شروط الصالة.

 

 الدرس الرابع:-

 أركان الصالة وواجباتها.

مجال 

 فقهال



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصالةتعريف 
 عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم

 حكم تارك الصالة

من تركها 
 :جحودا

كافر مرتد عن 
 اإلسالم

من تركها 
 كسال:

فاسق مرتكب 
 كبيره

 الحكمة من مشروعية الصالة:

الشعور بالمساواة والعدل                                   -1

                صلة بين العبد وربه                     -2

طريق الفوز بالجنة                                   -3

تكفير السيئات والذنوب                                         -4

التدريب على النظام                                           -5

 تهذيب للنفس وسموها-6

 

 

 حكم الصالة:

 مسلم ومسلمهعلى كل  فرض

 بنص الكتاب والسنة

 وإجماع األمة

 

أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )

 حديث شريف (الصالة فإن صلحت صلح سائر عملة إن فسدت فسد سائر عمله

 حفظ

 تجب الصالة على كل مسلم عاقل بالغ:

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

رفع القلم عن ثالث :المجنون والمغلوب )
على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى 

 .(يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم

حكم 

 شرعي

 تلوين

 الصالة وحكمهاأهمية 

 مـــمه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يبدأ من زيادة ظل 
 الشيء مثله

تبدأ من طلوع 
 الصادقالفجر 

تبدأ من مغيب 
 الشفق األحمر

إلى قبيل غروب 
 الشمس

إلى مغيب الشفق 
 في السماء األحمر

إذا أخر اإلنسان الصالة عن 

يأثم فإنه  بدون عذروقتها 

وعليه التوبة واالستغفار 

وقضاء الصالة ومن نام عن 

 صالة يصليها إذا استيقظ

نهي النبي عن 

أداء صالة 

النوافل في ثالث 

 أوقات:

من بعد -2

صالة العصر 

حتى تغرب 

 الشمس

من بعد -3

صالة الصبح 

حتى ترتفع 

 الشمس

وقت -1

استواء 

الشمس وسط 

 السماء

تبدأ من زوال 
من الشمس 

 وسط النهار

إلى طلوع 
 الشمس

إلى أن يصير ظل 
 كل شيء مثله

 صالة الظهر

 صالة الفجر

 صالة العصر

أوقات الصلوات 

في القرآن الكريم 

والسنة النبوية 

 الشريفة

 صالة المغرب

تبدأ من غروب 
 الشمس

 صالة العشاء

 الليلإلى منتصف 

 تحية المسجد,راتبه الفجر, الصلوات الخمسةيستثنى من ذلك 

هل  تعلم ما هي 

أحب األعمال إلى 

 هللا تعالى

نعم.أحب األعمال 

تعالى  إلى هللا

 الصالة في وقتها

مواقيت الصالة واألوقات                        

 المنهي عنها

 حكم تأخير الصالة عن وقتها

 تلوين

 ا

2 

3 

4 

5 

 األوقات المنهي عن الصالة فيها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

هو ما يتوقف عليه وجود 

 الشيء وما ال يتم إال به

 تعريف الشرط

 شروط صحة الصالة

 شروط وجوب الصالة

 :شرط لقبول جميع األعمالاإلسالم

:) رفع القلم عن المجنون حتى العقل

 يعقل(

 ظهور’عالمات البلوغ)االحتالمالبلوغ: 

 (شهر العانة,األنثى:الحيض

الطهارة من -2

 الحدث

 دخول الوقت-2

 ستر العورة-1

طهارة البدن -4

 والثوب والمكان

 استقبال القبلة-5

 النية-6

:الجنابة,الحيض,النفاس,يذهب بالغسل حدث أكبر*

   :ما خرج من السبيلين,يذهب بالوضوءحدث أصغر*

 (لطهورمفتاح الصالة: )ا

 إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

:من السرة إلى الركبة               حدود عورة الرجل

 :كلها عورة ماعدا الوجه والكفينحدود عورة المرأة

الدم المكان من النجاسات وهي: الثوب وطهارة 

المسفوح بول اآلدمي,الميتة,عذره اآلدمي 

 الخنزير,الكلب

 (مكة المكرمةيستقبل البيت الحرام)

