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المقدمة

�حلمد لله رب �لعاملني، و�صلى �لله و�صّلم على �ملبعوث رحمة للعاملني، نبينا حممد، وعلى �آله و�صحبه �أجمعني، 
�أما بعد:

فاإن علم �لتوحيد، وعلم �لتف�صري، وعلم �حلديث، وعلم �لفقه من �أهم �لعلوم �لإ�صالمية، �لتي جاءت �لأدلة 
 � �ل�شعية يف بيان ف�صلها، وف�صل من تعلمها، كما قال �: »من يرد �لله به خرًي� يفقهه يف �لدين«، وقال � مب�ّشً
من بلغ �شيعته: »ن�َشّ �لله �مرًء� �صمع مقالتي فوعاها، فاأد�ها �إىل من مل ي�صمعها، فرب حامل فقه غري فقيه، ورب 

حامل فقه �إىل من هو �أفقه منه«.
 وياأتي كتاب �لدر��صات �لإ�صالمية مت�صمًنا هذه �لعلوم �لأربعة �لتي قد قرر تدري�صها لأهد�ف حمددة، حيث 

يعتني كل و�حد منها ببناء جانب من جو�نب �صخ�صية �مل�صلم يف �ملجال �لعلمي و�لرتبوي.
�أما �لتف�صري فهو يعتني بكتاب �لله تعاىل، من حيث بيان معاين �ألفاظه، وتو�صيح دللته ومقا�صده، و�لإ�صارة 

�إىل �أ�صباب نزوله، و�لدللة على وجوه �إعجازه وبالغته وف�صاحته.
وقد �عتني فيه ببيان معنى �لن�ص �لقر�آين كاماًل من حيث �ملفرد�ت و�لرتكيب، و�لرتكيز على �أبرز �لدللت �ملاأخوذة 
من �لآيات، وذكر �أ�صباب �لنزول �إن وجدت؛ من خالل �ختيار مقاطع من �جلزء �ملقرر تالوته وحفظه لتف�صريها ؛ ليكون 
ذلك عوًنا للطالب على فهم ما يتلوه ويحفظه، كما ُف�شت بع�ص �صور ق�صار �ملف�صل مما يحفظه �لطالب غالًبا، وتكرر 
تالوتهم له يف �ل�صالة وغريها، وحر�ص يف بيان معـاين �لكلمــات على بيان �ملعنى �للغوي للكلمات �لغريبة �ملعنى فقط، 
و�إن مل يكن بال�شورة هو معنى �لكلمة يف �ل�صياق �لقر�آين، كما ��صتحدثت فقرة خا�صة لتف�صري �لآيات �لقر�آنية تف�صرًي� 
كاماًل وخمت�ًش�، يو�صح فيه معنى �لكلمة  يف �صياق �لن�ص، ومعنى �جلملة �ملركبة مبا يك�صف عن معنى �لآية ويو�صح 

�ملر�د بها.
و�أما �حلديث، فهو يعتني ب�صنة �لنبي � وهديه، وما �أثر عنه من �أقو�ل، �أو �أفعال، �أو تقرير�ت، يف خمتلف 
�ملجالت، ومنها جمال �لآد�ب �ل�شعية، و�لأخالق �لكرمية �لتي ينبغي �أن يتحلى بها �مل�صلم ويتمثلها يف حياته.

وهذ� �لق�صم من �لكتاب يقّرب �إليك �ُصّنة �لنبي حممد �، ويعرفك ببع�ص �لآد�ب و�لعباد�ت �لو�ردة عنه عليه 
�ل�صالة و�ل�صالم، مثل �آد�ب �ل�صحبة و�ل�صرب عند �مل�صائب و�ل�صكر عند �لنعم وغريها.

�أما علم �لتوحيد فهو �لعلم �لذي يهتم بعقيدة �مل�صلم، وتقدميها يف �صورة نقية، خال�صة من �صو�ئب �ل�شك 
و�لبدع و�خلر�فات.

و�صنة  تعاىل  �لله  ن�صو�ص خمتارة من كتاب  �لعتقادية من خالل  �لأحكام  تقدمي  ـ  �لق�صم  هذ�  ـ يف  وقد مت 
ر�صوله �، مما له عالقة بتوحيد �لعبادة �لذي هو �لغاية من خلق �خللق، مع معاجلة �مل�صائل �مل�صتجّدة مما له �صلة 

بتحقيق �لتوحيد وحمايته.
كما مت تق�صيم �لكتاب �إىل وحد�ت در��صية، بحيث ت�صّم كل وحدة مو�صوعات مرت�بطة، من خالل درو�ص 



مت�صل�صلة ُيبتد�أ فيها بعنو�ن �لدر�ص، ثم �لتمهيد، وبعده عنا�ش �لدر�ص حتت عناوين فرعية.
�أما علم �لفقه فهو �لعلم �لذي يو�صح للم�صلم �لأحكام �ل�شعية �ملتعلقة مبا كلف �لله به �مل�صلم من عباد�ت، وما 

ميار�صه يف حياته من معامالت ونحوها.
وقد مت يف ـ هذ� �لق�صم من �لكتاب ـ تناول �لأحكام �ل�شعية لركن عظيم من �أركان �لإ�صالم، وهو �ل�صالة، 
�لذي يعد �لركن �لثاين من �أركان �لإ�صالم بعد �ل�صهادتني، وهو �أهم �لأركان �لعملية؛ كما مت تناول ما يتعلق بهذ� 
ا �إر�صاد �لطالب �إىل بع�ص  �لركن �لعظيم من �أحكام �أهمها مفتاح هذ� �لركن، وهو �لطهارة �لتي ت�صبقه، ومت فيه �أي�صً

�ل�صلوكيات و�لآد�ب �ملتعلقة بهذه �لعبادة �لعظيمة؛ �لتي جتمع بني عمل �لقلب و�جلو�رح.
وقد مت �صياغة �لدرو�ص و�ملو�صوعات ـ يف هذه �ملو�د �لأربع ـ �صياغة تتيح للطالب �أن يكون طالًبا ن�صًطا د�خل 
�ل�صف؛ ي�صارك يف �لدر�ص بفاعلية وروح متوثبة، مطبًقا ملا ميكن تطبيقه د�خل �ل�صف �أو �ملدر�صة، وي�صارك يف 
حل �لن�صاطات و�لتمارين �لتي تزيده علًما وفهًما و��صتيعابًا للدر�ص، وتنمي لديه �ملهار�ت �ملتنوعة؛ كما تعينه على 
�لبحث عن �ملعلومة بنف�صه؛ من خالل بع�ص �ملوجهات �أو �إر�صاد �ملعلم؛ كما تعينه على �لتعاون مع زمالئه يف �إثر�ء 

�ملادة ونفع �لآخرين.
وقد روعي يف تاأليف هذه �ملو�د ما ياأتي:

�أوًل: تنوع �لعر�ص للمادة �لدر��صية؛ لي�صهل فهمها و��صتيعابها بي�ش و�صهولة.
�لكتاب،  �لطالب ملطالعة  ت�صوق  �لتي  �ملتنوعة؛  �ملنا�صبة، و�لو�صائل  �لأ�صكال  �ملعلومة من خالل  تقريب  ثانًيا: 
وتعينه ـ باإذن �لله تعاىل ـ على فهمه، وتر�صخ لديه �ملعارف و�لأهد�ف �لرتبوية �لتي ير�د منه �إدر�كها و�لعمل بها.

ثالًثا: �حلر�ص على م�صاركة �لطالب يف �لدر�ص؛ تعلمًا وتطبيقًا وكتابًة، وبحًثا عن �ملعلومة، و��صتنباًطا لها؛ من 
خالل �أن�صطة تعليمية وفر�غات د�خل �ملحتوى تركت ليكتبها �لطالب باأ�صلوبه، وي�شب عليها �أمثلة من و�قع حياته 

ومعاي�صته.
دة، وبع�صها فيه م�صاحة للر�أي  ويح�صن �لتنبيه هنا �إىل �أن بع�ص �لأ�صئلة و�لن�صاطات لي�ص لها �إجابة و�حدة حمَدّ
و�لتفكري، فاملجال و��صٌع و�لق�صد من �إير�دها هو تنمية مهار�ت �لتعُلّم و�لتفكري لدى �ملتعلم، وتقوية ثقته بنف�صه 

للتعبري عن ر�أيه. 
ر�بًعا: تنمية مهار�ت �لتعلم و�لتفكري لدى �لطالب؛ من خالل م�صاحات للتفكري تتيح له �لتمرن على �ل�صتنباط 

و�شب �لأمثلة و�مل�صاركة �لفاعلة.
مفاهيمها  بربط  وحدة؛  كل  عن  �إجمالًيا  ت�صوًر�  لتعطي  للمفاهيم؛  بخر�ئط  �لوحد�ت  بع�ص  زودت  خام�ًصا: 

�لرئي�صة مبفاهيمها �لفرعية.
�لتي جمعت لك يف كتاب و�حد، نقدمه  تاأليف هذه �لكتب  �أخي �لطالب! هذ� بع�ص �جلهد �لذي بذل يف 
�إليك، وكلنا �أمل يف �أن ت�صتفيد منه �لفائدة �ملرجوة، فنو�صيك بالعناية به، و�ملحافظة عليه، و�صوؤ�ل �ملعلم عما 
�أ�صكل عليك؛ ليكون لك نوًر� يف �لدنيا، وز�ًد� يف �لآخرة، ون�صاأل �لله تعاىل لنا ولك �لتوفيق و�لقبول، و�صلى 

�لله و�صلم على نبينا حممد، وعلى �آله و�صحبه.



فهرس التوحيد 
ال�ضفحةالمو�ضوع

14الوحدة الأوىل: مقدمات يف التوحيد

1٥الدر�س الأول: �لتوحيد و�أق�صامه

1٩الدر�س الثاين: �أهميَّة �لتوحيد

٢4الدر�س الثالث: ف�صل �لتوحيد

٢٩الدر�س الرابع: حتقيق �لتوحيد

٣٣الدر�س اخلام�س: �ملعتقد�ت لتي ت�صادُّ �لتوحيد

٣٨الوحدة  الثانية: الدعوة اإىل التوحيد

٣٩الدر�س ال�ضاد�س:  �لدعوة �إىل �لتوحيد

4٢الدر�س ال�ضابع: ف�صل  �لدعوة �إىل �لتوحيد 

َهاَدتان 4٥الوحدة الثالثة:  ال�ضَّ

4٦الدر�س الثامن: �صهادة �أن ل �إله �إل �لله

ًد� ر�صوُل �لّله ٥٠الدر�س التا�ضع: �َصَهاَدة �أنَّ حممَّ

ك ٥٣الوحدة الرابعة:  ال�شِّ

ك و�أنو�عه ٥4الدر�س العا�ش: حقيقة �ل�شِّ

ك ٥٧الدر�س احلادي ع�ش: خطر �ل�شِّ

ك ٦1الدر�س الثاين ع�ش: �حلِذُر من �ل�شِّ

بوبيَّة ك يف �لرُّ ٦٦الدر�س الثالث ع�ش: �ل�شِّ



ك يف �لألوهيَّة ٧٠الدر�س الرابع ع�ش: �ل�شِّ

ُرَق �ملو�صلَة لل�شك ُه �لطُّ ٧٣الدر�س اخلام�س ع�ش: حمايُة �لنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص للتوحيد َو�صدُّ

فهرس التفسير
ال�ضفحةالمو�ضوع

٧٨الوحدة الأوىل: �ضورة النا�س و�ضورة الفلق )اللتجاء اإىل الله تعاىل وتعلق القلب به(

٧٩الدر�س الأول: تف�صري �صورتي �لنا�ص و�لفلق

٨4الوحدة الثانية: �ضورة الإخال�س و�ضورة امل�ضد )توحيد الله تعاىل وعقوبة من خالف اأمره(

٨٥الدر�س الثاين: تف�صري �صورتي �لإخال�ص و�مل�صد

٩1الوحدة الثالثة: �ضورة الن�ش و�ضورة الكافرون )ف�ضل نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص(

٩٢الدر�س الثالث: تف�صري �صورتي �لن�ش و�لكافرون

٩٦الوحدة الرابعة: �ضورة الكوثر و�ضورة املاعون )مكانة الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص  وبع�س �ضفات منكري البعث(

٩٧الدر�س الرابع: تف�صري �صورتي �لكوثر و�ملاعون

1٠٢الوحدة اخلام�ضة: �ضورة قري�س و�ضورة الفيل )مكانة البيت احلرام(

1٠٣الدر�س اخلام�س: تف�صري �صورتي قري�ص و�لفيل

1٠٨الوحدة ال�ضاد�ضة: �ضورة الهمزة و�ضورة الع�ش )خطر الل�ضان و�ضبب الفالح(

1٠٩الدر�س ال�ضاد�س: تف�صري �صورتي �لهمزة و�لع�ش

114الوحدة ال�ضابعة: �ضورة التكاثر و�ضورة القارعة )اأحوال الإن�ضان وبع�س م�ضاهد يوم القيامة(



11٥الدر�س ال�ضابع: تف�صري �صورتي �لتكاثر و�لقارعة

1٢٠الدر�س الثامن: تف�صري �صورة �لعاديات

1٢٣الدر�س التا�ضع: تف�صري �صورة �لزلزلة

)n 1٢٦الوحدة الثامنة: �ضورة النمل )ق�ضة �ضليمان

1٢٧الدر�س العا�ش: تف�صري �لآيات )٧1-٦٢( من �صورة �لنمل

)n 1٣4الوحدة التا�ضعة: �ضورة الق�ض�س )عناية الله مبو�ضى

1٣٥الدر�س احلادي ع�ش: تف�صري �لآيات من )٧ - ٩( من �صورة �لق�ص�ص

1٣٩الدر�س الثاين ع�ش: تف�صري �لآيات )٠1-41( من �صورة �لق�ص�ص

14٣الوحدة العا�شة: �ضورة الق�ض�س )ق�ضة قارون(

144الدر�س الثالث ع�ش: تف�صري �لآيات )٦٧ - ٨٧( من �صورة �لق�ص�ص

14٧الدر�س الرابع ع�ش: تف�صري �لآيات )٩٧ - ٢٨( من �صورة �لق�ص�ص

1٥٠الدر�س اخلام�س ع�ش: تف�صري �لآيات )٣٨ - 4٨( من �صورة �لق�ص�ص

فهرس الحديث
ال�ضفحةالمو�ضوع

ِته 1٥٥الوحدة الأوىل: عناية الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص ِباأُمَّ

1٥٦الدر�س الأول: ِحْر�ُص �لنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص على هد�ية �أمته

1٦٠الدر�س الثاين: ِحْر�ُص �لنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص على تعليم �أمته



1٦٣الدر�س الثالث: �صفقة �لنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص على تعليم �أمته

ـْكـُر ـبْـُر والـ�ضُّ 1٥٥الوحدة الثانية: الـ�ضَّ

1٦٨الدر�س الرابع:  �ُصكر �لله باحرت�م �لنِعم

1٧٢الدر�س اخلام�س:  �أحُب �لأعمال �إىل �لله

1٧٥الدر�س ال�ضاد�س:  كفارة �لذنوب

1٧٧الدر�س ال�ضابع:  ف�صُل �لِرباِط يف �صبيِل �لله

1٨1الوحدة الثالثة: الأذكــــاُر

1٨٢الدر�س الثامن:  ف�صل �لت�صبيح و�لتحميد

1٨٥الدر�س التا�ضع:  �أهمية �أذكار �ل�صباح و�مل�صاء

1٨٩الدر�س العا�ش:   �أهمية �لتوبة و�ل�صتغفار

1٩٢الدر�س احلادي ع�ش:  �لِذكر بعد �ل�صالة

ْحبُة وُح�ْضُن اخُلُلق 1٩٧الوحدة الرابعة: ال�ضُّ

حبـة 1٩٨الدر�س الثاين ع�ش:  �أثــُر �ل�صُ

٢٠٠الدر�س  الثالث ع�ش:  �جللي�ص �ل�صالح وجلي�ص �ل�صوء

٢٠٣الدر�س  الرابع ع�ش:  �خلـلق �حل�صـن

٢٠٦الدر�س  اخلام�س ع�ش: ِعظم �أجر ُح�ْصن �خللق



فهرس الفقه
ال�ضفحةالمو�ضوع

٢1٠مدخل ملادة الفقه

٢11الوحدة الأوىل: الطـهــارة

٢1٢الدر�س الأول: �لطـهــارة

٢1٦الدر�س الثاين: �أحكام �لنجا�صة

٢٢٢الدر�س الثالث: �أحكام ق�صاء �حلاجة

٢٢٧الوحدة الثانية: الو�ضــــوء

٢٢٨الدر�س الرابع: �لو�صــــوء

٢٣٧الوحدة الثالثة: امل�ضح على اخُلفَّني واجلوربني واجلبرية

٢٣٨الدر�س اخلام�س: �مل�صح على �خُلفَّني و�جلوربني و�جلبرية

ـم ٢4٥الوحدة الرابعة: التيـــمُّ

٢4٦الدر�س ال�ضاد�س: �لتيــّمـم

٢٥٣الوحدة اخلام�ضة: الأذان والإقامة

٢٥4الدر�س ال�ضابع: �لأذ�ن و�لإقامة

٢٦1الوحدة ال�ضاد�ضة: منزلة ال�ضالة وف�ضلها

٢٦٢الدر�س الثامن: منزلة �ل�صالة وف�صلها



٢٧1الوحدة ال�ضابعة: اآداب امل�ضي اإىل ال�ضالة و�ضفتها

٢٦٢الدر�س الثامن: منزلة �ل�صالة وف�صلها

٢٧٢الدر�س التا�ضع: �آد�ب �مل�صي �إىل �ل�صالة

٢٧٧الدر�س العا�ش: �صفة �ل�صالة

٢٨٣الوحدة الثامنة: �شوط ال�ضالة واأركانها وواجباتها

٢٨4الدر�س احلادي ع�ش: �شوط �ل�صالة

٢٩4الدر�س الثاين ع�ش: �أركان �ل�صالة

٢٩٦الدر�س الثالث ع�ش: و�جبات �ل�صالة

٣٠1الوحدة التا�ضعة: �ضنن ال�ضالة ومكروهاتها ومبطالتها

٣٠٢الدر�س الرابع ع�ش: �صنن �ل�صالة

٣٠4الدر�س اخلام�س ع�ش: مكروهات �ل�صالة ومبطالتها



اأوًل: اأوًل: التوحيدالتوحيد



الوحـدة الأوىلالوحـدة الأوىل
مقدمـات في التوحيـدمقدمـات في التوحيـد
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باهلل  العبد  إِلميان  شامل  فاإِلميان  منه،  جزء  والتوحيد  عاّم،  معنى  اإلميان 
والتوحيد  وشره،  خيره  وبالقدر  اآلخر  واليوم  ورسله  وكتبه  ومالئكته 
داخل في ركن اإلميان باهلل تعالى، فال يصح اإِلميان باهلل تعالى إال بتوحيده 

سبحانه.
 فما التوحيد وما أقسامه؟

التوحيد واأق�سامه
الدر�سالدر�س

١١

متهيدمتهيد

رابط الدر�س الرقمي

ده توحيًدا، اعتقده واحًدا اأي: فرًدا. ده يوحِّ لغًة: م�صدر وحَّ

فاته الُعلى. ته، واأ�صمائه احل�صنى و�صِ ته، واألوهيَّ �َصرًعا: اإفراُد اهلل تعاىل يف ربوبيَّ

اأق�ساُم التوحيد ثالثة، هي:

ِة الق�سم الأول: توحيُد الربوبيَّ

ُر لأمور  المرادالمراد  بهبه  اإفراُد اهلِل باأفعاِله �صبحانه، فهو اخلالق، الرازق، املالُك، املحيي املميت، املدبِّ
خلقِه جميًعا.

	 دلـيـلـهدلـيـلـه  قول اهلل تعاىل: {

})١(. وقول اهلل تعاىل:{ })٢(. 		

تعريُف التوحيد

اأق�ساُم التوحيد

)٢( �سورة اآل عمران اآية ١89. )١( �سورة يون�س اآية ٣.  
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ِة الق�سم الثاين: توحيُد الألوهيَّ

المرادالمراد  بهبه اإفراُد اهلِل بالعبادة، كال�صالة، والدعاء، واخلوف، والرجاء، والتوكل، ونحو ذلك. 

 .)١({ دلـيـلـهدلـيـلـه  قول اهلل تعاىل: { 
ى: )توحيَد الِعبادة(.  وي�صمَّ

كل من  ر�صي  اأن 
ُيعبَد من دون اهلل.

)٣( �سورة الأعراف اآية ١8٠. )٢( �سورة ال�سورى اآية ١١.   )١( �سورة النحل اآية ٣6.  

الق�سم الثالث: توحيُد الأ�سماء وال�سفات

المرادالمراد  بهبه   اإفراد اهلل بالكمال املطلق يف اأ�صمائه و�صفاته وذلك باإثبات ما اأثبته اهلل تعاىل لنف�صه، اأو 
اأثبته له ر�صوله  من الأ�صماء احل�صنى وال�صفات الُعلى على الوجه الذي يليق بجالل اهلل 
وعظمته،من غري حتريف ول تعطيل، ومن غري تكييف ول متثيل، ونفي ما نفاه اهلل عن 
نف�صه اأو نفاه عنه ر�صوله ، كاإثبات ا�صم ال�صميع، و�صفة ال�صمع، واإثبات �صفة القدرة 

ونفي العجز.

})٢(، وقول اهلل تعاىل:{  دلـيـلـهدلـيـلـه   قول اهلل تعاىل: {

.)٣({

هذه الأق�ص�م الثالثة للتوحيد متالزمة، 
ًدا. من لم يوؤمن به� جميًع� لم يكن موحِّ

اخُل�صوُع والتذّلُل هلل، فاخللق كلهم خا�صعون له �صبحانه وتعاىل.

للعبودية نوعان، هما:

معنى العبودية

اأنواع العبودية



17 )٢( �سورة هود اآية ١٢٣. )١( �سورة مرمي، الآيات 95-9٣.  

وكافرهم  موؤمنهم  واجلن  والإن�س،  فاملالئكـة،  تعالــى،  هلل  املخلوقـات  جميع  خ�صوع  ومعناها: 
 واحليوانات، والطيور، واجلمادات، والنباتات كلها ملك هلل وحتت قدرته، ول يــقـدر اأحـد اأن يخــرج

عن هــذه العبوديــة، قــال اهلل تعـالــى: {
.)١({

العبودية العامة ١١

ن�ص�ط ن�ص�ط 

اأَكُتب حتت كل عبارة مما ياأتي نوع التوحيد الذي تندرج حتته:

اهلل في ال�سماء

اهلل ال�سميع

اأدعو اهلل وحده

اهلل خالقي

اهلل يرزقني

اهلل القوي

اهلل معبودي

اهلل الب�سير

اأ�سجد هلل وحده

اهلل الرحيم

اهلل يحيي الموتى

اهلل يدبر الكون

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـاعهم لر�صـولـه �، قــال اهلل تـعالــى: ـهـم، واتِّ وهـي عـبـوديـة الطاعـة وا�صتـجـابة املـوؤمنني لربِّ
 .)٢({ }

وهذه تعم ُكلَّ من يعبد اهلل مبا �صرعه، فاهلل هو امل�صتحق للعبادة وحده.

العبودية اخلا�سة ٢٢
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؟؟التقويمالتقويم
ف التوحيد. ُأعرِّ ١١

ما أقسام التوحيد؟ ٢٢

َأذُكر الدليل على ما يأتي: ٣٣

ة. اأاأ توحيد الربوبيَّ

ة. بب توحيد األلوهيَّ

جج توحيد األسماء والصفات.

دد العبودية العامة.

هـهـ العبودية اخلاصة.

أذكر ثالثة أدلة على أن اإلنسان مفطور على التوحيد. ٤٤

 :)1(   } قال عطاء رحمه اهلل في قوله تعالى: 
ذلك  مع  وكانوا  رازقهم،  وهو  خالقهم،  وهو  ربهم،  اهلل  أن  يعلمون  )كانوا 

مشركني( )2(.

)٢( جامع البيان يف تاأويل القراآن للطربي )١6/٢89(. )١( �سورة يو�سف اآية ١٠6. 
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  خلق اهلل هذا الكون العظيم الذي أدهش العقول، فلماذا 

     خلق اهلل اخللق؟ وملاذا أرسل الرسل؟ وملاذا أنزل الكتب؟

للتوحيد اأهميَّة كبرية، ومكانة عظيمة، نلخ�صها فيما ياأتي:

اأوًل:  التَّْوِحيُد هو الغاية ِمن خلِق اجلن والإن�س

ثانًيا: التَّْوِحيُد هو الغاية التي من اأجلها اأر�سل اهلل الر�سل  واأَنَزل الُكتب

فالغاية من خلق اجلن والإن�س هي: عبادة اهلل تعاىل وحده ل �صريك له.
والدليل على هذا: قول اهلل تعاىل: {   })١(.

ومعنى الآيِة الكرميِة: يخربنا اهلل عز وجل اأنه مل يخلق اجلن والإن�س اإل ليعبدوه وحده ول ي�صركوا 
به �صيئًا. 

وهذه العبادة التي خلق اخللق لأجلها، لها اأنواع ثالث:
اأاأ  عبادة القلب، مثل: اخلوف من اهلل، وحمبته، ورجاء ثوابه، والتوكل عليه.

بب  عبادة الل�سان، مثل: ذكر اهلل، وا�صتغفاره،  وت�صبيحه.

جج   عبادة اجلوارح، مثل: ال�صالة، والو�صوء، وال�صدقة، واحلج.

فاحلكمة من اإر�صال الر�صل واإنزال الكتب هي: الأمر بالتوحيد، والنهي عن ال�صرك.
والدليل على هذا: قول اهلل تعاىل: {

.)٢({
)٢( �سورة النحل اآية ٣6. )١( �سورة الذاريات اآية 56. 

اأهمية التوحيد

اأهميَّة التوحيد
الدر�سالدر�س

٢٢

متهيدمتهيد

رابط الدر�س الرقمي
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ومعنى الآيِة الكرميِة: اأن اهلل تعاىل اأر�صل جميع الر�صل  اإىل جميع الأمم ياأمرونهم بعبادة 
اهلل وحده، واجتناب ال�صرك.

ُل الواِجَباِت ثالًثا:  التَّْوِحيُد اأوَّ

فاأول ما يجب على العباد توحيد اهلل تعاىل.
ِبيُّ  معاَذ بن جبل  اإىل نحو  ا�س  ملَّا بعَث النَّ والدليل على هذا: حديث عبداهلل بن َعبَّ
ُدوا  ن ُيَوحِّ َل َما َتدُعوُهم اإِىَل اأَ َك َتْقَدُم َعَلى َقوٍم ِمن اأَهِل الِكَتاِب، َفلَيُكن اأَوَّ اأهل اليمن قال له: »اإِنَّ
})٢(. وهذا يدل على  اهلل َتَعاىَل«.)1( وقال تعاىل: {

اأن التوحيد اأوجب الواجبات.

)٤( �سورة الزمر اآية 65.  )٣( �سورة الأنبياء اآية 9٤.   )٢( �سورة الإ�سراء اآية ٢٣.  )١( اأخرجه البخاري برقم )7٣7٢(.  

رك دعوُة جميِع الأنبياِء  الأمر بالتَّْوِحيد والنهي عن ال�سِّ

اأوجَب

فتوحيد اهلل تعاىل هو اأ�صا�س َقبول كلِّ عمٍل، فاإن اهلل تعاىل ل يقبل عمَل امل�صركني واإن كان يف 
ظاهره عماًل �صاحًلا؛ كال�صدقِة والرِبِّ ونحِو ذلك.

