


 سالمية سادس الفصل األول املخص دراسات 

 توحيد

 األيمان

 عصية عتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالماهو : 

 

 أركان األيمان :

 يمان بالكتب األ -3   األيمان بالمالئكة   -2   األيمان باهلل    -1

 هاأليمان بالقدر خير وشر -6  االيمان باليوم األخر   -5   األيمان بالرسل  -4

 

 يمان :أركان اإلحكم من أنكر 

 سالميخرج من ملة اإل

 

 ثمرات األيمان :

 والية هللا للمؤمنين وحفظهم.  .1

 محبة هللا للمؤمنين  .2

 الفوز بالجنة ونيل رضا هللا تعالى  .3

 محبة المؤمنين بعضهم لبعض   .4

 حصول الطمأنينة والسعادة والحياة الطيبة  .5

 

 شعب األيمان

 عملية  و اعتقادية أو قولية ايمان : خصال اإل هي 

 أكثر من ستين شعبه  عددها :

 

 أنواع شعب األيمان:

  –الحب في هللا - هورسولهللا عز وجل  محبة   –ن باركان هللا مثل : األيماشعب القلب .  .1

   –من هللا الخوف 

 التسبيح  -هللا وتحميدهذكر  –القران قراءة  –اله اال هللا   مثل : قول ال شعب اللسان . .2

 الحج  –الصوم  –الزكاة  –الصالة  –مثل : الوضوء .شعب الجوارح  .3



 نواقض األيمان :

 وهي:   سالم(ملة االتبطل األيمان وتخرج من  عتقادات وأقوال وأعمالا)

 النفاق األكبر -3  الكفر األكبر  -2  الشرك األكبر  -1

 

 منقصات األيمان :

 وهي   , وال تخرج من ملة األسالم (تنقص اإليمان  وأقوال وأعمال اعتقادات)

 النفاق األصغر  -3  الكفر األصغر   -2  الشرك األصغر   -1

 ذنوب والمعاصي ال -5    البدع  -4

 

 ه :ومنقصات اإلسالمأهمية تعلم نواقض 

 حفظ الدين  .1

 ها الوقوع في اجتناب .2

 الوقوع فيها  أسبابر من الحذ .3

 

 الشرك األكبر:

 هو: جعل شريك مع هللا تعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته .

 لغير هللاالذبح   – دعاء غير هللا  مثال :

 

 ولماذا هو أعظم الذنوب: األكبرورة الشرك خط

 أعظم الظلم .1

 يحبط جميع األعمال  .2

 ن مات على الشرك ولم يتب هللا اليغفر لم .3

 على الشرك  اذا مات وهو  يه حرم هللا الجنه عل .4

 

 أنواع الشرك األكبر:

 الشرك في األسماء والصفات  -3 ة  الشرك في األلوهي  -2        .شرك في الربوبيةال -1

 

 



 :شرك في الربوبيةال

 ونحو ذلك.هللا في الخلق أو الملك أو التدبير  أن يعتقد األنسان أن أحدا يشارك 

 يعتقد أن أحدا يعلم الغيب غير هللا- أن يعتقد أن هناك احد يصرف الكون مع هللا  مثل :

 

 :ةالشرك في األلوهي

 من العبادة لغير هللا.  أن يصرف اإلنسان شيئا  

 

 :ةالشرك في األلوهيام أقس

 او الشجر وغيرها .األموات  األصنام أو  مثل  الشرك في الدعاء )دعاء غير هللا( -1

طاعة الرهبان  مثل  هللا (  رم هللا وتحليل ماحرمليل ماحة المخلوقين في تح الشرك في الطاعه )طاع -2

 واألحبار 

 (  المحبة باهلل في الشرك ي المحبة )مساوة غير هللا   -3

 كالمنافقين    دته التقرب لغير هللا(الشرك في النية )أن ينوي بعبا -4

 

 :الشرك في األسماء والصفات

 أن يجعل هلل مثيال  في أسمائه وصفاته . 

 مثل :

 أسماء هللا وصفاته نكار أ .1

 هللا بأسماءتسمية المعبودات الباطله  .2

 تشبيه الخالق بالمخلوق  .3

 

 الكفر األكبر:

 هو : مايضاد األيمان من اعتقاد أو قول أو فعل . 

