


 

 5 كتاب الصالة للطفل املسلم
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة:
احلمددد وحوه،ددد صالوهاالددد عوهااسددد ،ووعدددآوه ددد  و الوهوعدددآو اددد و

وهصحب وأمجعنيوأماوبع :
فيسددددروااهوابددددنوتقددددددوأهو ادددد ،ونصدددد اه اواا اادددد ومددددنوااسعسددددعدو
ااذ بيدددواعل ددسوادلسددعيوهااددذ وكتيبدداصوة لددالواالدد عواعل ددسوادلسددعيةو

مبقادددووميمدددونواإلددنواإ دد ،الونكووألمهيدددوكاددووادل فدد الوفاالدد عوذلددا
 يواار نواا اينومنوأه اهواإ  ،وبع وااشهاا نيالوه يواحل واا اصدسو
ادلميددقوبددنيوادلسددعيوااوددافرالوهاالدد عو دد ا،واادد إلنوهومدد اصونكو وإلسددلاييو
اا إلنوون وهبا.وه يوأه وماوحيا بووعي وااعب ومنوأوماا وإل ،وااايامددو

نيومددنوااعبدداااهالوه دديو تددرومدداوه دديوأه وفرإل دددوفرفدداووعددآوادلسددعم
الصالالالة »أمبدددووبدد وم اه دد واادد يياو:عددسوإلادد  :ووهصددآوبدد واار دد  و

و«.الصالة وما ملكت أميانكم
وهاعل عوف ائ و  ريعوهملع اعو ورلا وابسلهاواآله.

هنو ددددددذاواإصدددددد اهويادددددد ،ويبددددددذعوإلسددددددريعوأل  اابدددددداووددددددنواالدددددد عالو
اجلماوددوهف ائد ووهموايلهاالوه،ويو اه هداالوهف دعهاوهه:د لوأاائهداومد 

احملافمدووعيهاالوه:قاءومدنو وحيدافعووعيهداالوهاري داومدنواأل دهعدوادلهمددو
دداو اادديوإلبب دديوأهوإلعرفهدداواال ددسونواالدد رووددنواالدد عو،دد وإلبشدد ومعمم 

وذلاالوزلافم اووعيهاوواهف او  ه اوهف عهاوهأمهيلهاوهوا بدو ر ها.
أهوجيعدددددسوهنواخللددددا،ويسدددد  و وب كائددددد واحلسدددد وهصددددد ا  وااعدددد الو
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أوماابدداوتاالدددوا :هدد وااوددر وصدد اب اووعددآوااسددبدالوه وأوعدديالوهصددعآو

و ووعآويبياوزلم وهصحب وه عيو سعيم او  ري ا.
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 : ما مكانة الصالة يف دين اإلسالم؟ 1س
  يواار ُنواا اينومنوأهَ اهواإ  ،و.

اسب عليه العبد يوم القيامة؟2س  : ما أول شيء ُيح
واال ُع.

 تارك الصالة؟ : ما حكم3س
وَ افٌر.

 : ما الدليل على كفر تارك الصالة؟4س
و:   وه   و و

و«.العهدح الذي بيننا وبينهم الصالةح فمن تركها فقد كفر»
و«.والكفر ترك الصالةوإن بنَي الرجحل وبنَي الشرك:و»ه  ا و

 عند موته؟ : ما وصية الرسول 5س
و«.انكحمْ الصالَة الصالَة َوَما َملكْت َأميَْ »هصيل :و

 : ما أفضل  األعمال؟6س
وأف ُسواألوما واال عووعآوه لها.
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 : ما جزاء من يؤخر الصالة عن وقتها؟7س
و.-ه  وااعذالوااش إل -ااَ إْلُسو

 : ما الدليل على ذلك؟8س
و)ف إلسواعملعنَيوااذإلنو يوونوص هتيو ا  ه(.

