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؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
ف التوحيد. ُأعرِّ 

ما أقسام التوحيد؟ 

َأذُكر الدليل على ما يأتي: 

ة.  توحيد الربوبيَّ

ة.  توحيد األلوهيَّ

 توحيد األسماء والصفات.
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؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
ما احلكمة من خلق اخللق؟ مع الدليل. 

؟ ما احلكمة من إرسال الرسل  

ما الدليل على أن التوحيد أعظم الواجبات؟ 
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٢٤

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
د ثالًثا من فضائل التوحيد، مع الدليل. ُأعدِّ 

 قـولـه تعالى:  الظلـم في  مـا تفسير  

؟ 
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؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
ُأبنيِّ بعض املعتقدات التي تضاد التوحيد. 

ما الفائدة من معرفة ما يضاد التوحيد؟ 

َأستدل بدليل واحد على ما يأتي: 

 حرمة طاعة غير اهللا في التحليل والتحرمي.

 حرمة محبة غير اهللا كمحبة اهللا تعالى.

 حرمة دعاء غير اهللا تعالى.
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؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
ُأكِمل الفراغ مبا يناسبه من الكلمات: 

:معنى شهادة أن ال إله إال اهللا  


متى تنفع شهادة أن ال إله إال اهللا قائلها؟ 
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؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم



 
        

      
 

      
   

ًدا رسول اهللا؟ وما الذي تتضمنه؟ ما معنى شهادة أن محمَّ 

ًدا رسول اهللا؟ ما مقتضيات شهادة أن محمَّ 

. ِِّبي ُأبنيِّ معنى متابعة النَّ 
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؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
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رك لغًة وشرًعا. ف الشِّ ُأعرِّ 

رك؟ ما أنواع الشِّ 

رك األصغر مبثاٍل. ُأمثِّل للشِّ 

رك األكبر واألصغر؟ ما الفرق بني الشِّ 
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≥∏ØdG IQƒ°Sh ¢SÉædG IQƒ°S
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﴾ واملستعاذ منه ثالثة  املستعاذ به في سورة الفلق ُذِكَر بصفة واحدة، وهي أنه سبحانُه ﴿
آفات هي: (الغاسق، النفاثات، احلاسد).

﴾ واملستعاذ منه آفة  ﴿ ﴾ ﴿ ﴾  وفي سورة الناس ُذِكَر املستعاذ بِه بثالث صفات وهي: ﴿
واحدة وهي : الوسوسة.

ألن املطلوب في سورة الفلق سالمة النفس والبدن، واملطلوب في سورة الناس سالمة الدين، وسالمة 
الدين مقدمة على غيرها.

فائدةفائدة

فضائل السورتينفضائل السورتين

١. مشروعية القراءة بهما بعد كل صالة مرة واحدة. 
٢. مشروعية قراءتهما ثالث مرات كل صباح ومساء. 

٣. مشروعية قراءتهما عند النوم ثالث مرات مع النفث في اليدين واملسح بهما ما استطاع من 
جسده.

 : ٤. ِعظم فضل سورتي الناس والفلق، قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص لعقبة بن عامر
 .(١)«﴾ ﴿﴾ ﴿  

(١) أخرجه مسلم، رقم (٨١٤).            



٤٦

تفسير سورة الناس                  تفسير سورة الناس                  

تفسير سورة  الفلقتفسير سورة  الفلق

﴾  من  ﴾  ألتجُئ وأعتصم برب الفلق، وهو الصبح ﴿ ﴾ يا محمد ﴿ ﴿
﴾  دخل  ﴾  هو الليل ﴿ شر جميع مخلوقاته من جن وإنس وهوام وغيرها  ﴿
ِ أي: الساحرات الالتي ينفثن، أي: ينفخن فيما يعقدن   ﴾ بظالمه ﴿

﴾ إذا همَّ بذلك وأراده.  من خيط أو حبل أو غيره بقصد السحر ﴿

تفسير سورة  الناس                  تفسير سورة  الناس                  تفسير سورة الناس                  تفسير سورة الناس                  تفسير سورة الناس                  

﴾ أي: املتصّرف في  ﴾ ألتجُئ وأعتصم برب الناس ﴿ ﴿ ﴿                   ﴾ يا محمد
﴾ من  للعبادة دون سواه ﴿ املستحق  الناس  معبود   ﴾ شؤونهم ﴿
﴾ شر الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة، ويختفي عند ذكر اهللا ﴿

اجلن واإلنس. ﴾ من شياطني  الناس﴿ والشكوك في صدور  الشر  يبثُّ  الذي 



٤٧

  ........  ........  ........  ........

قادًرا  تكون  أن  منك  يتوقع  السابقة،  تفسيراآليات  من  أن متكنت  بعد  نشاطنشاط 
على بيان معاني الكلمات اآلتية:

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

١. رحمة اهللا تعالى بعباده، حيث أرشدهم إلى ما يقيهم من الشرور، ويرفعها عنهم بعد نزولها، ومن 
ذلك التعّوذ بهاتني السورتني العظيمتني.

٢. يشرع للمسلم أن يعوذ نفسه بهاتني السورتني؛ ليحصنها من السحر والعني واملرض.
٣.  السحر كبيرة من الكبائر، وداء خطير على القلوب واألبدان، ولذلك حرمه دين اإلسالم وجعله كبيرة 

من كبائر الذنوب.



٤٨

س١: ضع عالمة (�) عند العبارة الصحيحة، وعالمة (�) 
عند العبارة اخلاطئة:

تشرع قراءة سورتي الفلق والناس دبر كل صالة.            (    )   أ  .
 ب. تشرع قراءة سورتي الفلق والناس قبل النوم.               (    )
  ج. إذا رأى املسلم أخاه املسلم في نعمه فإنه يحزن لذلك. (    )

س٢: اذكر صفة قراءة املسلم على نفسه عند النوم.

١. َأْعتِصُم باهللا وألتجُئ إليه وحده للوقاية من جميع الشرور.
٢. َأْقَرُأ سورتي الفلق والناس كل صباح ومساء ثالث مرات. 

٣. َأْعَلُم أن كل إغراء بالشر واملعصية فهو من وسوسة الشيطان، فأكون على حذر 
من ذلك.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم



٤٩
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(١) تفسير الطبري (٢٤/٦٨٨).        (٢) أخرجه البخاري، رقم (٤٦٨٨).
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سبب نزول سورتيسبب نزول سورتي

 ا�خالص والمسد ا�خالص والمسد

سبب نزول سورة المسدسبب نزول سورة المسد

سبب نزول سورة ا�خالصسبب نزول سورة ا�خالص

: أن النبي  خرج إلى البطحاء فصعد إلى اجلبل فنادى: «يا صباحاه!»  وعن ابن عباس 
يكم أكنتم  فاجتمعت إليه قريش فقال: «أرأيتم إن حّدثتكم أن العدو ُمَصبِّحكم أو ُممَسِّ
تصدقونني؟» قالوا: نعم، قال: «فإني نذير لكم بني يدي عذاب شديد»، فقال أبو لهب: 

 .
(٢)﴾ ألهذا جمعتنا؟! تًبا لك، فأنزل اهللا عز وجل ﴿

ا جــاء إلى النبي  فقــال: انُسب لنا ربك (أي: اذكر لنا  عن جابر بن عبد اهللا   أن أعرابّيً
.

 (١)﴾ نسب اهللا عز وجل)، فأنزل اهللا: ﴿
واملعنى أن اهللا تعالى ال ُينَسب إلى أحد، فإنه واحد صمد ليس له والد وال ولد.



٥١

فضائل سورة ا�خالصفضائل سورة ا�خالص

١. أنه ُتشرع القراءة بها مع سورة الكافرون في ركعتي الطواف، وفي الركعتني قبل الفجر، وفي 
الركعتني بعد املغرب.

أن رجـــًال  ــدري  ــ ــي ســعــيــد اخلـ أبـ فــعــن  ــرآن،  ــقـ الـ ثــلــث  ــعــدل  ت ــالص  ــ ــورة اإلخـ ــ ٢. أن س
أصبح جاء إلى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك  يرددها، فلما سمع رجًال يقرأ ﴿ 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» (١). له، وكأن الرجل يتقالُّها، فقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:

(١) أخرجه البخاري، رقم (٥٠١٣).

تفسير سورة ا�خالصتفسير سورة ا�خالص

﴾ ﴾ أي: واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ﴿ ﴾ يا محمد ﴿ ﴿
﴾ أي: ليس له ولد، وال والد، وال صاحبة  أي: املقصود في قضاء احلاجات.  ﴿
﴾ أي: ولم يكن له من خلقه مماثل وال مشابه، ال في ذاته وال في أسمائه  ﴿

وال في صفاته وال في أفعاله.



٥٢

..........................

نشاط   نشاط   بعد أن متكنت من تفسير سورة اإلخالص، يتوقع منك أن تكون قادًرا على 
تفسير الكلمات التالية:

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

١. اهللا تعالى واحد في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته.
٢. اهللا تعالى غني عن خلقه.

٣. اهللا تعالى منّزه عن اتخاذ الزوجة، ومنـّزه عن أن يكون له ولد أو والد، لكماله وغناه.
٤. إثبات أسماء اهللا تعالى وصفاته الواردة في كتاب اهللا وما صح عن رسول اهللا  من أسماء اهللا وصفاته 

على الوجه الالئق به جلَّ وعال، قال اهللا عز وجل:﴿1  2  43   5     6  7﴾(١).

ُأثِبُت هللا تعالى صفات الكمال مع اعتقاد عدم مماثلة أحد من خلقه له        
في تلك الصفات.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

(١)  سورة الشورى، اآلية (١١).



٥٣

تفسير سورة المسدتفسير سورة المسد

﴾ وقد حصل له ذلك ﴿ ﴾ خاب وخسر ﴿ ﴿
ا عنه شيًئا من عذاب اهللا إذا نزل به ﴿ ﴾ ما أغنى عنه ماله وولده، فلن َيُردَّ

﴾ وامرأته التي كانت حتمل  ﴾ سيدخل ناًرا متأججة ﴿
﴾ في عنقها حبل  الشوك، فتطرحه في طريق النبي ''؛ ألذيَّته ﴿

 من ليف خشن في النار.

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

١. من دالئل صدق القرآن أنه أخبر عن أبي لهب وزوجته أم جميل أنهما سيموتان على الكفر، فماتا ولم يؤمنا.
٢. ملا كان الِجيد من أشرف مواطن املرأة حيث تضع عليه القالدة للزينة، أهان اهللا امرأة أبي لهب في اآلخرة 
ب به في النار جزاء ماكانت تفعله من وضع احلطب الذي  بأن جعل في ِجيدها حبًال من ليف خشن ُتعذَّ

 فيه الشوك في طريق النبي

آثار سلوكيةآثار سلوكية
َأْحَذُر من إحلاق األذى بأحد من الناس.



٥٤

﴾؟التقويم س١: ملن اخلطاب في قوله تعالى: ﴿
 .﴾ ر قوله تعالى: ﴿ س٢: فسِّ

س٣: اذكر اسمني من أسماء اهللا تعالى الواردة في سورة اإلخالص.
س٤: بالغ املشركون في إحلاق األذى برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، اذكر بعض 

أمثلة ذلك من سورة املسد.




¿hôaÉµdG IQƒ°Sh ô°üædG IQƒ°S

(óªfi Éæ«Ñf π°†a ملسو هيلع هللا ىلص)



٥٦
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على أعدائك وهم كفار قريش.   ﴾ أي: نصر اهللا لك يا محمد ﴿
﴾ ﴾من قبائل العرب ﴿ ﴾ أي: فتح مكة ﴿ ﴿

﴾ أي: جماعات تلو جماعات ﴿ وهو اإلسالم، أي: يدخلون فيه من دون قتال ﴿
﴾ كثير القبول للتوبة  ﴾ َأْكِثْر من التسبيح واالستغفار ﴿

على من تاب من عباده. 

تفسير سورة النصرتفسير سورة النصر

تفسير سورة الكافرونتفسير سورة الكافرون

﴿!  "  #﴾ قل -يا محمد- للذين كفروا باهللا ورسوله: يا أيها الكافرون باهللا ﴿%  &  
'  )﴾ ال أعبد ما تعبدون من األصنام واآللهة الزائفة. ﴿ *  +     ,  -  .﴾ وال أنتم عابدون 

ما أعبد من إله واحد هو املستحق وحده للعبادة.
﴿0  1  2  3  4﴾ وال أنا عابد مستقبال ما عبدمت من األصنام واآللهة الباطلة. ﴿ *  +     ,  -  
.﴾ وال أنتم عابدون مستقبال ما أعبد. ﴿>  =  <  ?﴾ لكم دينكم الذي أصررمت على اتباعه، 

ولي ديني الذي ال أبغي غيره.



٥٨

آثار سلوكيةآثار سلوكية
١. ُأْكِثُر من تسبيح اهللا وحمده واستغفاره ليًال ونهاًرا.
٢. َأْشُكُر اهللا تعالى دائًما، وال سيما عند جتّدد النِّعم. 

٣. ال أجامل أحًدا في ديني، وأثبت على دين اإلسالم. 

﴾؟التقويم س١: ملن اخلطاب في قوله تعالى: ﴿
س٢: دلّت اآليات على أن للمشركني ديًنا، فما هو؟

س٣: بنيِّ املواضع التي تشرع فيها قراءة سورة الكافرون.
س٤: املسلم يتمسك بعقيدته، ويدافع عنها، وال يلتفت إلى األديان األخرى مهما 

روجها املبطلون. استدل على ذلك من سورة الكافرون.

نشاطنشاط  بعد أن متكنت من تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن 
تكون قادًرا على تفسير الكلمات التالية:

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

١. في سورة النصر بيان أن اإلسالم سينتشر، ويدخل أفواج من الناس في اإلسالم بعد أن يفتح اهللا تعالى 
على نبّيه مكة، وهذا ما حدث مما يشهد بصدق النبي ، وأنه رسول من رب العاملني.

٢. ملا فتحت مكة أزيلت األصنام، وارتفع األذان فوق الكعبة، وعفا رسول اهللا  عن أهل مكة، ودخلت 
أعداد كبيرة منهم في اإلسالم.

٣. البشارة  بنصر الرسول ، ودخول مكة، ودخول الناس في دين اهللا أفواًجا، واإلخبار بقرب أجل الرسول 
.

٤. في سورة الكافرون بيان أن اهللا سبحانه واحد في ألوهيته فال معبود بحق غيره سبحانه.
٥. وجوب البراءة من الشرك، واعتقاد بطالن ماعليه املشركون من عبادة غير اهللا تعالى.

تفسيرها الكلمة
..............................

..............................

..............................

..............................



٥٩


¿ƒYÉŸG IQƒ°Sh ôKƒµdG IQƒ°S

(å©ÑdG …ôµæe äÉØ°U ¢†©Hh  ملسو هيلع هللا ىلص ∫ƒ°SôdG áfÉµe)
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٦١

الكوثر، وهو نهر في اجلنة ﴿ أنعمنا عليك بإعطائك  ﴾ أي:  ﴿
﴾ أي: فاشكر هذه النعمة، وذلك بأن تكون صالتك وذبحك هللا تعالى ال ألحد غيره ﴿

ْكر. ﴾ أي: مقطوع الذِّ ﴾ مبغضك ﴿

تفسير سورة الكوثرتفسير سورة الكوثر

تفسير سورة الماعونتفسير سورة الماعون

األعمال؟  على  اجلــزاء  وهــو  بالدين  يكذب  الــذي  حــال  أعلمت   ﴾ ﴿
بعنف  حقـه  من  ويمنعـه  يدفعـه  ﴾ ﴿ هو  بالدين  يكذب  فالذي   ﴾ ﴿
الذي  الفقير  وهو  املسكني،  إطعام  ﴾على  ﴿ غيره  يحث  ﴾وال  ﴿ وشدة 
﴾الهون  ﴿ في جهنم  واٍد   ﴾ ما يكفيه﴿ ال يجد 
﴾ يعملون الطاعات ليراهم  غافلون، إما بتأخيرها عن وقتها، وإما بتركها بالكلية ﴿

﴾ومينعون إعارة ما ال تضر إعارته من اآلنية وغيرها. الناس ﴿

نشاطنشاط  بعد أن متكنت من تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون قادًرا على 
تفسير الكلمات التالية:

تفسيرها الكلمة

..............................

..............................



٦٢

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

١. من ِنعم اهللا تعالى على نبّيه محمد إعطاؤه نهًرا عظيًما في اجلنة، وهو نهر الكوثر، ماؤه أشد بياًضا 
من اللنب، وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبًدا. 

٢. يجب على كل مسلم أن يخلص جميع أنواع العبادة (كالصالة والذبح) هللا تعالى، فال يصّلي إال هللا، 
وال يذبح إال هللا، وال يدعو أحًدا غير اهللا.