   مثل

   مأو اإلسالاأليمان أنكار شيء من أركان  .1

 آياته و االستهزاء باهلل أو برسولة  .2

 



 :آثار الكفر األكبر

 اإلسالمملة يخرج صاحبة من  .1

 يحبط جميع األعمال  .2

 أن هللا اليغفر لمن مات على الكفر ويخلد في النار .3

 

 أنواع الكفر األكبر:

تكذيب شيء  - اإلسالم)ينكر أمرا معلوما في الدين( مثل :أنكار ركن من اركان  كفر التكذيب .1

 –من القران 

استكبارا وترفعا( مثل : رفض أبليس   اإلسالمفض االنقياد ألحكام )ير كفر األباء واألستكبار .2

   (بالكفر األبليسي) هذا النوع يسمى السجود ألدم لذا 

الشك في اخبار  -قيامة يوم ال: الشك في مثل  (أمرا معلوما في الدين )يشك في كفر الشك : .3

 القرآن 

 ؤمن به(  )أن يترك دين األسالم فال يقبله والي كفراألعراض عن دين هللا .4

 –السخريه بالقران -: السخرية باهلل تعالىء من الدين( مثلسخرية بشي)ال كفر األستهزاء .5

 بالرسول وسنته السخريه 

 تكفير أحدالعلماء الراسخين في العلم هم من يصدر حكم الكفر واليجوز للناس  

 النفاق األكبر:

 ابطان الكفر .هو أظهار األسالم و 

 نفاق األعتقادي( )ال ويسمى

 ألكبر:عالمات النفاق ا

 ا جاء به ض ممأو بع  ملسو هيلع هللا ىلصتكذيب الرسول  .1

    ملسو هيلع هللا ىلصبغض الرسول  .2

 ألسالم والفرح ألنهزامة األنتصار الكرهية  .3

 أحكام النفاق األكبر: 

   هر أيمانهظصاحبة غير مؤمن ولو أ  .1

 ةاهرظلم تجري عليه األعمال السسالم فيعامل على انه مأذا أظهر اال .2

 في الدرك األسفل من النار اذا مات ولم يتب مخلد .3

  



 حديث

 للصغار ومالطفته لهم  ملسو هيلع هللا ىلصة النبي رحم

 :  ملسو هيلع هللا ىلصمكانة الصغار عند النبي 

 رحمته بهم  .1

 ؤهم حقوقهم عطااحترامهم و ا .2

 يمازحهم ويالطفهم ويالعبهم  .3

 يوجههم ويرشدهم  .4

 يدعوا لهم )ألنهم هم عماد األمه ومستقبلها(  .5

 مل الحسن يشجعهم على الع  .6

 ومحبتهم(  الصغارالهديه تكسب قلوب ب لهم ) ئه هداا .7

 كسب محبتهم ممايجعلهم يتقبلون النصيحه واألرشاد التقرب لهم و :فائدة ممازحة الصغار ومالعبتهم 

 

 كبير ورحمة الصغيرأحترام ال

 " مرفوعاً: »ليس منا من لم يَرحْم صغيرنا، ويَعرْف َشَرَف كبيرنا  -رضي هللا عنهما -عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

 األسالم يعطي كل ذي حق حقه  .1

 رام بالمجتمع( )وبذلك يسود المحبة واألحت ر ورحمة الصغير األسالم يحث على توقير الكبي  .2

 وقهم ضعفهم وعدم قدرتهم على اخذ حق خصص الرحمة للصغار ل .3

 مجتمع( الالمكانه في ت الكبار, وكبار يدخل في معنى الكبير:)الولدين واألخوه واألخوا  .4

 

 لذوي رحمة ودعوتهم للخير:  ملسو هيلع هللا ىلصمحبته 

 أمك وأبيك.  ةسب من جهبالن  باألقار المراد بذوي الرحم :

 :معنى صلة الرحم

 هي األحسان الى األقارب 

 هدائهم وعيادة مريضهم. وتكون بزيارتهم وأ

 

 : ملسو هيلع هللا ىلصمن صلته لرحمه 

 محبتهم واحترامهم ودوتهم  .1

 مالطفته لهم  .2

 م أحزانهم مشاركته .3

 



 رحم:من فضائل صلة ال

تعبد هللا،   :أن رجال قال: يا رسول هللا، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار. فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : أبي أيوب خالد بن زيد األنصاري ديث