تتميز العبادة عن العادة بالنية   والنية محلها القلب 

                                                              ال تلفظ 

والنية هي:القصد وعزم القلب على فعل العبادة 

 تقربا هلل تعالى

1 

2 

3 

 تلوين
وصف  :هوالحدث

مثل: يمنع الصالة 

 )الحيض(

: )مروا قال النبي صلى هللا عليه وسلم

أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين 

واضربوهم عليها وهم  أبناء عشر سنين 

 وفرقوا بينهم في المضاجع(
حديث شريف 

 حفظ

 شروط الصالة

 مــمه



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

: هو ما كان الركن

جزءا من الشيء وال 

وجود لهذا الشيء إال 

 بة

: ما أمر بة هللا الواجب

 تعالى على وجه اإللزام

ويذم تاركة شرعا وتبطل 

 صالة من تركة متعمدا

       والفرق بين الواجب والركن:

ال يسقط ال سهوا وال عمدا.                             الركن*

يسقط في حال السهو  الواجب*

 ويجبر بسجود السهو

القيام في -1

الفرض على 

 القادر

                        تكبيرة-2

 اإلحرام

                          الرفع -5 الركوع-4 قراءة الفاتحة-3

 من الركوع

االعتدال -6

    من

 الركوع قائما

                          السجود-7

                           واالعتدال

 منه

                              الجلوس-8

                           بين 

 السجدتين

                             التشهد -9

                            األخير

                             والجلوس

 له

 :  الترتيب-11 :الطمأنينة-10

صلوا كما رأيتموني )

 (أصلي

 التسليم-12

    كبيرات االنتقال:                           ت-1

 (التكبيرات التي ينتقل فيها المصلي من ركن آلخر)

                              التسميع:              -2

 (إلمام ومنفرد ال مأموم:)سمع هللا لمن حمد(قول

التحميد:                                                                  -3

 (إلمام ومنفرد ومأموم(,لك الحمد قول ربنا و)

 (العظيمقول سبحان ربي ): التسبيح في الركوع-4

 (سبحان ربي األعلىقول: )يح في السجود:التسب-5

 الجلوس بين السجدتينفي ( رب اغفر لي)  قول-6

 الجلوس بعد التشهد األول-7

 هللا وأكبر

هي استقرار األعضاء 

 زمنا ما في كل األركان

ال صالة لمن لم يقرأ 

 بفاتحة الكتاب

 أركان الصالة 

 ال تكتمل الصالة إال بها

 واجبات الصالة:

السالم عليكم 

 ورحمة هللا

 فقد بطلت صالتهمتعمدا من ترك واجبا -1

 يلي: فعليه مراعاة ما ناسيامن ترك واجبا -2

   

 

 أحكام شرعية متعلقة بواجبات الصالة:

 

 قبلإذا تذكره 

                                         :مفارقة محله

فإنه يرجع 

وجوبا وال شيء 

 عليه

 

تذكر الواجب  إذا

بعد مفارقة 

 :محله

 

  إذا لم يبدأ

الركن التالي ب

فإنه يرجع 

للواجب ويسجد 

سجدتين سهو 

قبل السالم 

 األخير.

 

                   إذا بدأ

بالركن التالي 

فإنه ال يرجع 

للواجب ويسجد 

 سجدتين سهو.

 

 أركان الصالة و واجباتها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس األول:-

 العفو والصبر.

 

 الدرس الثاني:-

 الغيبة والنميمة.

 

 الدرس الثالث:-

 العدل والشجاعة في الحق

 

 

مجال 

 التهذيب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آداب الصابرين الذين أصابتهم 
 مصيبة:

والرضا تسليم أمرهم هلل تعالى 
 بقدرة وقول:

 (إنا هلل وإنا إليه راجعون)

 

بر على المعاصي                  الص-1

       الصبر على الطاعات -2

الصبر على قضاء هللا -3

 تعالى وقدره

:حبس الصبر

النفس على ما 

يقتضيه العقل 

 الشرع و

:التجاوز العفو

عن الذنب 

وترك العقاب 

 مع القدرة عليه

 سمو القدر-2

عند هللا تعالى 

 والناس

تحقيق -1

 التقوى للقلب

يأمن من -3

 الفتن والزلل

يغفر هللا -4

له ويعفو 

 عنه

أجر صاحب 

 العفو:

 

 تلوين

 :أجر صاحب الصبر

*يكون في معية هللا                              

*يضاعف له األجر إلى يوم 

                              القيامة          

*يفوز بالجنة وينجو من 

 النار

أيوب عليه السالم سيدنا ابتلى  

بالمرض فصبر عليه وشكر هللا 

 تعالى وكان بهذا من أئمة الصبر

 الصبر: أنواع

 

 