٣. أن اهللا يحب من يرحم اليتيم ويعطف عليه، ويكرم املسكني فيعطيه من رزق اهللا.
٤. من تهاون بالصالة فلم يصلها في وقتها، أو ترك بعضها فإن اهللا يعاقبه على تهاونه.

٥. من إكرام الناس حسن معاملتهم بإعارتهم ما يحتاجون من منافع الدنيا، التي ال تضر إعارتها، 
كأدوات الطبخ وغيرها.

١. أخلص عملي هللا تعالى فال أرائي به أحًدا.
٢. ُأْحِسُن إلى الناس، وال أمنع أحًدا من حقه.

٣. ُأحاِفُظ على أداء الصالة في أوقاتها ابتغاء مرضات اهللا.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

س١: أعطى اهللا تعالى رسوله شيًئا، وأمره بشيء، فما هما؟التقويم
.﴾\  [  Z﴿ :س٢: استخرج فائدة من قوله تعالى

س٣: أمامك عدد من الصفات الذميمة اذكر بجانب كل صفة ما يقابلها 
من الصفات احلسنة:

الرياء:..............    
التهاون بالصالة:................

اإلساءة إلى الناس:...............



٦٣


π«ØdG IQƒ°Sh ¢ûjôb IQƒ°S

(ΩGô◊G â«ÑdG áfÉµe)
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٦٥

أي رحلة الشتاء إلى اليمن،  اعجبوا لعادة قريش  "  !﴿
شكًرا له  ورحلة الصيف إلى الشام من أجل التجارة، وجلب ما يحتاجون ﴿
﴾ الذي رزقهم وسّد جوعهم،  علــى مــا أنعـم به عليهم 

نهم من اخلوف فال يعتدي عليهم أحد، إال أهلكه اهللا.  فهم يسافرون من أجل جلب الرزق، وأمَّ

تفسير سورة قريشتفسير سورة قريش

تفسير سورة الناس                  تفسير سورة الناس                  تفسير سورة الناس                  

بأبرهة احلبشي  يا محمد مبا صنعه ربك  تعلم  ألم   ﴾ ﴿
وجيشه الذين غزوا مكة بأفيال وأرادوا تدمير الكعبة املباركة؟

﴾ ألم يجعل تدبيرهم في هدم الكعبة وصرف الناس عنها في  ﴿
إبطال وتضييع، فلم يقدروا على هدمها وال على صرف الناس عنها؟

 وبعث عليهم طيًرا في جماعات متتابعة ﴿
ر  تقذفهم بحجارة محماة من طني متحجِّ

أي: مأكول حبه. وهو قشر الُبر ﴿

تفسير سورة الفيلتفسير سورة الفيل
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١. َأْحَمُد اهللا تعالى على ِنَعِمه العظيمة، ومنها نعمة األمن والرزق.
٢. ُأَحاِفُظ على ِنعمتي األمن والرزق بأداء ما أوجب اهللا تعالى علّي من شكره وطاعته.

٣. ال َأَخَاُف من األعداء وال أخشى كيدهم ما دمت متمسًكا بشرع اهللا تعالى، فاهللا ناصر عباده،
وحاٍم دينه.

٤. أحمد اهللا تعالى على ما يعيشه وطني اململكة العربية السعودية من أمن ورزق وافـر.
٥. أدعو اهللا أن يحفظ ولي أمرنا خادم احلرمني الشريفني ملك اململكة العربية السعودية على ما 

يبذله من أسباب في سبيل حتقيق األمن واألمان في وطني الغالي والدفاع عنه.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

  
الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ر اهللا تعالى بهما قريًشا ممتًنا عليهم،  ١. أعظم النِّعم الدنيوية على اإلنسان نعمتا األمن والرزق، لذلك ذكَّ
داعًيا إلى شكرها، وذلك بعبادته وحده ال شريك له.

٢. بيان مكانة البيت احلرام وحماية اهللا تعالى له من كيد الكائدين. 
٣. شدة انتقام اهللا تعالى ممن ينتهك حرماته، ويتعّدى حدوده. 

، حيث وقعت هذه  ٤. في حادثة الفيل وإهالك اهللا تعالى ألبرهة وجيشه إعداد وتهيئة ملبعث النبي
. القصة في العام الذي ولد فيه النبي

٥. هللا تعالى جنود كثيرة ال يعلمها إال هو سبحانه، ومن هذه اجلنود تلك الطيور التي أرسلها اهللا تعالى 
على أبرهة وجيشه.    

التقويم
الرزق  وتوافر  األمــن  أهمية  عن  ث  حتــدَّ قريش  ســورة  من خالل  س١: 

لتحقيق العبادة.
س٢: بّني معنى الكلمات التالية: (تضليل، أبابيل، سجيل). 

س٣: استدل من السورتني على ما يأتي: 
    أ  . إن اهللا مبطل كيد الكافرين ومكرهم.
   ب. من متام شكر اهللا تعالى القيام بعبادته.
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تفسير سورة الهمزةتفسير سورة الهمزة

﴾ لكل مغتاب للناس  ﴾ كلمة وعيد وتهديد، واملعنى أتوعد وأهدد بالعذاب ﴿ ﴿
﴾ ﴿ وجوههم  في  يتنقصهم  فيهم،  طّعان   ﴾ ﴿ خلفهم من  يعيبهم 

يظن   ﴾ ﴿ وإحصائه  ه  بعدِّ وانشغل  كثيًرا،  ماًال  أنه جمع  من صفته  الذي 
في ماله سيخلده  أن  األمر كما ظن من  ليس  ﴾ أي:  ﴿ الدنيا  في  للمال يخلده  أن جمعه 
﴾ ليطرحن في احلطمة، وهي اسم من أسماء النار، سميت بذلك ألنها  الدنيا  ﴿
﴾ هذا سؤال تعظيم وتفخيم للنار التي من شأنها أنها حتطم  حتطم من فيها ﴿
﴾ ﴿ االشتعال  تلتهب من شدة  التي   ﴾ ﴿ فيها  ُيلقى  كل من 
﴾ أي: أنها تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على قلوبهم ﴿

أي: أعمدة ممددة على األبواب بعد إغالقها مبالغة في االستيثاق. ﴾ مغلقة ﴿

تفسير سورة العصرتفسير سورة العصر

﴾ هذا جواب القسم، وهو إخبار  ﴾ يقسم ربنا تبارك وتعالى بالدهر  ﴿ ﴿
أي عملوا األعمال  ﴾أي باهللا﴿   عن أن كل الناس في نقص وهلكة﴿

الصاحلة كالصالة والزكاة وبر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك من األعمال الصاحلة﴿    
أي: بالصبر على طاعة اهللا والصبر عن معصيته  أوصى بعضهم بعًضا باالستمساك به ﴿     

والصبر على أقداره املؤملة.
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

١. أن اهللا ال يحب من يغتاب الناس ويعيبهم ويطعن فيهم.
 :بذلك، حيث قال ملعاذ بن جبل  ٢. في اآليات إشارة إلى عظم آفات اللسان، وقد أخبر الرسول

«وهل يكبُّ الناَس في النار على وجوههم إال حصائُد ألسنتهم». (١)
٣. أن عدم اإلميان باليوم اآلخر يدفع اإلنسان لعمل املعاصي املهلكة التي توصله إلى النار.

٤. من صفات املؤمنني التواصي باخلير فيما بينهم.
٥. ال يكفي اإلميان بالقلب للنجاة من الهالك، بل ال بد معه من العمل الصالح والصبر عليه.

(١)  أخرجه الترمذي، رقم (٦١٦٢) .

ّنُب اإلساءة إلى الناس في حال حضورهم وفي حال غيابهم. ١. َأَجتَ
٢. َأْجَتِهُد في التقرب إلى اهللا تعالى باألعمال الصاحلة. 

آثار سلوكيةآثار سلوكية

مزة من حيث املعنى؟التقويم س١: ما الفرق بني الُهمزة واللُّ
س٢: استخرج صفات النار الواردة في سورة الهمزة.

صفة كل  بجانب  اذكــر  الذميمة  الصفات  من  عــدد  أمامك  س٣: 
ما يقابلها من الصفات احلسنة:

ذكر مساوئ الناس:.................. اإلساءة إلى الناس:...................
أمام  وعالمة (✗)  الصحيحة  العبارة  أمام  س٤: ضع عالمة (✔) 

العبارة اخلطأ فيما يلي:
أ   . من صفات املؤمنني التواصي باخلير                          (       )
ب. ال بدَّ من العمل الصالح مع اإلميان                          (       )
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تفسير سورة التكاثرتفسير سورة التكاثر

﴾ شــغلكم -أيهــا النــاس- التفاخــر بكثرة األمــوال واألوالد عن طاعــة اهللا، وعن  ﴿
﴾ اســتمر اشــتغالكم بذلــك إلــى أن جاءكــم املــوت فصرمت  االســتعداد لآلخــرة ﴿
﴾مــا هكذا ينبغــي أن يشــغلكم التكاثــر باألمــوال واألوالد عن طاعة  فــي املقابــر مدفونــني ﴿
ر ذلك لزيادة  كرَّ ﴾ ســــوف تعلـمـون عاقـبـة انــشـغــالكم  اهللا ﴿

التأكيد والتهديد.
﴾لــو تعلمــون  ﴾ مــا هكــذا ينبغــي أن يلهيكــم التكاثــر باألمــوال ﴿ ﴿
﴾ لتبصُرنَّ نــار اجلحيم  حــق العلــم ألنقذمت أنفســكم ومــا انشــغلتم بالتكاثــر ﴿
ثــم لتبصُرنَّهــا يــوم عرضهــا على اخلالئق فــي عرصات  ﴾ وتشــاهدونها ﴿
﴾ثم لتســألُنَّ يــوم القيامة عــن كل أنواع  القيامــة دون ريــب أو شــك ﴿

النعيم من نعمة البصر والسمع واألكل والشرب وغيرها.

تفسير سورة القارعةتفسير سورة القارعة

﴾ أيُّ شيء هذه القارعة؟  ﴾ الساعة التي تقرع بأهوالها قلوب الناس ﴿ ﴿
﴾ ﴿ بها؟  أعلمك  شيء  ﴾وأيُّ  ﴿
يوم تقرع الساعة الناس بأهوالها يكونون -من كثرتهم وتفّرقهم- كتلك احلشرات الصغيرة الطائرة 
ت قطعها  ُدكَّ العظيمة -إذا  اجلبال  ﴾ وتتطاير  ﴿ املنتشرة 

الصغيرة- كما يتطاير الصوف حال َنْفِشِه فتتفرق أجزاؤه.
ــزان ــي امل فـــي  راجـــحـــة  ــصــاحلــة  ال ــه  أعــمــال ــت  كــان مـــن  ــا  ــأم ف  ﴾ ﴿

﴾ فهو في حياة هنيئة قد حلَّ به الرضا في اجلنة.  ﴿
سيئاته  ورجــحــت  حسناته،  ترجح  ولــم  أعماله  ــت  ُوِزنـ مــن  ــا  وأم  ﴾ ﴿

﴾ فمرجعه إلى الهاوية التي يهوي بها على رأسه. ﴿
﴾ هذه الهاوية نار  ﴾ وما أدراك -أيها املخاَطب- ما هذه الهاوية؟ ﴿ ﴿

قد َحِمَيت من كثرة إيقادها.



٧٤

١. كل نعيم أنعم اهللا به على عباده من أكل وشرب وصحة وأمن ومال وغيرها، فسيسألهم عنها ماذا عملوا 
بها، كما أشار إلى ذلك رسول اهللا  بقوله: «ال تزوُل قدما عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن عمره فيَم 

أفناه، وعن علمه فيَم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيَم أنفقه، وعن جسمه فيَم أباله»(١).
٢. على املسلم أن يفعل اخلير وال يحقر املعروف ولو كان صغيًرا، وال يعمل الشر ولو كان قليًال، ألن 

اهللا سيحاسبه.
ت تطايرت قطعها  ٣. في ذكر حال اجلبال تنبيه على مرحلة من املراحل التي مترُّ بها، وهي أنها إذا ُدكَّ

الصغيرة، كما يتطاير الصوف حال َنْفِشِه فتتفرق أجزاؤه.

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

(١) أخرجه الترمذي، رقم (٢٤١٧). 
العظيم»  أخرجه  الرحمن: سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا  إلى  امليزان حبيبتان  اللسان ثقيلتان في  : «كلمتان خفيفتان على  (٢)  قال 

البخاري، رقم ( ٦٠٤٣).

١. ُأْكِثُر من ذكر اهللا تعالى ليكون ميزان عملي يوم القيامة ثقيًال (٢).
٢. َأَتَفَكُر في ِنَعم اهللا تعالى عليَّ وأقوم بشكره سبحانه.

٣. احرص أن أجعل كل نعمة علي باًبا لشكر اهللا جل وعال.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

س١ : استدل من سورة التكاثر على ما يلي:
 أ . يرى الناس الناَر يوم القيامة.

ب. ُيسأل الناس عن كل أنواع النعيم يوم القيامة. 
س٢: ما الغرض من االستفهام في قوله تعالى:﴿    ﴾؟

س٣: توزن أعمال الناس يوم القيامة، فيكون ميزان كل إنسان إما ثقيًال 
؟ وإما خفيًفا، فمتى يثقل ميزان اإلنسان ومتى َيِخفُّ

التقويم
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات
قال  لذلك  مبصيبة،  يصاب  عندما  سيما  ال  عليه،  تعالى  اهللا  لنعم  نسيانه  اإلنسان  طبيعة  من   .١

(١).﴾ تعالى: ﴿
٢. من طبع اإلنسان حبه الشديد للمال، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون حبه هللا تعالى ولطاعته 

أشد، حتى ال يحمله حبه الشديد للمال على عدم أداء حق اهللا  فيه كالزكاة.
٣. التذكير ببعث الناس من قبورهم للحساب واجلزاء، مما يبعث على شكر اهللا تعالى، وطاعته واتباع 

شرعه.

(١) سورة سبأ، اآلية (١٣).

، حني يظهر صوتها من سرعة َعْدِوها  ﴾يقسم اهللا تعالى باخليل التي جتري في سبيله نحو العدوِّ ﴿
﴾ فاملغيرات على  ة َعْدوها ﴿ ﴾ فاخليل التي تنقدح النار من حوافرها، من شدَّ ﴿
طن جموع األعداء. ﴾ فتوسَّ ﴾ فأخرجن بهذا الَعْدو غباًرا ﴿ األعداء عند الصبح﴿

﴾ وإن اهللا على جحوده لشاهد  ﴿ َلجحود ﴾ ﴾ ِلِنَعم ربه ﴿   ﴿
﴾ وإن اإلنسان لشديد احملبة للمال. ﴿

للحساب  القبور  من  األموات  اهللا  أخرج  إذا  ينتظره  ما  اإلنسان  يعلم  أفال   ﴾ ﴿
﴾ إن  ﴾  واسُتخرج ما أْخَفتُه الصدور من خير أو شر﴿ واجلزاء؟ ﴿

ربهم خبير بهم ال يخفى عليه شيء من ذلك.

تفسير سورة العادياتتفسير سورة العاديات

ُر املصير الذي يصير إليه كل إنسان وهو أنه سيخرج من قبره للحساب   َأَتَذكَّ
واجلزاء، وأستعد له باإلميان والعمل الصالح.

آثار سلوكيةآثار سلوكية



٧٧

﴾، اذكر اآلية التي توافق التقويم س١: قال تعالى: ﴿  
         هذه اآلية في الداللة على أن جحود النِّعم من طبيعة اإلنسان.

س٢: استخرج اآلية الدالة على البعث.
س٣: هات ثالثة أمثلة لطرق كسب املال احلالل، وثالثة أمثلة ألوجه اإلنفاق احلالل.



٧٨



ádõdõdG IQƒ°S Ò°ùØJádõdõdG IQƒ°S Ò°ùØJ


www.ien.edu.sa

   @   ?   >   =   <   ;   :   9  
   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
   S   R   Q   P   O   N   M   L   K
   [   Z   Y   X   W   V   U   T

d   c  b  a  `  _  ^  ]  \



٧٩

١. أحرص على أعمال اخلير وأبتعد عن أعمال الشر.
٢. أترك أعمال الشر وأتوب منها حتى ال يبقى لي إال أعمال اخلير.