  .مشيئا، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرح  وال تشرك به

 التي تقرب الى الجنة بالتوحيد ألن التوحيد شرط قبول العمل األعمال  أبتدا .1

 .أهمية صلة الرحم حيث قرنت مع التوحيد والصالة والزكاة  .2

 المحبة واأللفة بين المجتمع  دسو بصلة الرحم ت  .3

 

 ه مع جلسائه:وبشاشت ملسو هيلع هللا ىلص هتواضع

ذا جاء الغريب اليدري ايهم  وا عند دخولة مجلسة فكان اليحب أن يقوم أصحابه تواضعة في   .1

 حمد لتواضعه م

  ظهحدثه ولو كان في حديثه جفاء وغللجلسائه وكان يصغي لمن  ملسو هيلع هللا ىلصسماعه  .2

 جلسائه فكان دائما مبتسما  بشاشته مع   .3

 

 س:من آداب المجل

 ضع المقتضي للمودة واالحث على الت  .1

داوة هذا الفعل يولد الع-حكمة من ذلك :حفظ حق المسلم)وال  ال يجوز أن أقيم أحدا وأجلس مكانه .2

 والبغضاء( 

 أو يفرق بين أثنين بدون أذنهما .  قيم أحدمن حسن األدب أن يقيم حيث أنتهى به المجلس وال ي  .3

 

 في تعاملة مع جيرانه: ملسو هيلع هللا ىلصة هدي

 أحسانه إلى جيرانه  .1

 األهداء اليهم .2

 عيادة مريضهم   .3

 كثرة وصيته بالجار  .4

 الجار ءة عن إيذانهي  .5

 ى جيرانه صبرة على أذ .6

 على محبته وكرمه فالهديه تولد المحبة تعامالت الرسول  غالبصفة األهداء في يدل ظهور 

 محبتهم ومودتهم األحسن يؤدي الى كسب ب  مالصبر على أذى الجار ومعاملته

 

 

 



 ه:خدمه في معاملت ملسو هيلع هللا ىلصهدية 

 ح( وبالل بن ربا  -عقبة بن عامر   - عبدهللا بن مسعود - أنس بن مالك) : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي خدم 

 

 هم ورأفته ب  هرحمت  .1

 بالفعل ة لهم بالقول أو ساءعدم اال .2

 مكافئتهم  .3

 الوصية بهم  .4

 عتداء عليهم التحذير من اال .5

 والوعيد الشديد لمن فعل ذلك دم أجرته ه عن منع الخانهي  .6

 

 ( ملسو هيلع هللا ىلصعلى لسان الرسول ورد كالم هللا :)   الحديث القدسي

 

 في التعامل مع الوفود والضيوف : ملسو هيلع هللا ىلصهدية 

 مالطفتهم ومؤانستهم  .1

 قال : ) من كان يؤمن باهلل واليوم األخر فليكرم ضيفة(  إكرامهم .2

 الفقراءستضافة احرصة على  .3

 الترحيب واالستبشار  .4

  



 فقة

 صالة الجمعة

 :يام األسبوع جمعة خير أيوم ال

 فيه خلق أدم  .1

 وفيه أدخل الجنة وأخرج منها .2

 ة يوم الجمعة تقوم الساع .3

 (  "غير مسافر"مستوطن   –ذكر  –عاقل   –بالغ  –تجب على كل ) مسلم   حكمها :

 

 :شروط صحة صالة الجمعة

 ثالث األمام وأثنان معه حضور الجماعة وأقلهم  -2    دخول الوقت  -1

 أن يسبقها خطبتان -4  ( ةقامة الدائماال)ان ستيطاال -3

 

 صفة صالة الجمعة :

   في القراءةاألمام يجهر ،  ركعتان 

 

 العبادات :فوائد اجتماع المسلمين ألداء 

 سلمين تقوية أواصر المحبة واأللفة بين الم .1

 رشاد والموعظة النصح واال .2

 تفقيه المسلمين في أمور دينهم  .3

 

 مستحبات الجمعة :