والدليل على هذا:
)٣(.{ ١١  قول اهلل تعاىل: { 

٢٢ قول اهلل تعاىل: {
)٤(.{

رابًعا:  التَّْوِحيُد اأ�سا�ُس َقُبوِل الأعمال
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خام�ًسا:  التَّْوِحيُد اأعظُم حقوِق اهلل على ِعباِده

د �ساد�ًسا:  ل يدخل اجلنَّة اإلَّ موؤمن موحِّ

والدليل على هذا: حديُث ُمَعاِذ بن َجَبٍل  قاَل: كنُت ِرْدَف ر�صوِل اهلِل  على ِحَماٍر ُيَقاُل 
له: )ُعَفرْيٌ(، قاَل: فقاَل: »َيا ُمَعاُذ، َتْدري َما َحقُّ اهلِل على اْلِعَباِد؟ وما َحقُّ اْلِعَباِد على اهلِل؟«، قاَل: 
قلُت: اهلل َوَر�ُصوُلُه اأَْعَلُم، قاَل: »فاإنَّ َحقَّ اهلِل على اْلِعَباِد اأَْن َيْعُبُدوا اهلَل وَل ُي�ْصِرُكوا ِبِه �صيًئا، َوَحقُّ 
ُر  َب َمن ل ُي�ْصِرُك ِبِه �صيًئا«، قاَل: قلُت: يا َر�ُصوَل اهلِل، اأََفال اأَُب�صِّ اْلِعَباِد على اهلِل عزَّ وجلَّ اأَن ل ُيَعذِّ

ِكُلوا«.)1( ْرُهْم َفَيتَّ النا�َس؟ قاَل: »ل ُتَب�صِّ

مها اهلل تعاىل على امل�صركني، والدليل على هذا: ة ل يدخلها اإلَّ اأهل التوحيد، وقد حرَّ اجلنَّ
  قول اهلل تعاىل: {

)٢(.{

ديف هو: الذي حتمله خلفك على ظهر الدابة.  دف والرَّ )١( اأخرجه البخاري برقم )٢7٠١(، وم�سلم برقم )٣٠(، والرِّ
)٣( �سورة الأعراف اآية ١7٢.  )٢( �سورة املائدة اآية 7٢. 

)5( �سورة الروم اآية ٣٠. )٤( اأخرجه احلاكم يف م�ستدركه ج ٢ �س ٤8٠، وقال �سحيح على �سرط البخاري. 

الإن�سان مفطور على التوحيد
والفطرة: معرفة اهلل تعاىل والإقرار به، وهي فطرة الإ�صالم التي فطر اهلل النا�س عليها، قال 
})٣(، والأ�صل اأن اهلل خلق الإن�صان على التوحيد، وال�صرك طارئ  اهلل تعاىل: {

عليه. واهلل جّل وعال خلق النا�س حنفاء غري م�صركني به، ومما يدل على ذلك:
١١  اأن اأبا الب�صر وهو اآدم � كان نبيًّا يعبد اهلل وحده ل �صريك له، وعلَّم اأبناءه التوحيد.  قال 

: »كان بني اآدم ونوح ع�صرة قرون، كلهم على الإ�صالم «.)٤( ابن عبا�س 
٢٢  اأن اهلل تعاىل خلق الب�صر على الِفطرة وهي: ِفطرة الإ�صالم فخلقهم موحدين غري م�صركني 

تعاىل: {  به، قال اهلل 
)5(.{
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دين في دخول الجنَّة اأ�سناف الموحِّ

)٢( اأخرجه اأحمد 87٠7. )١( كما ورد يف حديث ابن عبا�س k يف الدر�س ال�سابق.  

ة على ثالثة اأ�صناف: دون يف دخول اجلنَّ املوحِّ
نُف الأول: الذين يدخلون اجلنَة بغري ح�ساب ول عذاب.  ال�صِّ

قوا التوحيَد، باأن جاءوا بالتوحيد الواجب، واأتبعوه بكمال التوحيد  دون الذين حقَّ وهوؤلء هم: املوحِّ
امل�صتحب، وهوؤلء هم الذين اأخرب النبيُّ  عنهم باأنهم �صبعون األًفا يتقدمون اأمته)1(، وقد زاده 
ِبيَّ  قال:  اهلل تعاىل مع كل األف �صبعني األًفا اآخرين، كما جاء يف حديث اأبي هريرة  اأن النَّ

»فا�صتزدت، فزادين مع كل األف �صبعني األًفا« )٢(.

نُف الثاين: الذين يدخلون اجلنََّة بغري عذاب، لكن قد يحا�سبون ح�ساًبا ي�سرًيا. ال�صِّ
فيحا�صبون  الذنوب،  بع�س  عليهم  ولكن  الواجب،  التوحيد  حققوا  الذين  دون  املوحِّ هم:  وهوؤلء 

عليها ح�صاًبا ي�صرًيا، ثم يغفر اهلل لهم، ويدخلهم اجلنة بغري عذاب.

نُف الثالث: الذين يدخلون اجلنََّة بعد احل�ساب والعذاب. ال�صِّ
دون الذين عليهم ذنوب ومعا�ٍس، ومل يغفرها اهلل تعاىل، ومل يكن عندهم من  وهوؤلء هم: املوحِّ
روا ِمن ذنوبهم، وم�صرُيهم  احل�صنات القدر الكايف ملحو هذه الذنوب، فيدخلون النار حتى يتطهَّ

بعد ذلك اإىل اجلنة بف�صل اهلل تعاىل.
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؟؟التقويمالتقويم

ن�ص�ط ن�ص�ط 

تبنيَّ يل من خالل هذا الدر�س الأهمية الكربى للتوحيد، وذلك لالأ�صباب الآتية:
١  اأن التوحيد هو الغاية .................................................................

٢  اأن اهلل تعاىل اأر�صل ...................................................................

٣  اأن التوحيد هو .........................................................................

٤  اأن التوحيد هو .........................................................................

5  اأن التوحيد هو .........................................................................

6  اأن اجلنة ل يدخلها اإل  .................................................................

ما احلكمة من خلق اخللق؟ مع الدليل. ١١

؟ ما احلكمة من إرسال الرسل  ٢٢

ما الدليل على أن التوحيد أعظم الواجبات؟ ٣٣

أعدد أصناف املوحدين في دخول اجلنة. ٤٤
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نال  به  أتى  فمن  األعمال على اإلطالق؛  أفضل  تعالى هو  اهلل  توحيد 
السعادة في دنياه وآخرته.

لتوحيد اهلل تعاىل ف�صائل كثرية اأهمها ما ياأتي: 

)١( �سورة الأنعام اآية 8٢.
)٢( �سورة لقمان اآية ١٣.

الف�سيلة الثانية: الهداية التامة اإىل ال�سراط امل�ستقيم

والدليل على هاتني الف�صيلتني: قـول اهلل تـعـالـى: { 
 )١(.{

د اهلل تعاىل ومل يخلط توحيَده ب�ِصرٍك فاإنه يح�صل على اأمرين: فَمن وحَّ
الأول: الأمن يف الدنيا والآخرة. 

الثاين: الهداية التامة اإىل ال�سراط امل�ستقيم. 
)٢(.{ والظلم هنا هو ال�صرك، كما قال تعاىل: {

ف�سائل التوحيد

الف�سيلة الأوىل: الأمن يف الدنيا والآخرة

يف الدنيا والآخرة
ب�صركيخلطوا

ف�سل التوحيد
الدر�سالدر�س

٣٣

متهيدمتهيد

رابط الدر�س الرقمي
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ن�ص�ط ن�ص�ط ١١  
َنَزَلْت:{ ا  َلمَّ  قال:  عن عبد اهلل بن م�صعود 

يا  َفَقاُلوا:  اْلُم�ْصِلميَن،  على  ذلك  �َصقَّ   .)1({
ْرُك، اأََلْم َت�ْصَمُعوا ما  اأَيَُّنا َل َيْظِلُم َنْف�َصُه؟ قال: »لي�س ذلك، اإنما هو ال�صِّ ر�صول اهلل 

.»)٢({ قال ُلْقَماُن لْبِنِه وهو َيِعُظُه:{ 
  ما الذي فهمه ال�صحابة  من الآية الأولى؟

  ما الذي نتوقعه من ال�صحابة  بعد تف�صير النبي  لالآية؟

)٣( اأخرجه البخاري برقم )٢7٠١(، وم�صلم برقم )٣٠(. )٢( �سورة لقمان اآية ١٣.  )١( �سورة الأنعام اآية 8٢. 
)٤( اأخرجه م�سلم برقم )٢687(.

ب من ل ي�سرك به �سيًئا الف�سيلة الثالثة: اأن اهلل تعاىل اأوجب على نف�سه اأن ل يعذِّ

ًما منه  ا اأوجبه على نف�صه تكرُّ دين باأن جعل لهم حقًّ َل اهلل تعاىل على عباِده املوحِّ َتَف�صَّ فلقد 
به،  وف�صاًل، وهو: اأن من وّحد اهلل ومل ي�صرك به �صيًئا واجتنب الكبائر اأدخله اهلل اجلنة ومل يعذِّ

وذلك هو جزاء اأهل التوحيد.
َب  والدليل على هذا: حديث معاذ بن جبل ، وفيه: »َوَحقُّ اْلِعَباِد على اهلِل عزَّ وجلَّ اأَن ل ُيَعذِّ

َمن ل ُي�ْصِرُك ِبِه �صيًئا«.)٣(

د اهلل تعاىل ومل ي�صرك به �صيًئا، ومات على ذلك فاإن اهلل تعاىل- اإذا �صاء- غفر له ذنوَبه  فمن وحَّ
التوحيد  ثواب  على كرثة  يدل  كما  التوحيد،  اأهل  على  وُجوِده  اهلل  رحمِة  �َصعِة  على  يدل  وهذا  جميًعا، 
د اهلل وهو ل ي�صرك به �صيًئا. ر اخلطايا اإذا لقي املوحِّ وتكفريه الذنوب، فح�صنة التوحيد عظيمة، فهي ُتكفِّ
: ... وَمْن  والدليل على هذا: حديُث اأَِبي َذرٍّ  َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهلِل : »َيُقوُل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ

ْثِلَها َمْغِفَرًة«.)٤(  َلِقَيِني ِبُقَراِب الأَْر�ِس َخِطيَئًة ل ُي�ْصِرُك ِبي �َصْيًئا َلِقيُتُه مِبِ

الف�سيلة الرابعة: تكفري الذنوب

ملوؤها اأو 
ما يقارب مالأها

رك.ذنوب مات �صاملًا من ال�صِّ
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الف�سيلة ال�ساد�سة: حترمي النَّار على اأهل التوحيد الكامل

ر الإن�سان من التعلق بالب�سر الف�سيلة اخلام�سة: اأن التوحيد يحرِّ

)٣(  اأخرجه اأحمد ١5٠/١١)658٣(. )٢(  اأخرجه البخاري برقم )5٤٠١(.  )١( �سورة اآل عمران اآية ١75. 

تعاىل  اهلل  فاإن  تعاىل،  هلل  ا  وخمل�صً للكبائر،  جمتنبًا  مبقت�صاه،  وعِمَل  بالتوحيد،  �صِهَد  َمن 
مه على النار. يحرِّ

َم  ِبيَّ  قاَل: »فاإنَّ اهلَل َقْد َحرَّ اِريِّ  النَّ والدليل على هذا: حديُث ِعْتَباَن بِن َماِلٍك الأَْن�صَ
اِر َمْن قاَل: ل اإَِلَه اإل اهلُل؛ َيْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَه اهلِل«.)٢( َعَلى النَّ

ورجائهم  منهم  واخلوف  بالنا�س  التعلق  من  الإن�صان  يحرر  اأنه  التوحيد  ف�صائل  اأعظم  من 
والعمل لأجلهم، فاملوحد متعلق قلبه بربه، فال يدعو اإل اهلل، ول يرجو اإل اإياه، ول يخ�صى اإل اهلل، 

ول يتوكل اإل عليه، وبهذا تتحقق له الطماأنينة والراحة والعّز وال�صرف.
 والدليل على هذا: قال تعاىل: {ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

ڤ}.)١(

الف�سيلة ال�سابعة:اأن التوحيد اأثقل �سيٍء يف ميزان العبد يوم القيامة

 n قاَل: »اإِنَّ َنِبيَّ اهلِل ُنوًحا  َّوالدليل على هذا: حديث َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو  اأنَّ النبي
َة: اآُمُرَك ِباْثَنَتْيِن، َواأَْنَهاَك َعِن اْثَنَتْيِن، اآُمُرَك  يَّ ي َقا�سٌّ َعَلْيَك اْلَو�صِ َرْتُه اْلَوَفاُة َقاَل لْبِنِه: اإِنِّ ا َح�صَ لمَّ
َعْت ل اإَِلَه اإِلَّ اهلُل  ٍة، َوُو�صِ َعْت ِفي ِكفَّ ْبَع، َلْو ُو�صِ يَن ال�صَّ ْبَع، َوالأَْر�صِ َماَواِت ال�صَّ ِبال اإَِلَه اإِلَّ اهلُل، َفاإِنَّ ال�صَّ

ٍة، َرَجَحْت ِبِهنَّ ل اإَِلَه اإِّل اهلُل... الحديث«.)٣( ِفي ِكفَّ
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الف�سيلة الثامنة: دخول اجلنَّة

فمن �صهد بالتوحيد وعمل مبقت�صاه بفعل الطاعات واجتناب الكبائر واملوبقات دخل اجلنة، 
به واإن �صاء غفر  ومن �صهد بالتوحيد ووقع منه تق�صري يف العمل فهو حتت امل�صيئة، اإن �صاء اهلل عذَّ

له، ولكن ماآله اإىل اجلنة، من اأجل ح�صنة التوحيد، وهذا يدل على عظم ف�صل التوحيد.

)١(  اأخرجه البخاري برقم )٣٤٣5(، وم�سلم برقم )٢8(.

ًدا عبُدُه ور�صوُلُه«: فيه رد على طائفتني: الُغالة، واجُلفاة،  اأ   قوله  يف احلديث: »َواأَنَّ حممَّ

اأما الُغالة: فهم الذين رفعوه فوق منزلته التي اأنزله اهلل تعاىل، واأما اجُلفاة: فهم الذين 
جحدوا نبوته، وتركوا الإميان به ومبا جاء به.

فقوله: )عبده( رد على الغالة، وقوله: )ور�صوله( رد على اجلفاة.  
ب  وقوله: »َواأَنَّ ِعي�َصى َعْبُد اهلِل ور�صوُلُه«: فيه رد على طائفتني: الُغالة، واجُلفاة، اأما الُغالة 

فهم الذين ادعوا األوهيته تعاىل اهلل عن ذلك، واأما اجُلفاة  فهم الذين جحدوا نبوته.
فقوله: )َعْبُد اهلِل( ردٌّ على الُغالة، وقوله: )ور�صوُلُه( ردٌّ على اجُلفاة، ومعتقد امل�صلمـــــني  

           يف عي�صى � اأنه عبُد اهلِل ور�صوُلُه.

  النِبيَّ  اأنَّ    اِمِت  ال�صَّ بِن  ُعباَدَة  حديُث  هذا:  على  والدليل 

عبُدُه  ًدا  حممَّ َواأَنَّ  لُه،  �صريَك  َل  َوحدُه  اهلُل  لَّ  اإِ اإَِلَه  َل  اأَن  �َصِهَد  »َمْن   قال: 

نَّ ِعــي�َصى َعْبُد اهلِل ور�صــوُلــُه، وكِلمُتُه األقاها اإىل مرمَي َوُروٌح ِمنُه،  ور�صوُلُه، َواأَ
، اأدخَلُه اهلُل اجَلنَة على ما كان ِمَن العمِل«.)1( ، َوالناَر َحقٌّ َواجَلنَة َحقٌّ

تكلَّم بها عارًفا 
لمعناها عاماًل 

بمقت�صاها.

و�صهد اأن محمًدا 
عبد اهلل ور�صوله 

ب�صدق ويقين.

و�صــهد اأن عي�صى 
عبد اهلل ور�صوله 
ب�صدق ويقين.

و�صهد اأن عي�صى 
كان بكلمة)كن( 
التي اأر�صل اهلل 

بها جبرائيل اإلى 
مريم فنفخ في 

جيب درعها.

عي�صــى  اأن  و�صــهد 
روح من الأرواح التي 

خلقها اهلل تعالى.
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؟؟التقويمالتقويم

ن�ص�ط ن�ص�ط ٢٢  

ظلم الإن�سان نف�سه ال�سركالآية
باملعا�سي

ظلم الإن�سان غريه

تعــاىل: { اهلل  قــال   
 .)١({

 قال اهلل تعــاىل: {

 .)٢({

قـــال النبـــي �: » قـــال اهلل تعـاىل: 
ْمــُت الظلم على  يــا عبــادي، اإين َحرَّ
نف�صــي، وجعلته بينكــم حمّرًما، فال 

َتظاملوا«)٣(. 

)٣(  اأخرجه م�سلم: )٢577(. )٢( �سورة الن�ساء اآية ١١٠.  )١( �سورة لقمان اآية ١٣. 

اأ�سع عالمة )( في المربع المنا�سب اأمام الآتي:

د ثالًثا من فضائل التوحيد، مع الدليل. ُأعدِّ ١١

} قـولـه تعالى:  الظلـم في  مـا تفسير  ٢٢

؟ 
ـه ورسوله، فماذا نستفيد من  ـه عيسى � بأنه عبد اللَّ ُوِصَف نبي اللَّ ٣٣

وصفه بالعبودية والرسالة؟
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  ما فضائل التوحيد التي تعود على الفرد واملجتمع؟

المراد بتحقيق التوحيد

مراتب تحقيق التوحيد

رك والبدع واملعا�صي،  حتقيق التوحيد يكون باإخال�س العمل هلل تعاىل، وتخلي�صه من �صوائب ال�صِّ
وتكميله بفعل ال�صنن وترك املكروهات.

)١( �سورة فاطر اآية ٣٢.

حتقيق التوحيد على مرتبتني:
املرتبة الأوىل: حتقيٌق واجٌب  وهو َمقاُم اأ�صحاب اليمني املقت�صدين، ويكون بخم�صة اأمور:

١١  الإخال�ُس هلل تعاىل، وترُك ال�صرك الأكرب الذي ينايف التوحيد بالكلية. 

رك الأ�صغر الذي ينايف كمال التوحيد الواجب.  ٢٢  ترُك ال�صِّ

٣٣  املحافظُة على الواجبات التي هي ِمن كمال التوحيد الواجب.

٤٤  ترُك الِبدع املحرمة التي تنايف كمال التوحيد الواجب. 

55  ترُك املعا�صي التي تقدح يف التوحيد وتنق�س ثوابه.

بني، وذلك يكون باخلم�صة املتقدمة  املرتبة الثانية: حتقيٌق م�ستحٌبّ  وهذا َمقاُم ال�صابقني املقرَّ
مع ما ياأتي:

ات، التي هي من كمال التوحيد امل�صتحّب.  ١١  ِفعُل امل�صتحبَّ

٢٢  ترُك املكروهات، الذي يكمل به ثواُب التوحيد امل�صتحّب.

قال اهلل تعاىل: { 
.)١({

م�صارٌع جمتهٌد يف الأعمال
ال�صاحلة الفرائ�س منها والنوافل

حتقيق التوحيد
الدر�سالدر�س

٤٤

متهيدمتهيد

رابط الدر�س الرقمي

واقٌع يف
 املعا�صي

مقت�صر على اأداء
الواجبات وترك 

املحرمات
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ن�ص�ط ن�ص�ط ١١

ف�سل تحقيق التوحيد

)١( اأخرجه البخاري  برقم )575٢(، وم�سلم برقم )٢٢٠(.

اأَ�ستخِرُج من احلديث ما يدل على ما ياأتي:
.  ف�صل اأمة محمد  

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

  حر�س ال�صحابة  على الخير.
................................................................................................

قيل عر�صت 
ليلة الإ�صراء، 
وقيل: يف املنام.

ق التوحيَد دخَل اجلنة بغري ح�صاب ول عذاب. من حقَّ

ِبيُّ  َيْوًما  ا�ٍس  قاَل: َخَرَج َعَلْيَنا النَّ والدليل على هذا: حديُث عبِد اهلل بن َعبَّ

ِبيُّ  ُجالِن، َوالنَّ ِبيُّ َمَعُه الرَّ ُجُل، َوالنَّ رُّ النبيُّ َمَعُه الرَّ ، َفَجَعَل مَيُ ْت َعَليَّ الأُمَمُ فقاَل: »ُعِر�صَ

ِتي،  ِبيُّ لي�س َمَعُه اأََحٌد، َوَراأَْيُت �َصَواًدا َكِثرًيا �َصدَّ الأُُفَق َفَرَجْوُت اأَْن يكوَن اأُمَّ ْهُط، َوالنَّ َمَعُه الرَّ

َفِقيَل يل:  الأُُفَق،  َكِثرًيا �َصدَّ  �َصَواًدا  َفَراأَْيُت  اْنُظْر،  ِقيَل يل:  ُثمَّ  َوَقْوُمُه،  ُمو�َصى  َهَذا  َفِقيَل: 

لِء �َصْبُعوَن  ُتَك، َوَمَع َهوؤُ لِء اأُمَّ اْنُظْر َهَكَذا َوَهَكَذا، َفَراأَْيُت �َصَواًدا َكِثرًيا �َصدَّ الأُُفَق، َفِقيَل: َهوؤُ

النبيِّ  َحاُب  اأَ�صْ َفَتَذاَكَر  ْ لهم،  ُيَبنيَّ النا�ُس ومل  َق  َفَتَفرَّ ِح�َصاٍب«.  ِبَغرْيِ  َة  نَّ اجْلَ َيْدُخُلوَن  اأَْلًفا 

ا ِباهلِل َوَر�ُصوِلِه، َوَلِكْن َهوؤُلِء ُهْم اأَْبَناوؤَُنا،  ا اآَمنَّ ْرِك، َوَلِكنَّ ا َنْحُن َفُوِلْدَنا يف ال�صِّ  َفَقاُلوا: اأَمَّ

ِهْم  َربِّ َوَعَلى  َيْكَتُووَن،  وَل  ُقوَن،  َي�ْصَتْ وَل  وَن،  ُ َيَتَطريَّ َل  ِذيَن  الَّ ُهْم   «  فقاَل:  النبيَّ  َفَبَلَغ 

ٍن فقاَل: اأَِمْنُهْم اأِنا يا َر�ُصوَل اهلِل؟ قاَل: »َنَعْم«، َفَقاَم اآَخُر  �صَ ا�َصُة بن حِمْ ُلوَن«، َفَقاَم ُعكَّ َيَتَوكَّ

ا�َصُة«)1(. فقاَل: اأَِمْنُهْم اأَنا؟ فقاَل: »�َصَبَقَك بها ُعكَّ

اجلماعة
دون الع�صرة

ا  اأي اأ�صخا�صً
كثريين من ُبْعد 
ل اأدري من هم

تباحثوا يف 
�صاأن ال�صبعني 
األًفا؛باأي عمل 

نالوا هذه 
الدرجة؟

يعتمدون على
ربهم وحده

ل يت�صاءمون

ل يطلبون
الرقية من

غريهم

ل يكتوون
بالنار
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 وقد دلَّ على ذلك اأدلة منها:
 .)١({ ١١  قول اهلل تعاىل: {

فدلت الآية الكرمية على اأن اإمام املوحدين عليه ال�صالة وال�صالم مائٌل عن ال�صرك كلِّه �صغرِيه 
وكبرِيه، م�صتم�صٌك بالتوحيد كلِّه. 

}، واإبراهيم عليه ال�صالة وال�صالم قدوتنا فقد  د اهلل تعاىل ذلك بقوله: { ثم اأكَّ
حقق التوحيد واجتنب ال�صرك �صغريه وكبريه، ونحن ماأمورون بالقتداء باإبراهيم  عليه ال�صالة وال�صالم 
})٢(، فمن  اإمام احلنفاء املوحدين، قال تعاىل: { فهو 

ى به عليه ال�صالة وال�صالم فقد بلغ الغاية. تاأ�صَّ
} تعاىل:  اهلل  قول    ٢٢

})٣(، فقد و�صف اهلل تعاىل هوؤلء العباد ال�صاحلني باأنهم 
يعبدونه وحده، ويتجنبون ال�صرَك كلَّه �صغرَيه وكبرَيه، وهذه حقيقة التوحيد التي ل يتم اإل بها.

فُة الأوىل:ال�ستقامة على التوحيد، واجتناب ال�سرك �سغرِيه وكبرِيه ال�سِّ

ال�سفات التي ل بد من تحققها لنيل ف�سل التوحيد 

)٣(  �سورة املوؤمنون الآيات  59-57. )٢(  �سورة املمتحنة اآية ٤.  )١( �سورة النحل اآية ١٢٠. 

قدوة واإماًما يف اخلري
اخلا�صُع املطيُع هلل تعاىل، والقنوت دوام الـطاعة

املنحرف عن ال�صرك
املائل اإىل التوحيد

ال�سفة الثانية: ترُك التطريُّ

ال�سفة الثالثة: ترُك ال�سرتقاء

ل يت�صاءمون مَبْرِئّي اأو م�صموع اأو زمان اأو مكان اأو معلوم، كالت�صاوؤم بالطيور وال�صهور والأعداد ونحوها.

اأن يرقيهم؛ لقوة توكلهم على اهلل، ولعزة نفو�صهم عن التذلل لغري اهلل.  ل يطلبون من غريهم 
وهذا ل ينايف اأنهم يرقون اأنف�صهم اأو يرقيهم غريهم بغري طلب منهم.
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ن�ص�ط ن�ص�ط ٢٢

فُة الرابعة: طلُب الَكيِّ للعالج ال�سِّ

اًل على اهلل تعاىل، والعالج  وهو: طلب الكيِّ لعالج بع�س الأمرا�س، فال ي�صاألون غريهم اأن يكوَيهم توكُّ
بالَكِيّ جائز، لكن تركه اأف�صل واأكمل يف حتقيق التوحيد.

»ُهْم  ال�صابق:  بن عبا�س    يف حديث عبد اهلل  النبيِّ  قوُل  الأربع:  فات  ال�صِّ والدليل على 
ُلوَن«. ِهْم َيَتَوكَّ ُقوَن، وَل َيْكَتُووَن، َوَعَلى َربِّ وَن، وَل َي�ْصَتْ ُ ِذيَن َل َيَتَطريَّ الَّ

اأَ�صتخِرُج ال�صفات التي اأثنى اهلل تعاىل بها على خليله اإبراهيم  عليه ال�صالة وال�صالم 
.{ يف قوله تعاىل: {

ْدُق التوكِل على اهلل تعاىل فُة اخلام�سة: �سِ ال�سِّ

باأحد �صواه مع فعل  التعلق  ، وعدم  رِّ وهو اعتماد القلب على اهلل وحده يف جلب النفع ودفع ال�صُّ
الأ�صباب امل�صروعة، وحديث ابن عبا�س  ل يدل على اأن املحققني للتوحيد ل يفعلون الأ�صباب، 
، وطلب الرقية، مع حاجتهم اإليها؛  واإمنا املراد اأنهم يتكون بع�س الأمور املكروهة، كالعالج بالَكِيّ

لكمال توكلهم على اهلل.
واأما ماعدا ذلك من وجوه التداوي التي ل كراهة فيها، كاأن 
ال�صوداء  احلبة  اأو  بالع�صل  َي�صت�صفي  اأو  نف�صه،  الإن�صان  َيرِقي 

الع�سلاحلبة ال�سوداءونحوها، اأو الأدوية احلديثة فلي�س تركه م�صروًعا.

ما املراد بتحقيق التوحيد؟ ١١

د مراتب حتقيق التوحيد. ُأعدِّ ٢٢

َأذُكر ثالث صفات يجب حتققها لنيل فضل حتقيق التوحيد. ٣٣

؟؟التقويمالتقويم
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دُّ ..  د ُيظِهُر ُحْسَنُه الضِّ والضِّ
 ما العالقة بني سطر بيت الشعر وبني موضوع الدرس؟

)١( �سورة الأنعام اآية 55.

اأهمية معرفة ما ي�سادُّ التوحيد

رت ِمن  جاءت الن�صو�س يف الكتاب وال�صنة يف بيان ما ي�صادُّ التوحيَد اإجماًل وتف�صياًل، فحذَّ
ُك  ومت�صُّ رك،  ال�صِّ لجتناب  لهم  الر�صِل  ودعوَة  امل�صركني،  �ُصَبَه  وذَكَرت  �صَوَره،  وبيََّنت  رك،  ال�صِّ

ركية، ونحِو ذلك. امل�صركني مبا وجدوا عليه اآباءهم واأجداَدهم ِمن الأعمال ال�صِّ
يتبني  ال�صد  لأن  رك؛  ال�صِّ والتوحيد من  الباطل،  الكربى من هذا: متييز احلقِّ من  والفائدة 

 .)١({ مبعرفة �صده، ولهذا قال اهلل تعاىل: {

اأهم المعتقدات التي ت�ساد التوحيد

من اأهم املعتقدات التي ت�صاد التوحيد ما ياأتي:

اأوًل: عدم الرباءة ِمن كل ما ُيعبد من دون اهلل

والرباءة  العبادة هلل،  باإخال�س  اإلَّ  يكون  ل  تعاىل غريه  يقبل اهلل  ل  الذي  التوحيد اخلال�س 

املعتقدات التي ت�سادُّ التوحيد
الدر�سالدر�س

55

متهيدمتهيد

رابط الدر�س الرقمي
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دعاء غري اهلل تعاىل وال�صتغاثة به يناق�س التوحيد، وذلك اأن كل َمن دعا غري اهلل تعاىل من 
رك، قال اهلل تعاىل:{ الأنبياء وال�صاحلني وغريهم فقد وقع يف ال�صِّ

.)٢({

ثانًيا: ُدعاء غري اهلل تعاىل

ومعنى الآيتني الكرميتني:
وهو  عنهم  ال�صر  ك�صف  ل ميلكون  تعاىل  اهلل  دون  من  امل�صركون  يدعوهم  الذين  هوؤلء  اأ  

رفعه بالُكلِّيَّة، كما ل ميلكون حتويل هذا ال�صر عنهم اإىل غريهم، وهذا دليل على �صعفهم 
وعجزهم، وعدم �صالحيتهم للتوجه اإليهم بالدعاء من دون اهلل تعاىل.