 ؟«عن صالهتم ساهون»: ما معىن 9س
وأَْه َاهتَا.أْ :وإلُدَؤتتُرهيَدَهاوَوْنو

 : ما أثقل صالة على املنافقني؟11س
و(وص ُعوااعشاء.1
و(وص ُعواا جر.2

عن ثواب صالة العشاء  : ماذا قال الرسول 11س
 وصالة الفجر؟

 «.لو يالْعَلمحوَن َما فيهما ألتومها ولو حبًوا»

 : ما حكم الصالة مع اجلماعة يف املسجد؟12س
وها:بٌد.

 : ما فضل الصالة مع اجلماعة يف املسجد؟13س
نهنددداو   دددسوودددنوصددد عواا دددراونوبيلددد وهنو ددد   و مددد وهوشدددرإلنو
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واه:د.

 : ما فضلح َمْن صلى العشاء يف املسجد مع اجلماعة؟14س
ومنوصعآوااعشاءونوادلسج وم واجلماود:و  منَاو َاَ،ويلَفوااعْيس.

 اعة؟: ما فضل من صلى الفجر يف املسجد مع اجلم15س 
ومنوصعآواا جرونوادلسج وم واجلماود  مناو َا،وااعْيَسوُ عتُ وو

أن يفعل بالذين ال يصلون مع  : مباذا هم الرسول 16س
 اجلماعة يف املسجد؟

و يوأْهوحُيَرتَقوَوعْيِهْيوبُدُي  َدُهيوباابتاه.

 : ما جزاء من حافظ على الصالة؟17س
وجناع.منو،افعووعيهاو اياواُ وي ه اوهبر اي اوهو

 : ما جزاء من مل ُيافظ على الصالة؟18س
حُيشددددُروَمدددد و َدددداُههَهوَهَ اَمدددداَهوَهفرودددد َهوهأ وبددددنوتعددددفونواابدددداهوإلدددد ،و

وااايامد.

 اذكر شيًئا من فوائد احملافظة على الصالة. 19س
و(وُاُت ُ واجلَبتد.1
و(و بدَْهآوَونوااَ ْحَشاءوهادلبور.2
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 تابع فوائد احملافظة على الصالة:

وُروااذي َل.(وُ و 3
و(و قإلُ واإداَه.4

 تابع فوائد احملافظة على الصالة:
ُ واارزَق.5 و(و ُ  ِّ
و(و ُدَيستُرواألُُم َه.6

 : اذكر شيًئا من عواقب ترك الصالة.21س
و(وُات ُ واابتاه.1
و(وَ َ اُاوااَ ْ: وإل ،وااايامد.2

 تابع عواقب ترك الصالة:
و(و َدْعسرُيواألُُم ه.3
و.(وفيُقواالتْ ه4

 : أين فرضت الصالة ؟ومىت؟21س
ونوااسماءوايعدواإ راءوهادلعراج. فرفا

 : كم عدد الصلوات املفروضة يف اليوم والليلة؟22س
ومخُ وصع اه.
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 : ما هي؟23س
و(وص ُعواا جر.1

 تابع الصلوات املفروضة:
و(وص ُعواامهر.2
و(وص ُعوااعلر.3

 تابع الصلوات املفروضة:
و(وص ُعواودل رل.4
و ُعوااعشاء.(وص5

 : كم عدد ركعات صالة الفجر؟24س
وه علاه.

 : كم عدد ركعات صالة الظهر؟25س
وأهبُ وه عاه.

 : كم عدد ركعات صالة العصر؟26س 
وأهبُ وه عاه.

 : كم عدد ركعات صالة املغرب؟27س 
وث ُثوهََ عاٍه.
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 : كم عدد ركعات صالة العشاء؟28س 

وأهبُ وهَ َعاه.

 ون يف صالهتم؟: ماذا يستقبل املسلم29س
وووااابعدوه يوبياو واحلرا،. إلسلابسوادلسعم ه

  