تفسير سورةالزلزلةتفسير سورةالزلزلة

﴾ ا شديًدا ﴿ ت رّجً ﴾ إذا اضطربت األرض وُرجَّ ﴿
﴾ وتساءل اإلنسان فزًعا: ما الذي  وأخرجت ما في باطنها من موتى وكنوز ﴿

حدث لها؟
شر  أو  خير  من  عليها  ُعمل  مبا  األرض  تخبر   ﴾ ﴿ األرض  تزلزل  ﴾يوم  ﴿

﴾ بأن اهللا أمرها بأن تخبر مبا ُعمل عليها. ﴿
﴾ يومئذ يرجع الناس عن موقف احلساب أصناًفا متفرقني ﴿ ﴿

﴾ ليريهم اهللا ما عملوا من السيئات واحلسنات، ويجازيهم عليها.
﴾ فمن يعمل وزن منلة صغيرة خيًرا؛ يَر ثوابه في اآلخرة  ﴿

﴾   ومن يعمل وزن منلة صغيرة شًرا؛ يَر عقابه في اآلخرة. ﴿

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

١. يوم القيامة يوم شديد األهوال، حتصل فيه أمور عظيمة.
٢. األرض من مخلوقات اهللا املطيعة له، فهي ال تعصيه، وال تعمل شيًئا إال بعد أن يأذن اهللا لها.

٣. إن من عدل اهللا أنه يجازي اإلنسان على كل ما يفعله مهما قلَّ وصُغَر.
٤. على املسلم أن يفعل اخلير وال يحقر املعروف ولو كان صغيًرا، وال يعمل الشر ولو كان قليًال.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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التقويم
املراد بهااملعنى

األثقال التي تخرجها األرض يوم القيامة 

أخبار األرض

 س١: بنيِّ املراد بالتالي:

س٢: ما األثر السلوكي الذي ينبغي أن يظهر على املسلم بعد قراءته
﴿     ﴾؟          قوله تعالى:



٨١
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٨٣

﴿T﴾ جمع ﴿   Z  Y     X  W  V  U﴾ في مسيرة لهم﴿   ]  \﴾
فهم على كثرتهم لم يكونوا مهَملني، بل كان على كل جنس منهم من يكفهم ومينعهم من 

التدافع.
     j  i       h  g  f  e  d  c  b  a ﴿ أشرفوا ﴾`      _  ^ ﴿

﴾p     o  n  ﴿ ال يطأّنكم سليمان وجنوده بأقدامهم فتهلكوا ﴾m  l  k
وهم ال يعلمون بذلك ِلِصغركن. 

  |  {     z  y   ﴿ أْلِهْمني ووّفقني ﴾x  w  v  u  t  s  r﴿
﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  ے  ~  }

اجعلني في جملة عبادك الصاحلني، احشرني في زمرتهم، وأدخلني اجلنة معهم.
الطير بحًثا عن املفقود منها ﴿  ¯  °  ±  ²  ³   ﴿   ¬  ®﴾ واستعرض سليمان
´﴾ أي: هل ستره عني ساتر فال أراه؟ ﴿  µ  ¶  ¸   ¹﴾ أم أنه لم يكن من

 احلاضرين؟ ﴿  «  ¼  ½  ¾   ¿﴾ لعدم استئذانه، وحني تبني له أن الهدهد 
كان غائًبا 

قال:﴿    Ã  Â  Á   À﴾ بحجة ظاهرة، فيها عذر لغيبته.
  Ê  É    È ﴿ ﴿Ç  Æ  Å﴾ فبقي الهدهد زمًنا يسيراً ثم حضر عند سليمان 
Í  Ì  Ë﴾ أدركت من العلم ما لم تعلمه ﴿  Ð    Ï  Î ﴾ من مدينة سبأ بأرض اليمن

﴿Ò  Ñ﴾ بخبر خطير الشأن أنا على يقني منه. 
﴿   !    "  #    $﴾ حتكمهم ﴿ %  &  '  ) ﴾ وأعطيت من كل 
شـيء مـن أسـباب الدنيـا التـي يحتاجهـا امللـوك ﴿ (   *  +﴾ ولهـا سـرير عظيـم 

تفسير ا�ياتتفسير ا�يات
١٥١٥--١٩١٩



٨٤

القـدر، جتلـس عليـه إلدارة ملكهـا.  ﴿-  .  /  0     1   2  3﴾
ـن  ﴿4  5  6  7﴾ وحسَّ الشـمس معرضـني عـن عبـادة اهللا  يعبـدون 
لهـم الشـيطان أعمالهـم السـيئة التـي كانـوا يعملونهـا ﴿  8  9  :﴾ فصرفهـم 
إلـى اهللا وتوحيـده وعبادتـه وحـده.   ﴾=  <  ;  ﴿ بـاهللا وتوحيـده  عـن اإلميـان 
الشـيطان  لهـم  ـن  حسَّ  ﴾ ﴿
عبـادة الشـمس، لئـال يسـجدوا هللا الـذي ُيخـرج املخبوء املسـتور في السـماوات واألرض 
ون وما  مـن املطـر والنبـات وغيـر ذلـك ﴿  L  K  J  I  H﴾ ويعلـم كل ما ُتسـرُّ

تظهـرون مـن األحـوال واألقـوال واألفعـال. 
﴿  R       Q    P  O   N﴾ذلك الذي يعلم كل أموركم هو اهللا الذي ال معبود يستحق العبادة سواه  

.﴾U   T  S   ﴿

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

، فقد أوتي من اجلنود ما لم يؤته أحد من ملوك الدنيا. ١. ِعَظُم ملك سليمان 
٢. أدب النملة في االعتذار لسليمان  وجنوده، حيث نبهتهن على أنهم ال يقصدون إيذاءهن، 

. ألنهم ال يرونهن لِصَغِرهنَّ
٣. من أفعال املسلم احلسنة الدعاء لنفسه باخلير، ومن ذلك أن يدعو لنفسه أن يكون من الشاكرين 

لِنَعِم اهللا عليه كما فعل سليمان .
٤. من متام العدل أال تكون العقوبة إال بعد ظهور البينة بوقوع الذنب.

أمر  لعون على ما لم ُيطلعهم اهللا عليه، وقد َخِفَي على سليمان  ٥. أن األنبياء ال يطَّ
سبأ في اليمن.

٦. أن اهللا تعالى قد يعطي الكافر املْلك، وليس ذلك دليًال على رضا اهللا تعالى عنه.



٨٥

١. ُأِدُمي الشكر هللا تعالى بقلبي ولساني وجوارحي.
٢. ال َألُوُم أحًدا حتى أعرف هل له عذر أم ال.

ُأَراِقُب اهللا تعالى الذي يعلم ما أخفيه وما أعلنه، فال أعصيه سبحانه   .٣
وتعالى، ألنه يراني.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

  ........  ........  ........  ........

نشاطنشاط بعد أن متكنت من تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون 
قادًرا على تفسير الكلمات اآلتية:



٨٦

التقويم
س١: استدل من اآليات ما يدل على اآلتي:

     أ . أدب النملة في االعتذار لنبي اهللا سليمان  .
    ب. من أفعال املسلم احلسنة الدعاء للنفس وللوالدين باخلير.

س٢:  اختر اإلجابة الصحيحة:
١. سليمان  :

ب. نبي فقط.          ج. ملك ونبي. أ. ملك فقط.  
الهدهد: ٢. كان سبب عدم رؤية سليمان 

 أ . وجود ساتر حال دون رؤيته.
ب. غياب الهدهد دون عذر.

س٣: استخرج من اآليات ما يدل على التالي: 
 أ . األنبياء ال يعلمون الغيب. 

ب. الشيطان عدو لبني آدم. 
ج . إحاطة علم اهللا تعالى بكل شيء. 

د  . إثبات عرش اهللا تعالى. 
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«        »

«       »
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(١) أخرجه البخاري: برقم٩٠.٧٢٨٣

عن أبي موسى األشعري  عن النبي  أنه 
«إِنَّما َمَثِلي َوَمَثُل َما َبَعَثِني اهللاُ ِبِه َكَمَثِل َرُجٍل َأَتى َقْوًما َفَقاَل: َيا َقْوِم إِنِّي  قال:

َجاَء َفَأَطاَعُه َطاِئَفٌة ِمْن َقْوِمِه َفَأْدَلُجوا َفاْنَطَلُقوا  ِذيُر اْلُعْرَياُن َفالنَّ َرَأْيُت اْلَجْيَش ِبَعْيَنيَّ َوإِنِّي َأَنا النَّ
َحُهْم اْلَجْيُش َفَأْهَلَكُهْم َواْجَتاَحُهْم،  َبْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َفَأْصَبُحوا َمَكاَنُهْم َفَصبَّ َعَلى َمَهِلِهْم َفَنَجْوا، َوَكذَّ

(١).« َب ِبَما ِجْئُت ِبِه ِمْن اْلَحقِّ َفَذِلَك َمَثُل َمْن َأَطاَعِني َفاتََّبَع َما ِجْئُت ِبِه، َوَمَثُل َمْن َعَصاِني َوَكذَّ
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٩١

معناهاالكلمة 

ر قومه من اخلطر، وذلك أن الرجل إذا أراد النذير الُعريان  َمَثٌل يضرب ملن يحذِّ
إنذار قومه وإعالمهم مبا يوجب املخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم.

 اجنوا وابتعدوا عن اخلطر.فالنجاء
ساروا من أول الليل.فأدجلوا 

أتاهم صباًحا.فصبَّحهم اجليش 
غلبهم وقضى عليهم.واجتاحهم 






هو الصحابي الجليل عبداهللا بن قيس األشعري، دعا له الرسول̃  فقال: «اللهم اغفر لعبداهللا بن قيس 
ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخًال كريًما»(١)، كـان حسـَن الصوت بتـالوة القـرآن، قـال عـنه الرسول ˜: 

«ُأْعِطـَي مـزمـاًرا مـن مـزامـيــر آل داود» (٢).




(١) أخرجه مسلم: برقم ٢٤٩٨.
(٢) أخرجه البخاري: برقم ٥٠٤٨.

١- قدوتنا رسول اهللا ˜ كان حريًصا على اخلير، والتحذير من الشر.
تصديق الرسول ˜، وطاعته واالستقامة على دينه واالقتداء به، هو سبيل النجاة في الدنيا واآلخرة. -٢

عالمة سوء، وسبب للخسارة والندم. ٣- عصيان الرسول ˜
٤- ليكن قدوَتك نبيُّك محمٌد ˜ في الدعوة إلى اخلير، بأخالقه، وحسن تعامله.






٩٢

ه النبيُّ  َنْفَسه في احلديث؟ وعالَم يدل ذلك؟ بـَِم شبَّ 

. سِل َة الرُّ في ضوء دراستك للحديث استنبط َمهمَّ 

. بنيِّ موقَف الناِس من دعوة الرسول 

ما احلقوق الواجبة للنبي ؟ 

º`jƒ`≤àdG
º`jƒ`≤àdG

َتُه ألكون من الناجني في اآلخرة. ُق الرسول  وأطيُع أمره وأتَِّبُع ُسنَّ ُأصدِّ
لشفقته علينا وحرصه على هدايتنا. ُأحبُّ الرسول

  

نشاط  




٩٣



(١) أخرجه مسلم: كتاب: الطهارة، باب: فضل إسباغ الوضوء على املكاره، برقم ٢٥١.

معناهاالكلمة 

منازل اجلنة، أو احلسنات.الدرجات
إمتام الوضوء وإكماله.إسباغ الوضوء 

املكاره: جمع مكرهة، وهو ما يبغضه اإلنسان ويشق عليه.على املكاره 




رسول  أن  هريرة   أبي  عـن   
َطاَيا  اهللا  قال:«َأَال َأُدلُُّكْم َعَلى َما َميُْحو اهللاُ ِبِه اْخلَ

َرَجاِت؟ َقاُلوا: َبَلى َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: ِإْسَباُغ  َوَيْرَفُع ِبِه الدَّ
َواْنِتَظاُر  اْملََساِجِد  ِإَلى  َطا  اْخلُ َوَكْثَرُة  اْملََكاِرِه  َعَلى  اْلُوُضوِء 

.(١) َباُط» َالِة َفَذِلُكْم الرِّ َالِة َبْعَد الصَّ الصَّ
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ة كان يحملها. أسلم  هو الصحابي الجليل عبدالرحمن بن صخر الدوسي، ُيكنى بأبي هريرة، لِهرَّ
سنة سبع من الهجرة عام خيبر.



٩٤

ر سيئـاِتـك ويـرفع درجـاِتك، ومنها  ١- إن فضَل اهللا واسٌع وخيَرُه كثيٌر وقـد جعل لـك مـن األعمـال اليسيـرة ما ُيَكـفِّ

ما يأتي:

أ- أن حترص على إمتام وضوئك وإكماِله، مثل: غسل العضو ثالَث مرات، وتخليل ما بني األصابع جيداً.

ب - أن تداوم على أداء الصالة جماعة في املسجد، وأن ال تسرع في مشيك إلى املسجد.

ج - أن حترص على الصالة وانتظارها.

ر عند ذهابه للصالة، أو يستعجل في اخلروج من املسجد بعد  ٢- الذي اليحسن وضوءه وال ُيطبِّق السنة، أو يتأخَّ

انتهاء الصالة مباشرة، ُيَفرِّط في خير كثير وأجر عظيم.




  

رِر.  أغسُل أعضائي ثالًثا عند الوضوء ولو كان املاُء بارًدا إذا َأِمْنُت ُحُدوَث الضَّ
 أذهُب إلى الصالة بعد سماع األذان مباشرًة.

 أحرُص على الذهاِب إلى املسجد والرجوِع منه ماشًيا ليكتب لي األجُر الكثيُر.

.٭ الرباط: مالزمة املسجد النتظار الصالة



٩٥

بنيِّ العالقة بني قولِه : «وانتظار الصالة بعد الصالة» وقولِه  في حديث السبعة الذين يظّلهم اهللا  

في ظله: «ورجل قلبه معلَّق باملساجد».(١)
) أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة (×) أمام اجلملة غير الصحيحة: ضع عالمة ( 

ُر الذنوَب دون غيرها من األعمال.      (  ) أ - الطاعاُت املذكورُة في احلديث هي التي ُتَكفِّ
ب - املراُد بإسباغ الوضوء زيادُة غسل العضو أكثَر من ثالث مرات.     (  )

أكمل الفراغ: 

يَت صالة العشاء، فإن لك أجرين - إن شاء  إذا صليَت املغرب في املسجد ثم جلسَت تقرُأ القرآن حتى أدَّ
اهللا -: أجًرا على...................، وأجًرا على........................

بنيِّ العالقة بني قولِه 

º`jƒ`≤àdG
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(١) أخرجه البخاري برقم (٦٦٠)، ومسلم برقم (١٠٣١).







          



٩٨

معناهاالكلمة 
.عاب َذمَّ

أبًدا.قط






ِبيُّ َطَعاًما َقطُّ إِْن اْشَتَهاُه  عن أبي هريرة  قال: «َما َعاَب النَّ
َأَكَلُه َوإِْن َكِرَهُه َتَرَكُه» (١)

(١) أخرجه البخاري برقم: ٥٤٠٩ ومسلم برقم: ٢٠٦٤.
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٩٩

.كر: االعتراف بنعم اهللا، والثناء عليه بها، واالستعانة بها على طاعته الشُّ

ل فيما حولك واذكر بعَض ِنَعم اهللا تعالى عليك:أ-..........................ب -................................ ١- تأمَّ
  جـ -..........................

٢- إن شكَر اهللا تعالى على هذه النعم يزيدها وُيْبقيها، وعدَم شكِره يزيلها وُيْفِنيها، يدلُّ لذلك قولُه تعالى: 
.(١) ﴾ ﴿

٣- شكِر اهللا تعالى على نعمه تقتضي:
أ- أن تعترف بقلبك أن ُكلَّ النعم من اهللا تعالى.

ب - أن تشكَر اهللا تعالى بلسانك على هذه النعم.
جـ - أن تستخدَم هذه النعم فيما ُيْرِضي اهللا تعالى ويحبه.

ا ترُكَك الطعاَم إذا كرهَته من غير عيب له  ٤- َذمُّ الطعاِم إهانٌة له، وكفٌر للنعمة، وفيه إيذاٌء ملن صنع الطعام، وأمَّ
فجائٌز. 

م لك أحٌد طعاًما تشتهيه: أن تأكَل منه ما يكفيك وأن ُتْظهر السروَر والفرَح به، وأن  ٥- من اآلداب املستحبة إذا قدَّ
زه لك. ُتْثِنَي خيًرا على من صنعه وَجهَّ




(١) سورة إبراهيم آية ٧.



١٠٠

جل؟ كيف تشكر اهللا على النعم اآلتية: البصر، السمع، اليد، الرِّ 

الطعام من نعم اهللا علينا، فما واجُبنا ُتـَجاَه هذه النعمة؟ 

اذكر ثالثة آداب من َهْدِي النبي  في الطعام. 