القربة يطلبون يرجونيعبدهم امل�صركون
والطاعة

دين ِمن جميع الآلهة التي ُتعبد  فقد ترباأ اإبراهيم عليه ال�صالة وال�صالم وهو اإمام احلنفاء واملوحِّ
ِمن دون اهلل تعاىل، ثم ا�صتثنى اإلًها واحًدا فقط هو اهلل جلَّ وعال، الذي خلقه واأوجده ِمن الَعَدم.

بة من اأمرين: ففي هذه الآية الكرمية تف�صري التوحيد: حيث دلت على اأن حقيقة التوحيد مركَّ
 الأول: الرباءة من كل الآلهة الباطلة التي يعبدها امل�سركون من دون اهلل تعاىل.

الثاين: اإثبات العبادة هلل وحده ل �سريك له.

املراد بها كلمة التوحيد
ته من )ل اإله اإل اهلل( ل يزال يف ذريَّ

يقولها
خلقني

تارك ومبتعد

)٢( �سورة الإ�سراء الآيتان 56 - 57. )١( �سورة الزخرف الآيات ٢6-٢8. 

من جميع الآلهة الباطلة، فال يكفي يف التوحيد جمرد التلفظ بكلمة )ل اإله اإل اهلل(، بل لبد اأن 
ي�صاف اإليه الكفر مبا يعبد من دون اهلل، والدليل على هذا: 

قول اهلل تعاىل:{                                     
.)١({
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اأو  اأو ال�صاحلني  اأو الأنبياء  ب هوؤلء الذين يدعوهم امل�صركون من دون اهلل مثل: املالئكة، 

َرْحَمَتُه،  بذلك  َيْرُجوَن  ال�صاحلة،  بالأعمال  وتعاىل  �صبحانه  اإليه  يتقربون  هم  غريهم؛ 
تعاىل  اهلل  اإىل  فتتقربوا  فعلوا،  كما  تفعلوا  اأن  عليكم:  الواجب  فكان  َعَذاَبُه،  َوَيَخاُفوَن 

وتدعوه وحده ل �صريك له.

ثالًثا: حمبة غرِي اهلل كمحبة اهلل

ا، ووقع يف ال�صرك الأكرب، قال اهلل  َمن اأحب غري اهلل تعاىل كمحبته هلل تعاىل فقد اتخذه هلل ندًّ
الكرمية  الآية  فدلت   ،)1({ تعاىل:{
على اأن كمال احلب املقت�صي للذل واخل�صوع يجب اأن يكون هلل تعاىل، ول يجوز ملوؤمن اأن يحب 
اأحًدا كائًنا ما كان كمحبة اهلل تعاىل، ولهذا و�صف اهلل تعاىل عباده املوؤمنني بزيادة حمبته على 
يف   وقع  فقد  اهلل  يحب  كما  اهلل  غري  اأحب  فمن   ،)٢({ } فقال:  غريه، 

)�سرك املحبة(.

�صركاء

)٣( �سورة ال�سعراء الآيتان 98-97. )٢( �سورة البقرة اآية ١65.  )١( �سورة البقرة اآية ١65. 

قال اهلل تعاىل مبيًنا مايقوله امل�صركون يف النار:{ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  
 )٣(

ۀ  ۀ  ہ  ہ ۀ  ۀ  ہ  ہ } 
ماعالقة الآيات مبحبة غري اهلل؟

رابًعا: طاعة غري اهلل يف حتليل احلرام اأو حترمي احلالل

الت�صريع حقٌّ هلل تعاىل، فال يجوز طاعة اأحد يف حتليل ما حرم اهلل ، ول يف حترمي ما اأحل اهلل 
ام، اأو روؤ�صاء القبائل اأو غريهم؛ فاإن اأطاعهم مع علمه باأنه  تعاىل، �صواء اأكان ِمن العلماء، اأو احلكَّ
خمالف حلكم اهلل فاإن ذلك من اتخاذهم اآلهة من دون اهلل عز وجل وهذا من ال�صرك الأكرب، وي�صمى 

رك: )�ِسرك الطاعة(. هذا النوع من ال�صِّ
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)١( �سورة النحل اآية ١١6. 

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ     ھ   قال تعاىل:  {ھ  
ۆۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ})1(.

)عبادة اهلل تعاىل ل ت�صح اإل بالكفر بالطاغوت(
اأَذُكر دلياًل من القراآن الكرمي يدلُّ على هذا احلكم.

المخالفات ال�سرعية وَعالقتها بالتوحيد

تنق�صم املخالفات ال�صرعية اإىل خم�صة اأق�صام، بيانها مع عالقتها بالتوحيد يف اجلدول الآتي:
عالقتها بتحقيق التوحيد املخالفة م

ينايف التوحيَد بالُكلِّية، فُيخرج �صاحَبه من الإ�صالم رك الأكرب ال�صِّ 1
ينايف كماَل التوحيد الواجَب، ول يخرج �صاحَبه من الإ�صالم رك الأ�صغر ال�صِّ ٢

ُتنق�س التوحيَد، وُتنايف َكَماَله الواجَب الِبدعة ٣
ُتنق�س التوحيَد، وُتنايف َكَماَله الواجَب املع�صية الكبرية ٤
ُتنق�س التوحيَد، وُتنايف َكَماَله الواجَب املع�صية ال�صغرية 5



37

؟؟التقويمالتقويم
ُأبنيِّ بعض املعتقدات التي تضاد التوحيد. ١١

ما الفائدة من معرفة ما يضاد التوحيد؟ ٢٢

َأستدل بدليل واحد على ما يأتي: ٣٣

اأاأ حرمة طاعة غير اهلل في التحليل والتحرمي.

بب حرمة محبة غير اهلل كمحبة اهلل تعالى.

جج حرمة دعاء غير اهلل تعالى.

ما عالقة املخالفات التالية بالتوحيد: ٤٤

)الشرك األكبر - الكذب - الرياء(



الوحـدة الثانيـةالوحـدة الثانيـة
الدعـوة اإلى التوحيـدالدعـوة اإلى التوحيـد
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تعالى،  اهلل  بتوحيد  دعوتهم  يبدؤوا  أن  تعالى  اهلل  إلى  الدعاة  على  يجب 
أن  يجب  ما  أهم  وهو  الدين،  أساس  هو  فالتوحيد  الشرك،  من  والتحذير 

يعتني به الدعاة إلى اهلل تعالى.
اٍس k قاَل: قاَل رسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  والدليل على هذا: حديث عبد اهلل بن َعبَّ
َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى  اهلِل  َرُسوُل  »َبَعَثِني  اْلَيَمِن:  إلى  َبَعَثُه  حني  َجَبٍل«  بن  »ِلَُعاِذ 
َم، َقاَل: »ِإنََّك َتْأِتي َقْوًما ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب، َفاْدُعُهْم ِإَلى َشَهاَدِة َأنَّ َل ِإَلَه  َوَسلَّ
ِإلَّ اهلُل َوَأنِّي َرُسوُل اهلِل، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا ِلَذِلَك، َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اهلَل اْفَتَرَض َعَلْيِهْم 
َأنَّ اهلَل  َفَأْعِلْمُهْم  ِلَذِلَك،  َفِإْن ُهْم أَطاُعوا  َوَلْيَلٍة،  َيْوٍم  َخْمَس َصَلَواٍت ِفي ُكلِّ 
اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم َفُتَردُّ ِفي ُفَقَراِئِهْم، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا 
ِلَذِلَك، َفِإيَّاَك َوَكَراِئَم َأْمَواِلِهْم، َواتَِّق َدْعَوَة اْلَْظُلوِم، َفِإنَُّه َلْيَس َبْيَنَها َوَبنْيَ اهلِل 

ِحَجاٌب«.)١( 

)1( اأخرجه البخاري برقم )٤٣٤7(، وم�صلم برقم )19(.     )٢( �صورة النحل اآية 1٢5.     
)٣( اأخرجه م�صلم برقم )٣5٠9(، والتمذي برقم )٢595(.     )٤( القول ال�صديد يف مقا�صد التوحيد، �س ٣6.   

اإذا علم امل�صلم حقيقة التوحيد، فينبغي اأن يدعَو غريه ل�صبيل اهلل لينقذه من ال�صالل.
 .)٢({ والدليل على هذا: قول اهلل تعاىل:{

ي ولــو اآيـــة فـُربَّ ُمَبلٍِّغ اأوعى من �صامع«)٣(. وقال : »بلغـوا عنِّ
يِن ولو ِب�َصْطِر َكِلَمٍة«)٤(.    قال ال�صيــخ ال�صعـدي رحمـه اهلل: »ورحــَم اهلُل َمْن اأَعاَن على الدِّ

وجوب الدعوة اإلى التوحيد

الدعوة اإىل التوحيد
الدر�سالدر�س

66

متهيدمتهيد

رابط الدر�س الرقمي
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ن�ص�ط ن�ص�ط 

)٢( �صورة يو�صف اآية 1٠8. )1( اأخرجه البخاري برقم )٤٣٤7(، وم�صلم برقم )19(. 
)٣( تف�صري القراآن العظيم لبن كثري ٣6٢/٤.

�شروط الدعوة اإلى التوحيد
ي�صتط لقبول العمل ال�صالح، ومن اأعظمه الدعوة اإىل التوحيد �صرطان هما:

ال�صرط الأول:  الإخال�س هلل يف دعوته.
ال�صرط الثاين: املتابعة لر�صول اهلل .  قـال اهلل تعـاىل: {

})٢(.  قال ابن كثري رحمه اهلل: 
)يقول تعاىل لر�صوله  اإىل الثقلني: الإن�س واجلن، اآمًرا له اأن يخرب النا�س اأن هذه �صبيله اأي طريقته 
وم�صلكه و�صنته، وهي الدعوة اإىل �صهادة اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �صريك له، يدعو اإىل اهلل بها على 
ب�صرية من ذلك ويقني وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو اإىل ما دعا اإليه ر�صول اهلل  على ب�صرية 

ويقني وبرهان عقلي و�صرعي()٣(.

تنوعت و�صائل الدعوة واأ�صاليبها يف هذا الع�صر، بالتعاون مع جمموعتي، 
نذُكر ثالًثا منها مبيِّنني اأثرها على الفرد واملجتمع.      

اأثرها الو�صائل
١١

٢٢

٣٣

َك َتاأِْتي َقْوًما ِمْن اأَْهِل اْلِكَتاِب، َفاْدُعُهْم اإِىَل  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلََّم، َقاَل: »اإِنَّ »َبَعَثِني َر�ُصوُل اهلِل �صَ
�َس َعَلْيِهْم  �َصَهاَدِة اأَنَّ َل اإَِلَه اإِلَّ اهلُل َواأَينِّ َر�ُصوُل اهلِل، َفاإِْن ُهْم اأََطاُعوا ِلَذِلَك، َفاأَْعِلْمُهْم اأَنَّ اهلَل اْفَتَ
َدَقًة  �َس َعَلْيِهْم �صَ اأَنَّ اهلَل اْفَتَ ِلَذِلَك، َفاأَْعِلْمُهْم  َفاإِْن ُهْم اأَطاُعوا  َوَلْيَلٍة،  َيْوٍم  َلَواٍت يِف ُكلِّ  َخْم�َس �صَ
ِق َدْعَوَة  اَك َوَكَراِئَم اأَْمَواِلِهْم، َواتَّ يَّ دُّ يِف ُفَقَراِئِهْم، َفاإِْن ُهْم اأََطاُعوا ِلَذِلَك، َفاإِ ُتوؤَْخُذ ِمْن اأَْغِنَياِئِهْم َفُتَ

ُه َلْي�َس َبْيَنَها َوَبنْيَ اهلِل ِحَجاٌب«.)1(  امْلَْظُلوِم، َفاإِنَّ

اليهود
 والن�صارى

جمع كرمية وهي 
خيار املال 
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؟؟التقويمالتقويم

لماذا كان الَبْدء في الدعوة بالتوحيد؟
لبدء الدعوة بالتوحيد اأ�صباب اأهمها:

١  اأن التوحيد هو اأول الواجبات. 

٢  اأن التوحيد هو مفتاح الدخول يف الإ�صالم.

٣  اأن اهلل تعاىل ل يقبل اأي عمل واإن كان يف ظاهره �صاحًلا اإل بالتوحيد.

. ٤  اأن الدعوة اإىل التوحيد هي منهج الأنبياء واملر�صلني 

ما حكم الدعوة إلى التوحيد؟ مع الدليل. ١١

ما أسباب البدء بالدعوة إلى التوحيد؟ ٢٢

لاذا كان أول ما يجب أن يبدأ به في الدعوة التوحيد؟ ٣٣

ما شروط الدعوة إلى التوحيد؟ ٤٤
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للدعوة اإىل التوحيد ف�صائل كثرية، منها:
اأن الدعوة اإىل التوحيد وظيفة الر�صل  واأتباعهم،   ١١

 .)١({ قال اهلل تعاىل:{
.)٢({ وقال تعاىل: {

، فكانت دعوته قائمة على الأمر  وقد �صار نبينا حممد  على ما �صار عليه جميع الأنبياء 
بتوحيد اهلل واإخال�س العبادة له وحده، ونبذ ال�صرك والتحذير منه. قال تعاىل: {  

 .)٣({  
  

�صوق من اأ�صواق اجلاهلية 
كانوا يجتمعون فيه قبيل 

مو�صم احلج، يف مو�صع قريب 
من عرفات

مه بالتوحيد ر اأعماَلك عظِّ طهِّ
ِمن ال�صرك

رَك  اهُجر ال�صِّ
وابتعد عنه

                 
  
 
  

اأَيَُّها  »َيا  َيُقوُل:  امْلََجاِز،  ِذي  ِب�ُصوِق  َعْيِني  َر  َب�صَ   اهلِل  َر�ُصوَل  َراأَْيُت   : يِليِّ  الدِّ ِعَباٍد  َرِبيَعُة بن  قال 
ا�ُس ُقوُلوا: ل اإَِلَه اإِلَّ اهلُل، ُتْفِلُحوا«.)٤(  النَّ

ف�شل الدعوة اإىل التوحيد
الدر�سالدر�س
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متهيدمتهيد

)٣( سورة المدثر اآليات 5-1. )2( سورة يوسف آية 1٠٨.   )1( سورة األنبياء آية 25. 
)4( أخرجه َعْبُد اللِه ْبُن َأْحَمَد في زوائد المسند 4٠4/25-4٠5، وصححه األلباني في دفاع عن الحديث النبوي ص22.

ف�شل الدعوة اإلى التوحيد

الدعوة إلى التوحيد وظيفة األنبياء والرسلني  ومن سلك سبيلهم 
من الدعاة الصلحني، وهذه الدعوة لها فضائل كثيرة.

رابط الدر�س الرقمي



43 )2( أخرجه مسلم برقم )2674(.          )٣( أخرجه البخاري برقم )٣٠٠9(، ومسلم برقم )24٠6(.        )1( سورة فصلت آية ٣٣. 
)4( أخرجه مسلم برقم )2٠4(.

ع�صرية الرجل: بنو 
اأبيه الأدنون اأو قبيلته

َلِتها ُلها ِب�صِ اأَ�صِ

اأن الدعوة اإىل التوحيد اأف�صل الأعمال واأح�صنها، والدليل على هذا: قول اهلل تعاىل:  ٢٢

 ،)1({  }   
ى الفرائ�س واجتنب املحرمات، وفاخر  يعني: ل اأحد اأح�صن قوًل ممن دعا اإىل اهلل وعمل �صاحًلا فاأدَّ

بالإ�صالم واعتزَّ به وقال اإنَّني من امل�صلمني.
اأن من اهتدى على يديه �صخ�س اإىل الإ�صالم فكل ما يعمله من ال�صاحلات فله مثل اأجره، من   ٣٣

غري اأن ينق�س من اأجر هذا املدعو �صيًئا، والدليل على هذا: حديث اأبي هريرة  اأن ر�صول 
َيْنُق�ُس ذلك من  َل  َتِبَعُه،  اأُُجوِر من  ِمْثُل  الأَْجِر  َلُه ِمن  اإىل ُهًدى كاَن  َدَعا  »َمْن   قال:  اهلل 

اأُُجوِرِهْم �َصْيًئا«.)٢(   

اأن الدعوة اإىل التوحيد رحمة للنا�س واإنقاذ لهم من نار جهنم، والدليل على هذا: حديث اأَِبي   ٤٤

 { ُهَرْيَرَة  َقاَل: مَلَّا اأُْنِزَلْت َهِذِه الآَيُة {

، اأَْنِقُذوا اأَْنُف�َصُكْم  ، َفَقاَل: » َيا َبِني َكْعِب ْبِن ُلوؤَيٍّ َدَعا َر�ُصوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ُقَرْي�ًصا، َفاْجَتَمُعوا َفَعمَّ َوَخ�سَّ
اِر، َيا َبِني َعْبِد �َصْم�ٍس، اأَْنِقُذوا اأَْنُف�َصُكْم  َة بِن َكْعٍب، اأَْنِقُذوا اأَْنُف�َصُكْم ِمَن النَّ اِر، َيا َبِني ُمرَّ ِمَن النَّ
ِمَن  اأَْنُف�َصُكْم  اأَْنِقُذوا  َها�ِصٍم،  َبِني  َيا  اِر،  النَّ ِمَن  اأَْنُف�َصُكْم  اأَْنِقُذوا  َمَناٍف،  َعْبِد  َبِني  َيا  اِر،  النَّ ِمَن 
يِنّ  اِر، َفاإِ اِر، َيا َفاِطَمُة، اأَْنِقِذي َنْف�َصِك ِمَن النَّ ِلِب، اأَْنِقُذوا اأَْنُف�َصُكْم ِمَن النَّ اِر، َيا َبِني َعْبِد اْلُمطَّ النَّ

ل اأَْمِلُك َلُكْم ِمَن اهلِل �َصْيًئا، َغرْيَ اأَنَّ َلُكْم َرِحًما �َصاأَُبلَُّها ِبَبالِلَها«.)٣(

55  اأن هداية �صخ�س واحد اإىل الإ�صالم خرٌي ِمن املال الكثري، والدليل 

على هذا: حديث �صهِل بِن �صعٍد  اأن النبيَّ  َقاَل ِلَعِليِّ بِن 
: »َفَواهلِل لأَْن َيْهِدَي اهلُل ِبَك َرُجاًل واِحًدا  اأبي َطاِلٍب  َيوَم َخْيرَبَ

َعِم«.)٤( َخرْيٌ َلَك ِمْن اأَْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النَّ
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؟؟التقويمالتقويم
ما فضل الدعوة إلى التوحيد؟ مع الدليل. ١١

ـه؟ مع الدليل. ما مراتب الدعوة إلى اللَّ ٢٢

؟ وما أول مانهوا عنه؟ ما أول ما دعا إليه األنبياء  ٣٣

.{ ما معنى قوله تعالى { ٤٤

مراتب الدعوة اإلى اهلل
للدعوة اإىل اهلل مراتب وهي:

الأوىل: الدعوة باحلكمة: وتكون ملن يريد احلق ويقدمه على غريه.
بالتغيب  دعوته  وتكون  ويتبع هواه،  بالباطل  ي�صتغل  ملن  باملوعظة احل�سنة:  الدعوة  الثانية: 

والتهيب.
الثالثة: املجادلة بالتي هي اأح�سن: وتكون للمعاند واملعار�س للحق.

والدليل على هذه املراتب، قوله تعاىل: {
.)١({

)١( �سورة النحل اآية ١٢5. 

ن�ص�ط ن�ص�ط 

بالتعاون مع جمموعتي: اأُبنيِّ وجه الرحمة يف دعوة غري امل�صلم للدخول يف دين الإ�صالم.



الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
َهاَدتان َهاَدتانال�شَّ ال�شَّ
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َهاَدَتْين المراد بال�شَّ

َهاَدَتْين حكم النطق بال�شَّ

َهاَدَتْين مكانة ال�شَّ

  يشتمل األذان واإلقامة على الشهادتني: 
الشهادتني  ذكـــر  يتـكــرر  مـرة  فكـم 

في األذان واإلقامة كل يوم وليلة؟

ًدا ر�صوُل اهلل(. مَّ ال�صهادتان هما قول: )اأ�صهد اأن لَّ اإلَه اإلَّ اهلل، واأ�صهُد اأنَّ حُمَ
هادُة هي: الإقرار والعتاف. هاَدة: ال�صَّ معنى ال�صَّ

د  يجب على من اأراد الدخول يف الإ�صالم النطق بال�صهادتني؛ لأنَّه ل ي�صحُّ اإ�صالم �صخ�س مبجرَّ
اعتقاد معناهما دون النطق بهما، ما مل يوجد مانع مينعه، كاخَلَر�س. والدليل على هذا: حديث 

، قال: »الإ�صالم اأن ت�صهد اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا ر�صول اهلل «.)1( اْبِن ُعَمَر 

َهاَدتاِن هما الركن الأول من اأركان الإ�صالم، فهما اأول ما يجب على من اأراد الدخول  ١١   ال�صَّ

ّح اإ�صالم اأحد مل ي�صهد بهما اإذا كان قادًرا على النطق بها. يف الإ�صالم، ول َي�صِ
٢٢   ل يقبل اهلل عمل اأحد من �صالة، اأو زكاة، اأو حج اأو غريها من اأعمال الربِّ حتى ينطق بال�صهادتني، 

فاإن الإ�صالم �صرط لقبول كل عمل.

�شهادة اأن ال اإله اإال اهلل
الدر�سالدر�س

88

متهيدمتهيد

)١( اأخرجه البخاري برقم )٢5(، وم�سلم برقم )٢٢(.

رابط الدر�س الرقمي



47 )١( �سورة الن�ساء اآية ٣6.

معنى اأ�شهد اأن )ال اإله اإال اهلل(

َلَه اإالَّ اهلُل( اأركان �شهادة اأن )اَل اإِ

ُف واأُوِقُن اأنه َل معبوَد ِبَحقٍّ اإلَّ اهلل تعاىل وحده ل  معنى اأ�صهد اأن )ل اإله اإل اهلل(: اأُِقرُّ واأَْعَتِ
�صريك له، واأَْنِفي واأُبطل كلَّ معبوٍد �صواه.

، وهو اهلل تعاىل.  وهو يف جزِئها الثاين، وهو قولنا: »اإلَّ اهلُل«، واملعنى: اأُْثِبُت َمعبوًدا واحًدا بحقٍّ
.)١( { قال اهلل تعاىل: {

} نفي مبعنى  ●  ففي قوله:{ 
»ل اإله«  فتنفي جميع الآلهة الباطلة.

اإثبات مبعنى   { قوله:{ ويف   ●
»اإل اهلل« فتثبت الألوهيَّة احلّقة هلِل وحده. 
�صياق  يف  نكرة   { وقوله:{  ●
النهي فتعم كل �صيٍء، ل نبيًّا، ول وليًّا، ول 
�صاحًلا، ول قرًبا، ول �صريًحا ول غريها.

١١

٢٢

الركن الأول: النَّْفُي

الركن الثاين: الإثباُت

ل�صهادة اأن ل اإله اإل اهلل ركنان هما:

ِة جميع املعبودات التي ُتعبد من  حَّ َنْفُي �صِ اإَِلَه«، واملعنى:  وهو يف جزِئها الأول، وهو قولنا: »َل 
دون اهلل تعاىل.

اأركان �سهادة اأن ل اإله اإّل اهلل

اإّل اهللل اإله

اإثباتنفي
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ن�ص�ط ن�ص�ط ١١

)١( �سورة الزخرف اآية ٢6 - ٢7.

�شروط �شهادة اأن )ال اإله اإال اهلل(
ل�صهادة اأن َل اإلَه اإلَّ اهلُل �صبعة �صروط، يجب اجتماعها يف كلِّ م�صلم، وهي:

١١   اْلِعْلُم بمعناها اْلُمَناِفي للجهل، َفَيْعَلُم قائُلها ما اأَْثَبَتْت وَما َنَفْت، فيعلُم اأن معناها: ل معبود 

َحقٌّ اإل اهلل تعاىل، واأن كلَّ ما �صواه من الآلهة باطٌل.
ِد، واملعنى: اأن يوقن يف قلبه مبعنى هذه الكلمة، واأن اهلل  دُّ َ ٢٢  اليقني بها اْلُمَناِفي لل�صكِّ والتَّ

تعاىل وحده هو امل�صتحق للعبادة، ول يتدد يف ذلك ول ي�صك فيه، فمن �صك يف وحدانية 
�ْصِلٍم. اهلل فلي�َس مِبُ

ا مل ي�صح  رك، واملعنى: اأن ل يجعل مع اهلل �صريًكا، فمن جعل هلل ندًّ ٣٣  الإخال�س اْلُمَناِفي لل�صِّ

توحيُده، وهذا يقت�صي ت�صفية العمل كله من جميع �صوائب ال�صرك.
قا بها قلُبه، خالًفا للمنافق  ْدُق يف َقوِلَها اْلُمَناِفي ِلَقوِلَها َكِذًبا، باأن يقولها بل�صانه م�صدِّ ٤٤  ال�صِّ

ٌب بها.  الذي يقولها بل�صانه، وقلُبه مكذِّ
تقت�صيه هذه  وما  التوحيد،  كلمة  فيحب  عليه،  َدلَّْت  ما  وُبغ�س  ِلُبغ�صها  اْلُمَناِفية  ُتَها  بَّ حَمَ   55

الكلمة وال�صهادة، وما تدل عليه، ويبغ�س ما يناق�س ذلك التوحيد.
66  النقياد ملعناها اْلُمَناِفي للتك وال�صتكبار، فينقاد وي�صت�صلم ملا دلت عليه هذه الكلمة من 

توحيد اهلل تعاىل، واتباع �صرعه.
، واملعنى: قبول ما اقت�صته هذه الكلمة بالقلب والل�صان  77  الَقبول لها وملعناها اْلُمَناِفي للردِّ

ها اأو ردِّ �صيٍء من معناها. واجلوارح، وعدم ردِّ

قـال تعالـى عـن اإبراهيم عليه ال�صالة وال�صالم: {

.)١( { 	 	 	 	 	 	
اأ�صتنِبط من الآيتني اأركان �صهادة ل اإله اإل اهلل.
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ن�ص�ط ن�ص�ط ٢٢

)١( �سورة �س اآية 5.         )٢( ذكره البخاري يف �سحيحة تعليًقا، )٤١7/١(، وو�سله يف التاريخ الكبري )95/١(، واأخرجه اأبو نعيم يف احللية )٤/66(.

متى تنفع �شهادة اأن )ال اإله اإال اهلل( قائلها؟
)ل اإله اإل اهلل( ل تنفع قائَلها فتنجيه من النار وتدخله اجلنة حتى يعمل ب�صروطها ال�صابقة، 
ق بالطواغيت، ول  دِّ ا اأن يتكلم بها، وهو خمالف ملعناها؛ باأن يعبد غري اهلل، وُي�صَ فال ينفع �صخ�صً
ينقاد ل�صرع اهلل تعاىل، ولو كان الأمر جمرد قول بالل�صان لقالها امل�صركون و�صح اإ�صالمهم، مع 

.)١( { بقائهم على عبادة الآلهة، ولهذا قالوا:{
و�صئل وهب بن منبه: األي�س مفتاح اجلنة »ل اإله اإل اهلل«؟ قال: بلى، ولكن لي�س مفتاح اإلَّ وله 

اأ�صنان، فاإن جئت مبفتاح له اأ�صنان فتح لك، واإل مل يفتح لك)٢(.

اأ  اأَقراأُ البيتني الآتيني واأَ�صتخِرج منهما �صروط ل اإله اإل اهلل: 

ــنُي والـــــَقـــــُبـــــوُل ــ ــ ــِق ــ ــ ــَي ــ ــ الـــــِعـــــْلـــــُم وال
ـــُة     ــسُ َوامَلـــَحـــبَّ ــ ــاَل�ـ ــ ــْدُق  والإِْخـ ـ ــ�ـــصِّ والـ

ــا اأَُقــــــــــوُل ــ ــ والْنــــــِقــــــَيــــــاُد َفــــــــــادِر َم
ــــــــُه اأََحــــــــبَّ ِلــــــَمــــــا  اهللُ  ــــــــَقــــــــَك  َوفَّ

ب  اأُ�صارك يف امل�صابقة التي تقام حلفظ البيتني يف ثالث دقائق.

