
 

 

 

 

 الصلواة الخمسة -1

 وقتها ركعاتها عدد الصلواة
 شروق إلى الفجر  طلوع من  جهرا 2 الصبح

 الشمس

 كل ظل أن يصسر إلى الزوال من اسر   4 الظهر
 مثله شيء

 إلى مثله شيء كل ظل يصسر  حين اسر   4 العصر
 ضعفه شيء كل ظل يصير أن

 السماء كبد عن الشمس تزول حين (اسر   1وجهرا 2) 3 المغرب
 األحمر الشفق ظهور إلى

 2و جهرا 2) 4 العشاء
 ا(سر  

من ظهور الشفق األحمر إلى الثلث 
 األول من الليل

 

تتشابه صالة الظهر و العصر في كيفية األداء و تختلفان في  

 .التوقيت و النية

 : الركعةمراحل  -2

 تكبيرة اإلحرام ❖
 الفاتحة و ما تيسر من القرآنقراءة  ❖
 الركوع       ❖

 الرفع من الركوع ❖
 السجدة األولى ❖

 اسالمية تربية تلخيص

 ثالثة سنة 
 



 الرفع من السجود ❖
 السجدة الثانية ❖

 

 الطيبات الصلوات ,الزكيات هلل ,هلل التحيات: نص التشهد -3

السالم عليك و  ,ها النبي و رحمة هللا و بركاتهي  هلل, السالم عليك أ

 أشهد ان  ال إاله إال هللا وحده ال شريك له , على عباد هللا الصالحين

 و أشهد أن  محمدا عبده و رسوله
 

 حسن الجوار -4

 وتجن ب إليه باإلحسان وتعالى سبحانه هللا وأمر   بالجار، اإلسالم   أوصى

 الشريفة، النبوية والسن ة الكريم القرآن في الجار ذكر جاء وقد إيذائه،

اْعب د وا: )وجل   عز   يقول   حيث ال َللّا   و  اِلد ْينِ  ش ْيئا   بِهِ  ت ْشِرك وا و  بِاْلو   إِْحس انا   و 

بِِذي ى اْلق ْرب ى و  اْلي ت ام  س اِكينِ  و  اْلم  ارِ  و  اْلج  ارِ  اْلق ْرب ى ِذي و  اْلج  ن بِ  و   اْلج 

الّصاِحبِ  ْنبِ  و   ( بِاْلج 

 :حسن الجوار مظاهر -
 .عليه السالم إلقاء ✓

ته، عن والسؤال مرضه، في زيارته ✓  بالشفاء له والدعاء صح 

 . والصبر

 .فيه، العزاء وتقديم موته، عند جنازته في السير ✓

  وغيرها، النجاح وحفالت األعراس،: مثل المناسبات، إلى دعوته  ✓

 .مناسباته إلى دعوته تلبية ✓

 .عرضه وحفظ الناس، أمام بها التكلم وعدم عيوبه، ستر    ✓

 



 فوائد حسن الجوار: -

 .المسلمين بين والتعاون والمودة األلفة  ✓

 .العيش نظام استقامة ✓

 .المجتمع بنيان تقوية ✓

 قلوبهم لكسب وسيلة المسلمين غير مع الجار حقوق تطبيق ✓

 إلى منهم الكثيرين دعا سبب وهو اإلسالم، إلى واستمالتها

 .الدين هذا اعتناق

  

 اإلجتهاد في طلب العلم -5
 نجاة فيه ألن   وذلك الشريفة، النبوية السنن أفضل من العلم طلب ي عد  

ة  عليه هللا صلى الرسول لقول مصداقا   وهذا واآلخرة، الدنيا في األم 

ا فيه يلتمس   طريق ا سلك   من: )وسلم  إلى طريق ا به له هللا   سّهل ، علم 

 (  الجنةِ 

 

 : العلم طلب فضل -

 .النفوس يهذ ب ✓

 .األمور حقائق إبصار خالل من المتعل م بصيرة ينير  ✓

ث  ✓  .تعالى هللا من والخوف   الخشية   ي وِر 

 بغية وذلك المتعلمين بين والتسابق التنافس إلى يقود  ✓

 .المراتب أرقى إلى الوصول

 

 

 

 



 التعاون و التحابب و التحية -6

 
 و التحابب :  التعاون -

ن وا  ت ع او  ى اْلبِِر   ع ل ى و  التّْقو  ال   و  ن وا و  ثْمِ  ع ل ى ت ع او  انِ  اإْلِ اْلع ْدو   و 

اتّق وا  المائدة سورة( 2) اْلِعق ابِ  ش ِديد   َللّا   إِنّ  َللّا   و 

 أن يمكن ال نبيل إنساني وواجب شعور و أخالقية قيمةالتعاون 

 مفعمة شخصية له كانت من إال بخصاله ويتحل ى به يؤمن

 اجتماعية عالقة وهو المرهف االجتماعي وبالحس   باإلنسانية

 ،يتمثل نبيل إنساني سلوك وهو. والمجموعات األفراد بين ورباط

 .المشتركة األهداف تحقيق بهدف للغير المساعدة تقديم في

 

 :و التحابب  التعاونفوائد  -

  الطاقة تجديد الخيرو تحقيق ✓

 .االبتكارات تطوير  ✓

 والتفوق واإلنتاج التقدم  ✓

 . عقل من بأكثر العمل  ✓

 .وتيسيره العمل تسهيل ✓

 

 التحية : -

:  الكامل ونصها المسلمين، تحية فالسالم: اإلسالم بتحية االلتزام -

 "وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم"

 والرد   سنة السالم وإلقاء المسلم، أخيه على للمسلم حق السالم -

 .فرض

 ألن يتكلم؛ أن قبل بالسالم إخوانه المسلم يبدأ: بالتحية المبادرة -

 .هللا عند األفضل هو بالسالم يبدأ من



 .واجبهو ف عليه الرد أما مستحبة، سنة السالم إلقاء: التحية د  ر -

 

 : التحية فوائد -

  الطمأنينة، طياتها في اإلسالم تحي ة تحمل ✓

 اآلخرين نفوس في األمان تبعث ✓

 األذى وكف   الدماء، وصيانة المجتمع، في السالم إلى تدعو ✓

 .الناس عن

 . المؤمن عليها يؤجر التي العبادات من عبادة   هي ✓

 .تعالى هللا من العبد قرب في سبب   اإلسالم تحي ة ✓

 .النفوس من والحقد الغل   وتزيل األلفة تنشر  ✓

 .المجالس في والبركة الخير تنشر ✓

 