ما املفاسُد املترتبُة على عيب الطعام؟ 

º`jƒ`≤àdG
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أشكُر اهللا على سالمة أعضائي فال أستخدُمها في معصيته.
. ُأحافُظ على العبادة شكًرا هللا على نعمه عليَّ

ُأْثِني على طعاِم أهِل بيتي. 
الطعاُم الذي ال أشتهيه أتركه وال أعيبه.



١٠١
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بن مسعود  عبداهللا   عن 
ِإَلى  َأَحبُّ  اْلَعَمِل  َأيُّ    ِبيَّ  النَّ «َسَأْلُت  قال: 

؟ َقاَل: ُثمَّ  َالُة َعَلى َوْقِتَها، َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ اِهللا؟ َقاَل: الصَّ
اِهللا،  َسِبيِل  ِفي  َهاُد  اْجلِ َقاَل:  ؟  َأيٌّ ُثمَّ  َقاَل:  اْلَواِلَدْيِن،  ِبرُّ 

َثِني ِبِهنَّ َوَلْو اْسَتَزْدُتُه َلَزاَدِني»(١). َقاَل: َحدَّ

Oƒ©°ùe øH ˆGóÑYOƒ©°ùe øH ˆGóÑY

هو الصحابي الجليل عبداهللا بن مسعود الهذلي،كناه الرسول  بأبي عبدالرحمن.(٢) كان رجًال 
نحيًفا قصيًرا، قال رسول اهللا : «َلِرْجُل عبداهللا أثقُل في امليزان يوم القيامة من أُُحد» (٣).

(١) متفق عليه                           (٢) أخرجه احلاكم:٣١٣/٣.                            (٣) أخرجه أحمد: ١/-١١٤ .






١٠٢



شروط اجلهاد والدفاع عن الوطن
وجه  وطنه  عن  بدفاعه  املرء  يقصد  أن   
اهللا تعالى، ألنها بالد املسلمني وحاميٌة 
املواطنني  لــدمــاء  وحــمــايــة  للحرمني، 

واملقيمني.
 أن يأذن ولي األمر خادم احلرمني الشريفني 
ملك اململكة العربية السعودية يحفظه 
 اهللا في اجلهاد وهي سنة املصطفى
وسنة اخللفاء الراشدين  وهذا ما 
، فال  الصحابة  جرى عليه عمل 
ُيعلم أن أحًدا منهم خرج مجاهًدا بغير 
إذن ولي األمر واخلروج عن سبيل والة 

األمر هو خروج عن سبيل املؤمنني. 
نه   أن يكون اجلهاد وراء القائد الذي عيَّ
ل  املوكَّ فهو  الشريفني،  احلرمني  خــادم 
السعودي، ويقّدر وقت  بقيادة اجليش 
ــه؛ فيجب  ــب اجلــهــاد وظـــروفـــه، وعــواق

االلتزام بأمره.
 أن يــكــون قــتــالــه حتــت رايـــة واضــحــة 
أو  عصبية  أو  حمية  ألجل  ال  الهدف 
الصالة  عليه  قال  زائل،  دنيوي  لغرض 
ٍة،  يَّ ُعمِّ راية  ُقِتل حتت  : «من  والسالم 
َفِقْتَلٌة  ينصر عصبية،  أو  يدعو عصبية 

جاهلية».(١)




نه النبيُّ  في هذا احلديث، وهي: من األعمال الفاضلة ما بيَّ
ل وقتها: من غير تأخيٍر لها وال تكاسٍل في أدائها،  ١- الصالة في أوَّ
فاهللا جعل الصالة على املؤمنني في أوقات محددة، واملداومة على 

ذلك يحتاج إلى صبر ومجاهدة لتنال بذلك األجَر واملثوبَة.
ِبرُّ الوالدين: اللَذْين أحسنا لك صغيًرا، فلهما حق الطاعة واإلحسان  -٢
وقضاء احلــاجــات وبذل املعروف، وكــف كــل أذى عـنهـما، قال تعالى 
مؤكًدا حق الوالدين: (..................................................).

احلرمني  األمــرخــادم  ولــي  بــإذن  منوٌط  هو  اهللا: سبيل  في  اجلهاد   -٣
ملؤسسات  اهللا  يحفظه  السعودية  العربية  اململكة  ملك  الشريفني 
اململكة السياسية والعسكرية وملن دعاه خادم احلرمني الشريفني من 
القوات اإلسالمية. ومن األمثلة على اجلهاد الذي تعيشه اململكة 
احلوثية  للميليشيات  البواسل  جنودنا  قتال  احلالي،  الوقت  في 
املعتدية وذلك للدفاع عن اململكة وعن احلرمني الشريفني وحفاًظا 

على أرواح املواطنني واملقيمني. 

معناهاالكلمة 
أي العمل أفضل وأكثر ثواًبا؟أي العمل أحبُّ إلى اهللا؟ 

ل وقتها.الصالة على وقتها  الصالة في أوَّ




(١) رواه مسلم.



١٠٣

َرتِّب األعماَل اآلتيَة حسب األفضل إذا ُطلبت في الوقت نفسه، ولـماذا؟ 

- اجللوس في املسجد وقت املغرب النتظار صالة العشاء.
- إجابة طلب الوالدة في شراء حاجات املنزل.

ح ذلك. . وضِّ ة الصحابة  في احلديث داللٌة على ُعُلوِّ ِهمَّ 

؟ مب اشُتِهر عبُداهللا بن مسعوٍد  

َرتِّب األعماَل اآلتيَة حسب األفضل إذا ُطلبت في الوقت نفسه، ولـماذا؟َرتِّب األعماَل اآلتيَة حسب األفضل إذا ُطلبت في الوقت نفسه، ولـماذا؟َرتِّب األعماَل اآلتيَة حسب األفضل إذا ُطلبت في الوقت نفسه، ولـماذا؟َرتِّب األعماَل اآلتيَة حسب األفضل إذا ُطلبت في الوقت نفسه، ولـماذا؟
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نشاط  
ملسو هيلع هللا ىلص 

ملسو هيلع هللا ىلص    

  

 أحافظ على أداء الصالة في وقتها.
 أحرص على برِّ والدي وأسعى إلرضائهما وخدمتهما.

  أحذر من االنسياق إلى أي دعوة من دعوات اجلهاد التي لم يأمر بها ولي أمرنا خادم احلرمني الشريفني 
ملك اململكة العربية السعودية - يحفظه اهللا -.



١٠٤
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ــت: قــال  ــال ــن عــائــشــة  ق ع
َشْوَكًة  ُيَشاُك  ُمْسِلٍم  ِمــْن  «َمــا   : اهللا  رســول 

ِبَها  َعْنُه  َوُمِحَيْت  َدَرَجٌة  ِبَها  َلُه  ُكِتَبْت  ِإالَّ  َفْوَقَها  َفَما 
َخِطيَئٌة»(١). 

 ≥jó°üdG ôµH »HCG âæH á°ûFÉY ≥jó°üdG ôµH »HCG âæH á°ûFÉY

، كانت من أحبِّ أزواج النبي إليه، متيزت  هي أم املؤمنني عائشة بنت أبي بكر الصديق 
 الصحابة  كباُر  كان  حتى  وأعلمهم،  الناس  أفقه  من  وكانت  احلفظ،  وقوة  والذكاء  بالعلم 

يسألونها عن العلم، ومن فضلها أن النبيَّ  توفِّي ورأسه في ِحْجِرها، وُدفن في ُحْجَرِتَها. 


معناهاالكلمة 

تصيبه شوكٌة في بدنه.يشاك شوكة




(١) متفق عليه.



١٠٥
(١) سورة الزمر آية ١٠.

. ﴾(١). وبني حديث عائشة  اربط بني قوله تعالى:﴿ 

بعد معرفتك لفضل الصبر عند املصيبة، َبنيِّ رأَيك في هذه العبارة (إذا وقعت املصيبة فإني أرضى بها  

وال أدافعها بفعل األسباب التي تزيلها).
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أقابل المصائَب بالصبر واالحتساب. 




١- ما من مصيبة تصيب املسلم فيصبر ويحتسبها عند اهللا تعالى؛ إالَّ كانت خيًرا له، وُأجر عليها.
٢- مما يعينك على الصبر: أن تعرف ثواَب الصبر على املصيبة،.............................،.........................

٣- من محبة اهللا لعبده املؤمن أن يبتلَيه باملصيبة وذلك للمصالح اآلتية: 
 أ - أن يكفَر بها من ذنوبه ومعاصيه.

ب - أن يرفَع بها درجَته ملنزلٍة لم يكن ليصل إليها بعمله.
َد اهللا َ بالصبر وُيْظِهَر افتقاَره وحاجَته إليه. جـ -أن يتعبَّ

٤- من األدعية التي يقولُها املسلم عند املصيبة: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيًرا منها.
ط من املصائب ينافي الصبر على قضاء اهللا تعالى، وُيوقع صاحبه في اإلثم. ٥- التسخُّ

نشاط  



(١) رواه مسلم.١٠٦

سمعت  قال    الفارسي  سلمان  عن 
يقول: «ِرَباُط َيْوٍم َوَلْيَلٍة َخيٌر ِمْن ِصياِم   رسول اهللا

َكاَن  الَّذي  عَمُلُه  َعَلْيِه  َجَرى  فيِه  ماَت  َوإن  وِقياِمِه،  َشْهر 
اَن»(١).  َيْعَمُل، َوُأْجِرَي َعَلْيِه ِرزُقُه، وأِمَن الَفتَّ



معناهاالكلمة 

اإلقامة ملراقبة العدّو في احلدود والثغور، وحراسة البالد رباط
والعباد.

هما امللكان منكر ونكير.الفتان
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بحفر   النبي  على  أشار  الذي  وهو  فارس،  بالد  من   ،الفارسي سلمان  عبداهللا  أبو  هو 
اخلندق، صحب النبي وخدمه وحّدث عنه.






١٠٧




لــلــدفــاع  اإلســــالم  فــي  الــعــظــيــمــة  األعـــمـــال  مــن  اهللا:  فــي سبيل  ــاط  ــرب ال  -١
املــواطــنــني  ــًا عــلــى أرواح  ــاظ الــشــريــفــني وحــف املــمــلــكــة وعـــن احلـــرمـــني  عـــن 
القدر  ليلة  قــيــام  مــن  خير  اهللا  سبيل  فــي  فــالــربــاط  وحــراســتــهــم.  واملقيمني 
ــرة : أن رســول عــنــد احلــجــر األســــود، فــقــد جـــاء مــن حــديــث أبـــي هــري

احلجر  القدر عند  ليلة  قيام  اهللا خير من  في سبيل  قال: «موقف ساعة   اهللا 
األسود»(١).

الرباط من األعمال املستمرة: التي يبقى ثوابها بعد املوت فامليت ُيختم له على -٢
 عمله إال املرابط في سبيل اهللا، فعمله مستمر حتى بعد مماته.

نشاط







(١) أخرجه ابن حبان.  


 



١٠٨

  

يحفظهم  اهللا  بأن  والعباد  البالد  أمن  على  الساهرة  األمن  ولقوات  المملكة،  حدود  على  للمرابطين  أدعو 
  وينصرهم. 

أقرأ عن دور المرابطين على حدود المملكة وأتحدث عن بطوالتهم.
ر لزمالئي أبناء المرابطين على حدودنا، بطوالت آبائهم وأحترمهم.  ُأقدِّ

حرس احلدود وجنود دوريات الشرطة الساهرون على أمن املواطنني واملقيمني من املرابطني. ناقش ذلك. 

ما الفضل الذي يناله املرابطون في سبيل اهللا بالدفاع عن حدود اململكة العربية السعودية؟ 

اضرب أمثلة على أعمال تعد من املرابطة في سبيل اهللا. 
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شروط املرابطة
يجب أن يلتزم املرابط بأمور كثيرة من أهمها:

لزوم طاعة اهللا ورسوله ، على املرابط أن يلتزم الفرائض التي أمر اهللا بها مثل احملافظة على الصلوات في أوقاتها، واحلذر 
من املعاصي والتنازع. وأال يتساهل باملعصية، فاملعصية كانت سبًبا لهزمية الصحابة في ُأُحد.
لزوم طاعة ولي األمر خادم احلرمني الشريفني ملك اململكة العربية السعودية يحفظه اهللا.

 على املرابطني طاعة القائد املكلف في اجليش أو السرية األمنية واحلذر من االختالف عليه.











١١٠

ْشَعِرِي َ  َعْن َأبي َمالك اْألْ
َشْطُر  ــُهــوُر  :«الــطُّ اهللا  رســولُ  ــاَل  ــاَل:ق َق

اِهللا  َوُسْبَحاَن  انَ،  املـِْـيــزَ َمتْأل  ِهللاِ  ْمُد  َواْحلَ ــاِن،  اْإلَمي
ْرِض»(١). َماَواِت َواْألَ ْمُد ِهللاِ َمتَْألُ َما َبْنيَ السَّ َواْحلَ



 …ô©°TC’G ∂dÉe ƒHCG …ô©°TC’G ∂dÉe ƒHCG

هو الصحابي الجليل عبيد بن مالك األشعري، دعا له الرسول ، فقال: «اللهم صلِّ على ُعَبيٍد 
أبي مالك واجعله فوق كثير من الناس» (٢) .

(١) أخرجه مسلم.
(٢) أخرجه أحمد: ٣٤٣/٥.
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معناهاالكلمة 
ُهور استعمال املاء في الطهارة.الطُّ

ِنْصف.شطر

املراد به هنا: الصالة، وذلك لعظم مكانتها وأثرها.اإلميان





يتان يوضع لوزن أعمال العباد يوم القيامة. تان ِحسِّ امليزان: ميزان حقيقي له ِكفَّ




١- اهللا تعالى كرمي عظيم، يجازي على العمل اليسير األجر الكبير.
ر يعد نصَف الصالة. ٢- الطهور شطر اإلميان: َأْي: الوضوء والتطهُّ

٣- «احلمد هللا» متأل امليزاَن، و«سبحان اهللا واحلمد هللا» متآلن ما بني السماء واألرض؛ ألنها جمعت الكمال التامَّ هللا، «فاحلمد 
هللا»: ثناٌء على اهللا، واهللا يحب املدح والثناء، و«سبحان اهللا»: تعظيم وتنزيٌه وتقديٌس هللا عن كل نقص وعيب. 

٤- وردت أحاديُث كثيرٌة فيها فضُل التسبيح والتحميد منها قوله :«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في امليزان 
حبيبتان إلى الرحمن سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم» (١).

(١) أخرجه البخاري، كتاب:الدعوات باب: فضل التسبيح برقم (٦٤٠٦).



١١٢

  

 أذكُر اهللا كثيًرا حتى أفوَز باألجور الكبيرة.
 ُأْكِثُر من قول: «سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم» في كل حني.

 استغل وقت فراغي بذكر اهللا وتسبيحه وحتميده.
 أحرص على معرفة األذكار املشروكة من املصادر املوثوقة.
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هوُر َشْطَر اإلميان؟ ملاذا كان الطُّ 

بّني املراَد بامليزان في قوله :«احلمد هللا متأل امليزان». 



١١٣

اَن  قال: قال  َعْن ُعْثَمان ْبن َعفَّ
رسول اهللا : «َما ِمْن َعْبٍد َيُقوُل ِفي َصَباِح ُكلِّ َيْوٍم َوَمَساِء 

ِفي  َوَال  اْألَرِض  ِفي  َشْيٌء  اْسِمِه  َمَع  َيُضرُّ  َال  الَِّذي  اهللا  بْسِم  َلْيَلٍة:  ُكلِّ 
ُه َشْيء».(١) اٍت فَيُضرَّ ِميُع اْلَعِليُم، َثَالَث َمرَّ َماِء َوُهَو السَّ السَّ

ِبيِّ  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َما َلِقيُت  عن أبي هريرة  أنه قال: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَّ
ِبَكِلَماِت اِهللا  َأُعوُذ  َأْمَسْيَت:  ُقْلَت ِحَني  َلْو  َأَما  َقاَل:  اْلَباِرَحَة،  َلَدَغْتِني  ِمْن َعْقَرٍب 

َك».(٢) اِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق َلْم َتُضرَّ امَّ التَّ

(١) أخرجه الترمذي.                        (٢)أخرجه مسلم.                 (٣) متفق عليه، البخاري: برقم ٣٦٩٥.
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هو الخليفة الراشد عثمان بن عفان القرشي ، أمير املؤمنني، ثالث اخللفاء الراشدين، ذو النورين، 
، تواتر أن رسول  َة ثم ملا توفيت تزوج ُأمَّ كلثوم  ج ابنتي رسول اهللا  رقيَّ وهاجر الهجرتني وتزوَّ

ره باجلنة (٣) . اهللا  بشَّ





١١٤

١- األسباب التي حتميك من الشرِّ واألذى نوعان:
ية، مثل: أخذ الدواء عند املرض، واالحتراز من البرد بلبس الثياب الشتوية. أ- أسباب مادِّ

ب- أسباب شرعيَّة، مثل: قراءة القرآن، واحملافظة على أذكار الصباح واملساء.
٢- ينبغي عليك أن تهتمَّ باألسباب الشرعية واألسباب املادية املشروعة وال تهمل شيًئا منها.