؟؟التقويمالتقويم
ُأكِمل الفراغ مبا يناسبه من الكلمات: ١١

  معنى شهادة أن ال إله إال اهلل:.....................................................................
......................................................................................................................................        

متى تنفع شهادة أن ال إله إال اهلل قائلها؟ ٢٢

ملاذا ال تنفع شهادة أن ال إله إال اهلل إذا لم تتحقق شروطها؟ ٣٣
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ًدا ر�شوُل اهلل �َشَهاَدة اأنَّ حممَّ
الدر�سالدر�س

99

متهيدمتهيد

ًدا ر�شول اللَّـه اأ�شهد اأن محمَّ
ًدا ر�شول اللَّـه اأ�شهد اأن محمَّ

ًدا  هو ر�صوُل اهلل، اأر�صله  ُف واأُوِقُن باأنَّ حممَّ ًدا ر�صوُل اللَّـه(: اأُِقرُّ واأَْعَتِ معنى )اأ�صهد اأنَّ حممَّ
. ، واأنه خامت الأنبياء واملر�صلني  اإىل جميع الثقلني: الإن�ِس واجلنِّ

ًدا ر�شوُل اهلَل( معنى )اأ�شهد اأنَّ محمَّ

  كم مرة ترد شهادة أن محمًدا رسول اهلل 

في األذان كل يوم؟

رابط الدر�س الرقمي
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ن�ص�ط ن�ص�ط ١١

ًدا  ر�صوُل اهلل( اأموًرا منها:   تت�صمن �َصَهاَدُة )اأنَّ حممَّ
١١  الإميان باأنه مر�صل من اهلل تعاىل، بعثه اهلل تعاىل باحلق والهدى ب�صرًيا ونذيًرا.

٢٢  ال�صهادة له  بالر�صالة ظاهًرا باللِّ�صان، وباطًنا بالقلب. 

٣٣  اعتقاُد ُعموِم ر�صالِتِه  اإىل جميِع الثقلني: الإن�س واجلن.

َة بعده فهو  َعى النبوَّ ، فال نبيَّ بعده ، وكل َمِن ادَّ ٤٤  الإمياُن باأنه  خامت النبيني 

ال. كاذب دجَّ
ح الأمة. ى الأمانة، وَن�صَ 55  ال�صهادة له  باأنه بلَّغ الر�صالة، واأدَّ

ًدا ر�شوُل اهلل( ما ت�شمنته )�َشَهاَدُة اأَنّ محمَّ

د خم�صًة من الأمور  ًدا ر�صول اهلل: اأُعدِّ بعد معرفتي ملا ت�صمنته �صهادة اأن حممَّ
التي تناق�س هذه ال�صهادة:

ًدا ر�شوُل اهلل( ياُت )�شهادِة اأنَّ محمَّ ُمقت�شَ

ًدا ر�صوُل اهلل مقت�صياٌت، اأهمها ما ياأتي: ل�صهادة اأنَّ حممَّ
اأوًل: ت�صديقه يف جميع ما اأَخرب به ، ويدخل يف ذلك: 

ه جلَّ وعال من اأ�صمائه و�صفاته، و�صرِعِه َوَوْحِيه. اأاأ ما اأخرب به عن ربِّ

، والأمم املا�صني. بب ما اأخرب به عن الأنبياء ال�صابقني 

جج ما اأخرب به عن الأمور امل�صتقبلية الواقعة يف الدنيا والآخرة.

ثانًيا: طاعته فيما اأََمَر ِبِه، واجتناب ما َنَهى َعْنُه.
. باأن ل ُيعبد اهلُل تبارك وتعاىل اإل مبا �َصَرَعُه ، ثالًثا: متابعته
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؟؟التقويمالتقويم

ن�ص�ط ن�ص�ط ٢٢

)١( اأخرجه البخاري برقم )١5(، وم�سلم برقم )٤١(.
)٢( �سورة الن�ساء اآية 65.

النف�س  مة على حمبة جميع املخلوقني، من  اأن تكون مقدَّ ، وهذه املحبة يجب  ته  رابًعا: حمبَّ
والزوجة والولد والوالد. عن اأن�س  قال: قال : »ل يوؤمن اأحدكم حتى اأكون اأحبَّ 

اإليه من والده وولده والنا�س اأجمعني«)1(.
خام�ًصا: التََّحاُكم اإليه  يف جميع الأمور، �صغريها وكبريها، وذلك بالرجوع اإليه يف حياته، واإىل 

�صريعته و�صنته  بعد وفاته، والت�صليم حلكمه ، من غري حرج يف النف�س.
قال تعاىل: {  

.)٢({
�صاد�ًصا: تعظيم �صنته  والهتمام بها.

�صابًعا: جتنب اإطراِئِه  والغلوِّ فيه، ورفِعِه فوَق منزلته التي اأنزله اهلل عز وجل.
ح الأمة، ومل يزل جماهًدا يف �صبيل  ى الأمانة، ون�صَ ثامًنا: ال�صهادة له  باأنه َبلََّغ الر�صالة، واأدَّ

ل اهلل به الدين. اهلل حتى كمَّ

بالتعاون مع جمموعتي: اأَذُكر اأربًعا من العبادات التي ُتْذَكُر فيها �صهادة 
ًدا ر�صول اهلل. اأن ل اإله اإل اهلل، و�صهادة اأنَّ حممَّ

ًدا رسول اهلل؟ وما الذي تتضمنه؟ ما معنى شهادة أن محمَّ ١١

ًدا رسول اهلل؟ ما مقتضيات شهادة أن محمَّ ٢٢

. ِِّبي ُأبنيِّ معنى متابعة النَّ ٣٣



الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
رك ركال�شِّ ال�شِّ
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  ما ضد التوحيد؟

  ما أعظُم شيٍء ُعصي اهلل به؟

  ما أعظُم شيٍء َنهى اهلل عنه؟

  ما أعظم الظلم؟

  ما الذنب الذي ال يغفره اهلل تعالى؟

ال�صرك لغًة: الت�صوية.

�صرًعا: َجْعُل �َصريٍك مع اهلل تعاىل.

رك تعريف ال�شِّ

رك اأنواع ال�شِّ

رك الأكبر النَّوُع الأول: ال�سِّ

ِتِه، اأو اأ�صماِئه و�صفاِته. ِتِه، اأو اأُلوهيَّ وهو: َجْعُل �َصريٍك مع اهلل تعالى في ُربوبيَّ

رك نوعان:  ال�صِّ

اأَحــَذُراأَحــَذُر
ـرَك  ـرَك الـ�شِّ الـ�شِّ
الأَكـبـَرالأَكـبـَر

رك واأنواعه حقيقة ال�شِّ
الدر�سالدر�س

١٠١٠

متهيدمتهيد

رابط الدر�س الرقمي
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ن�ص�ط ن�ص�ط ١١

رك الأكبر والأ�شغر الفرق بين ال�شِّ

اأمثلتهاأمثلته

ُف في الكون. ١  اعتقاُد اأنَّ غيَر اهلل يمكنه الت�صرُّ

٢  ُدعاُء غرِي اهلل، مثل: دعاء املالئكة، اأو الأنبياء، اأو الأولياء وال�صاحلني.

٣  الذبُح لغري اهلل، مثل: الذبح للموتى وغريهم.

رك الأ�سغر النَّوُع الثاني: ال�سِّ

ة  ت�صميته �صرًكا، ولم ي�صل اإلى حدِّ ال�صرك الأكبر.  وهو: ما ورد في الكتاب وال�صنَّ

رك الأ�صغر ال�صِّ رك الأكبر ال�صِّ م
ل ُيخرج من الإ�صالم. ُيخرج من الإ�صالم. 1

ال�صرك الأ�صغر ينافي كمال الإيمان الواجب. ال�صرك الأكبر ينافي الإيمان بالكلية. ٢
يحبط العمل الذي قارنه. يحبط جميع الأعمال. ٣
�صاحبه ل يخلَّد في النار. �صاحبه خالد مخلَّد في النار. ٤

اأمثلتهاأمثلته

١   الَحِلُف بغير اهلل.

٢  قول: ما �صاء اهلل و�صئت.

٣  قول: لول اهلل وفالن.

اأذكر مثاًل اآخر على ال�صرك يف الربوبية، ومثاًل اآخر على ال�صرك يف الألوهية، 
ومثاًل على ال�صرك يف الأ�صماء وال�صفات:

ـْــَذُر ـْــَذُراأَح اأَح
الـ�ّشـــرَك الـ�ّشـــرَك 
الأَ�شـغــَرالأَ�شـغــَر
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؟؟التقويمالتقويم

ن�ص�ط ن�ص�ط ٢٢

اأُ�سنِّف كل نوع من اأنواع ال�سرك الواردة يف اجلدول بو�سع عالمة )�( يف 
املو�سع املنا�سب:

رك الأكرب رك الأ�صغرال�صِّ ال�صِّ

دعاء غري اهلل
الحلف بغير اهلل

الذبح لغير اهلل

رك لغًة واصطالًحا. ف الشِّ ُأعرِّ ١١

رك؟ ما أنواع الشِّ ٢٢

رك األصغر بأربعة أمثلة. ُأمثِّل للشِّ ٣٣

رك األكبر واألصغر؟ ما الفرق بني الشِّ ٤٤
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رك اأعظم الذنوب ال�شِّ

لم رك اأعظم اأنواع الظُّ ال�شِّ

ال�صرك اأعظم الذنوب، والدليل على ذلك:
ْنِب اأَْعَظُم ِعْنَد اهلِل؟ قال:    حديث عبِد اهلِل بِن َم�ْصُعوٍد  قاَل: �َصاأَْلُت النبيَّ : اأَيُّ الذَّ

ا وهو َخَلَقَك«.)1( َعَل هلِلِ ِندًّ »اأَْن جَتْ

لم: و�صع ال�صيء يف غري مو�صعه. الظُّ
وهو نوعان:

وُع الأول: ُظلم الإن�ص�ِن َنْف�َصُه ، وهو على ق�صمين: النَّ

١١ الق�صم الأول: ظلـم الإن�صـان نف�صـه بالوقـوع فـي ال�صرك، وهو اأعظم اأنواع الظلم.

.)٢({ وقول اهلل تعاىل: {
.)٣({ وقول اهلل تعاىل يف و�صايا لقمان لبنه: { 

٢٢ الق�صم الثاين: ظلم الإن�صان نف�صه بفعل الذنوب واملعا�صي.

)١( اأخرجه البخاري برقم )٤٢٠7(، وم�سلم برقم )86(.              )٢( �سورة الأنعام، اآية 8٢.    )٣( �سورة لقمان اآية ١٣.

الشرع العظيم ال ُيحّذر الناس إال من أمر خطير عليهم في دينهم 
ر الشرُع منه:  ودنياهم، فهو شرع رحمة وهداية، ومن أعظم ما حذَّ

رِك. رُك، وهذا يدلُّ على خطورة الشِّ الشِّ

رك خطر ال�شِّ
الدر�سالدر�س

١١١١

متهيدمتهيد

رابط الدر�س الرقمي
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ل يغفر اهلل تعالى لمن مات م�شرًكا
َمن اأ�صرَك باهلل تعاىل فَلُه َحالِن:

رك قبَل موته توبًة �صحيحًة، فهذا يتوب اهلل عليه. اأ  اأْن يتوَب من ال�صِّ

رك، فهذا ل يغفر اهلل له. والدليل: قول اهلل تعاىل:  ب  اأْن ميوَت على ال�صِّ

.)٣({ }      

رك دَخَل النار من مات على ال�شِّ
من مات وهو ي�صرك باهلل تعاىل �صرًكا اأكرب فهو يف النار خالًدا خملًَّدا فيها، والدليل على ذلك: 
ا َدَخَل  ِبيَّ  َقاَل: »َمْن َماَت َوْهَو َيْدُعو ِمْن ُدوِن اهلِل ِندًّ حديث َعْبِد اهلِل بِن م�صعود  اأنَّ النَّ

اَر«.)٤( النَّ

رك عمل ل ينفع مع ال�شِّ
ل ينفع امل�صرك اأي عمل �صالح ، فمن مات وهو ي�صرك باهلل ال�صرك الأكرب فقد حبط عمله، ومل 

ا�س. ُيقبل منه ولو كان من اأعبد النَّ
والدليل على ذلك: قول اهلل تعاىل: {ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ})5(.

�صِريًكا

)١( �سورة الن�ساء، اآية ١١٠.    )٢( اأخرجه م�سلم برقم )٢577(.           )٣( �سورة الن�ساء اآية ٤8.
)٤( اأخرجه البخاري برقم )٤٢٢7(، والنِّد: الـِمْثل وال�سبيه.         )5( �سورة الفرقان  اآية ٢٣.

وُع الث�ني: ُظلم الإن�ص�ِن غيَره من اإن�ص�ٍن اأو حيواٍن النَّ

.)١({  قال تعاىل:{گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

مت  عن اأبي ذر  عن النبيِّ  فيما يرويه عن اهلل تبارك وتعاىل اأنه قال: »يا عبادي اإينِّ حرَّ
ًما فال تظاملوا« )٢(. الظلم على نف�صي وجعلته بينكم حمرَّ
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ن�ص�ط ن�ص�ط ١١  

رك افتراٌء عظيٌم ال�شِّ
تعاىل: { فقال  افتاء عظيم،  باأنه  ال�صرك  تعاىل  اهلل  َف  و�صَ

})1(، واإمنا كان افتاًء لإثم عظيم، لأنه ا�صتمل على اأمرين خطريين كاذبني، هما اأ�صد 
اأنواع الكذب والفتاء:

١١  الفتاء على اهلل تعاىل بت�صوية غريه به، ولهذا قال تعاىل: {

})٢(، يعني: ي�صاوون غري اهلل باهلل. 
٢٢  ما ت�صمنه ِمن تنقُّ�سِ رب العاملني، و�صرِف العبادة -التي هي حقه اخلا�س به - اإىل غريه، 

فمن اأعظم تنق�س الرب اأن يخلَقك اهلل تعاىل وياأمَرك بعبادته، ثم تعبد غرَيه. 
 ِ َعَل هلِلَّ ْنِب اأَْعَظُم ؟ َقاَل : اأَْن جَتْ ِ ، اأَيُّ الذَّ ِ بن م�صعود  ، »َقاَل : ُقْلُت : َيا َر�ُصوَل اهللَّ َعْن َعْبِد اهللَّ

ا َوُهَو َخَلَقك...«.)٣( ِندًّ

)٤( �سورة الن�ساء اآية ١١6. )٣( اأخرجه البخاري   )٢( �سورة الن�ساء اآية ٤8.  )١( �سورة الن�ساء اآية ٤8. 

رك وغريه من الذنوب. د اأربعة فروق بني ال�صِّ من خالل ما تقدم: اأُعدِّ

رك �شالٌل بعيٌد ال�شِّ
تعاىل:{ فقال  بعيٌد،  �صالٌل  باأنه  رك  ال�صِّ تعاىل  اهلل  َف  و�صَ

})٤(، و�صبب كونه �صالًل بعيًدا: اأنه بال�صرك قد ابتعد عن احلق والهدى بعًدا �صديًدا، وبهذا 
رك. يكون قد ابتعد عن رحمة اهلل ومغفرته، فال ُيرجى ل�صاحبه رحمة ول مغفرة اإذا مات على ال�صِّ
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ن�ص�ط ن�ص�ط ٢٢  

ن�ص�ط ن�ص�ط ٣٣

مراتب الم�شركين والُع�شاِة
ار اأو اجلنة وعدُمه ثالث مراتب:  امل�صركون والُع�صاة ِمن حيُث دخوُل النَّ

رك  ال�صِّ يف  وقعوا  َمن  وهم:  النار،  يف  ويخلدون  اأبًدا  ة  اجلنَّ يدخلون  ل  الذيَن  الأوىل:  املرتبة 
الأكرب، ومل يتوبوا منه.

رك  ال�صِّ وقعوا يف  َمن  وهم:  املوازنة،  اأو  تطهريهم  بعد  ة  اجلنَّ يدخلون  الذيَن  الثانية:  املرتبة 
الأ�صغر، ومل يتوبوا منه.

ة بعد التطهري اأو مغفرة اأرحم الراحمني، وهم: َمن عندهم  املرتبة الثالثة: الذيَن يدخلون اجلنَّ
ين عليها مل يتوبوا منها. رِّ رك، وماتوا ُم�صِ معا�ٍس دون ال�صِّ

اأَبحُث مع جمموعتي عن معنى التطهري واملوازنة املذكورة يف املرتبة الثانية.

اأَْغَنى  اأَنا  َوَتَعاىَل:  َتَباَرَك  اهلل  َقاَل   « قاَل:    اهلِل  ر�صوَل  اأنَّ    ُهَرْيَرَة  اأبي  عن 
ي َتَرْكُتُه َو�ِصْرَكُه«.)1( ْرِك، َمْن َعِمَل َعَماًل اأَ�ْصَرَك فيِه َمِعي َغرْيِ َرَكاِء َعِن ال�صِّ ال�صُّ

   ماذا ن�صتفيد ِمن هذا احلديث القد�صي؟

)١( اأخرجه م�سلم برقم )٢985(.

؟؟التقويمالتقويم
ما احلكم إذا فعل املوحد ذنًبا دون الشرك باهلل تعالى؟ ١١

ملاذا كان الشرك افتراًء عظيًما على اهلل تعالى؟    ٢٢

ق بني مراتب املشركني باهلل تعالى والعصاة. فرِّ ٣٣
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قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: )فال يأمن من الوقوع في 
الشرك، إال من هو جاهل به، ومبا يخلصه منه من العلم باهلل ومبا بعث به 

رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به( )1(.

يجب على الم�صلم اأن يخاف ال�صرك على نف�صه، ويحذر من الوقوع فيه، ويتجنَب جميَع الأ�صباِب 
ِة باأنواِعَها؛ وذلك لخطورته و�صناعة عاقبته. ْرِكيَّ المو�صلة اإليِه ِمَن الِبَدِع والَو�صاِئِل ال�صِّ

ومما يدل على وجوب احلذر من ال�صرك:
ه عن خليله اإبراهيم � اأنه قال: {      ١١  قول اهلل تعاىل فيما َق�صَّ

              })٢(، فاإذا كان اخلليل � يخاف اأن يقع يف ال�صرك، فنحن اأوىل باخلوف 
         من الوقوع فيه:

ا اأََنا َعَلْيِه، َمْن ياأمُن البالَء بعد خليِل  َل َعمَّ وَّ ْوِريُّ رحمه اهلل: اأََخاُف اأَْن اأَحَتَ وقاَل �ُصْفَياُن الثَّ   
.)٣({ الرحمن َوُهَو َيُقوُل: {

.)5({ ٢٢  قول اهلل تعاىل:{

ْبَع امْلُوِبَقاِت«، قالوا: َيا َر�ُصوَل اهلِل، وَما  ٣٣  حديث اأبي ُهَرْيَرَة  اأنَّ النبيَّ  قاَل: »اْجَتِنُبوا ال�صَّ

َبا، َواأَْكُل  ، َواأَْكُل الرِّ قِّ َم اهلل اإلَّ ِباحْلَ ْف�ِس التي َحرَّ ْحُر، َوَقْتُل النَّ ْرُك ِباهلِل، َوال�صِّ ؟ قاَل: »ال�صِّ ُهنَّ
َناِت امْلُوؤِْمَناِت اْلَغاِفالِت«)6(. ْحِف، َوَقْذُف امْلُْح�صَ َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّويلِّ يوَم الزَّ

لِة اإليِه.        والجتناب هو: اِلْبِتَعاُد عن ال�صيِء يف ذاته، واِلْبِتَعاُد عن جميِع الأ�صباِب املو�صِ

)٢( �سورة اإبراهيم اآية ٣5.  )١( فتح املجيد يف �سرح كتاب التوحيد �س٤7.   
)5( �سورة النحل اآية ٣6.    )٣( التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد ١8/١٤9 

)6( اأخرجه البخاري برقم )6٤65(، وم�سلم برقم )89(.

ماكان 
منحوًتا على 
�صكل �صورة

اجعلني وبني في جانب 
بعيد عن عبادة الأ�صنام

رك وجوب الحذر من ال�شِّ

رك احلَذُر من ال�شِّ
الدر�سالدر�س

١٢١٢

متهيدمتهيد

رابط الدر�س الرقمي
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ن�ص�ط ن�ص�ط ١١  

)١( �سورة يو�سف اآية ١٠6.

رك كثرة وقوع النا�س في ال�شِّ

رك يقع يف النا�س بكرثة، والدليل قول اهلل تعاىل:{ ال�صِّ
})1(، ومعنى الآية الكرمية: 

ا�ِس يوؤمنون بربوبية اهلل تعاىل، واأنه اخلالق، الرازق، املحيي، املميت، املدبر  اأنَّ كثرًيا ِمَن النَّ
للكون، لكنهم يف الوقت نف�صه ي�صركون ال�صرك الأكرب باأن يعبدوا معه اآلهة اأخرى، حيث يعبدون 
الأ�صنام والأوثان وغريها، واإميانهم بالربوبية ل يكفي ول يدخلهم يف الإ�صالم، حتى يوؤمنوا بتوحيد 

الألوهية، ويخل�صوا العبادة هلل وحده ل �صريك له.
تان: ويف الآية الكرمية فائدتان مهمَّ

والواجب ترك  رك،  ال�صِّ اأنواع  ب�صيء من  الإميان  النا�س من خلط  يفعله كثري من  اإنكار ما    ١١

ال�صرك كله �صغريه وكبريه.
٢٢  اأن الواقع يف هذا العمل ال�صيء كثري من النا�س، فواجب على امل�صلم احلذر؛ لئال يكون من 

هوؤلء الكثري.

د الآيات التي تتوافق مع احلديث يف النهي  اأُحدِّ اإىل �صورة الفرقان،  بالرجوع 
عن بع�س املحرمات.  

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

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

..................................................................................................
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)1( �أخرجه �أحمد 39/39)23630(،)23631(.

)2( �أخرجه م�سلم برقم 2907.
)3( �أخرجه �أحمد برقم )22394(،)22452(، و�أبو د�ود برقم )4252(، وهذ� لفظه.

رك ته ِمن ال�شِّ خوف النبيِّ  على اأمَّ
اِريِّ    ُموِد ْبِن َلِبيٍد الأَْن�صَ كان النبي  يخاف على اأمته من الوقوع يف ال�صرك، فعن َمْ
َغُر َيا  ْرُك الأَ�صْ َغُر«، َقاُلوا: َوَما ال�صِّ ْرُك الأَ�صْ اأَنَّ َر�ُصوَل اهلِل  َقاَل: »اإِنَّ اأَْخَوَف َما اأََخاُف َعَلْيُكُم ال�صِّ
ا�ُس ِباأَْعَماِلِهْم: اْذَهُبوا  َياُء، َيُقوُل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة، اإَِذا ُجِزَي النَّ َر�ُصوَل اهلِل؟ َقاَل: »الرِّ

ُدوَن ِعْنَدُهْم َجَزاًء«.)1(    ْنَيا َفاْنُظُروا َهْل َتِ ِذيَن ُكْنُتْم ُتَراُءوَن يِف الدُّ اإَِل الَّ
رك الأ�صغر، فغريهم  فاإذا كان النبيُّ  يخاطب اأ�صحابه  بهذا ويخاف عليهم ِمن ال�صِّ
رك الأكرب  رك الأ�صغر فال�صِّ ممن هو دونهم يف العلم والعبادة ِمن باب اأول، واإذا كان هذا يف ال�صِّ

اأول اأن ُيخاف ِمن الوقوع فيه.
  رك يف هذه الأمة، وما اأخرب به النبي وقد اأخرب النبيُّ  يف اأكرث من حديث عن وقوع ال�صِّ

واقع ل مالة، وهذا يوجب علينا ثالثة اأمور:
رك؛ لأن َمْن َجِهله  فقد يقع فيه واإن مل ي�صعر.    الأول: معرفة ال�صِّ

به.  رك، واخلوف ِمن الوقوع فيه، فمن خاف من ال�صيِء تنَّ    الثاين: احلذر من ال�صِّ
ا�س من الوقوع فيه. رك؛ رحمًة بالنَّ    الثالث: الدعوة اإل التوحيد، والتحذير من ال�صِّ

والدليل على هذا:
ُت  عن عائ�صة  قالت: �صمعت ر�صول اهلل  يقول:»ل يذهُب الليُل والنهاُر حتى تعبَد الالَّ  11

ى«)٢(. والعزَّ
ِتي  اَعُة َحتَّى َتْلَحَق َقَباِئُل ِمْن اأُمَّ حديث َثْوَباَن  َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهلِل : »... َول َتُقوُم ال�صَّ  22  

ِتي الأَْوَثاَن«.)٣( ِباْلُ�ْصِرِكنَي، َوَحتَّى َتْعُبَد َقَباِئُل ِمْن اأُمَّ
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وقد اأخرب اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي عن وقوع ال�صرك يف الأمم ال�صابقة.

والدليل على وقوع ال�صرك يف الأمم ال�صابقة:
قول اهلل تعاىل:{ اأاأ 

.)١({
واجلبت: كلمة تقع على ال�صنم والكاهن وال�صاحر، والطاغوت: ال�صيطان، وكل   

ما ُعبد من دون اهلل وهو را�ٍس.
قال اهلل تعاىل:{  بب 

.)٢({
لُيعرفوا  اأي:   )٣({ تعاىل:{ اهلل  وقال  جج 

فيق�صدهم النا�س ويتربكوا بهم. 
فاإذا كان الذين اأوتوا ن�صيًبا من الكتاب يوؤمنون باجلبت والطاغوت؛ كما يف الآية الأوىل، واإذا 
كان  يف الأمم ال�صابقة من عبد الطاغوت؛ كما يف الآية الثانية، واإذا كان يف الأمم ال�صابقة من اتخذ 

امل�صاجد على القبور كما يف الآية الثالثة؛ فاإن ذلك �صيكون يف هذه الأمة.
اأن    ْدِريِّ  اأبي �َصِعيٍد اخْلُ اأن هذه الأمة �صتفعل مثلما فعلت الأمم قبلها: حديث  والدليل على 
بٍّ  ، َوِذَراًعا ِبِذَراٍع؛ َحتَّى َلْو َدَخُلوا ُجْحَر �صَ ا ِب�ِصرْبٍ النبيَّ  قاَل: »َلَتْتَبُعنَّ �َصنَنَ َمْن َكاَن َقْبَلُكْم �ِصرْبً

اَرى. قال: »َفَمْن«.)٤( َتِبْعُتُموُهْم«، ُقْلَنا: َيا َر�ُصوَل اهلِل، اْلَيُهوُد َوالنَّ�صَ

)٣( �سورة الكهف اآية ٢١. )٢( �سورة املائدة اآية 6٠.  )١( �سورة الن�ساء اآية 5١. 
)٤( اأخرجه البخاري برقم )7٣٢٠(، وم�سلم برقم )٢669(.

ا ال�صيطانالتوراة والإنجيلحظًّ

عام لكل �صنم 
اأو�صحر اأو كهانة

اأي ومن عبد الطاغوت

طرق
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؟؟التقويمالتقويم

ن�ص�ط ن�ص�ط ٢٢  

يجب على املسلم أن يحذر من الشرك، َأذكُر الدليل. ١١

م النبي  الشرك باهلل في حديث السبع املوبقات؟ لـماذا قدَّ ٢٢

ر كل َنِبيِّ من األنبياء أمته من الشرك؟ ملاذا حذَّ ٣٣

ماثمرة املعرفة بوقوع الشرك في هذه األمة؟ ٤٤

ثمرة المعرفة بوقوع ال�شرك في هذه الأمة
رك. احلذُر من الوقوع يف ال�صِّ  ١١

رك. دعوة النا�س اإىل التوحيد وحتذيُرهم ِمن الوقوع يف ال�صِّ  ٢٢

رك ل يقع يف هذه الأمة. الردُّ على َمن زعم اأن ال�صِّ  ٣٣

انت�صار  ال�صعودية  العربية  اململكة  احلبيبة  بالدنا  يف  علينا  عم  النِّ اأعظم  من 
التوحيد ونبذ ال�صرك.

اأَحتاور مع جمموعتي عن اأ�صباب هذه النعمة وعوامل الثبات عليها.
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  ما أقسام التوحيد؟ 

  ما تعريف كل قسم منها؟

بوبيَّة رك في الرُّ المراد بال�شِّ

بوبيَّة: َجْعُل �سريٍك مع اهلل تعاىل يف ربوبيته. رك يف الرُّ املراد بال�سِّ

مثلمثل

١١  اعتقاُد وجود خالق مع اهلل تعاىل.