 مقابلة السيئة بالحسنة-1

 والحيف الظلم تجنب-2

 العفو والصفح  -3

     يكون صالحا ومحبوبا-4

 قوة اإلرادة  -5

 واالعتماد عليه الوثوق باهلل-6

 تحمل المسؤولية                     -7

 االعفو والصبر خلقان لهم
آثار جميله على المجتمع  

 منها:

 

 صبر أيوب
عليه 
 السالم

 العفو والصبر

 أجر صاحب العفو:

 



  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 ذكر مساوئ اإلنسان في غيبته وهي فيه, الغيبة 

 

 

 

 الصور التي أباح فيها اإلسالم الغيبة:

للمظلوم ان يتظلم عند المتظلم :يجوز -1

                                          القاضي
                                    تحذير المسلمين من أهل الشر-2

ذكر ما  زيجو المجاهر بالفسق والبدعة-3

 جاهر به

)وحكم الغيبة محرمة شرعا,وهي من كبائر 
الذنوب,التي تذهب الحسنات وتهلك 

 اإلنسان(

قال النبي صلى هللا 

ال يدخل  عليه وسلم:

 الجنة قتات:)نمام(

شفاء 

 الغيظ

 الحسد

الظن 

تزكية  السيئ

 النفس

 االستهزاء

 والسخرية

مجاملة 

اآلخرين 

 ومشاركتهم 

 :أسباب الغيبة ودوافعها

 

 تلوين

تجلب -1

الشقاق 

 والخصومة

تقطع -2

أواصر 

 المحبة

تذهب -3

نور 

 اإليمان

يغفر لصاحبها  ال-4

حتى يتحلل من 

 الناس

 

: السعي بين النميمة

الناس باإلفساد 

وتحريضهم على 

 بعضهم

 

 

                                الحسد  -1

كراهية الخير للناس      -2

الفتنة                              -3

                                       الكبر -4

تحقيق المطامع           -5

 إقامة الحروب-6

أسباب النميمة 

 ودوافعها

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )تجدون شر 

الناس ذا الوجهين,الذي يأتي هؤالء بوجه 

 وهؤالء بوجه(

 (حفظحديث شريف)

 أضرار الغيبة والنميمة

 الغيبة والنميمة

 الحركة واإلشارة والكتابةوتكون بالقول أو الفعال كــ :

 مهم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 أضرار الغيبة والنميمة:

 الفرق بين العدل واإلحسان: 

 

هو المساواة في المكافأة إن  :*العدل

 خيرا فخيرا وإن شرا فشرا.

:مقابلة الخير بأكثر منه *اإلحسان

 والشر بأقل منه

 الشجاعة على األمور النافعة  لتحصيلها أو دفعها ماإلقداوهي الصبر والثبات 

 صور العدل:

عدل اإلنسان فيما دونة:)عدل السلطان مع -1

 رعيتة

عدل اإلنسان فيما فوقة: )عدل الرعية مع -2

 السلطان بطاعته(

               عدل المرء مع أقرانة بكف األذى وعدم -3

 الكبر

                                                فوائد الشجاعة:

حسن الظن والتوكل على هللا                                            -1

               الصبر عند الشدة             -2

                              اإليمان باهلل تعالى-3

في النفس القوة       يبعث -4

 ين ويهابه العدويحبه المسلم-5

 

                                  فوائد العدل:

دوام الملك وعدم زواله                                 -1

                        لهمحبة الخلق -2

استمرار المجتمع                                 -3

                                   لصاحبه تحقيق األمن -4

 طريق موصل للجنة-5

 

*أشجع الناس: هو النبي صلى هللا 

عليه وسلم.                                     

*أمثلة شجاعته مواجهة الكفار في 

غزوة حنين : )أنا النبي ال كذب 

 (بأنا ابن عبدا لمطل

 تلوين

 أجر اإلمام العادل:

*مستجاب الدعوة عند هللا تعالى                    

القيامة                                                                                      *يستظل بظل هللا تعالى يوم 

 *يكون على منبر من نور يوم القيامة

 الحقالعدل والشجاعة في 

وتعطي الواجب الذي  ي لكبذل الحقوق الواجبة فتأخذ الحق الذ

 عليك

 

 العدل

الشجاعة مستمده من اإليمان باهلل تعالى 
 والتوكل علية والثقة به

وال تكون الشجاعة بالمبالغة والتهور 
 وإلقاء النفس بالمهالك

 إأل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس األول:-

 عالقة المسلم باهلل تعالى

 الدرس الثاني:-

 تعالىعالقة المسلم برسول هللا 

 

 

 

مجال 

الثقافة 

 اإلسالمية



 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

 

   

  

  

  

 