٣- إذا نسيت أن تقول أذكار الصباح واملساء في وقتها املخصص لها، فُقْلها في الوقت الذي تذكرها فيه.




  

 أحفُظ أذكار الصباح واملساء.
 أواظُب على قولها صباَح كل يوم ومساَء كل ليلة؛ ألحصل على الثواب العظيم ويحفظني اهللا من

  كل سوء ومكروه.

معناهاالكلمة 
ن من كل سوء ومكروه.بسم اهللا الذي ال يضرُّ مع اسمه شيء أستعني باهللا وأحتمي وأحتصَّ

ما أصابني من شدة الوجع بسبب لدغة العقرب.ما لقيت من عقرب 

.لدغتني  اللَّْدغ هو الَعضُّ

كالم اهللا. كلمات اهللا 




للمحافظة على األذكار فوائُد كثيرٌة، اذكر اثنني منها، وبنيِّ أثَرها على نفسك. 

ما الوقُت املشروُع الذي ُتقال فيه أذكار الصباح واملساء؟ 

للمحافظة على األذكار فوائُد كثيرٌة، اذكر اثنني منها، وبنيِّ أثَرها على نفسك.للمحافظة على األذكار فوائُد كثيرٌة، اذكر اثنني منها، وبنيِّ أثَرها على نفسك.للمحافظة على األذكار فوائُد كثيرٌة، اذكر اثنني منها، وبنيِّ أثَرها على نفسك.للمحافظة على األذكار فوائُد كثيرٌة، اذكر اثنني منها، وبنيِّ أثَرها على نفسك.

º`jƒ`≤àdG
º`jƒ`≤àdG



١١٥ (١) أخرجه مسلم.

 ِّعن األَغرِّ الـُمَزِني
اُس ُتوُبوا  َها النَّ قال:قال رسوُل اهللا : «َيا َأيُّ

ٍة»(١). ِإَلى اِهللا، َفِإنِّي َأُتوُب ِفي اْلَيْوِم ِإَلْيِه مائة َمرَّ



»fõªdG ôZC’G»fõªdG ôZC’G

هو الصحابي الجليل األغر بن عبداهللا ويقال ابن يسار المزني من المهاجرين، قال أبو بردة بن أبي 
موسى األشعري: يعجبني تواضعه. 
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١١٦




١- كان رسول اهللا  يكثر من التوبة واالستغفار، استجابة ألمر اهللا تعالى، كما في قوله تعالى: 
﴾(١) مع أن اهللا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.     ﴿    

٢- أفضُل االستغفاِر الدعاُء بسيد االستغفار وهــو:..........................................................................
.......................................................................................................................................

٣- حاجتك للتوبة واالستغفار كحاجتك للطعام والشراب والهواء، فالذنب ال يسلم منه أحد، كما ال يسلم أحد 
من التقصير في طاعة اهللا وشكر نعمته.

كر ومنها اإلستغفار والتوبة، منها: ٤-  َذَكَر ابن القيم رحمه اهللا في كتاب (الوابُل الصيُِّب) أكثر من سبعني فائدة للذِّ
.      • أنه يزيل الهمَّ والغمَّ عن القلب. • أنه يطرد الشيطان.             • أنه يرضي الرحمن عزَّ وجلَّ

ر الوجه والقلب. ي القلب والبدن.     • أنه ينوِّ • أنه يقوِّ • أنه يجلب للقلب الفرح والسرور. 
اكَر املهابَة واحلالوَة والنضرة. • أنه يكسو الذَّ • أنه يجلب الرزق.   

• أنه يورث محبَة اهللا تعالى.

 التوبة: ترك الذنب طاعة هللا تعالى، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه ورد احلقوق
إلى أهلها.

(١) سورة النصر آية: ٣.

معناهاالكلمة 

ارجعوا عن املعاصي وأقلعوا عنها. توبوا إلى اهللا 






١١٧

  

 أكثر من التوبة واالستغفار. 
 أحقق شروط التوبة عند توبتي واستغفاري.

 أحاسب نفسي عما أخطأت في حق اهللا تعالى أو في حق اآلخرين.

نشاط   




١١٨

ملاذا كانت حاجة العبد للتوبة كحاجته للطعام والشراب والهواء؟ 

بنيِّ في حدود سطرين أثر اإلكثار من التوبة واالستغفار. 

º`jƒ`≤àdG
º`jƒ`≤àdG







األحكـــاَم  نستمدُّ 
ــَة مــن  ــيـ ــرعـ ــشـ الـ
عظيمين  مصدرين 

هما:

  



القرآن الكريم ١٢

تعريف الِفْقُه: معرفُة األحكاِم الشرعيِة العملية.

 

مالمباحالمستحبالواجب المحرَّ المكروه

تعريفه:تعريفه:تعريفه:تعريفه:تعريفه:
ما يثاب فاعله 

وال يعاقب 
تاركه.

ما يثاب فاعله 
ويعاقب تاركه.

ما ال يثاب 
فاعله، وال 

يعاقب تاركه.

ما ال يعاقب 
فاعله، ويثاب 

تاركه.

ما يثاب تاركه، 
ويعاقب فاعله.

مثاله:
الصالة

مثاله:
السنن الرواتب

مثاله:
شرب

العصير

مثاله:
االلتفات في 

الصالة

مثاله:
عقوق

الوالدين

١٢٣٤٥

السنة النبوية، مثل:





الوحدة الوحدة 
ا�ولىا�ولى



١٢٢

  بعد قراءتك لهذا التعريف يتبّين لك أن الطهارة قسمان، هما:
١- القسم األول:......................................................   

٢- القسم الثاني:......................................................   

أتعاون مع زمالئي في ذكر بعض األمثلة التي تدّل على اهتمام ديني اإلسالم بالطهارة.
...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

الطهارةالطهارة


هي: رفع الحدث، وإزالة النجاسة.

٤

١

٣
٢
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١٢٣

بها اهللا  أنعم  التي  الّنعم  أعظم  من  الماء 
علينا، وهو مادة الحياة، قال اهللا تعالى:

. 
بالتعاون مع زمالئي َأذكُر أربعًا منها: 

بعد أن تعّرفُت على فوائد الماء، ُأبّيُن كيف يكون شكُر هذه النعمة.   

...................................................................................................................

...................................................................................................................



................................................ ................................................ 

................................................ ................................................ 



zÉ¡à°SÉéf âÑãJ ºd Ée ,IQÉ¡£dG √É«ªdG »a π°UC ’G{
قاعدة

يدري  ال  تغّيٌر  الماء  لهذا  حصل  ثم  طهوٌر،  ماٌء  اإلنسان  عند  كان  إذا 
سببه، فشّك؛ هل هذا الماء ال يزال طهورًا؟ أو أنه صار نجسًا، فحكم 

هذا الماء أنه باٍق على أصله و هو الّطهورية.

.٣٠ (١) سورة األنبياء آية



١٢٤

(٢) املاء الّنِجس(١) املاء الَطهور

ف
عري

الت

هو املاء الباقي على أصل خلقته، ولم يطرأ 
عليه ما يغيره.

مثل:
١- مياه البحار واألنهار واألمطار.

........................................-٢

........................................-٣

هو املاء الذي تغّير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة.
مثل:

١- مياه املجاري.
........................................-٢
........................................-٣

كم
والُغسل، احل ــوضــوء  ال فــي  استعماله  يــجــوز 

واألكل والّشرب.
ال يجــوز اســتعماله فــي الطهــارة، وال فــي 

غيرها كالّشرب، أو مع الطعام.

يح
وض

إذا تغّير املاء بشيء يسير طاهٍر- مثل: أن يقع فيه قليل من التراب، أو الصدأ -فهذا ت
باٍق على طهوريته ويجوز استعماله.



املاء قسمان هما: 



١٢٥



ُيباح استعماُل كلِّ إناٍء طاهر، وُيستثنى من ذلك 
اقتناء  يجوز  ال  فإنه  الفضة،  أو  الذهب  من  ُصنع  ما 
آنيِتِهما وال استعمالهما، وذلك عامٌّ في حق الذكور 

واإلناث.
ودليـل ذلـك: حديـث حذيفـة بـن اليمـان أن 

قـال:  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص
« ال تشربوا في آنية الذهِب والفضة، وال تأكلوا في ِصحافِهما، فإنها لهم في الدنيا، ولنا 

في اآلخرة»(١).

(١) متفق عليه، ومعنى (صحافهما) الصحاف: جمع َصْحفة، وهي إناٌء كبير من آنية الطعام.

بالتعاون مع زمالئي: أتعرف احلكمة من حترمي استعماُل آنيِة الذهب والفضة.





١٢٦



  النجاسة قسمان: ١. نجاسة عينية  ٢. نجاسه ُحْكمية

تغير  التي  الطاهرة  األشياء  وهي 
بشي  ريحتها  أو  طعمها  أو  لونها 
إذا  الثوب  أمثلتها:  ومــن  نجس 
أصابه البول، والّنعل إذا ديس بها 
الغائط، والماء إذا مات فيه حيوان 

وتغّيرت رائحته.

٢- النجاسة الُحكمية

وهي التي اليمكن تطهيرها 
مطلقًا ألنها نجسة في ذاتها 

ومن أمثلتها: البول، والغائط، 
والكلب، والميتة.

١- النجاسة العينية



ِة الصالة ونحوها. النجاسة هي: أشياُء مستقذرٌة شرعا، متنُع من ِصحَّ

أحكام النجاسة أحكام النجاسة 
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١٢٧

ال ميكن تطهيرهاميكن تطهيرها

(الدم/الخنزير/ثوٌب عليه دم/الميتة/أرٌض عليها نجاسة/الكلب)
صّنف هذه الكلمات حسب الجدول:







وطريقة تطهيرها: بأن ُتغسل سبع مرات ُأوالهّن بالتراب.
ودليل ذلك: حديث أبي هريرة : أن النبي  قال: «ُطهور إناِء 

أحِدكم إذا َوَلَغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، ُأوالهّن بالتراب»(١)، ومعنى 
َوَلَغ: شرب أو أدخل لسانه في الماء ونحوه وحرَّكه.

مثل: نجاسة ما َوَلَغ فيه الكلب. 
    النجاسة المغّلظة (أي المشددة)

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٩).



١٢٨

مثل: بول الصبي الّرضيع الَّذي لم يْأكل الطعام إذا أصاب الثوَب ونحوه. 
وطريقة تطهيرها: أن يرشَّ عليها الماء حتى يغمَرها، وال يحتاج إلى َفْرٍك أو َعْصٍر.

«ُأتي بصبي صغير لم يأكل الطعام، فباَل على ثوبه،  : أن النبي ودليل ذلك: حديث عائشة 
فدعا بماء فنضحه على ثوبه، ولم يغسله»(١). 





(١) أخرجه البخاري برقم (٢٢٢).

فة  النجاسة المخفَّ

طة النجاسة المتوسِّ

مثل: بول اآلدمي وغائطه وغالب النجاسات؛ إذا وقعت على األرض أو البدن 
أو ثوب ونحوها. وطريقة تطهيرها: بإزالة ِجْرم النجاسة إذا كان لها ِجْرم، 

وتنظيف محلها بالماء أو غيره من وسائل التنظيف الحديثة.

    استنبط تسمية نجاسة الكلب مغّلظة ونجاسة بول الصبي مخّففة؟ 
..........................................................................................................      





١٢٩

تطهيراألرض المتنّجسة
إذا وقعت النجاسة على األرض

 فإن كان لها ِجْرٌم كالغائط 
ثم  ًال،  أوَّ ــزال  ُي فإنه  مثًال 
ُيصّب على موضعه الماء 
للنجـاسـة  اليبـقـى  حـتـى 
ــتــراب  ــل ال ــ أثـــر. ولـــو ُأزي

بتراب  ُدفن  أو  النجاسة،  عليه  وقعت  الذي 
طاهر فال بأس.

وإن كان ليس لها ِجْرٌم كالبول مثًال فإنه ُيصّب 
على الموضع ماء حتى اليبقى للنجاسة أثر.

ُيغسل بالماء، وُيفــرك وُيعصـــر 
حتى تزول النجاسة.

ــاء  ــ ــم ــ ال يـــطـــهـــر    
المتنجس إذا تّمت 

النجاسـة  من  تنقيتـه 
لها  يبــقى  بحيـث ال 
أثــر في الــمــاء،ال في 
طــعــٍم  فـــي  وال  لــــوٍن 
بوسائل،  ذلــك  ويــتــّم  رائــحــٍة،  فــي  وال 
يزول  حتى  إليه  كثير  ماء  إضافة  منها: 

أو  الـــنـــجـــاســـة،  ـــر  ــ أثـ
التنقية بوسائل  بتنقيته 

الحديثة.

ُيغسل بالماء أو المنظفات الحديثة
ــرك حــتــى تـــزول  ــ ــف ــ وُي

النجاسة.

يطهر جلد الميتة بالّدباغ. 

تطهير الماء المتنجس

 تطهير السجاد المتنجس

تطهير جلد الميتة

 تطهير الثوب المتنّجس









  



(١) أخرجه مسلم برقم (٣٦٠).١٣٠



في  ُأصلي  ُسئل:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ذلك:  على  والدليل  طاهران،  وروثه  المأكول  الحيوان  بول 
.(١) مرابِض الغنِم؟ قال: «نعم»

    

إذا علم الشخص بوقوع جناسة على شيٍء، لكنه نسي، أو لم يستطع حتديد مكان النجاسة؛ 
فإنه في هذه احلالة  يلزمه أن يغسل ما يتيقن بغسله زوال النجاسة، ولذلك أمثلة، منها:

 إذا وقعت النجاسة على مفرش صغير أو 
سجادة وال يعرف موضعها متامًا، فإن علم 
أو  السجادة  كأسفل  فيها  هي  التي  اجلهة 

أعالها غسل ذلك، وإال غسلها كلها.

ب
جناسة،  كّمه  على  وقــع  قد  أنــه  علم  إذا   
في  فإنه  متامًا،  موضعها  يدري  ال  ولكنه 
احلالة يغسل كّمه كله، ألنه بذلك  هذه 

يحصل له يقٌني بغسل النجاسة.
أ



١٣١



(١) رواه ابن ماجه برقم (٣٣٥).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٢).

(٣) رواه أبوداود برقم (٣٠).
(٤) أخرجه أحمد برقم (٩٠٥٩).

(٥) أخرجه الترمذي برقم (٢٧٩٤).

ال يأتي الَبراز  في سفر، وكان رسوُل اهللا  عن جابر  قال: «خرجنا مع رسول اهللا  
.(١)  - يعني: موضع قضاء الحاجة - حتى يغيب فال ُيرى»

إذا دخل الخالَء -يعني: أراد دخول الخالء- قال:    عن أنس قال: «كان رسوُل اهللا
اللهم إني أعوذ بك من الُخْبث والخبائث»(٢).

إذا خرج من الخالء قال: ُغْفَراَنَك»(٣). وعن عائشة        قالت: «كان رسول اهللا  

أحكام قضاء الحاجةأحكام قضاء الحاجة





عن أبي هريرة قال: قال رسول اهللا «اسَتْنِزُهوا ِمن الَبْوِل، فإن أكثَر عذاِب القبِر  
ِمْنه»(٤).

الثوب، أو  النجاسة أن تصيب  التحرز من  التنّزه وهو  في هذا الحديث دليل على: وجوب   
البدن، وأنه يجب غسلها. 

عن معاويَة بن َحْيدَة  قال: قال رسول اهللا   «احفظ عورَتك»(٥).   
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١٣٢

(١) أخرجه  البخاري برقم (٣٩٤). 
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٦٩). 

(٣) متفق عليه.
(٤) متفق عليه. 

(٥) أخرجه مسلم برقم (٣٧٠).

 قال: قال رسول اهللا : «إذا أتيتم الغائَط فال تستقبلوا الِقبلَة  عن أبي أيوَب األنصاريِّ  
 .(١) وال تستدبروها ببول وال غائط»

أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة:
                  اجتناب استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في غير الُبْنيان.

عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهللا : «اتقوا الالِعَنْين»، قيل: وما الالعناِن  
«الذي يتبّول في طريق الناس، أو ظّلهم»(٢).   يارسول اهللا؟ قال:

أن يبال في الماء الراكد»(٣).   عن أبي هريرة قال: «نهى النبي

عن أبي أيوَب األنصاريِّ قال: قال رسول اهللا   



«ال ُيمِسَكنَّ أحُدكم ذَكَرُه بيمينه وهو يبول، وال  :  قال: قال رسول اهللا عن أبي قتادة  
يتمّسْح من الخالء بيمينه» (٤).