٢٢  اعتقاُد اأن لأحد من اخللق القدرة على الت�صرف يف الكون.

٣٣  اعتقاُد اأن لأحٍد القدرة املطلقة على النفع وال�صر غري اهلل تعاىل.

٤٤  اعتقاُد اأن اأحًدا يعلم الغيَب املطلق غري اهلل تعاىل.

بوبيَّة رك في الرُّ حكم ال�شِّ
بوبيَّة �صرٌك اأكرُب خمرٌج ِمن ِملَِّة الإ�صالم. رك يف الرُّ ال�صِّ

بوبيَّة رك يف الرُّ ال�شِّ
الدر�سالدر�س

١٣١٣

متهيدمتهيد

رابط الدر�س الرقمي
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يعتقد بع�س الغالة اأن لبع�س الأولياء اأو ال�صاحلني اأو الأئمة الت�صرف يف الكون وتدبريه، وهذا 
ر الكون  ر الكون هو اهلل جل يف عاله، فمن زعم اأن اأحًدا يدبِّ �صرك اأكرب يف الربوبية، فاإن الذي يدبِّ
عى �صريًكا مع اهلل تعاىل يف ربوبيته، وهذا من ال�صرك الأكرب املخرج عن ملة  تدبرًيا مطلًقا فقد ادَّ

الإ�صالم.
والإن�صان ـ مهما كان ـ ل ميلك تدبري نف�صه، فكيف ميلك تدبري الكون الف�صيح. 

١١  قال اهلل تعاىل: {

 .)٣({
٢٢  وقال اهلل تعاىل:{

.)٤({

ف في الكون وتدبيره فقد اأ�شرك َمن زعم اأن اأحًدا غير اهلل له الت�شرُّ

)٢( �سورة الرعد اآية ٢. )١( �سورة يون�س اآية ٣١. 
)٤( �سورة �سباأ اآية ٢٢.  )٣( �سورة فاطر اآية ١٣.  

اهلل وحده هو الذي يدبر الكون
تدبري الكون هو: الت�صرف يف �صوؤونه، وت�صيري اأموره.

اأو حب�صه، والإحياء  ومن ذلك: طلوع ال�صم�س، وغروبها، وجريان القمر يف منازله، واإنزال املطر 
والإماتة، واإجراء الأرزاق على العباد.

فتدبري الكون وت�صريف �صوؤونه كله بيد اهلل تعاىل وحده، فهو الذي يرفع ويخف�س، وهو الذي 
وكبريها،  �صغريها  وبعيدها  قريبها  ال�صماوية  والأجرام  الأفالك  ُي�صريِّ  الذي  وهو  ومييت،  يحيي 
والأر�س كلها مبا فيها ومن فيها؛ فهو مالك امللك، وما لأحد معه �صريك يف ذلك، جل يف عاله، 

واعتقادنا بذلك كله من مقت�صى الإميان بربوبيته تعاىل.
١١  قــال اهلل تعالــــى: {

.)١({
٢٢  قال اهلل تعاىل: { 

.)٢({

الق�صرة الرقيقة على نواة التمرة
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اإقرار م�شركي العرب بتوحيد الربوبية
ون بربوبية اهلل تعاىل كما اأخرب اهلل تعاىل عنهم يف اآيات كثرية: كان عامة م�صركي العرب ُيِقرُّ

١١  قال اهلل تعاىل: {

 .)١({
.)٢({ ٢٢  قال اهلل تعاىل: {

٣٣ قال اهلل تعاىل: {

.)٣({

)٣( �سورة يون�س اآية ٣١. )٢( �سورة الزخرف اآية 87.  )١( �سورة العنكبوت اآية 6١. 

بوبيَّة؟ ملاذا اأَقرَّ م�صرُكو العرب بتوحيد الرُّ

الإقرار بتوحيد الربوبية ل يكفي للدخول في الإ�شالم
الإقرار بتوحيد الربوبية ل يكفي للدخول يف الإ�صالم، وع�صمة الدم واملال، والنجاة يوم القيامة، 
وذلك اأنه ل بد مع الإقرار بتوحيد الربوبية من الإقرار بتوحيد الألوهية، وعبادة اهلل وحده ل �صريك 

له، وترك عبادة ما �صواه من الآلهة الباطلة.   
ون بتوحيد الربوبية، لكنهم مل يقروا بتوحيد الألوهية،  وقد كان عامة امل�صركني يف اجلاهلية ُيِقرُّ
ًدا  يدعوهم اإىل الإقرار بتوحيد الألوهية، فدعاهم اإىل ذلك، وجادلهم  فبعث اهلل ر�صوله حممَّ

حتى قبل دعوته من قبلها واعتنق دين الإ�صالم قانًعا اأو خا�صًعا.
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ن�ص�ط ن�ص�ط ٢٢  

بالرجوع اإىل �صورة التوبة، اأَ�صتخِرُج اآية دلَّت على ما دلَّ عليه احلديث.    
﴾........................................................................................﴿

ما املراد بالشرك في الربوبية؟ وما حكمه؟ ١١

ار بتوحيد الربوبية يدخلهم في اإلسالم؟ وملاذا؟ هل إقرار الُكفَّ ٢٢

ماحكم اعتقاد أن أحًدا من البشر له القدرة على التصرف في الكون  ٣٣

وتدبيره؟
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ار قريش يفعلونها؟   ما العبادات التي كان كفَّ

  لماذا كانوا يفعلون ذلك مع إقرارهم بتوحيد الربوبية؟

رك في الألوهيَّة المراد بال�شِّ

ْرُف �صيٍء ِمن الِعبادة لغرِي اهلل تعاىل. �صَ
مثلمثل

١١  حمبُة اأحٍد مثل حمبة اهلل تعاىل، اأو اأكرث من حمبته، بحيث يخ�صع له، ويتذلل له، ويعظمه 

كتعظيم اهلل تعاىل اأو اأكرث.
٢٢  اخلوُف ِمن غري اهلل تعاىل يف اأمٍر ل يقدر عليه اإل اهلل.

٣٣  رجاُء غري اهلل تعاىل فيما هو ِمن خ�صائ�س اهلل تعاىل.

ُل على غري اهلل يف الأمور التي ل يقدر عليها اإل اهلل. َوكُّ ٤٤  التَّ

55  ُدعاُء غري اهلل تعاىل.

د ثالثة اأمثلة لل�صرك يف الألوهية عدا ما ذكر.       بالتعاون مع جمموعتي: اأُعدِّ

رك يف الألوهيَّة ال�شِّ
الدر�سالدر�س

١٤١٤

متهيدمتهيد

رك في الألوهيَّة حكم ال�شِّ
اإذا �صرف العبادة اأو اأي نوع من اأنواعها لغري اهلل فهو �صرك اأكرب خمرج من ملة الإ�صالم.

رابط الدر�س الرقمي
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جميع الأنبياء  نهوا عن ال�شرك في الألوهية
اأر�صل اهلل تعاىل جميع الر�صل  للدعوة اإىل توحيد الألوهية، والنهي عن ال�صرك يف الألوهية،

.)٤({ كما قال اهلل تعاىل: {
وبيان ذلك على التف�صيل فيما ياأتي:

كان عامة �صرك الم�صركين في الجاهلية هو ال�صرك في الألوهية، و�صبب ذلك: اأنهم اتخذوا مع 
اهلل تعالى اآلهة يعبدونها باأنواع من العبادة، فيْدعونها، وي�صتغيثون بها، ويذبحون لها، ويقربون لها 

القرابين.
فبعث اهلل تعالى ر�صوله  ينهاهم عن هذا النوع من ال�صرك، وياأمرهم باإخال�س العبادة هلل 

وحده ل �صريك له، وترك عبادة ما �صواه من الآلهة الباطلة.
َر َعْيِني ِب�ُصوِق ِذي امْلََجاِز، َيُقوُل:  يِليِّ  قال: َراأَْيُت َر�ُصوَل اهلِل  َب�صَ عن َرِبيَعة بن ِعَباٍد)1( الدِّ
ُفوَن َعَلْيِه، َفَما َراأَْيُت  ا�ُس ُمَتَق�صِّ ا�ُس ُقوُلوا: ل اإَِلَه اإِلَّ اهلُل، ُتْفِلُحوا«، َوَيْدُخُل يِف ِفَجاِجَها، َوالنَّ »َيا اأَيَُّها النَّ

لَّ اهلُل، ُتْفِلُحوا«.)٢(  ا�ُس ُقوُلوا: ل اإَِلَه اإِ اأََحًدا َيُقوُل �َصْيًئا، َوُهَو ل َي�ْصُكُت، َيُقوُل: »اأَيَُّها النَّ

رك في الألوهية هو اأكثر �شرك الجاهلية ال�شِّ

)١( قال احلافظ ابن حجر: بك�سر املهملة، وتخفيف املوحدة، قاله ابن معني وغريه. )الإ�سابة يف متييز ال�سحابة ٣9٠/٢(.
)٤( �سورة النحل اآية ٣6. )٣( مدارج ال�سالكني)٣5٣/١(.   )٢( اأخرجُه عبداهلل بن اأحمد يف زوائد امل�سند ٤٠٤/٢5-٤٠5.  

ماذا يدل عليه قول النبي  »يا اأيها النا�س قولوا: ل اإله اإّل اهلل تفلحوا«؟

اأحد اأ�صواق الجاهلية، كانو يجتمعون فيه قبيل 
مو�صم الحج في مو�صع قريب من عرفات

مجتمعون
وقال ابن القيم في بيان خطورة ال�ِصرك الأكبر: )ومن اأنواعه طلب الحوائج من الموتى، وال�صتغاثة 
ا  بهم، والتوجه اإليهم، وهذا اأ�صل �صرك العالم، فاإن الميت قد انقطع عمله، وهو ليملك لنف�صه �صرًّ
ولنفًعا، ف�صاًل عمن ا�صتغاث به، و�صاأله ق�صاء حاجته، اأو �صاأله اأن ي�صفع له اإلى اهلل فيها، وهذا من 

جهله بال�صافع، والم�صفوع له عنده()٣(.
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دعوته الر�سول �
قال اهلل تعالى: {

.)١({
قال اهلل تعالى: { 

.)٢({

قال اهلل تعالى: {
.)٣({

قال اهلل تعالى: {
.)5({

قال اهلل تعالى: {  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ})6(.

)٣( �سورة الأعراف اآية 7٣. )٢( �سورة الأعراف اآية 65.  )١( �سورة الأعراف اآية 59. 
)6( �سورة املائدة اآية 7٢. )5( �سورة الأعراف اآية 85.  )٤( �سورة الزخرف اآية ٢6. 

نوح �

هود �

�سالح �

�سعيب �

عي�سى �

قال اهلل تعالى: {YXWVUTSRQ})٤(.اإبراهيم �

ما الفرق بني الشرك في الربوبية والشرك في األلوهية؟ ١١

ُأبنيِّ حكم الشرك في األلوهية، مع الدليل. ٢٢

؟ ما نوع التوحيد الذي أرسل اهلل به الرسل  ٣٣
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وَصَف اهلل رسوله   باحلرص على أمته، ورحمته بهم، وشفقته عليهم 
العنت واملشقة فقال:{ بهم  أن يلحق 

)1(.{
ومن ذلك أنه  أنذر أمته وحذرهم من الشرك الذي هو أعظم الذنوب 
إليه  املوصلة  األسباب  عن جميع  ونهاهم  األليم،  والعذاب  للنار  املوجبة 

كما سنذكر أمثلة من ذلك في هذا الدرس إن شاء اهلل تعالى.

نهيه  عن اتخاذ قبره عيًدا
َنهى النبيُّ  عن اتخاذ قربه عيًدا؛ لئال يكون ذلك ذريعة وو�صيلة لعبادته من دون اهلل تعاىل، 
ِعيًدا،  ي  َقرْبِ َعُلوا  جَتْ َول  ُقُبوًرا،  ُبُيوَتُكْم  َعُلوا  جَتْ »َل   : اهلِل  َر�ُصوُل  َقاَل  َقاَل:    ُهَرْيَرَة  اأَِبي  فَعْن 

الَتُكْم َتْبُلُغِني َحْيُث ُكْنُتْم«)٢( لُّوا َعَليَّ َفاإِنَّ �صَ َو�صَ
وقد دلَّ احلديث على م�صائل منها:

اأ  حترمي اتخاذ قرب النبيِّ  عيًدا، باأن يعتاد املجيء اإليه على وجه خم�صو�س، واجتماع 

معهود، كما هو حال الأعياد، ومن ذلك: اأن يتخذ قربه عيًدا لل�صالة والدعاء وغري ذلك 
من و�صائل ال�صرك، كما اتخذ امل�صركون اأعياًدا زمانية ومكانية.

  فِمن باب اأوىل اأن يكون حراًما يف جميع القبور؛ لأن قرَبه  ِّاإذا كان هذا حراًما يف قرب النبي ب  

اأف�صُل قرب على وجه الأر�س، وقد نهى عن اتخاذه عيًدا، فقرب غريه اأوىل بالنهي كائًنا من كان.

ا ما ُيْعِنت اأمته، ويوؤدي اإىل اإحلاق الأذى وامل�سقة وال�سرر بها. ( اأي: �سديد عليه جدًّ )١( �سورة التوبة اآية ١٢8، ومعنى قوله تعاىل: )
)٢( اأخرجه اأحمد برقم )88٠٤(، واأبو داود برقم )٢٠٤٢(، وهذا لفظه.

ُه حمايُة النبيِّ  للتوحيد َو�شدُّ
ُرَق املو�شلَة لل�شرك الطُّ

الدر�سالدر�س
١5١5

متهيدمتهيد

رابط الدر�س الرقمي
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ج  حترمي ق�صد القبور وامل�صاهد لأجل الدعاء وال�صالة عندها؛ لأن ذلك نوع ِمن اتخاذها 

عيًدا.
اتِّخاِذها  ِمن  لأن ذلك  وامل�صاهد؛  القبور  ِمن  اأو غرِيه    قرِبه  اإىل  حِل  الرَّ �صدِّ  د  حترمي 

اأعياًدا، وهو ِمن اأ�صباب الإ�صراك بها.
لوها ِمن ال�صالة فيها والدعاء وقراءة  اأي: ل تعطِّ ُقُبوًرا«،  ُبُيوَتُكْم  َعُلوا  جَتْ : »َل  هـ  قوله 

لل�صالة  مو�صًعا  لي�صت  القبور  اأن  اإىل  اإ�صارة  هذا  ويف  القبور،  مبنزلة  فتكون  القراآن، 
، ولذلك نهاهم اأن  ٌر عند ال�صحابة  والدعاء والعبادة، واأن النهي عن ذلك اأمر متقرِّ
ي العبادة يف البيوت، ونهاهم عن حتريها عند القبور،  يجعلوا بيوتهم كذلك، واأمَر بتحرِّ

عك�س ما يفعله الغالة.
الَتُكْم َتْبُلُغِني َحْيُث ُكْنُتْم«، يعني: اأن ما ينالني منكم من  لُّوا َعَليَّ َفاإِنَّ �صَ و  قوله : »َو�صَ

ال�صالة وال�صالم يح�صل مع قربكم من قربي وُبْعِدكم عنه، فال حاجة لكم اإىل اتخاذه 
عيًدا تتددون اإليه لأجل ذلك.

دعاوؤه  اأن ل يجعل اهلل قبره وثًنا

  ربَّه جل وعال اأن ل ُيتخذ قربه وثًنا يعبد من دون اهلل تعاىل، فَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  ُّدعا النبي
َخُذوا ُقُبوَر اأَْنِبَياِئِهْم َم�َصاِجَد« )1(. ي َوَثًنا، َلَعَن اهلُل َقْوًما اتَّ َعْل َقرْبِ ِبيَّ  قال: »اللَُّهمَّ َل جَتْ اأن النَّ

ي لعبادته ِمن دون  َنهى النبيُّ  اأ�صحابه  عن ال�صجود له، حتى ل يقعوا في تعظيمه الموؤدِّ
ا َرَجَع ِمَن اْلَيَمِن، َقاَل: َيا َر�ُصوَل اهلِل، َراأَْيُت ِرَجال ِباْلَيَمِن)٢( ُه َلمَّ اهلل تعالى، فَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  اأَنَّ
ْن  اأَ اْلَمْراأََة  لأََمْرُت  ِلَب�َصٍر،  َي�ْصُجُد  َب�َصًرا  اآِمًرا  ُكْنُت  »َلْو  َقاَل:  َلَك؟  َن�ْصُجُد  َفال  اأَ ِلَبْع�ٍس،  ُهْم  َبْع�صُ َي�ْصُجُد 

َت�ْصُجَد ِلَزْوِجَها«.)٣( وهذا يدل على النهي عن ال�صجود لغير اهلل تعالى.  

نهيه  عن ال�شجود له

)١( اأخرجه اأحمد برقم )7٣58(، واأبو يعلى املو�سلي برقم )668١(، واحلميدي يف م�سنده برقم )١٠55(.
.٢(يف بع�س رواياته اأن رجوعه كان من ال�سام، ورجحه بع�س العلماء؛ لأن رجوعه من اليمن كان بعد وفاة النبي(

)٣( اأخرجه اأحمد برقم )٢١986(،)٢١987(، وابن اأبي �سيبة يف م�سنفه برقم )١7١٢6(.
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َنهى النبيُّ  الم�صلمين عن اإطرائه، وهو: المبالغة في مدحه والثناء عليه، وذلك لئال يبلغ بهم 
ا�ٍس  اأنه �صمَع ُعَمَر  يقول على  ذلك اإلى عبادته من دون اهلل تعالى، فعن عبد اهلل بن َعبَّ
َما اأنا َعْبُدُه، َفُقوُلوا:  اَرى ابَن َمْرَيَم، َفاإِنَّ ِبيَّ  يقول: »َل ُتْطُروِني َكَما اأَْطَرِت النَّ�صَ اْلِمْنَبِر: �صمعُت النَّ

َعْبُد اهلِل َوَر�ُصوُلُه«.)1(
والمدائح النبوية ثالثة اأنواع:

الأول: مدائح م�سروعة، وهي التي لي�س فيها غلوٌّ ؛ مثل مدائح ال�صحابة  كح�صان بن ثابت 
، ور�صول اهلل  اأولى الب�صِر بالمدح.  وكعب بن مالك 

رك. ل اإلى ال�صِّ مة، وهي التي فيها غلوٌّ ل ي�صِ الثاني: مدائُح محرَّ
ٌة، وهي التي فيها غلوٌّ ي�صل اإلى درجة ال�صرك باهلل تعالى، كالتي فيها  الثالث: مدائح �ِسْرِكيَّ

. ا�صتغاثة بالنبي

نهيه  عن اإطرائه

  اأبيات �صعرية حل�صان بن ثابت  اأَختار ثالثة  بالرجوع اإىل م�صادر التعلم 
ميدح فيها ر�صول اهلل  ، وثالثة اأبيات لكعب بن مالك  ميدح فيها ر�صول 

. اهلل

)١( اأخرجه البخاري برقم)٣٢6١(.
)٢( اأخرجه اأحمد الر�سالة برقم )١6٣٠7(، واأبو داود برقم )٤8٠6(، وهذا لفظه، والن�سائي يف ال�سنن الكربى برقم )١٠٠٠٣(.
)٣( اأخرجه ابن �سعد يف الطبقات الكربى ٣٤/7، والبيهقي يف املدخل اإىل ال�سنن الكربى �س٣٣٣)5٣8(، ودلئل النبوة ٣١8/5.

مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه

اإنكاره  على من بالغ في مدحـه
يِر  قاَل:  خِّ كان النبيُّ  ُينكر على َمن بالغ في مدحـه والثناء عليه، فعن َعْبِد اهلِل ْبِن ال�صِّ
ُد اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلى«  يِّ ُدَنا، َفَقاَل: »ال�صَّ اْنَطَلْقُت ِفي َوْفِد َبِني َعاِمٍر اإَِلى َر�ُصوِل اهلِل  َفُقْلَنا: اأَْنَت �َصيِّ
ُكُم  َي�ْصَتْجِرَينَّ َوَل  َقْوِلُكْم،  َبْع�ِس  اأَْو  ِبَقْوِلُكْم،  »ُقوُلوا  َفَقاَل:  َطْوًل،  َواأَْعَظُمَنا  اًل،  َف�صْ ُلَنا  َواأَْف�صَ ُقْلَنا: 
ُد اهلُل«.)٣(  يِّ ُد اهلُل، ال�صَّ يِّ ُد اهلُل، ال�صَّ يِّ َر ذلك ثالًثا، فقال: »ال�صَّ ْيَطاُن«)٢(، وفي روايٍة: اأنه  كرَّ ال�صَّ

ففي هذا حماية لجانب التوحيد و�صد الطرق المف�صية لل�صرك.
الف�صل والعطاء والقدرة والغنى

اأكثرنا
 خيًرا

ليجذبنكم
ولي�صتميلنكم
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؟؟التقويمالتقويم

ن�ص�ط ن�ص�ط ٢٢  

نهيه  اأن يرفعوه َفْوَق َمْنِزَلته الَِّتي اأَْنَزَله اهلل تعالى
كان النبي  ينهى عن رفعه فوق منزلته التي اأنزله اهلل فيها، وهي منزلة الر�صالة والعبودية 
َنا، َفَقاَل َر�ُصوُل  َنا َواْبَن َخرْيِ ِدَنا، َوَخرْيَ َدَنا َواْبَن �َصيِّ هلل، فَعْن اأََن�س بن مالك اأَنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا �َصيِّ
ُد ْبُن َعْبِد اهلِل ور�صول  مَّ اأََنا حُمَ َياِطنُي،  ُكُم ال�صَّ ا�ُس ُقوُلوا ِبَقْوِلُكْم، َول َت�ْصَتْجِرَينَّ اأَيَُّها النَّ اهلِل : »َيا 

ِتي اأَْنَزَلِنيَها اهلل«)1( اهلل، َوَما اأُِحبُّ اأَْن َتْرَفُعويِن َفْوَق َمْنِزَلِتي الَّ

)١( اأخرجه اأحمد الر�سالة  برقم )١٢55١(،)١٣5٣٠(،)١٣596(، والن�سائي يف ال�سنن الكربى برقم )١٠٠٠6(، وهذا لفظه.

    دة على الذين يغلون يف ر�صول اهلل ا يف نقاط حمدَّ من خالل الدر�س: اأكتُب ردًّ
فيدعونه وي�صتغيثون به من دون اهلل تعاىل ويقولون نحن نحبه.

ِبيُّ  التوحيد؟ مع الدليل. كيف حمى النَّ ١١

َأذكُر ثالث فوائد من قول النبي : »ال جتعلوا قبري عيًدا«. ٢٢

املدائح النبوية ثالثة أنواع؛ فما هي؟ وما حكم كل نوع؟ ٣٣

»السيد اهلل«: من قائل هذه العبارة؟ وما املناسبة؟ وماذا نستفيد منها؟ ٤٤



ثانًيا: التف�سريثانًيا: التف�سري
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الوحدة الأوىلالوحدة الأوىل
�سورة النا�س و�سورة الفلق

)االلتجاء اإلى اهلل تعالى وتعلق القلب به(
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الدر�س الأول

 تف�سري �سورتي النا�س والفلق تف�سري �سورتي النا�س والفلق

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

 املستعاذ به في سورة الفلق ُذِكَر بصفة واحدة، وهي أنه سبحانُه 
﴾ واملستعاذ منه ثالثة آفات هي:  ﴿ 

)الغاسق، النفاثات، احلاسد(.
 ﴾ ﴿ وهــي:  بثالث صفات  بِه  املستعاذ  ــَر  ُذِك الناس  ســورة  وفي    

﴾ واملستعاذ منه آفة واحدة وهي : الوسوسة. ﴿ ﴾ ﴿
في  واملطلوب  والبدن،  النفس  سالمة  الفلق  سورة  في  املطلوب  ألن 

سورة الناس سالمة الدين، وسالمة الدين مقدمة على غيرها. 

تمهيدتمهيد
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فضائل السورتينفضائل السورتين

لسورتي الفلق والناس فضل عظيم، حيث خّصهما اهلل تعالى بخصائص، منها:
1. مشروعية القراءة بهما بعد كل صالة مرة واحدة. 

2. مشروعية قراءتهما ثالث مرات كل صباح ومساء. 
3. مشروعية قراءتهما عند النوم ثالث مرات مع النفث في اليدين واملسح بهما ما استطاع من 

جسده.
٤. ِعظم فضل سورتي الناس والفلق، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعقبة بن عامر : » األم تر اآيات اأُنزلت 

  .)1(»�  �� هذه الليلة لم ُيَر مثلهن قط �

)1( أخرجه مسلم، رقم )814(.            

معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
كثير الوسوسة، واملراد بها: اخلواطر التي يلقيها الشيطان في نفس اإلنسان.

الذي يتأخر أو يختفي بعد الوسوسة.
الصبح.

النفث هو النفخ بدون ريق، واملراد بهن: الساحرات.
احلاسد هو: الذي يتمنى زوال النعمة عن اآلخرين.

موضوع السورتينموضوع السورتين

االلتجاء إلى اهلل تعالى وتعّلق القلب به.االلتجاء إلى اهلل تعالى وتعّلق القلب به.
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  ........  ........  ........  ........

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

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 اهلل �

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

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 �
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

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

2. يشرع للمسلم أن يعوذ نفسه بهاتني السورتني، خاصة إذا أصابه سحر أو عني أو مرض، فقد كان ذلك 
من هدي النبي �، فعن عائشة i: »أن رسول اهلل � كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه باملعوذتني 

وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه باملعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتهما« )1(.
منها  للتحّرز  حياتهم،  في  تواجههم  التي  الشرور  أخطر  إلى  نّبههم  بعباده، حيث  تعالى  اهلل  عناية   .3

واالستعاذة به من شّرها، وهي شر الليل، وشر السحرة، وشر احلساد.

ن بعض الشرور التي تقع في الليل غالًبا. � أخي الطالب: أعمْل فكرك، ودوِّ
..........................................................................................................

٤. يجب على املسلم إذا ُأصيب بسحر أو عني أن يسلك الطرق املشروعة لعالجها، وأن يزور الطبيب 
لعالج أثر ذلك فقد يتوهم أنه سحر وليس بسحر فُيهمل العالج، وأن يتجنب الطرق احملرمة كالذهاب 

إلى السحرة ونحوهم.
5. ينبغي للمسلم إذا رأى أخاه املسلم في نعمة أن يفرح بذلك، وأن يتمنى دوام النعمة عليه، أما متّني 
زوالها عنه فذلك احلسد املذموم، وهو محّرم شرًعا، واحلاسد يضر نفسه قبل أن يضر غيره، أما متني 

مثل نعمة اآلخرين دون زوالها عنهم فليس من احلسد املذموم.
6. كما أن من اجلن شياطني فإن من اإلنس شياطني، لذا أرشد اهلل تعالى إلى االستعاذة به من شرها، فقال: 

 .� �
ا( أنه وسواس خنَّاس، فإذا غفل العبد عن ذكر اهلل تعالى  ا أم جّنّيً 7. من صفات الشيطان )سواء أكان إنسّيً
ولسانه  بقلبه  ربه  العبد  وإذا ذكر  اهلل،  بالشر ومعصية  له  أفكاره، وسوس  في  الشيطان  مع  واسترسل 

انخنس عنه شيطان اإلنس واجلن وانصرف عنه، فلم يقدر على إغرائه بالشر واملعصية.
٨.  السحر كبيرة من الكبائر، وداء خطير على القلوب واألبدان،  وقد يسعى به السحرة للتخييل على 
عيون الناس، أو ينشدون به التأثير على قلوب الناس أو أموالهم أو نفوسهم، أو صرفهم عن أحبابهم 

أو أصدقائهم أو شركائهم أو عطفهم حملبة من يريدون. وكل ذلك محرم وكبيرة من الكبائر.

)1( أخرجه البخاري، رقم )5016(.
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عالج السحر:
الطريقة الشرعية حلل وإزالة السحر مايلي: 

1. عالج املسحور بالقرآن الكرمي واألوراد واألذكار الثابتة عن النبي �.
ب. 2. عالج آثار السحر مبا يناسبها من الطِّ

3. عالج السحر باألمور املباحة التي عرف بالتجربة نفعها، كاالغتسال باملاء 
والسدر ونحوه.

س1: فيما يلي عبارات غير صحيحة، بّي الصواب فيها: 
  أ  . تشرع قراءة سورتي الفلق والناس ثالث مرات دبر كل صالة.

  ب. تشرع قراءة سورتي الفلق والناس بعد النوم.
س2: استخرج من السورتي اللفظ املرادف للكلمات التالية:

         )دخل، الليل، اجلن، معبود(.
س3: اذكر صفة قراءة املسلم على نفسه عند النوم.