 والتطيب ولبس أحسن الثياب  االغتسال .1

 الى الصالة والحرص على الصف األول تبكير الخروج  .2

 قراءة سورة الكهف .3

 ( آخر ساعة من يوم الجمعة ) وهي بعد العصرستجابة اال  تحري ساعةالدعاء و  .4

 على النبي  كثرة الصالة .5

 بعد صالة الجمعةأو اربع ركعات  الصالة ركعتين  .6

 الكالم أثناء الخطبة . يحرم

 يجوز له فأنه  تخطي الرقاب اال اذا رأى مكانا خالياه يكر



  خطبة الجمعة

 تشتمل على : يجب أن  

 حمد هللا تعالى  .1

 قراءة شيء من القرآن   .2

 ى النبي الصالة عل .3

 والوصية بتقوى هللا  ظةعو الم .4

 

 يسن للخطيب: ما

 منبر ليسلم على الناس اذا صعد ا .1

 يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة  .2

 يدعو للمسلمين  .3

 يقصر الخطبتين  .4

 

 الفطر( : عيد -  األضحى)عيد صالة العيدين

 الحكمة من مشروعيته : 

 ي الصوم والحج . عبادت شكر هلل تعالى على أتمام  .1

 (في اللهو واللعب المباح )  ظهار الفرح والسرورأ .2

 )زيارة األقارب واألهل(  ر المحبة بين المسلمينتقوية أواص .3

 

 صالة العيدين :

 يسن   للنساء : فرض كفاية  للرجال ::  هاحكم

 

قبل زوال   وتنتهيح الشمس قدر رمح ) بعد طلوع الشمس بربع ساعة ( من ارتفا وقت صالة العيد :

 .الشمس 

 

 صفة صالة العيد :

 في الركعة األولى ع يده مع كل تكبيرة مثل الصلوات لكنه يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة األحرام ويرف

 ويرفع يده مع كل تكبيرة . ة الثانيه يكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام وفي الركع

 العيد .خطبتين العيد بعد صالة 



 سنن العيدين :

 لبس أجمل الثيابوالتطيب )للرجال( و األغتسال  .1

ال يأكل    أن يضحي أراديد الفطر وفي عيد األضحى أذا أكل تمرات قبل الخروج للصالة في ع .2

 ه ويأكل من أضحيت 

 أداء الصالة في المصلى .3

 اشيا  مصلى مالذهاب الى ال .4

 الذهاب من طريق والعودة من طريق أخر  .5

 

 يسن   التكبير في العيدين :

 صالة العيدمن ثبوت شهر شوال حتى  في عيد الفطر

 من أول يوم ذي الحجه حتى أخر أيام التشريق  وفي عيد األضحى

 له اال هللا وهللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد( ال إصفته ) هللا أكبر هللا أكبر 

 التهنئة بالعيد سبب للمحبة بين المسلمين وتقوية أواصر المحبة والصلة .

 

 الكسوف :

 ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه . 

 

 الحكمة من حدوث الكسوف :

 يخوف هللا تعالى بهما العباد

 

 العبادات التي تشرع عند حدوث الكسوف :

 تكبير ال -2  الدعاء -1

 الصدقة  -4  الصالة   -3

 

 كدة .سنة مؤ ف:حكم صالة الكسو

 من أبتداء الكسوف إلى زواله  وقتها :

 النداء لها ) الصالة جامعة (  يستحب



 صفة صالة الكسوف :

في الركعه  ، ويطيل الركوع سجودين في كل ركعة و   ركوعينمثل الصلوات لكن هي ركعتين و 

 .  األولىالركوع لكن أقصر من  يطيلعة الثانيه الركوفي ا األولى

 

 زوال الكسوف يسن : أذا انتهت الصالة قبل

 الصدقة   -3  ذكر هللا تعالى   -2  ء ااألكثار من الدع -1

 

 :سننها 

 لى .باهلل تعاظ األمام الناس بعد الصالة ويذكرهم يع -2  أن تؤدى جماعة   -1

 

 ستسقاء :اال

 . لمطر بنزول اهللا  طلب السقيا من

 سنة مؤكده   ستسقاء:صالة اال حكم

 كصفة صالة العيدين.  صفة صالة األستسقاء

 

 خطبة االستسقاء :

 م بعد األنتهاء من صالة االستسقاء خطبة واحدة يخطب األما

 الدعاء المستحب عند نزول المطر ) اللهم صيبا نافعا (

 