وهو يبول، فسّلم عليه، فلم يرّد عليه» (٥).  أن رجًال مّر على النبي» عن ابن عمر  

  أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة:
                  اجتناب ذكر اهللا تعالى عند قضاء الحاجة.

االستنجاء: إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء.
إزالة أثر الخارج من السبيلين بغير الماء، كاألحجار، والمناديل، ونحوهما. االستجمار:





١٣٣

ـ أكياس البالستيك.

 يجوز فال  للمحل.  منّظفًا  يكون  أن 
االستجمار بما ال ينّظف جيدًا، مثل: 

 .أاليكون شيئًا ُمْحَتَرمًا
مثل: الطعام.

شيئًا ُمْحَتَرمًا. 
مثل: الطعام.

  

يــجــوز  فـــال  مــبــاًحــا.  ــون  ــك ي أن 
م، مثل:  االستجمار بالُمَحرَّ

ــات  ــ ــوع ــ ــب ــ ــط ــ ــم ــ ال
فيها  التي  المحترمة 

ذكر اهللا.

 االستجمار يجوز  فال  طاهًرا.  يكون  أن 
المستخدمة  المناديل  مثل:  بالنجس، 

في النجاسة.

االستنجاء أفضل من االستجمار؛ ألنه أكمل تنظيفًا، والجمع بينهما أفضل.
 ويجوز االكتفاء باالستجمار وحده بشرطين، هما:



أو  البول  انتشر  فلو  لخروجه،  المعتاد  الموضع  والغائط  البول  يتعّدى  أال 
ى موضع الخروج المعتاد، فال بّد حينئٍذ من استعمال الماء. الغائط، وتعدَّ



أن يكون االستجمار بثالث َمَسَحات فصاعدًا، حتى يحصل تنظيف الُقُبل أو   
ُبر من أثر النجاسة. الدُّ





١٣٤

هور واذكر حكمه، والماء النجس واذكر حكمه.   ف الماء الطَّ سس٢٢ عرِّ

سس٣٣ ما حكم األكل بملعقة من ذهب؟ مع ذكر الدليل.
سس٤٤ بيِّن ما تفعله في الحاالت التالية:

عام، ثم باَل على مَالبِسك.     أ - حمْلَت صبيّاً رضيعًا لم يْأُكل الطَّ
ب- رأيت زميًال لك يقوم بفتح صنبور المياه ثمَّ يذهب ويتركه دون إغالق.  

ج- أردت أن تصلِّي فوجدت دمًا على ثوبك.  
سس٥٥ بيِّن الحكمة مما يأتي:

   أ - األمر باالبتعاد عن الناس في الصحراء عند قضاء الحاجة.
ب- النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة.  

د أقسام الطهارة. عدِّ سس١١

الحكمالتعريفالماء

الّطهور

النِجس



الوحدة الوحدة 
الثانيةالثانية





(١)  أخرجه أحمد (٢٢٤٣٣) وابن ماجه برقم (٢٧٧).                       (٢) أخرجه البخاري برقم (٢٤٧).١٣٦
(٣) رواه ابن خزمية برقم (٢٠٦).

الوضــــــــوالوضــــــــو ءء
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قــال  قــال:   ثـوبـــــان  عــن 
«اليحافُظ على  : اهللا  رسول 

الوضوِء إال مؤمٌن» (١).
قال:  عن البراء بن عـــازب     
أتيت  «إذا  : اهللا رسول  قال 
ــَك فــتــوضــأ وضــــوَءك  ــَع مــضــَج

.(٢) للصالة»

 ُقــْنــُفــذ  بــن  المهاجر  عــن 
«إني  : قال: قال رسول اهللا
على  إال  اهللا  أذكــر  أن  كرهُت 

.(٣) ُطْهر »

المداومة على 
الوضوء في كل 

حال.







بالتعاون مع معلمي وزمالئي: أمُأل الفراغات السابقة بما يناسبها.

 
 









.....................

.....................

.....................

.....................






َ

َ





١٣٧



(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٥١). (١) سورة البقرة: اآلية ٢٢٢.   
(٤) أخرجه مسلم  برقم (٢٥٠). (٣) أخرجه مسلم برقم (٢٤٥).  



(١)
قال تعالى:﴿                                    ﴾.

اخلطايا  به  اهللا  ميحو  ما  على  َأُدلُّكم  :«أال  قال 
ويــرفــُع الــدرجــاِت؟» قــالــوا: بلى يــا رســـوَل اهللا، 
الـُخطا  املكاِرِه، وكثرُة  الوضوِء على  قال: «إسباُغ 
الصالِة»(٢). بعَد  الصالِة  وانتظاُر  املساجِد،  إلى 

يوم  المؤمن  درجــات  بالوضوِء  اهللا  يرفع 
القيامة.

قال :«من توضَأ فأحسَن الوضوَء، خرجت خطاياُه 
أظفاِره»(٣). من جسده، حتى تخرج من تحِت 

مغفرة الذنوب.

يبُلُغ  حيث  املــؤمــِن  من  اِحلْليُة  «َتبُلُغ   : قــال 
الوضوُء»(٤).

وَن يوم القيامة باألساور  أن أهل الجنة ُيَحلَّ
على مواضع الوضوء.

.........................................................

.........................................................

ُ

﴾                                    



١٣٨



(١)  سورة املائدة: آية  ٦.     (٢) أخرجه مسلم برقم (٢٣٤)  ونّصه: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن ال إله إال اهللا 
وأن محمًدا عبداهللا ورسوله؛ إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء».

١٣

٤٥٦

٧٨٩

   
   




      
   
   



     
 
 




 




    
 



    






 

٢

 
﴾



١٣٩

ر أن ر أنتذكَّ تذكَّ







  

  






والتلّفظ  القلب،  النية  محّل 
بـــدعـــة، وكـــل مـــن أراد  بــهــا 
غسل  أما  نــوى،  فقد  الوضوء 
أو  التبّرد  بنية  الوضوء  أعضاء 

التنّظف فليس بوضوء.

الــوضــوء  أعــضــاء  على  ُوجـــد  إذا 
(كطالء  ــْرم  ِج له  صبغ  أو  صمغ 
والعجين)  - للنساء األظــفــار 
ونحوهما مما يمنع وصول الماء 

للبشرة لم يصح الوضوء.

الواجب  من  إن  يظّن  الناس  بعض 
يستنجَي  أن  ُوضوء  كلِّ  قبل  عليه 
أن  والصحيح  بالماء، وهذا خطأ، 
قضاء  بعد  إال  يجب  ال  االستنجاَء 

الحاجة.
يهدف البرنامج الوطني لترشيد استهالك المياه «قطرة» إلى 

خفض استهالك الماء بمعدل ٢٤٪ بحلول عام ٢٠٢٢

 كان النبي
- وهو  يتوضأ بمقدار الُمدِّ

ي اإلنسان المعتدل  ِمْلُء كفَّ
إذا مألهما ومد يده بهما.



١٤٠

 




تخليل ما بني 

ــع الــيــديــن  ــاب أص
والرجلني

التسّوك

أو  منها  واحًدا  ترك  فمن  بها،  إال  الوضوء  يصّح  ال  التي  األمور  الوضوء هي:  فروض 
بعضه بغير عذر، لم يصح وضوؤه.








غسل الوجه، 
ومنه املضمضة 

واالستنشاق

مسح جميع
الرأس، ومنه

األذنان

غسل الرجلني
مع الكعبني

الترتيب بني 
األعضاء املذكورة










غسل اليدين مع 
املرفقني

املواالة،
 فال يفصل بني

غسل األعضاء 
فصًال طويَالً

غسل الكفني في 
بداية الوضوء

غسلالتيامن
األعضاء ثالًثا



١٤١


 ــن  كــــــل خــــــــــارج م

البول  مثل:  السبيلني، 
والغائط والريح.

من  باليد  الفرج  مّس   
غير حائل.

وما  املستغرق  النوم 
ــهــه كــاإلغــمــاء  شــاب

أما  الكامل،  والتخدير 
يسير النوم (النعاس) 

فـــــــال يـــنـــقـــض 
الوضوء.

أكــل حلــم اإلبـــل، وال 
أو  لبنها  فيه  يدخل 
فيه  الــذي طبخ  املــرق 

حلمها.







 

من صلى بغير وضوء ناسًيا وجب عليه إعادة الصالة.

يجب احلرص على إيصال املاء جلميع األعضاء الواجب غسلها، ومن ذلك: ما 
بني األصابع، واملِْرفقاِن، والَكعباِن، والَعِقبان، والبياُض الذي بني األذن والعارض 

في غسل الوجه.

يجوز غسل أعضاء الوضوء مرة مرة، أو مرتني مرتني، أو ثالًثا ثالًثا، أو بعضها 
مرة وبعضها مرتني وبعضها ثالًثا.

من شّك في غسل أحد أعضائه بعد انتهاء الوضوء لم يلتفت إلى هذا الشّك















١٤٢

الّسواك َخْصلة من ِخصال الفطرة، يسن للرجل والمرأة، 
والصغير والكبير، والصائم والمفطر.

 وحث عليه في أحاديث كثيرة ؛ منها: عن أبي هريرة  ٌة مؤكدٌة، أمر به النبي ُسنَّ  وهو
.(١)  قال: قال رسول اهللا : «لوال أن أشّق على أمتي ألمرتهم بالّسواك مع كل صالة»

عن عائشة   قالت: قال رسول اهللا  : «الّسواك مطهرٌة للفم، مرضاٌة للرّب»(٢).







(١) أخرجه البخاري برقم (٨٨٧)، ومسلم برقم (٢٥٢).            (٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.  



١٤٣



  عند القيام من النوم.    عند دخول المنزل.
  عند الوضوء.     عند الصالة.

  عند تغير رائحة الفم.

    

الفم  تنظيَف  الــّســواِك  من  المقصوُد  كــان  لّما 
حكم  له  المقصَد  هذا  يحّقق  ما  كلَّ  فإن  وتطييَبه، 
الحديثُة  والمعاجيُن  األسنان  وُفــرشــاة  الــّســواك. 
لها  فإن  ولذلك  وتطييِبه،  الفم  تنظيِف  في  ُتسهم 
حكَم الّسواك في المشروعية، إال أنها ال تغني عنه، 
ته، كما يمكن  وسنَّ  النبي  الّسواك من هدي  ألن 
عند  وبخاصة  حين،  كل  في  المسواك  اصطحاب 
أداء الصالة بخالف غيره، كما أن فيه موادَّ طبيعية 

منّظفة ومطّهرة ال توجد في غيره.

      

أقطُع اجلزء 
املستخدم من املسواك 

يوميًا لكي يبقى مفعوله 
ا. مستمّرً



١٤٤

مّيز من ينتقض وضوؤه ممن ال ينتقض في الحاالت التالية، مع بيان السبب: سس١١

شخص وقعت على يده جناسة. أ- 
شخص َنَعَس وهو جالس في املسجد. ب- 

شخص شرب لنب ناقة. ج- 
ر تخديًرا كامًال. شخص أجرى عملية جراحية َفُخدِّ د- 

شخص سقط فأغمي عليه ساعة ثم أفاق. هـ- 

ها الماء، فقال   أصحابه يتوضؤون فرأى أعقاب بعضهم لم َيَمسَّ سس٢٢ رأى رسول اهللا 

: «ويل لألعقاب من النار»(١).
تأّمل الحديث، وأجب عما يلي:

أ - يدّل الحديث على االهتمام بأمر يتعّلق بفروض الوضوء، فما هو؟
ب - يحّذر الحديث من أمر يقع فيه بعض الناس، فما هو؟  

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٠)، ومسلم برقم (٢٤٠).



الوحدة الوحدة 
الثالثةالثالثة

    




١٤٦

د االسم املناسب: اخلّف،   اجلوربأمام كل تعريف مما يلي ُأحدِّ

َأْذُكُر تسميًة أخرى للخفِّ في ِبيَئتي.               َأْذُكُر تسميًة أخرى للجورب في ِبيَئتي.
..................................................................................................

قال: كنُت مع النبي يجوز املسح على اخلّفني واجلوربني، حلديث املغيرَة بن شعبة
فمسح  «َدْعهما، فإني أدخلتهما طاهرتني»، في سفٍر، فأهويُت ألنزَع خّفيه فقال: 

.(١) عليهما

(١) متفق عليه.

  

 أخرى للخفِّ في ِبيَئتي.               َأْذُكُر تسميًة أخرى للجورب في 



ين والجوربين والجبيرةوالجبيرة ين والجوربين المسح على الُخفَّ المسح على الُخفَّ

ما ُيلبس على القدمني من الّصوف أو القطن ونحوهما.   ١

ما ُيلبس على القدمني من اجللد ونحوه.  ٢..........................

..........................
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١٤٧

الدليلنهايتهبداية حسابهابالساعاتمدة املسح باأليام

...............يوم وليلةللمقيم
من أول مسح بعد 

َحَدٍث
بعد مضي يوم وليلة.

 : ــي  ــ ــل ــ ع قـــــــال 
 «َجَعَل رسول اهللا 
ولياليهّن  أيــام  ثالثَة 
ــلــمــســافــر، ويـــوًمـــا  ل

وليلًة للمقيم»(١). للمسافر
ثالثة أيام 

بلياليهن
................

من أول مسح بعد 
َحَدٍث

بعد مضي ثالثة 
أيام ولياليهّن

....................................................................مثال للمقيم يبّني فيه بداية املسح ونهايته:

....................................................................مثال للمسافر يبّني فيه بداية املسح ونهايته:

أتعّرُف بداية مّدة املسح ونهايتها، وأكمُل الفراغات مبا يناسبها:أتعّرُف بداية مّدة املسح ونهايتها، وأكمُل الفراغات مبا يناسبها:

  

أن يكون املسح
في الوضوء دون 

الُغْسل.


في الوضوء دون 

الُغْسل.

أن يلبسهما بعد 
كمال الطهارة.

أن يسترا 
الّرجلني مع 

الكعبني.
أن يكونا 
طاهرين.

أن يكون 
املسح في املدة 

احملددة.

١

٢٣٤

٥

(١)  أخرجه مسلم برقم (٢٦٧).

أغّيُر 
جواربي وأنّظُفها 

باستمرار، حتى ال تتغّير 
رائحتها فأوذي من 

حولي. ال يصح املسح على 
جورب دون الكعبني

ال يصح املسح على النعلني



١٤٨

أشارك مع أستاذي في تطبيق طريقة املسح الصحيحة على اجلوربني 
في الصف، أو من خالل مجّسم للَقَدم، وأسّجل ما أحلظه.

..................................................................................................................

إذا وصل املتوضئ إلى قدميه وعليهما اجلوربان؛ فإنه يبّلل يده
باملاء،  وميسح ظاهر اجلوربني (أعالهما) من أصابع قدميه إلى 

ساقه مرة واحدة.
: وال ميسح أسفل اجلوربني، قال علي

« لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلّف أولى باملسح من أعاله، 
وقد رأيت رسول اهللاميسح على ظاهر خّفيه»(١).



(١) أخرجه أبو داود  برقم (١٦٢).

á∏«dh Ωƒj
í°ùŸG ájGóH

kÉMÉÑ°U 11 áYÉ°ùdG

í°ùŸG ájÉ¡f

¬°ùØf âbƒdG ‘ ó¨dG øe

نهاية املسح من 
الغد في الوقت 

نفسه

بداية املسح
الساعة ١١ صباًحا



١٤٩



انتهاء مّدة 
املسح




حصول 
اَحلَدِث األكبر



خلع اجلوربني 
أو أحِدهما 

إال حلاجة

االثنني؛  يوم  صباًحا  العاشرة  الساعة  جوربيه  على  املسح  فهد  ابتدأ   
فتوضأ ومسح على جوربيه وصّلى الضحى، ثم استمّر ميسح عليهما، 
حتى توضأ لصالة الظهر يوم الثالثاء الساعة الثانية عشرة، ثم مسح 
شرًعا  احملددة  املدة  جتاوز  أنه  تذّكر  وبعدها  العصر،  لصالة  عليهما 

للمسح.
أ- متى جتاوز فهد املدة احملددة للمسح؟  

.......................................................................................        

ب - هل تصّح الصلوات التي صّالها فهد بعد أن جتاوز املدة احملددة 
شرًعا؟ وملاذا؟

........................................................................................       

ج- ما الواجب على فهد؟  
.........................................................................................      



١٥٠

يجب املسح عليها في الوضوء - إذا كانت على أحد أعضاء الوضوء - وفي الُغسل مادام 
إليها وجب خلعها  أم ال، ومتى زالت احلاجة  إلى بقائها، سواء لبسها على طهارة  محتاًجا 

وغسل العضو عند الطهارة.
ويشترط جلواز املسح على هذه احلوائل: أّال تتجاوز موضع احلاجة.