1. َأْعتِصُم باهلل وألتجُئ إليه وحده للوقاية من جميع الشرور.
2. َأْقَرُأ سورتي الفلق والناس كل صباح ومساء ثالث مرات. 

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

٤. َأْنَتِبُه إلى خطر شياطني اإلنس، فال أقع في حبائلهم.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم



الوحدةالثانيةالوحدةالثانية
�سورة االإخال�س و�سورة امل�سد

)توحيد اهلل تعالى وعقوبة من خالف اأمره(
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الدر�س الثاين

تف�سري �سورتي الإخال�س وامل�سدتف�سري �سورتي الإخال�س وامل�سد

      )1( تفسير الطبري )24/688(، والواحدي برقم )881(.        )2( أخرجه البخاري، رقم )4688(، وأخرجه مسلم، رقم )208(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

 سبب نزول سورتي سبب نزول سورتي

 اإلخالص والمسد اإلخالص والمسد

سبب نزول سورة المسدسبب نزول سورة المسد

سبب نزول سورة اإلخالصسبب نزول سورة اإلخالص

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

)2(
﴾ لهب: ألهذا جمعتنا؟! تًبا لك، فأنزل اهلل عز وجل ﴿ 

ا جــاء إلى النبي � فقــال: انُسب لنا ربك )أي: اذكر  عن جابر بن عبد اهلل   أن أعرابّيً
.

 )1(
﴾ لنا نسب اهلل عز وجل(، فأنزل اهلل: ﴿

واملعنى أن اهلل تعالى ال ُينَسب إلى أحد، فإنه واحد صمد ليس له والد وال ولد.
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فضائل سورة اإلخالصفضائل سورة اإلخالص

موضوع السورتينموضوع السورتين
أ  . موضوع سورة ................ توحيد األسماء والصفات.

 ب. موضوع سورة ................ بيان سوء عاقبة من كذب بالرسول �.
 

لسورة اإلخالص فضل عظيم، حيث خصها اهلل بخصائص منها:
1. أنه ُتشرع القراءة بها مع سورة الكافرون في ركعتي الطواف، وفي الركعتني قبل الفجر، وفي 

الركعتني بعد املغرب.
أن رجـــاًل    ــدري  ــ ــي ســعــيــد اخلـ أبـ فــعــن  ــرآن،  ــقـ الـ ثــلــث  ــعــدل  ت ــالص  ــ ــورة اإلخـ ــ  2. أن س
يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك  سمع رجاًل يقرأ ﴿ 
له، وكأن الرجل يتقالُّها، فقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن« )1(.

)1( أخرجه البخاري، رقم )5013(.

نشاط)نشاط)١١(( ابحث في صحيح مسلم في كتاب صالة املسافرين، وكتاب احلج 
باب حجة النبي �، واستخرج منه احلديث الدال على فضل سورة اإلخالص، 

وميكن الرجوع إلى كتاب رياض الصاحلني للنووي، كتاب الفضائل:
....................................................................................................

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

....................................................................................................
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معناهاالكلمة
مثياًل.

معـاني الكلمــات

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. اهلل تعالى واحد في ربوبيته فال ند له، وواحد في أسمائه وصفاته، فال شبيه له.
2. اهلل تعالى غني عن خلقه، وجميع اخللق مفتقر إليه سبحانه، إذ هو املقصود في قضاء احلوائج.

3. اهلل تعالى منّزه عن اتخاذ الزوجة، ومنـّزه عن أن يكون له ولد أو والد، لكماله وغناه.
4. إثبات أسماء اهلل تعالى وصفاته الواردة في كتاب اهلل وما صح عن رسول اهلل � من أسماء اهلل وصفاته 

على الوجه الالئق به جلَّ وعال، قال اهلل عز وجل:﴿ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ﴾)1(.

ُأثِبُت هلل تعالى صفات الكمال مع اعتقاد عدم ماثلة أحد من خلقه له        
في تلك الصفات.

تفسير سورة اإلخالصتفسير سورة اإلخالص

 ﴾ ﴾ 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 ماثل وال مشابه، ال في ذاته وال في أسمائه  ﴿

وال في صفاته وال في أفعاله.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

)1(  سورة الشورى، اآلية )11(.
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معناهاالكلمة
خسرت.

اشتعال.

اجِليد: هو الُعُنق

حبل من ليف خشن أو غيره.

معـــاني الكلمـات

تفسير سورة المسدتفسير سورة المسد

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

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

 من ليف خشن في النار.

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

نشاط)نشاط)٢٢(( بعد أن متكنت من تفسير سورة اإلخالص، يتوقع منك أن تكون قادًرا 
على تفسير الكلمات التالية:
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. من لطائف القرآن أنه ذكر كنية أبي لهب، ولم يذكر اسمه )عبد العزى(، ألنه اسم مخالف لشرع اهلل.

2. من دالئل صدق القرآن أنه أخبر عن أبي لهب وزوجته أم جميل أنهما سيموتان على الكفر، فماتا ولم يؤمنا.
القرابة ال تنفع اإلنسان عند اهلل  أن  إذا لم يكن مؤمًنا، كما  املرء من األخيار ال تنفعه عند اهلل؛  قرابة   .3

فكذلك املال واألوالد.

4. اجلزاء من جنس العمل، فلما كانت أم جميل حتمل احلطب الذي فيه شوك وتلقيه في طريق النبي � 
جعلها اهلل - مقابل ذلك - حتمل في عنقها حباًل من ليف في النار يوم القيامة.

الِجيد من أشرف مواطن املرأة حيث تضع عليه القالدة للزينة، أهان اهلل امرأة أبي لهب في  5. ملا كان 
ب به في النار. اآلخرة بأن جعل في ِجيدها ذلك احلبل من الليف اخلشن ُتعذَّ

� أخي الطالب: ما الذي يدل على هذا املعنى من سورة املسد؟
....................................................................................................

آثار سلوكيةآثار سلوكية
َأْحَذُر من إحلاق األذى بأحد من الناس.
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التقويم

)1(  سورة اإلخالص، اآلية )4(.             )2(  سورة اإلخالص، اآلية )3(.             
)3(  سورة اجلن، اآلية )3(.                    )4(  سورة الشورى، اآلية )11(.             

﴾؟ س1: ملن اخلطاب في قوله تعالى: ﴿
 .﴾ ر قوله تعالى: ﴿ س2: فسِّ

س3: اذكر اسمني من أسماء اهلل تعالى الواردة في سورة اإلخالص.
س4: ِصْل بني اآلية في العمود )أ( وبني اآلية التي تدل على معناها في العمود )ب(.

س5: َبنيِّ داللة سورة املسد على صدق القرآن الكرمي.
س6: اجلزاء من جنس العمل، مثِّل لذلك من خالل سورة املسد.

س٧: بالغ املشركون في إحلاق األذى برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، اذكر بعض صور 
ذلك في ضوء سورة املسد.

)ب()أ(
)1(﴾ ﴿  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ﴾)3(﴿

)2(﴾ ﴿)4(﴾ ﴿



الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
�سورة الن�سر و�سورة الكافرون

)ف�سل نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص(
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الدر�س الثالث

تف�سري �سورتي الن�سر والكافرونتف�سري �سورتي الن�سر والكافرون

)1( أخرجه  مسلم برقم )3024(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

في سورة النصر بشارة بنصر الدين، والعاقبة احلميدة لإلسالم واملسلمني، 
واالستغفار  واحلمد  بالتسبيح  وَأْمٌر  ملسو هيلع هللا ىلص،  املرسلني  خامت  أجل  لدنو  وإشارة 
املبني، وعن عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة:  النصر والفتح  شكًرا على هذا 
قال: قال لي ابن عباس : تعلُم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميًعا 

قلت: نعم "إذا جاء نصر اهلل والفتح" قال صدقت()1(.  

تمهيدتمهيد



93 )1( تفسير ابن جرير 8813/10.

معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
جماعات متتالية.

� أي: نصر اهلل لك يا محمد على أعدائك وهم كفار قريش.   � 
� �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

سبب نزول سورة الكافرونسبب نزول سورة الكافرون

ــزول هـــذه الــســورة أن  ــي ســبــب نـ ــر ف ُذكـ
املشركني عرضوا على النبي � أن يعبدوا 
النبي  يعبد  أن  تعالى سنة، في مقابل  اهلل 
سورة  تعالى  اهلل  فأنزل  سنة،  األصنام   �
الكافرون )1( وفيها البراءة من الشرك وهي 

البراءة:  من كل مايعبد من دون اهلل.

موضوع السورتينموضوع السورتين

أأ      . . موضوع سورة النصر:سورة النصر:..........................................................
ب. ب. موضوع سورة الكافرون: سورة الكافرون: ..............................................
    اختر من اجلمل اآلتية املوضوع املناسب لكل     اختر من اجلمل اآلتية املوضوع املناسب لكل 

    سورة:     سورة: )وعد نبّينا محمد )وعد نبّينا محمد  بالنصر( بالنصر( 
)توحيد األلوهية( )انتشار دين اإلسالم(.)توحيد األلوهية( )انتشار دين اإلسالم(.
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نشاطنشاط  بعد أن متكنت من تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن 
تكون قادًرا على تفسير الكلمات التالية:

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات
1. يجب على كل مسلم أن يتذكر ِنعم اهلل تعالى عليه، وأن يشكره سبحانه عليها قواًل وعماًل. 

2. َمْن َعبَد مع اهلل غيره فعبادته مردودة عليه، ال يقبلها اهلل تعالى منه.
3. اهلل تعالى واحد في ألوهيته فال شريك له، فال يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغيره.

4. يستحب للمسلم أن يكثر من قول: )سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي(، اقتداًءا بالنبي � 
فإنه كان يفعل ذلك كثيًرا )1(.

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

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

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

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

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

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

تفسير سورة الكافرونتفسير سورة الكافرون

﴾ اخلطاب لكفار قريش، واملراد كل كافر باهلل تعالى ﴿ ﴾ يا محمد﴿        ﴿
﴿ الكفر  على  دمتم  ما  أي:   ﴾ ﴿ واألوثــان  األصنام  من  أي:   ﴾

﴾ أي: في  ﴾ أي: في املستقبل ﴿ ﴾ وهو اهلل تعالى﴿
﴾ وهو اإلسالم، واملراد بهذه اجلملة: البراءة مما  ﴾ وهو الكفر ﴿ املستقبل أيضًا ﴿

عليه املشركون من عبادة غير اهلل تعالى، كما قال اهلل تعالى:
﴾.....................................................................﴿ 

)1( أخرجه مسلم، رقم )1085(.
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أمر اهلل نبّيه محمداً باالستغفار مع أنه عليه الصالة والسالم، قد ُغِفَر له ما تقدم فّكرفّكر
من ذنبه وما تأخر، فما الذي تتعّلمه من ذلك؟ 

يخطئ بعض من يظن أن في قوله تعالى: ﴿  ﴾إقراًرا 
ملا عليه املشركون من الكفر باهلل تعالى، كيف توضح خطأ هذا الفهم؟

تأمل وأجبتأمل وأجب

آثار سلوكيةآثار سلوكية
1. ُأْكِثُر من تسبيح اهلل وحمده واستغفاره لياًل ونهاًرا.
2. َأْشُكُر اهلل تعالى دائًما، وال سيما عند جتّدد النِّعم. 

3. ال أجامل أحًدا في ديني، وأثبت على دين اإلسالم. 
ُر دائًما فضل النبي �، وُأْكِثُر من الصالة والسالم عليه. 4. َأَتَذكَّ

٧. في سورة الكافرون بيان أن اهلل سبحانه واحد في ألوهيته فال معبود بحق غيره سبحانه.
8. البشارة  بنصر الرسول �، ودخول مكة، ودخول الناس في دين اهلل أفواًجا، وقرب أجل الرسول �.

٩. وجوب البراءة من الشرك، واعتقاد بطالن ماعليه املشركون من عبادة غير اهلل تعالى.

﴾؟التقويم س1: ملن اخلطاب في قوله تعالى: ﴿ 
س2: دلّت اآليات على أن للمشركني ديًنا، فما هو؟

س3: بنيِّ املواضع التي تشرع فيها قراءة سورة الكافرون.
وال  إليها،  ويدعو  عنها،  ويدافع  بعقيدته،  يتمسك  املسلم  س4: 
على  استدل  املبطلون.  روجها  مهما  الباطلة  األديان  إلى  يلتفت 

ذلك من سورة الكافرون.



الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
�سورة الكوثر و�سورة املاعون

)مكانة الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص  وبع�س �سفات منكري البعث(
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النبي � في بداية الدعوة من إيذاء املشركني، وعنادهم، وكفرهم  واجه 
باهلل تعالى ما أدخل احلزن على قلبه، بسبب عدم إميانهم باهلل رب العاملني، 
ِذكر،  له  يبقى  أي ال  أبتر،  إنه  عنه  الكفار  بعض  قال  ولده  مات  ملا  حتى 
وكان اهلل تعالى يسّلي نبّيه مبا ينزله عليه من آي القرآن الكرمي مما فيه بشارة 
بنصر اهلل تعالى لدينه وإعالء كلمته، وبيان أن العاقبة احلسنة له وألتباعه، 
ومن ذلك ما جاء في سورة الكوثر ببيان ما أعطاه اهلل تعالى لنبّيه من اخلير 
كر احلسن له، واحلكم على أعدائه بالبتر  الكثير الذي منه الكوثر، ومنه الذِّ

كر. وعدم الذِّ
وفي سورة املاعون حذر اهلل املسلم من الصفات الذميمة التي هي من صفات 

ا لها، ومبينًا سوء عاقبة أصحابها. املكذبني، فذكرها اهلل ذاّمً

تمهيدتمهيد

الدر�س الرابع

تف�سري �سورتي الكوثر واملاعونتف�سري �سورتي الكوثر واملاعون

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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موضوع السورتينموضوع السورتين

أأ      . . موضوع سورة الكوثر:سورة الكوثر:  ....................................................................................................................
ب.ب.  موضوع سورة املاعون: سورة املاعون: ....................................................................................................................

اختر من اجلملة اآلتية املوضوع املناسب لكل سورة:
)فضل نبينا محمد ، وبيان صفات املكذبني(.

معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

نهر في اجلنة أعطاه اهلل تعالى لنبّيه محمد �.

اذبح األضاحي ونحوها.

من مات أبوه، وهو دون البلوغ.

. يُحثُّ

غافلون.

يعملون من أجل أن يرى الناس عملهم.
ما ُينتفع به من األواني، ونحوها كأدوات الطبخ وغيرها.
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تفسير سورة الماعونتفسير سورة الماعون

األعمال؟  على  اجلــزاء  وهــو  بالدين  يكذب  الــذي  حــال  أعلمت   ﴾ ﴿
بعنف  حقه  من  ومينعه  يدفعه   ﴾ ﴿ 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

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

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

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

ْكر. � أي: مقطوع الذِّ � مبغضك �

تفسير سورة الكوثرتفسير سورة الكوثر
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. من ِنعم اهلل 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. 

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

3. الذكر احلقيقي لإلنسان ليس في كثرة الولد واملال، وإمنا فيما يقدمه من عمل صالح ويكون له أثر في 
حياة الناس.

4. أن اهلل يحب من يرحم اليتيم ويعطف عليه، ويكرم املسكني فيعطيه من رزق اهلل.

5. من تهاون بالصالة فلم يصلها في وقتها، أو ترك بعضها فإن اهلل يعاقبه على تهاونه.
٦. الصالة ركن من أركان اإلسالم، أمر اهلل تعالى باحملافظة عليها فقال:

عند   � النبي  �)1(.وهــي وصية  �
وفاته، فقد قال عليه الصالة والسالم: »الصالَة، الصالَة، وما ملكت أميانكم«)2(. والصالة مفتاح 
كل خير، قال ابن قيم اجلوزية رحمه اهلل: )الصالة: مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة لألذى، 
طاردة لألدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، 
للنقمة، جالبة  للنعمة، دافعة  للقلب، حافظة  للروح، منورة  للقوى، شارحة للصدر، مغذية  ممدة 

للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن( )3(.  
٧. أن اهلل ال يقبل العمل الذي يرائي فيه العبُد الناَس.

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

اإلحسان إلى اليتيم من اخلصال التي حث عليها اإلسالم، هات حديًثا فّكرفّكر
عن النبي � في احلث على كفالة اليتيم.

)2( أخرجه احلاكم، رقم )43٨٨(.             )3( زاد املعاد 4/25٦ )1( سورة البقرة، اآلية )23٨(.      
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س1: ما سبب نزول سورة الكوثر؟التقويم
س2: أعطى اهلل تعالى رسوله � شيًئا، ووعده بشيء، فما هما؟

.� س3: استخرج فائدة من قوله تعالى: �
س4: استخرج اآلية الدالة على املعاني التالية: 

اآلية الدالة عليهاملعنى
من طعن في رسول اهلل � فهو املقطوع من كل خير.

فضل النبي �.

من الصفات الذميمة للمكذبني اللهو عن أداء الصالة. 

س5: أمامك عدد من الصفات الذميمة اذكر بجانب كل صفة ما يقابلها من 
الصفات احلسنة:

الرياء:..............    التهاون بالصالة:............ اإلساءة إلى الناس:...............

1. أتذكر دائمًا فضل النبي �، وأكثر من الصالة والسالم عليه.
2. أخلص عملي هلل تعالى فال أرائي به أحًدا.

ّنُب اإلساءة إلى الناس في حال حضورهم وفي حال غيابهم. 3. َأَتَ
4. ُأْحِسُن إلى الناس، وال أمنع أحًدا من حقه.

5. ُأحاِفُظ على أداء الصالة في أوقاتها ابتغاء مرضات اهلل، ال مراءاة للناس.

آثار سلوكيةآثار سلوكية



الوحدة اخلام�سةالوحدة اخلام�سة
�سورة قري�س و�سورة الفيل

)مكانة البيت احلرام(
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أنعم اهلل تعالى على قبيلة قريش - وهم سكان البلد احلرام - بنعمتني عظيمتني، 
وهما نعمتي األمن والرزق. ومن أعظم مظاهر نعمة األمن ما أظهره اهلل تعالى جلميع 
الناس في ذلك الوقت من صدِّ أبرهة ملك اليمن عندما توّجه بجيشه - ومعهم 

الفيلة - لهدم الكعبة، فحمى اهلل بيته، وأظهر األمن في بلده احلرام  )مكة(.

الشام،  إلــى  الصيف  ورحــلــة  اليمن،  إلــى  الشتاء  رحلة  لقريش  تعالى  اهلل  هيأ 
هاتني  فــي  لهم  األمـــن  توفير  مــع  مــكــة،  ــى  إل األرزاق  وجــلــب  للتجارة  وذلـــك 
تعالى:  اهلل  قال  احلرم،  أهل  ألنهم  بسوء،  أحد  لهم  يتعرض  ال  حيث   الرحلتني، 

تمهيدتمهيد

الدر�س اخلام�س

تف�سري �سورتي قري�س والفيلتف�سري �سورتي قري�س والفيل

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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معـــاني الكلمـات

معناها الكلمة
أصله: َأِلَف، أي: اعتاد.

تضييع وإبطال. 

جماعات يتبع بعضها بعًضا.  
طني متحّجر. 

موضوع السورتينموضوع السورتين

أ   . موضوع سورة قريش: ..........................................................
ب. موضوع سورة الفيل: ..........................................................

تأمل في السورتني وحّدد املوضوعات التي تتحدث عنها كل سورة.

أي رحلة الشتاء إلى اليمن،  اعجبوا لعادة قريش   ﴿ٱ  ٻ

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 اهلل.  فهم يسافرون من أجل جلب الرزق، وأمَّ

تفسير سورة قريشتفسير سورة قريش
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ر اهلل تعالى بهما قريًشا ممتًنا عليهم،  1. أعظم النِّعم الدنيوية على اإلنسان نعمتا األمن والرزق، لذلك ذكَّ
داعًيا إلى شكرها، وذلك بعبادته وحده ال شريك له.

2. من متام شكر اهلل تعالى القيام بعبادته على الوجه الذي يرضاه سبحانه، وذلك سبب لدوام النِّعم،كما 
قال تعالى:

.)1( ﴾  ﴿       
3. بيان مكانة البيت احلرام وحماية اهلل تعالى له من كيد الكائدين. 

4. شدة انتقام اهلل تعالى ممن ينتهك حرماته، ويتعّدى حدوده. 
٥. األمن معنى شامل في حياة اإلنسان، فكما يحتاج اإلنسان لألمن على حياته، فهو كذلك يحتاج إلى 
األمن على عقيدته التي يؤمن بها، وعلى موارد حياته املادية. وما تعيشه اململكة العربية السعودية، 
من أمن وطمأنينة واستقرار وحياة كرمية، وتعاون بني أبنائها، وتكاتف والتفاف حول والة أمرهم. 
كله بفضل اهلل، ثم بسبب تطبيقها لشريعة اهلل، وحتاكمها إليها، والتزامها بتوجيهات اإلسالم. ومما 
يستوجب العقوبة الرادعة محاولة اإلخالل بأمن املجتمع املسلم - عن طريق ارتكاب جرائم القتل  أو 

النهب، أو إرهاب الناس ونزع الشعور باألمن من نفوسهم أو بنشر الفساد فيما بينهم.

 )1( سورة إبراهيم، اآلية )7(.

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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٦. مهما اشتد كيد أعداء دين اهلل وعظم مكرهم، فإن كيدهم ومكرهم يكون باطاًل مضمحاًل، ال يصلون                    
من خالله إلى حتقيق مآربهم، كما حصل مع أبرهة عندما أراد هدم الكعبة.

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

٨. هلل تعالى جنود كثيرة ال يعلمها إال هو سبحانه، ومن هذه اجلنود تلك الطيور التي أرسلها اهلل تعالى 
على أبرهة وجيشه.     

   
نشاطنشاط

     تذكر حديًثا عن النبي � يبنّي أهمية األمن والرزق في حياة اإلنسان، ودونه هنا.

1. َأْحَمُد اهلل تعالى على ِنَعِمه العظيمة، ومنها نعمة األمن والرزق.
2. ُأَحاِفُظ على ِنعمتي األمن والرزق بأداء ما أوجب اهلل تعالى علّي من شكره وطاعته.

3. ال َأَخَاُف من األعداء وال أخشى كيدهم ما دمت متمسًكا بشرع اهلل تعالى، فاهلل ناصر عباده، 
وحاٍم دينه.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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ث عن أهمية األمن وتوافر الرزق التقويم س1: من خالل سورة قريش حتدَّ
لتحقيق العبادة.

س2: بنّي معنى الكلمات التالية:
)تضليل، أبابيل، سجيل(. 

غافر  ســورة  اقــرأ   ،﴾ ﴿ تعالى:  قــال  س3: 
واستخرج منها آية تؤكد معنى ما تدل عليه هذه اآلية.

س4: استدل من السورتني على ما يأتي: 
    أ  . إن اهلل مبطل كيد الكافرين ومكرهم.
   ب. من متام شكر اهلل تعالى القيام بعبادته.



الوحدة ال�ساد�سةالوحدة ال�ساد�سة
�سورة الهمزة و�سورة الع�سر

)خطر الل�سان و�سبب الفالح(
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حذر اإلسالم من كل خلق ذميم، وصفة قبيحة ألنها تدل على سوء 
صاحبها، وجتلب العداوة والبغضاء بني الناس، ولذلك فإن املسلم احلق 
هو الذي يتحلى بالصفات احلسنة، ويتجنب األخالق الذميمة، وقد 

ورد في سورة العصر أن جميع الناس في خسارة، ﴿()* 
.﴾0/.-,+

تمهيدتمهيد

الدر�س ال�ساد�س

تف�سري �سورتي الهمزة والع�سرتف�سري �سورتي الهمزة والع�سر

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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أأ      . بيان بعض الصفات املذمومة.. بيان بعض الصفات املذمومة.
ب. بيان خسارة غير املؤمنني.ب. بيان خسارة غير املؤمنني.

موضوع السورتينموضوع السورتين

أخي الطالب: ضع أمام كل سورة موضوعها املناسب.

سورة الهمزة: سورة الهمزة: ............................................................................................................................
سورة العصر: سورة العصر: ............................................................................................................................

معاني الكلمــــــــــات

معناهاالكلمة
يظن.

الزمان.
نقص. 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،  ماًل  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 ﴿
 ﴾ ﴿ الشتعال  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 الستيثاق. مغلقة ﴿
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ده بالعقوبة. ده وهدَّ 1. أن اهلل ل يحب من يغتاب الناس ويعيبهم ويطعن فيهم، لذا توعَّ
2. احلذر مما يكون سبًبا لدخول النار )كالغيبة والطعن في الناس، وأكل املال بالباطل(.

 :3. في اآليات إشارة إلى عظم آفات اللسان، وقد أخبر الرسول � بذلك، حيث قال ملعاذ بن جبل
»وهل يكبُّ الناَس في النار على وجوههم إل حصائُد ألسنتهم«. )1(

4. أن عدم اإلميان باليوم اآلخر يدفع اإلنسان لعمل املعاصي املهلكة التي توصله إلى النار.

5. يقسم اهلل مبا شاء من عباده، وليس لعباده إل أن يقسموا به، أو بأسمائه وصفاته.

د ثالًثا من آفات اللسان، مع ذكر دليل من القرآن الكرمي فّكرفّكر أخي الطالب: عدِّ
أو السنة في التحذير منها. 

)1(  أخرجه الترمذي، رقم )6162( واحلاكم في املستدرك، كتاب األدب )77774(.

تفسير سورة العصرتفسير سورة العصر

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

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

والصبر على أقداره املؤملة.
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6.  األصل في اإلنسان أنه هالك خاسر إل من رحمه اهلل، فهاداه لإلميان وعمل الصاحلات والتواصي 
باحلق والصبِر.

7. من صفات املؤمنني التواصي باخلير فيما بينهم.
8. ل يكفي اإلميان بالقلب للنجاة من الهالك، بل ل بد معه من العمل الصالح والصبر عليه.

9.  املال سالح ذو حدين فهو ألهل اإلميان واإلسالم عند حسن القصد به نعمة وفضل من اهلل تعالى يحمدون 
ا وعالنية قال اهلل تعالى  اهلل تعالى عليها، وهذه سيما أهل اخلير الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سّرً
،)1(﴾ ﴿ جــزائــهــم:   فــي 
وضعه  عــن  لُبعدهم  تــوافــره  وكثر  مــصــادره  تــعــددت  مهما  ــالء  وب الــضــالل حسرة  ألهــل  وهــو 

ــى: ﴿ ــعــال ــه، ويـــكـــون عــلــيــهــم نـــدامـــة ووبــــــاًل، قـــال ت ــواضــع فـــي م
)2(.﴾

نشاط )نشاط )١١( ( للصبر ثالثة أنواع، أذكرها.

نشاط )نشاط )٢٢((  بعد أن متكنت من تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون قادًرا 
على تفسير الكلمات التالية:

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

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

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

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

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

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

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

)2( سورة آل عمران، آية )178(. )1( سورة البقرة، آية )274(.  
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مزة من حيث املعنى؟التقويم س1: ما الفرق بني الُهمزة واللُّ
س2: استخرج صفات النار الواردة في سورة الهمزة.

صفة كل  بجانب  اذكــر  الذميمة  الصفات  من  عــدد  أمامك   س3: 
ما يقابلها من الصفات احلسنة:

ذكر مساوئ الناس:.................. اإلساءة إلى الناس:...................
س4: للنجاة من اخلسران أربعة شروط، اذكرها مع ذكر السورة الدالة 

على ذلك.
أمام  وعالمة )✗(  الصحيحة  العبارة  أمام  س5: ضع عالمة )✔( 

العبارة اخلطأ فيما يلي:
أ   . من صفات املؤمنني التواصي باخلير                          )       (
ب. ل بدَّ من العمل الصالح مع اإلميان للنجاة من الهالك  )       (

ّنُب اإلساءة إلى الناس في حال حضورهم وفي حال غيابهم. 1. َأجَتَ
2. َأْجَتِهُد في التقرب إلى اهلل تعالى باألعمال الصاحلة. 

آثار سلوكيةآثار سلوكية



الوحدة ال�سابعةالوحدة ال�سابعة
�سورة التكاثر و�سورة القارعة

)اأحوال االإن�سان وبع�س م�ساهد يوم القيامة(
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الدر�س ال�سابع

تف�سري �سورتي التكاثر والقارعةتف�سري �سورتي التكاثر والقارعة

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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التكاثر ذم ملن عمل  في السورتني موعظة وتذكير لإلنسان ، ففي سورة 
للدنيا فقط،  ولم يستعد لآلخرة التي حتدثت سورة القارعة عن أهوالها 
وشدائدها التي تذكر القلوب واألسماع ومصير الناس فيها حينما تنصب 
املوازين فمن ثقلت موازينه باحلسنات دخل اجلنة، ومن رجحت موازينه 

بالسيئات فمصيره إلى النار .