 :مظاهر محبة هللا تعالى

 قراءة القرآن الكريم وتفهم معانيه-1

 التقرب إلى هللا تعالى بالنوافل بعد الفرائض-2

دوام ذكر هللا تعالى على كل حال باللسان والقلب -3

 والعمل

 محبة من سواهإيثار محبة هللا تعالى على -4

 مجالسة المحبين له تعالى والصادقين-5

 البعد عن كل سبب يبعدك عن هللا تعالى.-6

 

األسباب التي تبعد المسلم عن 
       محبة هللا تعالى:

النبي صلى هللا فة أمر مخال-1

عليه وسلم                                                
لتكبر والغرور والتفاخر                                               ا-2

الظلم للنفس أو الناس                                                -3

                              الفساد في األرض                         -4

 الكريم هجر كتابة-5

قال النبي صلى هللا عليه  حديث شريف حفظ

)عجبا ألمر المؤمن, إن أمره كله  وسلم :

خير,وليس ذلك ألحد إال للمؤمن,إن أصابته 

 سراء شكر, فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء

 ,فكان خيرا له(صبر

من رضي بقضاء هللا وقدرة.فإن قلبه سيشعر بالراحة,والنفس 

 تسكن,,قال النبي)ارض بنا قسم هللا لك تكن من أغنى الناس( 

 الرضا بالقضاء والقدر هو : التسليم وسكون القلب وطمأنينته    

                                                                                                              :  يكسب اإلنسان محبة هللا تعالى
                              جنب نواهيه                              وت بإتباع أوامره-1

                            وحب ما يحبه هللا وكره ما يكرهه هللا                 -3

حب أسماءه وصفاته وقضاءه                                                      -4

 .يرضي هللا تعالىتطويع النفس والهوى لما -5

هل تعلم يا أخي ما 

هي ثمار محبة هللا 

 تعالى للعبد؟

. 

                             نعم  
نصرة هللا تعالى له -1

وتوفيقه                          
مور في األتيسير --2

 واآلخره الدنيا

نعمة 

 النطق

خلقة 

بأحسن 

 صورة

أعطاه السمع 
والبصر 
 والشم

كرمة 

 بالعقل

 هللا على اإلنسان نعممن  

 تلوين

 عالقة المسلم باهلل تعالى

 مهــم



 

 

  

 

  

 

 

 

  

                            نعم يا أخي

طاعته                                       --1

العمل بسنته                                  -2

 محبته-3

 

الثمار التي يجنيها المسلم من حبه للرسول صلى هللا عليه 

                                                                  وسلم:

 

 

 

 

 

 

هي  هل تعلمين يا أختي ما

برسول هللا عالقة المسلم 

 وسلم  ؟صلى هللا عليه 

 

صطفاء ا
هللا تعالى 

 له.

ألنة أخرجنا 
من الظلمات 

 إلى النور

لكمال 

 خلقه 

ألنة يحب 
أمته ويشفع 

 لها

ألنها توصلنا 
إلى محبة هللا 

 تعالى

 صلى هللا عليه وسلم رسول هللاأسرار محبة المسلمين ل

محبة أهل يجب علينا 

البيت وأصحابه وعدم 

سبهم ألن حبهم يعني حب 

 النبي صلى هللا ليه وسلم .

اإلنصات 

 لحديثة
عدم رفع الصوت 

 فوق صوته

عدم ندائه باسمة 

 )محمد(العلم

الصالة عليه إن 

 ذكر أسمه

مظاهر توقير 

الرسول صلى هللا 

 عليه وسلم:

 

 تلوين

 برسول هللا صلى هللا عليه وسلمعالقة المسلم 

رجل 

األخالق 

 األول

رجل 

األسرة 

 األول

رجل 

الدولة 

 األول

أمثلة على 

 صبره:

روى ابن 

حبان: )أن 

النبي كا يتلوى 

وما يجد من 

الدقل ما يمأل 

 بطنه

تزوج أحدى 

عشر امرأة 

ومات عن تسع 

وكان يعاملهن 

أحسن معاملة 

وال يضرب وال 

يقبح وكان خير 

 زوج وخير أب

كان هو القائد 

األعلى 

للمسلمين 

سياسيا 

وعسكريا 

وضرب أروع 

األمثلة ألمته 

قيادة  ةفي كيفي

 األمم

الرسول صلى هللا عليه وسلم :قدوة 

 كاملة في كل شيء:

 

1                 

حب هللا 

 لنا تعالى

2                      

كمال 

 اإليمان

3                        

حب 
المسلمين 

 جميعا