الِعصابة: ما ُيشّد على اجلرح أو الّرّض أو احلرق من قماش ونحوه للتداوي. ٣

اَجلِبيرة: ما ُيشّد على الكسور من جبس أو أعواد ونحوها. ٢

اللَّصوق: ما ُيلصق على اجلروح أو البثور للتداوي. ١

      



١٥١



أشارك مع أستاذي في تطبيق طريقة املسح الصحيحة على اجلبيرة والعصابة واللصوق 
في الصف، أو من خالل مجّسم للقدم أو اليد عليها بعض احلوائل.

ميسح على احلائل، ويغسل ما ظهر من العضو، وال ميسح 
الزائد عن حد الكعبني

َتغســل مــا حــول احلوائــل، وَمتســح على 
احلائــل مــن جميــع جوانبــه، مــع مالحظــة 
أنــه ال ُيحتــاج إلــى مســح مــا زاد علــى محل 
ــئ  ــل املتوض ــى رج ــو كان عل ــوء. فل الوض
ــه ال  ــاق فإن ــى الس ــا عل ــزء منه ــرة ج جبي
ميســح علــى مــا زاد عــن حــّد الكعبــني، 
وفــي الغســل ميســح علــى اجلبيــرة كلهــا، 

ــة البــدن. ويغســل بقي



١٥٢

اذكر الحكمة من مشروعية المسح على الحوائل. سس١١

) أمام العبارة الخاطئة فيما  ) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ( سس٢٢  ضع عالمة (

يأتي، مع تصحيح الخطأ إن وجد:

(  ) أ- من مسح على جوربيه بعد انتهاء املدة ثم صلى، فصالته صحيحة.   
(  ) ب- ُميَْسُح على اجلبيرة من جميع جوانبها.               
ج- من استغنى عن الِعصابة فلم يخلعها ومسح عليها فطهارته باطلة.       (  )  

سس٣٣ اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

أ- مدة املسح على اجلوربني للمقيم هي:

حتى يخلع اجلوربني. يوم وليلة.   خمس صلوات.           

ب- مدة املسح على اجلبيرة هي:

حتى يستغني عنها. ثالثة أيام بلياليها.         يوم وليلة.       



الوحدة الوحدة 
الرابعةالرابعة

  



١٥٤

بقصد  الطاهر  بالّتراب  والكفين  الوجه  مسح    
الطهارة.

يجب التيمم بدًال من الوضوء والُغْسل عند فقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله.

(١)  سورة المائدة: آية ٦.   

 التيمم بدًال من





التيــّمـمالتيــّمـم

  

قال تعالى:                 (١).
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١٥٥

١ عند عدم الماء، فمن بحث عن الماء فلم يجده فيما حوله  من مساكن أو محطات 
وقود ونحوذلك، فيجوز له التيمم.

٢ عند العجز عن استعمال الماء، فقد يكون الماء موجودًا ولكن يعجز اإلنسان عن 
استعماله، لمرض، أو لشدة َبْرد وال يكون قادرًا على تدفئته.



التيّمم. مشروعّية  من  الِحكم  بعض  َأْذُكــُر  زمالئي:  مع  بالتعاون 

...................................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................

(١) سورة البقرة: آية ١٨٥.  
(٢) سورة احلج: آية ٧٨.

قال تعالى: 

قال تعالى: 

(١).

(٢).





١٥٦

 «أن النبي ودليل ذلك: حديث عمار بن ياسر  في صفة التيّمم:
ضرب بكّفيه األرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكّفيه»(١).     

   

(١) أخرجه البخاري برقم (٣٣٨).

  

بعد معرفتي لصفة التيمم، أقوم ـ بإشراف معلمي ـ بتطبيق 
الطريقة الصحيحة للتيمم.

 أن يضــرب التــراب  بيديــه 
وينفخهمــا  واحــدة؛  ضربــة 

لتخفيف التراب عنهما.
ثم يمســح وجهــه بهما مرة 

واحدة. 

ثم يمســح ظاهر كّفــه اليمنى 
بباطن كّفه اليسرى.

ثم يمسح ظاهر كّفه اليسرى 
بباطن كّفه اليمنى.

١٢

٣٤

      



١٥٧

  
مسح الوجه.

مسح الكّفين. 

١

٢

  
وجود الماء، أو القدرة على استعماله.

 انتقاض الطهارة.

١

٢

  
 النّية. 

عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله.

طهارة التراب.

٢

٣

١

 . قال تعالى:
ما شروط التيّمم التي يمكن أن نستخرجها من هذه اآلية؟

..........................................................................................................           





١٥٨

بيِّن حكم التيّمم في الحاالت التالية:  سس١١

• رجل بجانب البحر وليس معه ماء َعْذٌب يتوضأ منه، وهو بعيٌد عن البلد.
• رجل في بيته وانقطع عنه الماء.   

• رجل مسافر في الصحراء ومعه ماء قليل ولم يجد ما يتوضأ به.   

أمام العبارة اخلاطئة فيما يأتي، مع  ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة و (×) سس٢٢

تصحيح اخلطأ إن وجد: 

 التيمم ضربتان، ضربة يمسح بها الوجه، واألخرى يمسح بها ظاهر الكّفين. 
 الذي ال يستطيع الوضوء وال التيمم ال يترك الصالة بل يصلي على حسب حاله. 

اد ثم أتّم صالته. جَّ  رجل تذّكر وهو يصلي أنه ُمحدث فتيّمَم على السُّ
مريض عجز عن الوضوء والتيمم فترك الصالة. 

اكتشف األخطاء في التيّمم في الصور التالية: سس٣٣



الوحدة الوحدة 
الخامسةالخامسة





١٦٠
(١) أخرجه أحمد برقم (١٦٤٧٨)،  والناقوس: الجرس، ومعنى «أندى صوتًا»: أرفع صوًتا، وقيل أحسن.

ا�ذان وا�قامةا�ذان وا�قامة

      



ُشرع األذان في السنة األولى من الهجرة، وكان سبب ذلك: أنه لما دعت الحاجة إلى 
وضع عالمة َيعِرف بها الجميع دخول وقت الصالة تشاور المسلمون في ذلك، فلما كان 
أتبيع هذا  له:  فقال  ناقوسًا،  المنام رجًال يحمل  في  زيد  ُأري عبداهللا بن  الليـــل  مـن 
الناقوس؟ فقال الرجل: ماذا تعمل به؟ قال عبداهللا: ندعو به إلى الصالة. فقال الرجل: أال 
أدّلك على ما هو خير منه؟ قال عبداهللا: بلى. فعّلمه األذان المعروف، ثم علَّمه اإلقامة. 
فأخبرته بما رأيت، فقال: «إنها لرؤيا حّق  قال عبداهللا: فلما أصبحُت أتيُت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص،

إن شاء اهللا، فُقْم مع بالل فألقِ عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك»(١).

األذان واإلقامة من العبادات التي تميزت بها هذه األمة عن غيرها من األمم.

تعريف األذان: اإلعالم بدخول وقت الصالة.  ١

تعريف اإلقامة: اإلعالم بالقيام ألداء الصالة. ٢
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١٦١

األذان واإلقامة للصلوات المكتوبة َفْرَضا ِكَفايٍة على جماعة الرجال.
وأما الصلوات غيرالمكتوبة، فال يشرع لها أذان وال إقامة، كالعيد والتراويح ونحوهما.

«إذا حضرت الصالُة فليؤّذن  : قال: قال رسول اهللا  الدليل: حديث مالك بن الحويرث
.(١) لكم أحُدكم، وليؤمَّكم أكبُركم»

(٣) أخرجه مسلم برقم (٣٨٥).  (١) أخرجه البخاري برقم (٦٢٨).   (٢) أخرجه البخاري برقم (٦١١).  
(٦) أخرجه أبو داود برقم (٥٢١). (٥) أخرجه البخاري برقم (٦١٤).   (٤) أخرجه مسلم برقم (٣٨٤).   



 بالتحـاور مع معلمي، َأكتــُب الحـــكمة من قول: الحول وال قوة إال باهللا بعد 
لفظ: (حي على الصالة، حي على الفالح) 

....................................................................................................

....................................................................................................

لمن سمع المؤّذن ما يلي: ُيسّن
أن يقول مثل ما يقول المؤّذُن (٢)؛ إال في لفظ (حّي على الصالة، وحي على الفالح)،  ١

فيقول: «الحول وال قوة إال باهللا» (٣).
ملسو هيلع هللا ىلص بعد إجابة المؤذن(٤). ٢ أن يصلَي على النبي

«اللهم َربَّ هذه الدعوة التامـَِّة، والصـالِة القائمــِة،  ملسو هيلع هللا ىلص: ٣ أن يقول بعد الصالة على النبي
.(٥) آِت محمـدًا الوسـيلَة والفضيلَة، وابعـثـه مقـامًا محمودًا الذي وعدته»

٤ أن يدعو لنفسه بعد ذلك بما شاء (٦).

   



١٦٢

أتعّرفُ على فضائل األذان من خالل ما أستنبُطه من األحاديث التالية: 

 الدليلالفضيلة

َأْدَبَر  للصالة  نودي  «إذا  قال: اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول    هريرة  أبي  عن 
الشيطاُن وله ُضراط، حتى اليسمَع التأذيَن»(١).

َمَدى  يسمُع  «ال  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: رسول  قال  قال:    الخدري  سعيد  أبي  عن 
.(٢) ن جنٌّ وال إنٌس والشيٌء؛ إال َشِهَد َلُه يوَم القيامِة» صوِت المؤذِّ

عن البراء بن عازب   أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:«المؤذُن ُيغفر له مدَّ 
صوته، وله مثُل أجِر َمْن َصلَّى معه»(٣).

َربُّكم من  عن عقبة بن عامر  قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :«َيْعَجُب 
راعي غنم في رأس َشِظيِة َجَبٍل، يؤذن ويصلي، فيقول اهللا عز وجل:  
غفرت  فقد  مني،  يخاف  ويقيم،  يؤذن  هذا،  عبدي  إلى  انظروا 

لعبدي، وأدخلته الجنة»(٤).

  

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

(١) رواه البخاري برقم (٦٠٨).                          
(٢) رواه البخاري برقم (٦٠٩).

(٣) أخرجه النسائي برقم (١٦٢٢).  
(٤) رواه أبوداود برقم (١٢٠٣).



١٦٣

أتعــّرف سنن األذان من خالل وضع كل عبارة من العبارات  التالية أمام الحديث الذي يدل 
عليها.

 الدليلالسنة

«َأْعَجَبُه صوُته فعّلمه األذان»(١). عن أبي َمْحُذوَرة  أن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص

على  حيَّ  َبَلَغ  فلما  يؤّذن،  وهو  بالًال  «رأى  أنه    ُجحيَفَة  أبي  عن 
الصالة، حي على الفالح، َلَوى ُعُنَقه يمينًا وشماًال ولم يستدر»(٢).

.(٣) عن أبي ُجَحْيَفَة  قال: «رأيُت بالًال يؤّذن وِإصبعاه في ُأذنيه»

عن  األذان  يؤّخر  ال  بالٌل  «كان  قـــال:  ســـمرة   بــن  جــابر  عــن 
.(٤) الوقت»

(١) رواه ابن خزيمة في صحيحه، برقم (٣٧٧).
(٢) رواه أبوداود برقم (٥٢٠).

(٣) أخرجه أحمد  برقم (١٨٧٥٩).
(٤) رواه ابن ماجه برقم (٧١٣).

 

١-  أن يضع ِإصبعيه في أذنيه. 
ن في أول الوقت. ٢- أن يؤذِّ

٣- أن يلتفت في الحيعلتين يمينًا وشماًال.
٤- أن يكون ذا صوت حسن.

......................................

......................................

......................................

......................................



١٦٤

 

٣

أن يكون األذاُن بعد دخوِل الوقت.

أن يكون المؤّذُن  َذَكرًا. ١

أن يكون األذاُن ُمَتَواِليًا.

٢

٤

أن يكون األذاُن مرتَّبًا.

 بعد أن شرع أحمد في األذان تذّكر أنه لم يتوضأ، فقطع األذان، ثم ذهب وتوضأ 
وأعاد األذان مرة أخرى. 

من خالل فهمك لشروط األذان: ما رأيك في تصّرف أحمد؟
غير صحيح.   صحيح.    

التعليل:.........................................................................................





١٦٥

حكم الخروج من المسجد بعد سماع األذان:  

      عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة 
أبو  فأتبعه  المسجد يمشي  فقام رجل من  المؤذن،  ن  فأذَّ    
هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة : «أما 

هذا فقد عصى أبا القاسم».(١)
      دل الحديث على:  أنه يحرم على المسلم الخروج بعد سماع 
األذان، واستثنى الفقهاء من ذلك الذي يخرج لحاجة وهو ينوي 

الرجوع، أو الذي يريد إدراك الجماعة في مسجد آخر.

(١) أخرجه مسلم برقم  (٦٥٥).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٢١٨).

 










حكم األذان عند الجمع بين الصالتين:  

      لو أردت أن تجمع صالة المغرب مع صالة العشاء فإنك 
تؤّذن أذانًا واحدًا للصالتين، وتجعل لكل صالة إقامة.  

  

قال جابر بن عبد اهللا         :
 في َعَرَفَة؛  «لما جمع النبي
ثم  الظهَر،  فصلى  أقاَم  ثم  أّذن 

أقام فصلَّى العصَر».(٢)



١٦٦

من خالل دراستك بيِّن رأيك في الحاالت التالية:  سس١١  

أ  - رجل مسافر مع عائلته، فلما حضر وقت الصالة أقام وصلى. 
ب  -  أّذن المؤّذن، ثم تبّين له أنه أّذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق.

ج - كنت مع أصحابك في البّر، فأّذن أحدكم للّظهر وقّدم (حي على الفالح) على 
(حي على الصالة). 

هل يشترط في المؤذن أن يكون متوضًئا عند األذان؟ سس٢٢  

ما السنن التي تنبغي مراعاتها عند سماع المؤذن؟  سس٣٣  



الوحدة الوحدة 
 السادسة السادسة





١٦٨

منزلة الصالة وفضلهامنزلة الصالة وفضلها

لّخص من النص السابق أربعة أمور تبّين منزلة الصالة ومكانتها في اإلسالم.



للصالة في اإلسالم منزلة رفيعــة، ومكانة 
عاليــة، فهي صلــة بين العبــد ورّبه، ومنزلتها من اإلسالم بمنزلة 

الّروح مـن الـجـسـد، والـصالة تـرّبـي الـنـفـس وتـهـّذب الــروح وتـنـيـر 
القـلـب بمـا تـغـرس فـيـه مـن جـالل اهللا وعظمـتـه، وتـحـّلي الـمـرء وتـجّملـه 

بمكـارم األخـالق. وهي عمود اإلسالم والركن الثاني من أركـانه، فال يقوم إالَّ بها. 
كـمـا أن لـها  مـكـانــة خاصة حيث فرضها اهللا تعالى على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص في ليلة 

ت به الصالة عن سائر العبادات. المعراج، وهذا مّما اخُتصَّ



www.ien.edu.sa





١٦٩

  ُشِرَعْت الصالة ِلِحَكٍم عظيمة، قد ندرك بعضها ويخفى علينا كثير منها. 
 بالتعاون مع معلمي وزمالئي: َأكُتُب بعض الحكم التي ُشرعت الصالة ألجلها:

سورة هود: اآلية ١١٤.  (٢) (١) أخرجه مسلم برقم (٢٢٣).     
(٤) أخرجه مسلم برقم (٤٨٩).  (٣) أخرجه البخاري برقم (٥٢٨).                                    

(٥) أخرجه البخاري برقم (٥٢٧).



ُشِرَعْت الصالة ِلِحَكٍم عظيمة، قد ندرك بعضها ويخفى علينا كثير منها. 



• أنها نوٌر لصاحبها في الدنيا واآلخرة.

 عن أبي مالك األشعري قال: قال  
«الصالُة نوٌر»(١). رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص

 كعب  بن  لربيعة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قــال    
«فأعّني على  لما سأله المرافقَة في الجنة:

عن عبِداِهللا بِن مسعود  قال: سألت رسول نفِسك بكثرِة السجوِد»(٤).  
أّي العمل أحبُّ إلى اهللا تعالى؟ قال:  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:

«الصالُة على وقِتها».(٥)

للصالة فضل عظيم وردت به نصوص كثيرة:  استنبط من النصوص التالية ما ورد فيها من فضائل للصالة.

...................................................

يت ................................................... ُأدِّ إذا  إلى اهللا تعالى  أنها أحبُّ األعمال   •
في وقتها.