تمهيدتمهيد
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موضوع السورتينموضوع السورتين

أخي الطالب: ضع من عندك موضوًعا مناسًبا لسورة القارعة.
.....................................................................................................

سورة التكاثر: التفاخر بكثرة املال والولد.سورة التكاثر: التفاخر بكثرة املال والولد.
سورة القارعة: سورة القارعة: ....................................................................................................................................................................

معاني الكلمــــات

معناهاالكلمة
التباهي والتفاخر.

ما يدرك عن طريق اخلبر.

ما ُيدرك عن طريق البصر.

القرع: الضرب بشدة، والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة.ڀ

املنتشر.

الصوف.

املفرق املبعثر.
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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  ﴾ ﴿ 

تفسير سورة التكاثرتفسير سورة التكاثر

﴾ يقول  ير  قال: انتهيت إلى رســول اهلل �، وهو يقول:»﴿ ــخِّ     عــن عبــداهلل بــن الشِّ
ابــن آدم: مالــي مالــي، وهــل لك مــن مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبســت فأبليــت، أو تصدقت 

فأمضيت«)1(.
﴾ شــغلكم -أيهــا النــاس- التفاخــر بكثرة األمــوال واألوالد عن طاعــة اهلل، 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  ﴾ ســــوف تعلـمـون عاقـبـة انــشـغــالكم  كرَّ اهلل ﴿

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.

)1( أخرجه مسلم، رقم )2958(. 
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﴾ فهو في حياة هنيئة قد حلَّ به الرضا في اجلنة.  ﴿
سيئاته  ورجــحــت  حسناته،  ترجح  ولــم  أعماله  ــت  ُوِزنـ مــن  وأمــا   ﴾ ﴿ 

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

قد َحِمَيت من كثرة إيقادها.

2. كل نعيم أنعم اهلل به على عباده من أكل وشرب وصحة وأمن ومال وغيرها، فسيسألهم عنها ماذا عملوا 
بها، كما أشار إلى ذلك رسول اهلل � 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«)2(.
3. أن لكل بداية نهاية، وقد خلق اهلل األرض والسماوات وستنتهي لغاية.

5. على املسلم أن يفعل اخلير وال يحقر املعروف ولو كان صغيًرا، وال يعمل الشر ولو كان قلياًل، ألن 
اهلل سيحاسبه.

6. يرد االستفهام في القرآن الكرمي لعدة أغراض منها التفخيم والتهويل كما في قوله تعالى: 
يوم  عظمة  القارئ   يستنتج  حيث   ،﴾ ﴿    

القيامة وشدة أهواله بهذه الطريقة من االستفهام.
﴾؟ ثم فسر ذلك بقوله:  7.  قال ابن كثير: »ثم قال معظما أمرها ومهوال لشأنها: ﴿
﴾ أي: في انتشارهم وتفرقهم، وذهابهم ومجيئهم، من  ﴿

حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث كما قال تعالى: ﴿    پ پ  پ﴾)3(
﴾ يعني: قد صارت كأنها الصوف املنفوش، الذي         وقوله: ﴿

قد شرع في الذهاب والتمزق.
ت تطايرت قطعها  8. 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

﴿ قـال تعالـى:  القيامـة، كما  يـوم  النـار بعينيه، وذلك  إنسـان إال سيرى  مـا من   .1
.)1(﴾

)3( تفسير ابن كثير )8/ 864(. )2( أخرجه الترمذي، رقم )2417(.  )1( سورة مرمي، اآلية )71(. 
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1. ُأْكِثُر من ذكر اهلل تعالى ليكون ميزان عملي يوم القيامة ثقياًل )1(.
2. َأَتَفَكُر في ِنَعم اهلل تعالى عليَّ وأقوم بشكره سبحانه.

)1(  قال �: »كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في امليزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم«
       أخرجه البخاري، رقم ) 6043(، وأخرجه مسلم، رقم )2694(.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

س1 : استدل من سورة التكاثر على ما يلي:
 أ . يرى الناس الناَر يوم القيامة.

ب. ُيسأل الناس عن كل أنواع النعيم يوم القيامة. 
س2 : بنيِّ معاني الكلمات التالية: )التكاثر، القارعة(.

س3: بنيِّ املراد بالتالي:

املراد بهااملعنى

س4: ما الغرض من االستفهام في قوله تعالى:﴿     ﴾؟
س5: توزن أعمال الناس يوم القيامة، فيكون ميزان كل إنسان إما ثقياًل 

؟ وإما خفيًفا، فمتى يثقل ميزان اإلنسان ومتى َيِخفُّ
س6: صف حال الناس يوم القيامة من خالل قراءتك سورة القارعة. 

التقويم

نشاطنشاط: بالتعاون مع مجموعتك والرجوع ألحد كتب التفسير ما الفرق بني:
علم اليقني، عني اليقني، حق اليقني.

)ميكن االستفادة من كتاب تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان للشيخ السعدي(
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الدر�س الثامن

تف�سري �سورة العادياتتف�سري �سورة العاديات

مما طبع اهلل عليه اإلنسان حبه الشديد للمال، ولذلك كان املال محلَّ 
ولذلك  صرفه،  جهة  ومن  كسبه،  جهة  من  لإلنسان  وامتحان  ابتالء 
يذكر اهلل تعالى عباده مبصيرهم إليه ومحاسبته لهم يوم القيامة ليتقوا 

اهلل تعالى في جمع املال وفي إنفاقه، كما في سورة العاديات: 

من صفات اإلنسان اجِلبلِّية حب املال. 

موضوع السورةموضوع السورة

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تمهيدتمهيد
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تف�سري �سورة العادياتتف�سري �سورة العاديات
معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
جمع عادية، وهي اخليل التي جتري بسرعة.

صوت اخليل عند اشتداد َعْدوها.
غباًرا.

ُقِلَب وأخِرج ما فيه.

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات
قال  لذلك  مبصيبة،  يصاب  عندما  سيما  ال  عليه،  تعالى  اهلل  لنعم  نسيانه  اإلنسان  طبيعة  من   .1

تعالى: ﴿  ﴾.)1(

نشاط )نشاط )١١( ( مباذا يكون شكر نعم اهلل؟

)1( سورة سبأ، اآلية )13(.

، حني يظهر صوتها من سرعة َعْدِوها  ﴾يقسم اهلل 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 اهلل على جحوده لشاهد  ﴾ َلجحود ﴿ ﴿  ﴾ ِلِنَعم ربه ﴿

﴾ وإن اإلنسان لشديد احملبة للمال. ﴿
للحساب  القبور  من  األموات  اهلل  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
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ح ذلك.التقويم س1: في السورة إشارة إلى مكانة اخليل، وضِّ
﴾، اذكر اآلية التي توافق  س2: قال تعالى: ﴿  

         هذه اآلية في الداللة على أن جحود النِّعم من طبيعة اإلنسان.
س3: استخرج اآلية الدالة على البعث.

س4: هات ثالثة أمثلة لطرق كسب املال احملرم، وثالثة أمثلة ألوجه اإلنفاق احملرم.

2. من طبع اإلنسان حبه الشديد للمال، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون حبه هلل تعالى ولطاعته 
أشد، حتى ال يحمله حبه الشديد للمال على عدم أداء حق اهلل  فيه كالزكاة.

3. اهلل سبحانه وتعالى مطلع على عباده، وشاهد على ما تكّنه صدورهم من حب املال وغيره، فال 
تخفى عليه خافية.

4. التذكير ببعث الناس من قبورهم للحساب واجلزاء، مما يبعث على شكر اهلل تعالى، وطاعته 
واتباع شرعه.

5. مردُّ الناس إلى ربهم، وهو اخلبير بأعمالهم، وسيجازيهم عليها إن خيًرا فخير وإن شًرا فشر.

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

آثار سلوكيةآثار سلوكية



123

الدر�س التا�سع

تف�سري �سورة الزلزلةتف�سري �سورة الزلزلة

موضوع السورةموضوع السورة

مجازاة اإلنسان بعمله خيًرا كان أو شًرا.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

)2( أخرجه اإلمام أحمد في املسند ج1 ص402. )1( صنيع القوم: ما يطبخونه.   

معناهاالكلمة
اضطربت.

متفرقني.

معـــاني الكلمـات

الذنوِب،  راِت  وُمَحقَّ »إّياكم  قال:   � اهلل  رسول  أن    مسعود  بن  عبداهلل  عن 
فإّنهنَّ َيجَتمعَن على الرجل حتى ُيْهِلْكَنه«، وإن رسول اهلل � ضرب لهّن مثاًل، 
الرجل ينطلق فيجيء  القوم)1(، فجعل  كمثل قوم نزلوا أرض فالة، فحضر صنيع 
ما  وأنضجوا  ناًرا،  وأججوا  ســواًدا،  بالعود، حتى جمعوا  يجيء  والرجل  بالعود، 

قذفوا فيها. )2( 

تمهيدتمهيد

ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ
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1. أحرص على أعمال اخلير وأبتعد عن أعمال الشر.
2. 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 اهلل أمرها بأن تخبر مبا ُعمل عليها. ﴿
﴾ يومئذ يرجع الناس عن موقف احلساب أصناًفا متفرقني ﴿ ﴿

﴾ ليريهم اهلل 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

1. إن لكل بداية نهاية، وقد خلق اهلل األرض والسماوات وستنتهي لغاية.
2. يوم القيامة يوم شديد األهوال، حتصل فيه أمور عظيمة.

3. األرض من مخلوقات اهلل املطيعة له، فهي ال تعصيه، وال تعمل شيًئا إال بعد أن يأذن اهلل لها.
4. إن من عدل اهلل أنه يجازي اإلنسان على كل ما يفعله مهما قلَّ وصُغَر.

5. على املسلم أن يفعل اخلير وال يحقر املعروف ولو كان صغيًرا، وال يعمل الشر ولو كان قلياًل.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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التقويم
املراد بهااملعنى

األثقال التي تخرجها األرض يوم القيامة 

أخبار األرض 

 س1: بنيِّ املراد بالتالي:

س2: ما األثر السلوكي الذي ينبغي أن يظهر على املسلم بعد قراءته
         قوله تعالى: ﴿      ﴾؟

س3: صف بعض أهوال يوم القيامة من خالل قراءتك سورة الزلزلة. 



الوحدة الثامنةالوحدة الثامنة
�سورة النمل

)n ق�سة �سليمان(



127

ذكر بعض 
صفات القرآن الكرمي 
وموقف الناس منه 

في اآليات 
)1 ـ  5(.

ذكر بعض 
قصص األنبياء 
عليهم الصالة 

والسالم في اآليات
)6 ـ 58(.

ذكر جملة 
من آيات اهلل الكونية 
الدالة على التوحيد 
والبعث في اآليات 

.)65-59(

ذكر 
تكذيب 

املشركني بالبعث 
وعدم اهتدائهم 

في اآليات
.)81-66( 

ذكر بعض 
أهوال ومشاهد 

يوم القيامة
 في اآليات 
.)90-82(

بيان 
شيء من مهمة 

الرسول �
في اآليات 

.)93-91(

قصة موسى 
� في اآليات 

)7 ـ 14(.

سليمان  قصة 
اآليات  في   �

.)44-15(

قــصــة صــالــح 
� في اآليات 

.)53-45(

ــوط  ــ ــة ل ــصــ ــ ق
� في اآليات  

.)58-54(

من موضوعات 
سورة النمل

عن  باحلديث  وُبدئت  آية،  وتسعون  ثالث  آياتها  وعدد  مكية،  سورة  النمل:  سورة 
الكتاب املبني الذي هو هدى وبشرى للمؤمنني، واختتمت باألمر بتالوته، حيث قال 

.)1( ﴾ اهلل تعالى: ﴿
واعتذرت  قومها،  أنذرت  التي  النملة  قصة  على  الشتمالها  النمل؛  بسورة  وسميت 

لسليمان �.  
والنمل من مخلوقات اهلل في هذا الكون، له لغته وحياته ونظامه، كما قال اهلل تعالى: 
﴿ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ )2(. 
وهو حني  مخلوقاته،  في  وجل  عز  اهلل  أسرار  بعض  إلى  أنظارنا  يلفت  الكرمي  والقرآن 
كونها    تبياَن  يقصد  فإمنا  وغيرها،  والبعوض  والعنكبوت  والنحل  النمل  عن  يتحدث 
من عجائب مخلوقات اهلل التي ال إحاطة للبشر بها، وال تزال الكشوف العلمية تتحفنا 
كل يوم باجلديد واملثير للدهشة، وقد ذكر اهلل النمل في كتابه، متحديًا به من ينكر 

عظمته وتدبيره.

الدر�س العا�شر

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )١٧١٧--٢٦٢٦( من �سورة النمل( من �سورة النمل

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

مدخلمدخل

      )1( سورة النمل آية  )92(.       )2( سورة األنعام آية )38(.
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�  هل سمعت أن للحيوانات منطًقا خاًصا بها؟ تمهيدتمهيد
   اقرأ اآليات اآلتية وستعرف ذلك.  

���ماذا لو أنك فهمت ما يريده أحد احليوانات التي رأيتها؟ أال تعد ذلك 
نعمة من اهلل تعالى تستحق الشكر؟ هذا ما حصل من نبي اهلل سليمان� 
بعد أن فهم ما قالته النملة، فتعال إلى قصة سليمان � حني مّر على 
وادي النمل، واجعل منه قدوة لك في شكر اهلل تعالى على نعمه، قال اهلل 

تعالى: 

  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک      ک  
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   
ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې ى  ى  ائ  ائ  ەئ   

ەئ     وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئحئ   ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  

ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ
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  ہ
معناهاالكلمة

لغة الطير وكالمها. 
ُجِمَع.

ون عن التدافع. يحبسون وُيكفُّ
يكسرون أعضاءكم إذا وطئوكم باألقدام.

ألهمني ووفِّقني.

معـــاني الكلمـات

ضع الكلمة املناسبة أمام املعنى املناسب في اجلدول اآلتي:

موضوع اآلياتموضوع اآليات

قصة نبي اهلل سليمان � مع النمل والطير.

معناهاالكلمة
َفَقَد. بحث عن الشيء املفقود. 

ذهب.َبِقَي زمًنا.

أبصرت.أدركُت. 
سرير النوم.سرير امللك.

املطر.املخبوء الذي َيختفي عن اإلدراك والنظر.

 

ضع عالمة )✓( أمام املعنى املناسب:



130

﴿ڌ﴾ جمع ﴿   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ﴾ في مسيرة لهم﴿   ژ  ڑ﴾ 
فهم على كثرتهم لم يكونوا مهَملني، بل كان على كل جنس منهم من يكفهم ومينعهم من 

التدافع.
﴿ ک  ک      ک﴾ أشرفوا ﴿ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     

ڱ  ڱ  ڱ﴾ ال يطأّنكم سليمان وجنوده بأقدامهم فتهلكوا ﴿  ں  ں     ڻ﴾ 
وهم ال يعلمون بذلك ِلِصغركن. 

﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ﴾ أْلِهْمني ووّفقني ﴿   ہ  ھ     ھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ 

اجعلني في جملة عبادك الصاحلني، احشرني في زمرتهم، وأدخلني اجلنة معهم.
﴿   ۈ  ٴۇ﴾ واستعرض سليمان� الطير بحًثا عن املفقود منها ﴿  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
 ۉ﴾ أي: هل ستره عني ساتر فال أراه؟ ﴿  ې  ې  ې   ې﴾ أم أنه لم يكن من

 احلاضرين؟ ﴿  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ﴾ لعدم استئذانه، وحني تبني له أن الهدهد 
 كان غائًبا 

قال:﴿    وئ   وئ  ۇئ  ۇئ﴾ بحجة ظاهرة، فيها عذر لغيبته.
﴿ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾ فبقي الهدهد زمًنا يسيراً ثم حضر عند سليمان � ﴿ ېئ    ېئ  ېئ  
 ىئ  ىئ  ىئ﴾ أدركت من العلم ما لم تعلمه ﴿  ی  ی    ی ﴾ من مدينة سبأ بأرض اليمن

 ﴿ی  جئ﴾ بخبر خطير الشأن أنا على يقني منه. 
﴿   ٱ    ٻ  ٻ    ٻ﴾ حتكمهم ﴿ ٻ  پ  پ  پ ﴾ وأعطيت من كل 
شـيء مـن أسـباب الدنيـا التـي يحتاجهـا امللـوك ﴿ پ   ڀ  ڀ﴾ ولهـا سـرير عظيـم 

تفسير اآلياتتفسير اآليات
١9١9--١5١5
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القـدر، جتلـس عليـه إلدارة ملكهـا.  ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ﴾
ـن  ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ وحسَّ الشـمس معرضـني عـن عبـادة اهلل  يعبـدون 
لهـم الشـيطان أعمالهـم السـيئة التـي كانـوا يعملونهـا ﴿  ٹ  ٹ  ڤ﴾ فصرفهـم 
إلـى اهلل وتوحيـده وعبادتـه وحـده.  ﴿  ڤ  ڤ  ڤ﴾  بـاهلل وتوحيـده   عـن اإلميـان 
الشـيطان  لهـم  ـن  حسَّ ڃ﴾  ڃ   ڄ   ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ      ﴿
عبـادة الشـمس، لئـال يسـجدوا هلل الـذي ُيخـرج املخبوء املسـتور في السـماوات واألرض 
ون وما  مـن املطـر والنبـات وغيـر ذلـك ﴿  ڃ  ڃ  چ  چ  چ﴾ ويعلـم كل ما ُتسـرُّ

تظهـرون مـن األحـوال واألقـوال واألفعـال. 
﴿  ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ﴾ذلك الذي يعلم كل أموركم هو اهلل الذي ال معبود يستحق العبادة سواه  

﴿   ڍ  ڌ   ڌ﴾.

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. امللك ال يتمُّ من دون نظام، والنظام ال بدَّ له من َوَزَعة )أي: شرطة( ينظمونه، ويحفظونه.
2. ِعَظُم ملك سليمان �، فقد أوتي من اجلنود ما لم يؤته أحد من ملوك الدنيا.

ليدخلن  النملة تدعو صاحباتها  املخلوقات، فهذه  احلياة واحلرص عليها غريزة في كل  3. حب 
مساكنهن خوًفا أن يقعن حتت أرجل سليمان� وجنوده.

4. أدب النملة في االعتذار لسليمان � وجنوده، حيث نبهتهن على أنهم ال يقصدون إيذاءهن، 
. ألنهم ال يرونهن لِصَغِرهنَّ

5. من أفعال املسلم احلسنة الدعاء لنفسه باخلير، ومن ذلك أن يدعو لنفسه أن يكون من الشاكرين 
لِنَعِم اهلل عليه كما فعل سليمان� .

6. حزم سليمان � مع جنوده.
7. من متام رعاية الَمِلك لرعيته تفقدهم ومعرفة أحوالهم.

8. من متام العدل أال تكون العقوبة إال بعد ظهور البينة بوقوع الذنب.
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1. ُأِدمُي الشكر هلل تعالى بقلبي ولساني وجوارحي.
2. ال َألُوُم أحًدا حتى أعرف هل له عذر أم ال.

ُأَراِقُب اهلل تعالى الذي يعلم ما أخفيه وما أعلنه، فال أعصيه سبحانه   .3
وتعالى، ألنه يراني.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

لعون على ما لم ُيطلعهم اهلل عليه، وقد َخِفَي على سليمان � أمر  9. أن األنبياء ال يطَّ
سبأ في اليمن.

10. أن اهلل تعالى قد يعطي الكافر املْلك، وليس ذلك دلياًل على رضا اهلل تعالى عنه.
11. أن الشيطان يزين املعصية للناس كي يعصوا اهلل تعالى.

12.  أن اهلل تعالى يعلم كل شيء وال يخفى عليه مهما كان صغيًرا، واإلميان بذلك يوجب   
 للمسلم أموًرا، منها:

أ. مراقبة اهلل تعالى.

.......................................... ب. 
..

ج. ............................................

13. أن هلل تعالى عرًشا، وهو أعظم املخلوقات وأعالها، قال �: »فإذا سألتم اهلل  فسلوه الفردوس، 
ر أنهار اجلنَّة«.)4( فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة، وفوقه عرش الرحمن ومنه َتَفجَّ

)1( سورة األحزاب، اآلية )52(.  )2( سورة البقرة، اآلية )150(.
)4( أخرجه البخاري، رقم )7432(. )3( سورة احلشر، اآلية )7(. 
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س1: استخرج اآليات الدالة على املعاني التالية:التقويم
 أ . ال يتم امللك من دون نظام.

ب. حب احلياة غريزة في كل املخلوقات.
ج . فهم سليمان � لكالم النملة.

ُذكرا في  اهلل عليه موقفني جليلني  ِنَعم  � من  س2:  وقف سليمان 
اآليات السابقة، ما هما؟

س3: استدل من اآليات ما يدل على اآلتي:
     أ . أدب النملة في االعتذار لنبي اهلل سليمان � .

    ب. من أفعال املسلم احلسنة الدعاء للنفس وللوالدين باخلير.
س4:  اختر اإلجابة الصحيحة:

1. سليمان � :
ب. نبي فقط.          ج. ملك ونبي. أ. ملك فقط.  

2. كان سبب عدم رؤية سليمان � الهدهد:
 أ . وجود ساتر حال دون رؤيته.

ب. غياب الهدهد دون عذر.
ج . غياب الهدهد بعذر.

س5: استخرج من اآليات ما يدل على التالي: 
 أ . األنبياء ال يعلمون الغيب. 

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

د  . إثبات عرش اهلل تعالى. 

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

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



الوحدة التا�سعةالوحدة التا�سعة
�سورة الق�س�س

)n عناية اهلل مبو�سى(
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الدر�س احلادي ع�سر

تف�سري الآيات من )تف�سري الآيات من )٧٧ -  - ٩٩( من �سورة الق�س�س( من �سورة الق�س�س

من موضوعات السورة:من موضوعات السورة:

الثالث: قصة قارون. الثاني: دالئل التوحيد.    .n األول: قصة موسى

مدخلمدخل

سورة مكية وعدد آياتها ثمانية وثمانون وبدأت بذكر وعد اهلل ألم موسى n برجوعه رسوال 
منصورا ﴿ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  
ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ﴾ وختمت بذكر وعد اهلل لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص برجوعه منتصرا 

﴿   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ﴾ فوعد اهلل حق وصدق.
ونزلت سورة القصص والمسلمون في مكة قلة مستضعفة، وكانت القوة والهيمنة بيد 
المشركين، وقد القى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه منهم ألوانًا من العذاب والقتل والتسلط، 
وكانت حالهم مشابهة للظروف التي مر بها موسى n وقومه، حيث تسلط فرعون وقومه 
على بني اسرائيل بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم، فجاءت هذه السورة تسلية للرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

وأصحابه، وبيان العاقبة بنصر اهلل وانتشار دعوة االسالم في أرجاء المعمورة.
أنبياء بني إسرائيل، وقد ذكرت  القرآن، وهو أعظم  n من أعظم قصص  وقصة موسى 
قصصه في مواضع متعددة من كتاب اهلل؛ لما فيها من العبر والعظات التي تجعل المتأمل 
والمتدبر فيها يعلم عظمة القرآن، وبالغة اإلعجاز فيه؛ وسنة اهلل الماضية في الصراع بين 

الحق والباطل.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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.........................................................................................

موضوع اآلياتموضوع اآليات

�أخي الطالب: ضع من عندك موضوًعا مناسًبا لآليات.

معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
الوحي: اإلعالم بخفاء، وهو هنا اإللهام.

البحر.
مصدر سرور.

تمهيدتمهيد

كان فرعون قد رأى في المنام رؤيا ُفّسرت له بأن هالكه يكون على يد ولد يولد من بني إسرائيل، 
فأمر بقتل كل ولد ذكر يولد منهم، فنجى اهلل موسى n من القتل بما أوحاه إلى أمه أن تصنع به 

كما في اآليات اآلتية من سورة القصص، قال تعالى:

ڤ   ڤ       ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ    ٺ      ٺ      ٺ  
ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ      ڦ   ڦ     ڦڦ   ڤ    ڤ   
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ         چڇ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ  
ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  

ک    ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ
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تفسير اآلياتتفسير اآليات
99- - 77

خشيت  فـــإذا   ﴾ ﴿ قلبها  فــي  وقــذفــنــا  ألهمناها   ﴾ ﴿ 

﴾ فضعيه في البحر والمراد به نهرالنيل في مصر ﴿  عليه من فرعون أن يقتله   ﴿
إليك  ﴾ معيدوه  فراقه﴿ ﴾أي: على  الغرق﴿ أي: ال تخشي عليه من   ﴾

﴾ أي: من األنبياء المرسلين. ﴿

فجعلت أم موسى n ترضعه فترة من الزمن، فلما خشيت أن يكتشف أعوان فرعون أمرها، وضعت 
ابنها موسى n في تابوت، وأرسلته في البحر، ولكن الماء ذهب به إلى دار فرعون فأخذه أعوانه، 
وذهبوا به إليه، وكانت عنده امرأته آسية بنت مزاحم، فكان من خبره ما قصه اهلل تعالى في اآليات 

التالية:
دينهم   فــي  أي:   ﴾ ــون﴿ ــرعـ فـ أعــــوان  ــذه  أخــ أي:   ﴾ ﴿ 

﴿ المكروه  مــن  بــه  كفرهم  بسبب  ينالهم  لما  حــزن،  مصدر  ﴿چ﴾أي: 

﴾ إن فرعون ووزيره هامان وجنودهما كانوا عاصين آثمين.

﴾ أي: قالت لفرعون، وذلك أن اهلل ألقى محبته في قلبها حين رأته ﴿ ﴿
﴾ ﴿ ولك  لي  المولود مصدر سرور  هذا  أي:   ﴾

﴾ أي: وهم ال يدركون   أي: لعلنا نصيب منه خيًرا إذا َكُبَر، أو نجعله لنا  ولًدا ﴿
أن هالكهم على يديه.

نشاطنشاط      )إرادة اهلل تعالى فوق كل إرادة(.
   من خالل فهمك لآليات املشروحة استدل على صحة العبارة السابقة:
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. عناية اهلل تعالى بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وحمايته لهم من كيد الكائدين.
2. إذا أراد اهلل نجاة عبده سلَّمه من  المخاطر مهما أحاطت به، أو تمكن منه أعداؤه، فالواجب 

اللجوء إليه واالعتصام به دون غيره.
 n 3. إذا أراد اهلل تعالى بعبده خيًرا رعاه وحماه وهيأه للقيام بما أراد له من الخير، كما حصل لموسى

حيث تواله اهلل تعالى منذ أن كان رضيًعا.
4. اهلل سبحانه يملي للظالمين ويمهلهم، ولكنه ينتقم منهم إذا أصروا على باطلهم، كما حصل 

لفرعون وهامان وجنودهما حيث كذبوا بآيات اهلل ورسله.
5. الواجب على المسلم االمتثال ألمر اهلل تعالى، ولو شق ذلك على نفسه، فإن العاقبة الحسنة له 
، فكانت  بعد ذلك، كما حصل ألم موسى n حين امتثلت ألمر اهلل تعالى بإلقاء ابنها في اليمِّ

العاقبة أن جعله اهلل نبًيا من الصالحين.
6. في اآليات خبر غيبي ال يعلمه الرسول � إال من الوحي، وهو الخبر عن موسى n، ولما أخبر 

به النبي � لم يعترض عليه اليهود، فدل ذلك على صدق النبي � وما جاء به من القرآن.

 ال َأَخاُف إال اهلل تعالى وال أرجو غيره.

س1: ما نوع الوحي الذي أوحاه اهلل تعالى ألم موسى n؟
 س2: ما املراد باليمِّ الذي أمر اهلل تعالى أم موسى n بإلقائه فيه؟

س3: ما اسم امرأة فرعون؟
وقرة عني المرأته،  لفرعون،  ا وحزًنا  عدّوً  n س4: كان موسى 

استنتج سبب ذلك.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم
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الدر�س الثاين ع�سر

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )١0١0--١4١4( من �سورة الق�س�س( من �سورة الق�س�س

ملا ذكر اهلل تعالى في اآليات السابقة أمره ألم موسى n بوضعه في التابوت 
وما وعدها به من إرجاعه إليها وجعله من املرسلني، ذكر اهلل تعالى في اآليات 

اآلتية حتقيق وعده ذلك،  فقال تعالى:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تمهيدتمهيد
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معناهاالكلمة
خالًيا.

اتبعي أثره.