قال تعالى:   

وعــن أبــي هريرة قــال: قــال رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
منه  يغتسُل  أحِدكم  بباب  نهًرا  أن  لو  «أرأيتم 
درنه  من  يبقى  هل  مــرات،  خمس  يــوم  كــلَّ 
قال:  شيء.  درنه  من  يبقى  ال  قالوا:  شيء؟» 
«فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو اهللا بهّن 

الخطايا»(٣).
..............................................................

..............................................................

(٢)







 

 

 



١٧٠

أنه ذكر الصالة يومًا فقال: «من حافظ عليها  ملسو هيلع هللا ىلص  وعن عبداهللا بن عمرو   عن رسول اهللا 
كانت له نورًا وبرهانًا ونجاًة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان وال نور وال 

نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأَُبيِّ بِن َخَلف».(٦)

الصالة عمود اإلسالم وال يجوز لمسلم أن يتعمد تركها، وذلك ألدلة كثيرة منها:
ترَك  والكفِر  الّشرِك  وبيَن  الرجِل  بين  «إن  قال: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أن  عبداهللا   بن  جابر  عن 

الصالة»(٤).
وعن ُبريَدَة  قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:«العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن َتَرَكَها فقد كفر».(٥)

يؤمـر بهــا الصغـيـر 
أتّم سبع سنين؛  إذا 
تمـريًنا له على هـذه 

العبادة العظيمة. 

(١) أخرجه أحمد برقم (٦٧٥٦). 
(٢) سورة البقرة: آية  ٤٣.  

(٣) أخرجه البخاري برقم (٨).     

(٤) أخرجه مسلم برقم (٨٢).
(٥) أخرجه الترمذي برقم (٢٦٢١).

(٦) أخرجه أحمد برقم (٦٥٧٦).

  



لحديــث عبداهللا بن عمــرو  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص
«مــروا أوالدكم بالصــالة وهم أبناء  قــال:

(١ سبع سنين».(

ثم تكون واجبة على كل مسلم بالغ 
عاقل ذكرًا كان أو أنثى. 

لقول اهللا تعالــى:

وحديــث ابــن عمــر  قــال: قال 
«ُبني اإلســالُم على  ملسو هيلع هللا ىلص: رســول اهللا
خمــٍس: شــهادِة أن ال إلــه إال اهللا 
وإقــاِم  اهللا،  رســول  محمــًدا  وأن 

الصالة...».(٣)

(٢).



١٧١

بعد أن عرفُت خطورة ترك الصالة، أناقُش مع زمالئي بإشراف معلمي األسباب التي 
تعين على أداء صالة الجماعة والمحافظة عليها.

................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................



 يتبّين فضل الخشوع في الصالة من خالل أمور، منها:
       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:

       أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان  قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:
«ما من امرىٍء مسلٍم تحضره صالة مكتوبة، فيحسن وضوَءها وخشوَعها وركوَعها؛ إال كانت 

كفارًة لما قبلها من الذنوب، ما لم َيْأِت كبيرًة، وذلك الدهَر كلَّه»(٢). 

.(١)

       أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان        أنه كّفارة للذنوب، فعن عثمان 

       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:       أنه من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:

(١) سورة المؤمنون: اآلية  ١- ٢.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٢٨).



١٧٢

  استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   
          . الصالة بطمأنينة وتأنٍّ
  الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.         
  تدّبر معاني اآليات واألذكار.                    

  

  استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   استحضار عظمة اهللا تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.   

  تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                      تدّبر معاني اآليات واألذكار.                    


  الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.           الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.         

أجب بكتابة () أمام العبارة الصحيحة، و(×) أمام العبارة الخاطئة: سس١١  

(  )  . أ - ُفرضت الصالة بواسطة جبريل    
  ب - الخشوع في الصالة يحتاج إلى جهد.  (  )

اذكر دليًال واحدًا لكل مما يأتي: سس٢٢  

    أ - الصالة تكّفر السيئات. 
 ب - الصالة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. 

 ج - خطر ترك الصالة. 



الوحدة الوحدة 
السابعةالسابعة






(١) أخرجه مسلم برقم (٦٦٦).١٧٤
(٢) أخرجه مسلم برقم (٦٦٢).



أستخرُج من النصوص التالية ما ورد فيها من فضل المشي إلى الصالة وانتظارها:   

الفضل المستنبطالنص

في  تطّهر  «من  ــال: ق   النبي  أن  هــريــرة  أبــي  عــن 
بيته، ثم مضى إلى بيٍت من بيوِت اهللا، ليقضي فريضة 
خطيئًة،  تحطُّ  إحداها  خطواته  كانت  اهللا،  فرائض  من 

واألخرى ترفُع درجًة»(١).

......................................-  ١

...........................................

...........................................

.................................

أعظَم  «إن  : اهللا  رسول  قال  قال:  موسى أبي  عن 
الناس أجًرا في الصالة أبعُدهم َمْمشى فأبعدهم»(٢).

......................................-  ٢
.....................................

آداب المشي إلى الصالة وانتظارهاآداب المشي إلى الصالة وانتظارها
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١٧٥

الصالة عبادة عظيمة، يتوجه المسلم فيها بقلبه وبدنه 
مها استعداٌد وتهّيٌؤ نفسي  إلى اهللا تعالى، فينبغي أن يتقدَّ
وبدني؛ ليتفّرغ لها ويؤديها على الوجه الصحيح، ولهذا 
يشرع في التوجه لها أمور، منها:  .........................
...................................................................

آداب  استخراج  في  وزمالئي  معلمي  مع  أتعاون 
المشي إلى الصالة من النصوص التالية:



...................................-  ١

.........................................

.........................................

.........................................

سمعتم  «إذا  : اهللا  رســول  قال  قــال:  هريرة  أبي  عن 
ِكيَنِة والوقار وال  بالسَّ الصالة وعليكم  إلى  فامشوا  اإلقامة 

تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتّموا»(١).

...................................-  ٢

.........................................

.........................................

«إذا توضأ  قال:   اهللا  أن رسول    ُعْجَرَة  بن  عن كعب 
أحُدكم فأحسن ُوضوَءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد، فال 

ُيَشبَِّكنَّ يديه؛ فإنه في صالة»(٢).

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٣٦).
أخرجه أبو داود برقم (٥٦٢). (٢)



١٧٦

...................................-  ٣

.........................................

.........................................

.........................................

ما  ن  التيمُّ يحب   النبي «كان  قالت: عائشَة   عن 
.(١) استطاع في شأنه كله؛ في ُطهوره، وترّجله، وتنّعله»

وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى - أي عند دخول المسجد 
- فإذا خرج بدأ برجله اليسرى (٢).

...................................-  ٤

.........................................

.........................................

.........................................

: عن أبي ُحَمْيٍد أو عن أبي ُأَسْيٍد  قال: قال رسول اهللا
أبواب  لي  افتح  اللهم  فليقل:  المسجد  أحُدكم  دخل  «إذا 
.(٣) رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك»

(٢) ذكره البخاري. (١) أخرجه البخاري برقم (٤١٦).
(٤)  أخرجه البخاري برقم (٤٤٤). (٣) أخرجه مسلم برقم (٧١٣).  

النصاألدب
................................-  ١
......................................

«إذا دخل  : قال: قال رسول اهللا  لمي عن أبي َقتَاَدَة السُّ
أحُدكم المسجد؛ فليركع ركعتين قبل أن يجلس»(٤).

األصــابــع  تشبيك  تجّنب   -  ٢
حين انتظار الصالة.

.................................................................................

.................................................................................

٣ - االشتغال بالذكر والدعاء وتالوة القرآن عند انتظار الصالة، مع عدم التشويش على المصلين.





١٧٧

هو  فيها  المطلقة  والقدوة  تفصيًال،  ببيانها  الشرع  اهتّم  فقد  عظيمة  مكانة  من  للصالة  ِلَما 
«صّلوا كما رأيتموني أصّلي»(١). الذي كان يصّلي ويأمر المسلمين باالقتداء به قائًال: ،رسول اهللا
الصالة  بيان صفة  يمكن   ، النبي في صفة صالة  التي وردت  الكثيرة  النصوص   ومن خالل 

فيما يأتي:

(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٨٩٧)، ومسلم برقم (٣٩٧). (١) أخرجه البخاري برقم (٦٠٥).          
(٤) المكتوب باللون األخضر (ركن)، وباللون األزرق (واجب)، وباللون األسود (ُسنَّة). سُغ: هو المفصل الذي بين الكف والساعد.  (٣) الرُّ

صفة الصالةصفة الصالة

أقف مستقبًال القبلة، مستشعًرا 
وقوفي بين يدي اهللا تعالى، 
 خاشعًا في صالتي، لقوله

في الحديث الذي رواه أبو هريرة 
: «إذا قمَت إلى الصالة 

فأسبغ الوضوء،ثم استقبل القبلة 
فكّبر»(٢).

١

ثم أرفع يدي حذو المنكبين أو 
األذنين، مكبرًا تكبيرة اإلحرام، 

قائًال: «اهللا أكبر».

ي اليمنى على  (أ) ثم أضع كفِّ
سغ (٣) والساعد. اليسرى والرُّ

(ب) أو أقبض اليسرى باليمنى.
 •• واألفضل: ِفْعل هذا أحياًنا، وهذا أحياًنا. واألفضل: ِفْعل هذا أحياًنا، وهذا أحياًنا.

أخفض رأسي قليًال، وأجعل نظري 
إلى مكان سجودي بكل خشوع، ثم 

أقول دعاء االستفتاح: «سبحانك 
اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، 

َك، وال إله غيرك». وتعالى َجدُّ

٤

السننالواجباتاألركان

٣

٢

(أ)

(ب)

(٤)
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١٧٨

ا: «أعوذ باهللا من  أقول بعد ذلك سّرً
الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرحمن 

الرحيم».
أقرأ الفاتحة، وأقول عقبها:  ثم

(آمين).
ثم أقرأ بعدها سورة، أو آيات مما 

تيسر من القرآن. 

٥

وفي الركوع يكون رأسي بمستوى 
 ، ظهري، وأجعل اليدين على ُرْكَبَتيَّ
مفرجتي األصابع، وأقبض عليهما، 
مرة وأقول: «سبحان ربي العظيم» 

أو أكثر.
٩

السننالواجباتاألركان

أرفع من الركوع رافعًا يدي   ثم
وأقول: «سمع اهللا لمن حمده». 

(يقولها اإلمام والمنفرد).

٨ ٧

١٠

٦

ثم أرفع يدي مكبًرا للركوع، 
وأقول: «اهللا أكبر». 

ثم أقول: «ربنا ولك الحمد
ملء السماوات وملء األرض، 

وملء ما بينهما، وملء ما 
شئت من شيء بعد».

يقولها: (اإلمام والمأموم 
والمنفرد).

ويستحب هنا أيضًا أن أضع 
يدي على صدري كما فعلت 

في قيامي قبل الركوع.

أكّبر وأخرُّ ساجدًا على األعضاء السبعة  ثم
(القدمين، والركبتين، والكفين، والجبهة 

واألنف).



١٧٩

أرفع ساعدّي عن األرض، وأجافي 
، وبطني عن  عضدّي عن جنبيَّ
، وأقول: «سبحان ربي فخذيَّ

األعلى» مرة أو أكثر، وُأكثُر من 
الدعاء في سجودي.

وعند سجودي أبسط كفيَّ على 
األرض حذو ُأذنّي أو كتفّي، 
وأجعل أصابعهما إلى جهة 

القبلة.

١١

وأجعل يديَّ على فخذيَّ أو 
ركبتيَّ مبسوطتين، وأصابعهما 

إلى القبلة، وأقول:
«رب اغفر لي، رب اغفر لي».

١٤

مكبرًا. الــســجــود مــن  رأســـي  أرفـــع
وأجلس جلسة االفتراش، وهي: أن أفتِرَش

قدِمي اليسرى، وأجلَس عليها، وأنصَب 
القبلة. إلى  أصابعها  جاعًال  اليمنى، 

١٣

فإذا فرغت من الركعتين 
األوليين أجلس للتشهد األول.
(مثل هيئة الجلوس بين السجدتين).

١٦

أكّبر وأسجد الثانية كاألولى،  ثم
مكبرًا،  ثم أنهض للركعة الثانية
وآتي بها كاألولى لكن من غير 

دعاء استفتاح.

١٥

السننالواجباتاألركان

١٢



١٨٠

أقول: «التحيات هللا والصلوات  ثم
والطيبات، السالم عليك أيها 

النبي ورحمة اهللا وبركاته، السالم 
علينا وعلى عباد اهللا الصالحين، 
أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن 

محمًدا عبده ورسوله».
فإن كانت الصالة ركعتين كالفجر 

مثًال، ُأِتمُّ التشهد بالصالة على 
ُم. ، ثم ُأَسلِّ النبي

١٨

ُأِتمُّ صالتي حتى َأرفَع من آخر سجدة 
مكبًرا، ثم أجلس للتشهد األخير 
ًكا  وصفته: أن أجلَس ناصًبا  ُمَتَورِّ

قدِمي اليمنى، جاعًال أصابعها للقبلة، 
وأجعَل قدِمي اليسرى تحت ساِقي 
اليمنى، وُأخِرَجها من جهة اليمين. وأقول ما ورد في التشهد األول، وأزيد

: الصالة على النبي
«اللهم صّل على محمد، وعلى آل 
محمد،كما صليت على إبراهيم، 

وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، 
وبارك على محمد، وعلى آل محمد، 
كما باركت على إبراهيم، وعلى آل 

إبراهيم، إنك حميد مجيد»
ثم أقول: «اللهم إني أعوذ بك من 

عذاب جهنم،ومن عذاب القبر، ومن 
فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة 
المسيح الدجال» ثم أدعو بما شئت.

٢١

السننالواجباتاألركان

١٧

٢٠

ثم أسلم عن يميني قائًال: «السالم عليكم 
ورحمة اهللا» وعن يساري كذلك.

٢٢

 ، وأجعل يديَّ على فخذيَّ أو ركبتيَّ
الِخنِصَر  اليمنى  يدي  من  وأقبض 
بالوسطى  ــَق  ـ ــلِّ وُأَحـ ــِصــَر،  ــن ــِب وال
ــابــَة.  ــع اإلبـــهـــام، وأرفـــع الــســبَّ م
اليسرى.  الــيــد  أصــابــع  ــُط  ــُس وأب

وإن كانت الصالة أكثر من  ركعتين ١٩
مكبرًاً وأرفع يدي  مع التكبير  أقوم
وأقرأ فيها الفاتحة.وأفعل في بقية 

الصالة مثل ما فعلت في الركعة الثانية 



١٨١

«أستغفر اهللا، أسـتغفر اهللا، أسـتغفر اهللا»، «اللهم أنت السـالُم، ومنك السـالُم، تباركت  ١
يا ذا الجالِل واإلكراِم»(١).

٢  «ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قدير، ال إله 
إال اهللا وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ال إله إال اهللاُ مخلصين له 

الديَن ولو كره الكافرون»(٢).

«ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم     ٣
ال مانع لما أعطيت، وال معطي لما منعت، وال ينفع ذا الجد منك الجد»(٣).

(٣٣) مرة. ٤  «سبحان اهللا، والحمد هللا، واهللا أكبر»

الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»(٤). له  إله إال اهللا وحده ال شريك له،  «ال  ٥
ويكررها عشر مرات بعد صالة الفجر، وبعد صالة المغرب.

٦  قراءة آية الكرسي(٥).

قراءة سورة ﴿!  "  #  $﴾، وسورة ﴿4  5  6  7﴾،   ٧
.(٦)﴾S  R   Q  P﴿ وسورة

أشارك مع زمالئي في المسابقة التي يجريها معلمي بين طالب الصف
في حفظ األذكار التي وردت في هذه الوحدة.

(١) أخرجه مسلم برقم (٥٩١).           (٢) أخرجه مسلم  برقم (٥٩٤).           (٣) أخرجه البخاري برقم (٨٤٤).
(٤) أخرجه مسلم  برقم (٥٩٧).

(٥) أخرجه النسائي.
(٦) أخرجه أبوداود برقم (١٥٢٣).

  



١٨٢

اختر اإلجابة الصحيحة: سس١١

          أ – يكون نظر المصّلي في صالته إلى:
موضع قدميه.   موضع سجوده.    الصف الذي أمامه.                  

         ب – يجعل المصّلي يديه مفرجتي األصابع في:
                  ركوعه.   سجوده.      قيامه.

يستعيذ باهللا في التشهد األخير من أربع، فما هي؟ كان رسول اهللا سس٢٢  

ح الخطأ في الُجملة التالية: صحِّ سس٣٣

          صفة االفتراش: أن يفترش رجله اليمنى، وينصب رجله اليسرى.
حدد األخطاء في الصور التالية:  سس٤٤

...............................

...............................

...............................