معـاني الكلمــات

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

موضوع اآلياتموضوع اآليات

�أخي الطالب: ضع من عندك موضوًعا مناسًبا لآليات.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
١4١4--١0١0  

﴾ وأصبح قلب أم موسى خالًيا من كل شيء إال من ذكر موسى� ﴿ 

﴾ لوال أن  ﴾ أي:إنها قاربت أن ُتظهر أنه ابنها ﴿ ﴿

﴾ أي:  الموقنين بوعد اهلل. ثبَّتناها فصبرت ولم ُتْبد به ﴿
﴾ وقالت أم موسى ألخت موسى حين ألقته في اليم: اتبعي أثر موسى  ﴿

﴾ أي: فتبعت أثره فأبصرته عن ُبعد ﴿ واعرفي خبره وما الذي صار له ﴿
﴾ وقوم فرعون ال يعرفون أنها أخته وأنها تتبع أثره. 

﴾ أي:من قبل أن نرّده  ﴾ أي: ومنعنا موسى أن يرضع من المرضعات ﴿ ﴿

﴾ يحسنون  ﴾ فقالت أخته: هل أرشدكم ﴿ إلى أمه ﴿
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

)2(  أخرجه البخاري، رقم )3230(، وأخرجه مسلم، رقم )2431(. )1( سورة البقرة، اآلية )269(.   

﴾ وهم يتعاهدونه مشفقين عليه، فأجابوها إلى ذلك، وقبلوا  تربيته وإرضاعه ﴿
عرضها.

﴾ أي:على فراقه  ﴾أي: ُتسر بلقاء ولدها موسى ﴿ ﴿

﴾ أي: واقع ه إليها، وجعله من المرسلين ﴿ ﴾ أي: ما وعدها به من ردِّ ﴿ 

﴾ ولكن أكثر المشركين ال يعلمون أن وعد اهلل حق.  ال محالة﴿  
﴿ قوته  واكتملت  ﴾أي:  ﴿ الشباب  مرحلة  إلى  وصل  أي:    ﴾ ﴿ 

﴾ وكما جزينا  ﴿ الدين  العقل واحلكمة والفقه في  ﴾أي: أعطيناه 

موسى على طاعته وإحسانه نجزي َمن أحسن ِمن عبادنا. 

1. ضعف اإلنسان وحاجته إلى تثبيت اهلل تعالى عند الشدائد والكروب.
ات من اإليمان. 2. الثبات والصبر عند الملمَّ

3. تهيئة اهلل تعالى األسباب لعودة موسى إلى أمه، حيث منعه الرضاعة من النساء، ليكون ذلك 
سبًبا لطيًفا لعودته إلى أمه دون أن يشعر أحد بأنها أمه، فسبحانه اللطيف الخبير.

4. مشروعية تعاطي األسباب التي تجلب السرور وتزيل األحزان.
الصالح  العمل  إلى  لإلنسان  دافع  وذلك  يتخلف،  ال  حق  وأنه  اهلل،  بوعد  التصديق  وجوب   .5

تصديًقا بوعده سبحانه، حيث وعد عباده الصالحين بالفوز برضوانه والنصر على أعدائه.
6. اإلحسان في طاعة اهلل وعبادته سبب لنيل الحكمة والعلم، وقد قال اهلل تعالى:

)1(.﴾ ﴿

٧. آسية امرأة فرعون هي: آسية بنت مزاحم الذي كان ملك مصر في زمن يوسف.
وعندما دعا موسى n إلى توحيد اهلل تعالى آمنت به وصدقته، قال فيها النبي �: »كمل من 

الرجال كثير ولم يكمل من النساء إال آسية امرأة فرعون، ومرمي بنت عمران، وإن فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«)2(. 
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اهلل  توفيق  إلى  اإلنسان  دليل على شدة حاجة  اآليات  في  س1: 
ح ذلك. تعالى وتثبيته، وضِّ

 س2: من خالل شرح اآليات استخرج معاني الكلمات التالية:
كادت: .............. . ............

تبدي:.............. . ............
عن ُجُنب:.............. . ............

يشعرون:.............. . ............
رددناه: .............. . ............

ص -بعبارة مختصرة- قصة إرجاع موسى� إلى أمه. س3: لخِّ

التقويم



الوحدة العا�شرةالوحدة العا�شرة
�سورة الق�س�س

) ق�سة قارون(
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الدر�س الثالث ع�شر

تف�صري الآيات )تف�صري الآيات )7676 -  - 7878( من �صورة الق�ص�ص( من �صورة الق�ص�ص

القرآن الكرمي في  إليها  للطغيان والضالل عن احلق أسباب كثيرة أشار 
في  قــارون  قصة  تأّمل  ثم  األسباب،  هذه  بعض  اذكر  متفرقة،  مواضع 
قارون  السبب في ضالل  األسباب كان  تلك  أّي  ـن  وبّيّ اآلتية،  اآليات 

وبغيه. قال اهلل تعالى:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تمهيدتمهيد
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موضوع اآلياتموضوع اآليات

طغيان قارون.

معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
جتاوز احلّد.

جمع كنز، وهو املال املدخر.
لتثقل.

اجلماعة.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
7878- - 7676

﴾ عمران﴿ بــن  مــوســى  اهلل  نبي  عشيرة  ﴾أي:من  ﴿ 
 ﴾ ر والتجبر عليهم ﴿ ه في التكبُّ فتجاوز حدَّ
وأعطيناه من األموال الكثيرة ما إن مفاتيح خزائنها  لتثقل الجماعة من الرجال األشداء وتميل بهم 
﴾ البطرين  ﴾ أي: فرح َبَطر وَأَشر ﴿   إذا حملوها لثقلها ﴿
﴾ واطلب فيما أعطاك اهلل من المال ثواب اآلخرة،  األشرين. ﴿

﴿ رضاه  في  وتنفقه  عليك،  به  أنعم   ما  على  اهلل  بشكر  تقوم  بأن  وذلك 
﴾ وأحسن ﴿ الدنيا  بالحالل في  التمتع  تترك حظك من  ﴾ وال 
﴾ أي: وال تلتمس بأموالك   إلى الناس بالصدقة كما أحسن اهلل إليك بالغنى ﴿

﴿  .﴾ ﴿ بالمعاصي  والعمل  الناس  على  بالبغي  األرض  في  اإلفساد 
﴾ أي:  علمه اهلل مني، فرضي بذلك عني، وفضلني بهذا المال عليكم، أو على 

علم مني بوجوه المكاسب والتجارات﴿
﴾ أولم يعلم قارون أن اهلل أهلك من األمم الخالية قبله من كان أقوى منه وأكثر 
ذنوبهم  عن  العصاة  المجرمون  ُيسأل  وال  أي:   ﴾ ﴿ للمال؟  جمًعا 

سؤال عتاب واستعالم، وإن كانوا يسألون سؤال تقريع وتوبيخ.
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات
1. التحذير من البغي والعدوان والتكبر عن الحق أو على الخلق.

2. كثرة المال ليست سبًبا حقيًقا للسعادة، إال لمن استعان بماله على طاعة اهلل، ولم يستكبر على خلق اهلل.
3. الفرح بالدنيا مع اإلعراض عن اهلل سبب لبغض اهلل تعالى ومقته.

4. الفرح أنواع: فرح بحصول أمر محبوب، وذلك ال شيء على اإلنسان فيه، وفرح يلحقه البطر والتكبر على 
الناس، وذلك مذموم  ال يحبه اهلل.

5. الحث على السعي لآلخرة، وعدم االنشغال عنها بالدنيا.
ه، ألنها الحياة الحقيقة الدائمة،  6. التوازن وترتيب األولويات في حياة المسلم أمر مطلوب، فتكون اآلخرة همَّ

ولكنه ال يعرض عن الدنيا بالكلية فيكون عالة على الناس.
7. اإلعراض عن اهلل تعالى والعمل بالمعاصي إفساد في األرض ال يحبه اهلل تعالى وال يحب أهله.

8. كثرة المال ليست دلياًل على صحة منهج اإلنسان، وال على رضا اهلل تعالى عنه، إذا كان باغًيا عاصًيا هلل 
تعالى، ولذلك أهلك اهلل تعالى كثيًرا من أصحاب األموال الطائلة، لما كذبوا بآيات اهلل تعالى ورسله.

9. مشروعية الفرح بطاعة اهلل عز وجل.

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

َأْشُكُر اهلل تعالى على نعمة المال وأستعمله فيما يقربني إليه سبحانه.

ح ذلك. س1: هل كل فرح مذموم؟ وضِّ
س2: فعل املعاصي إفساد في األرض، ما اآلية الدالة على ذلك؟

 .﴾ ر قوله تعالى: ﴿ س3: فسِّ
س4: هل كان قارون من الفراعنة أم من بني إسرائيل؟ وما الدليل 

على ذلك؟

التقويم

آثار سلوكيةآثار سلوكية

اآلية  ﴾، في ضوء هذه  تعالى: ﴿  قال  نشاطنشاط   
مثِّل ألعمال صاحلة يبتغي بها من آتاه اهلل ماًل الداَر اآلخرة.
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الدر�س الرابع ع�شر

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٧٩٧٩ -  - 8٢8٢( من �سورة الق�س�س( من �سورة الق�س�س

 لم يستجب قارون لنصيحة قومه، وأصرَّ على بغيه وإفساده، وجحد نعمة 
اهلل عليه، فعاجله اهلل تعالى بالعقوبة ليكون عبرة لغيره، وهذه العقوبة هي ما 

تتحدث عنه اآليات التالية، قال اهلل تعالى: 

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تمهيدتمهيد
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موضوع اآلياتموضوع اآليات

معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

نصيب.
ألم تَر أّن.

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

ضع موضوًعا مناسًبا لآليات مستفيًدا من الكلمات التالية:
 )قارون، عاقبة، طغيان(.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
8٢8٢- - 7979

﴾ فخرج قارون على قومه، وهو في كامل زينته ﴿   ﴿
﴾ أي: ياليتنا  ﴾ أي: قال الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا وزينتها ﴿
وافر من  لذو نصيب  إنه   ﴾ ﴿ والزينة  األموال  قارون من  ُأعطي  ما   ُأعطينا مثل 

﴾ وهم أحبار بني إسرائيل ﴿ الدنيا. ﴿
﴿ الدنيا  الثواب لمن أطاعه أفضُل مما ُأعطي قارون من  ﴾أي: ما عند اهلل من 

﴾وال يؤتي الجنة إال الصابرون على طاعة اهلل وعن شهوات الدنيا. 
﴾من جماعة﴿ ﴾ أي: غيبناه وداره في األرض﴿ ﴿

﴾ أي: وما كان من الممتنعين مما  ﴾ أي:  يدفعون عنه عذاب اهلل ﴿
﴾ أي: صار الذين كانوا يتمنون أن يكونوا في مثل ما  نـزل بـه  ﴿
﴾ألم تر أن  ﴾أي: متندمين على هذا التمني ﴿ كان عليه من الغنى وكثرة المال  ﴿
﴾ أي: ويضيِّقه على من يشاء بعدله وحكمته  ﴾يوسعه﴿ اهلل ﴿

﴾أي: كما خسف بقارون ﴿ ﴾ لوال أن تفضل اهلل علينا ﴿ ﴿
﴾ أي: ال يفوزون بمطلب من مطالبهم. 
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

س1: في ضوء فهمك آليات الدرس ما سبب السعادة احلقيقية؟
س2: إمنا ُينال ما عند اهلل تعالى من األجر والثواب بالصبر على 

الطاعة والعمل الصالح، ما اآلية الدالة على ذلك؟
س3: عاقب اهلل تعالى قارون بعقوبة عظيمة في الدنيا قبل اآلخرة، 

فما هذه العقوبة؟ وما سببها؟
س4: ما أثر عقوبة اهلل لقارون على قومه؟

)1( سورة الزمر، اآلية )15(.

1. التعلق بالدنيا سبب الفتتان القلب، والضالل عن الحق، ولذلك تمنى الذي يريدون الدنيا من 
قوم موسى أن يكون لهم مثل ما لقارون، وظنوا أنه محظوظ، ولم يفطنوا إلى أن ذلك إنما هو 

متاع زائل ابتلي به هذا المعرض عن اهلل، وأنه ال حظَّ مع الكفر باهلل.
2. بيان فضل العلم باهلل تعالى وشريعته ومنزلة العلماء به، كما يظهر ذلك من موقفهم من قارون 
وعدم التفاتهم  إلى ثروته من جهة، ومن إرشادهم لقومهم وداللتهم على الخير من جهة أخرى.

3. مّنة اهلل تعالى على بني إسرائيل، حيث أحل عقوبته بقارون حين أعرض عن الحق وبغى في 
األرض، مما كان فيه عبرة لهم، وسبب لتوبتهم حتى ال يحل بهم سخطه وعقابه.

4. الرزق بيد اهلل تعالى يبسطه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء وفق ما تقتضيه حكمته، وابتالء 
وامتحان لخلقه، وليس دلياًل على خيرية صاحبه أو رضا اهلل عنه.

5. الفالح إنما هو لمن أطاع اهلل، وليس لمن عصاه مهما ُبِسَطْت له الدنيا، ألنها متاع زائل والعبرة 
بما يكون في اآلخرة، ألنها الحياة الدائمة، ولهذا قال تعالى:﴿ 

)1( .﴾

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم

َأْحِرُص على طلب العلم ألنه النور الذي أبصر به.

في  زمالئك  مع  بالتعاون  تعالى،  اهلل  عند  عظيمة  ومنزلة  فضل  الثقات  والعلماء  للعلم  نشاطنشاط   
املجموعة دلِّل على فضل العلم وفضل العلماء، ثم اذكر ثالث وسائل نافعة لطلب العلم.
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الدر�س اخلام�س ع�شر

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )8383 -  - 8484( من �سورة الق�س�س( من �سورة الق�س�س

تأّمل في حال الدنيا وفي حال اآلخرة، ثم أجر مقارنة بيـنهما، مستنتًجا من 
ذلك أيهما أولى بأن يحرص عليه اإلنسان.

موضوع اآلياتموضوع اآليات

معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
جتبًرا.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدار اآلخرة والجزاء على األعمال.

تمهيدتمهيد
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. التحذير من التجبر والتكبر واالستطالة على الناس، والعمل بالمعاصي، وبيان أن ذلك من الفساد 
في األرض.

2. بيان أن العاقبة الحسنة وهي الجنة ألهل اإليمان والتقوى.
3. بيان فضل اهلل تعالى ورحمته بعباده حيث ضاعف لهم الحسنات، ولم يضاعف عليهم السيئات.

4. لقد اهتم اإلسالم بقضية املكافأة على العمل الصالح والعمل املثمر، وفي ذلك يقول اهلل تعالى: 
يرويه  فيما   � اهلل  رســول  عن  عباس   ابن  وعن   ،)1(  ﴾  ﴿
عن ربه عز وجل أنه قال:»إن اهلل كتب احلسنات والسيئات، ثم بّي ذلك، فمن هّم بحسنة فلم 
يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة. وإن هّم بها فعملها كتبها اهلل عز وجل عنده عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هّم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة. 
وإن هّم بها فعملها كتبها اهلل سيئة واحدة« )2(. فاملكافآت التي ينالها اإلنسان عند إجنازه أمًرا ما 
حتفزه على عمل أشياء أخرى إيجابية، فالتعزيز اإليجابي يقوي السلوك، ويزيد من احتمالية  تكرار 

السلوك اإليجابي مرة أخرى.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
8484- - 8383

﴾ تجبًرا وتكبًرا ﴾أي: نجعل نعيمها ﴿ ﴿ 

والخاتمة  أي:   ﴾ ﴿ بالمعاصي  وعماًل  للناس  ظلًما  وال  األرض﴿ۇئ  ۆئ﴾  في   
الحسنة، والنهاية السعيدة في الجنة إنما هي لمن اتقى اهلل سبحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
﴾ من جاء يوم القيامة  باألعمال الصالحة، فله خير منها بالفوز بالجنة  ﴿

﴾ ومن جاء باألعمال  ﴿

السيئة، فال يجازى إال بقدر ما عمل.

)2( أخرجه البخاري، رقم )6216(، وأخرجه مسلم، رقم )131(. )1( سورة األنعام، اآلية )160(. 
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س1: ما املراد بالعلو في األرض؟
س2: عرِّف التقوى.

س3: يعامل اهلل تعالى عباده الطائعي بالفضل، وعباده العاصي 
بالعدل، من خالل فهمك لآليات وّضح ذلك.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم

َأْسَتْكِثُر من الحسنات وأبتعد عن السيئات.

نشاطنشاط  األعمال احلسنة على نوعني: أعمال حسنة نفعها قاصر على اإلنسان، 
مثِّل  املجموعة  في  زمالئك  مع  بالشتراك   ، متعدٍّ نفعها  حسنة  وأعمال 

لكل نوع بثالثة أمثلة.



مته
� ب�أ

ول 
ر�س

ة ال
عن�ي

دة 
وح

ث�لًث�: ث�لًث�: احلديثاحلديث
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رقم م
رقم طرف احلديثاحلديث

ال�سفحة

١6٣» األ اأدلكم على ما يمحو اهلل به الخطايا... «١٤

١75» ما من م�سلم ي�ساك �سوكًة... «٢8

١85» ما من عبد يقول في �سباح... «٣١١

١9٢» كان ر�سول اهلل � اإذا ان�سرف... «٤١٤

وء... «5١7 ٢٠٠» مثل الجلي�س ال�سالح وال�سَّ

االأحاديث املطلوب حفظهااالأحاديث املطلوب حفظها



155

مته
� ب�أ

ول 
ر�س

ة ال
عن�ي

دة 
وح

 الـوحـدة الأولـى الـوحـدة الأولـى
ِته مَّ ِته ِب�أُ مَّ عن�ية الر�سول عن�ية الر�سول �� ِب�أُ

قال اهلل تعالى:﴿ 
.﴾      

رسول اهلل � هو أزكى البشرية وأكمُل اخللق في علمه وعبادته وُخلقه وتعامله فهو القدوُة واألسُوة وهو الرحمُة 
َتُه وتوقيَرُه وحتكيَم شرِعه. املهداُة، افترض اهلُل علينا اإلمياَن به وأوجب طاعَتُه ومحبَّ

ويتبني لك أخي الطالب ِحْرُص النبيِّ � على هداية أمته وتعليِمهم مع معرفة بعض أخالقه
وشمائله � من خالل الوحدة اآلتية )وحدة عناية الرسول � بأمته(.

تمهيدتمهيد

)1( سورة التوبة آية  128.



)1( أخرجه البخاري: برقم7283، ومسلم: برقم 156.2283
)2( أخرجه البخاري: برقم:6483، ومسلم: برقم 2284

عن    األشعري  موسى  أبــي  عن   ١١
النبي � أنه قال: »إِنَّما َمَثِلي َوَمَثُل َما َبَعَثِني اهللُ ِبِه َكَمَثِل َرُجٍل َأَتى 

َجاَء َفَأَطاَعُه  ِذيُر اْلُعْرَياُن َفالنَّ َقْوًما َفَقاَل: َيا َقْوِم إِنِّي َرَأْيُت اْلَجْيَش ِبَعْيَنيَّ َوإِنِّي َأَنا النَّ
َبْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َفَأْصَبُحوا َمَكاَنُهْم  َطاِئَفٌة ِمْن َقْوِمِه َفَأْدَلُجوا َفاْنَطَلُقوا َعَلى َمَهِلِهْم َفَنَجْوا، َوَكذَّ

َحُهْم اْلَجْيُش َفَأْهَلَكُهْم َواْجَتاَحُهْم، َفَذِلَك َمَثُل َمْن َأَطاَعِني َفاتََّبَع َما ِجْئُت ِبِه، َوَمَثُل َمْن َعَصاِني  َفَصبَّ
)1(.» َب ِبَما ِجْئُت ِبِه ِمْن اْلَحقِّ َوَكذَّ

ا  اِس َكَمَثِل َرُجٍل اْسَتْوَقَد َناًرا َفَلمَّ ٢٢ عن أبي هريرة  أنه سمع رسول اهلل � يقول: »إِنََّما َمَثِلي َوَمَثُل النَّ
اِر َيَقْعَن ِفيَها َفَجَعَل َيْنِزُعُهنَّ َوَيْغِلْبَنُه َفَيْقَتِحْمَن  َوابُّ الَِّتي َتَقُع ِفي النَّ َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َجَعَل اْلَفَراُش َوَهِذِه الدَّ

ُموَن ِفيَها«)2(. اِر َوَأْنُتْم َتَقحَّ ِفيَها َفَأَنا آُخُذ ِبُحَجِزُكْم َعْن النَّ

أول أولالدر�س ال الدر�س ال

ِحْر�ُس النبيِّ ِحْر�ُس النبيِّ � على هداية اأمته على هداية اأمته

تأمل هذه الصورة واربط بينها وبني موضوع احلديثني.
..................................................................

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

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تمهيدتمهيد
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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 

أشعل.استوقد
يقعن فيها.فيقتحمن فيها

احُلَجز: جمع ُحْجزة وهي َمْعِقُد اإلزار.بحجزكم

مـعـ�ين مـعـ�ين 
الكلم�تالكلم�ت

  اأبو مو�سى االأ�سعرياأبو مو�سى االأ�سعري
هو الصحابي الجليل عبداهلل بن قيس األشعري، دعا له الرسول � فقال: »اللهم اغفر لعبداهلل بن قيس 
ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخاًل كريًما«)1(، غزا وجاهد مع النبي �، وواله النبي � هو ومعاًذا على 
القضاء في َزبيد وَعَدن، وشهد فتوح الشام، استعمله عمر  على إمرة البصرة وهو الذي فتح مدينتي 
مـن  مـزمـاًرا  »ُأْعِطـَي   :� الرسول  عـنه  قـال  القـرآن،  بتـالوة  الصوت  كـان حسـَن  )األهواز وأصبهـان(، 

مـزامـيــر آل داود« )2(.

التعريفالتعريف
ب�لراويب�لراوي

التعريفالتعريف
ب�لراويب�لراوي

  اأبو هريرة الدو�سياأبو هريرة الدو�سي
ة كان يحملها. أسلم  هو الصحابي الجليل عبدالرحمن بن صخر الدوسي، ُيكنى بأبي هريرة، لِهرَّ
سنة سبع من الهجرة عام خيبر، ويعد أبو هريرة  حافظ األمة، فعنه قال: قلت: يا رسول اهلل إني ألسمع 
ه إلى صدرك فضممته  منك حديًثا كثيًرا أنساه، فقال رسول اهلل �: »ابسط رداَءك فبسطُته ثم قال: ُضمَّ
فما أنسيت حديًثا بعد«.)3( وهو أكثر الصحابة حديًثا، وبلغت مروياته )5374( حديًثا، ومن عبادته أنه 
كان هو وامرأُته وخادُمه يقسمون الليل أثالًثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وكان يصوم االثنين والخميس. 

مات  سنة )57هـ( بالمدينة.

)2( أخرجه البخاري: برقم 5048. ومسلم: برقم793. )1( أخرجه البخاري: برقم 2884. ومسلم: برقم 2498. 
)3( أخرجه البخاري: برقم 119.
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1- قدوتنا رسول اهلل � كان حريًصا على دعوة الناس إلى اخلير، وحتذيرهم من الشر.
2- تصديق الرسول �، وطاعته واالستقامة على دينه واالقتداء به، هو سبيل النجاة في الدنيا واآلخرة.

3- عصيان الرسول � عالمة سوء، وسبب للخسارة والندم.
4- ليكن قدوَتك نبيُّك محمٌد � في الدعوة إلى اخلير، بأخالقه، وحسن تعامله، وبذله للنصيحة.

في  الناس  تعالى وحال  اهلل  إلى  بالدعوة  قيامه  في  حالُه  فيهما  يبنيِّ  احلديثني  في هذين  مثلني   � قد ضرب   -5
االستجابة له، فيقول:

رهم قدوم جيش غاٍز لهم فانقسم قومه إلى فريقني: أ -في األول: إنه كحال رجل جاء قومه يحذِّ
قه وأطاعه، وانطلق من أول الليل هارًبا من هذا العدو فنجا من الهالك. - فريق َصدَّ

ب وتهاون، ولم يهرب من العدو فهجم عليهم اجليش في الصباح، وقضى عليهم. - وفريق َكذَّ
ب -في الثاني: إنه كحال رجل أوقد ناًرا، فجاءت الفراش تقتحم النار وتقع فيها، وهذا الرجل يسعى إلبعاد الفراش 
من الوقوع في النار، وهكذا الرسول � وجد الناس في الكفر واملعصية، فدعاهم إلى التوحيد والطاعة؛ طلًبا لنجاتهم 

من عذاب اآلخرة.

من مع�ين احلديث من مع�ين احلديث 
واإر�ســ�داتـهواإر�ســ�داتـه

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

�سلوكية �سلوكيةتطبيق�ت  تطبيق�ت 

لماذا قال النبي �: لأبي مو�شى الأ�شعري  »لقد اأُوتيَت مزماًرا من مزامير اآل داود«؟نشاط
..............................................................................................................................



159

مته
� ب�أ

ول 
ر�س

ة ال
عن�ي

دة 
وح

ه النبيُّ � َنْفَسه في احلديثني؟ وعالَم يدل ذلك؟ ١١�س�س بـَِم شبَّ

.p سِل َة الرُّ ٢٢�س�س في ضوء دراستك للحديثني استنبط َمهمَّ

٣٣�س�س بنيِّ موقَف الناِس من دعوة الرسول �.

٤٤�س�س ما احلقوق الواجبة للنبي �؟

. 55�س�س مب اشُتِهر أبو ُهريرة

التقـويـم
التقـويـم
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٣٣ ِقيَل لسلماَن الفارسيِّ  َقْد 

ُكْم � ُكلَّ َشْيٍء حتى اخِلراءة، َقاَل:  َمُكْم َنِبيُّ َعلَّ
َأَجْل َلَقْد َنَهاَنا َأْن َنْسَتْقِبَل اْلِقْبَلَة ِلَغاِئٍط َأْو َبْوٍل َأْو َأْن 

َنْسَتْنِجَي ِباْلَيِمنِي َأْو َأْن َنْسَتْنِجَي ِبَأَقلَّ ِمْن َثاَلَثِة َأْحَجاٍر َأْو 
َأْن َنْسَتْنِجَي ِبَرِجيٍع َأْو ِبَعْظٍم )1(.

)1( أخرجه مسلم:كتاب الطهارة، باب االستطابة، برقم:262.

مبا  ره  ُتَذكِّ والدته  فأخذت  السفر،  أحمُد  أراد 
يناسب أن يأخذ معه من أمتعٍة ولوازَم، ثم أخذت 
ُتْسدي له النصائح، وتنبهه على تفاصيِل ما ميكن 

أن يعرض له من مواقف.
ما َداِفُع والدة أحمَد في تعليِم أحمَد وتذكيِره 

وتنبيِهه وذكر تفاصيل املواقف؟
......................................................

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

ا وحرًصا على أمته من  لقد كان رسول اهلل � أشدَّ ُحّبً
والدة أحمَد على أحمَد فكان � يعلِّمهم ُكلَّ شيء.

  سلمان الفار�سي�سلمان الفار�سي�
ثم  ار،  يعبدالنَّ أي  ا؛  كان مجوسّيً وقد  فارس،  بالد  من   ،الفارسي عبداهلل سلمان  أبو  هو 
انتقل بعد ذلك إلى اإلسالم بعد أن هداه اهلل تعالى إلى الحّق والرشاد، شهد الخندق وما بعدها من 
الغزوات مع رسول اهلل �، وهو الذي أشار على النبي � بحفر اخلندق، صحب النبي � وخدمه 

وحّدث عنه، وكان رجاًل قوّيًا، مات سنة أربع وثالثني.
التعريفالتعريف
ب�لراويب�لراوي

الدر�س الث�ينالدر�س الث�ين

تمهيدتمهيد

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ِحْر�ُس النبيِّ ِحْر�ُس النبيِّ � على تعليم اأمته على تعليم اأمته
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1- حبيبنا محمد � قد حرص على بيان كل خير حتتاجه أمته، وحذر من كل شر قد يضر بأمته، فما مات إال وقد 
أكمل اهلل به الدين، وختم به الرسالة.

2- املسلـم يتعبداهلل في كـل أحواله في صالته، وصومه، وكالمه، وصمته، ونومه واستيقاظه، وأكله وشربه، وعند 
قضاء حاجته.

3- من التعبد هلل في الصالة: اإلخالُص فيها واتباُع َهْدِي النبيِّ �، ومن التعبد هلل في األكل والشرب: 
 ............................................،..................................................     

4- من اآلداب الشرعية عند قضاء احلاجة: عدُم استقباِل القبلة أو استدباِرها،........................................،
.....................................      

5- عدُم استقبالك أو استدبارك القبلة عند قضاء احلاجة دليٌل على................................ 
6- األمُر باالستنجاء دليُل حرص اإلسالم على............................................

من مع�ين احلديث من مع�ين احلديث 
واإر�ســ�داتـهواإر�ســ�داتـه

معناهاالكلمة 

َراءَة( بكسر اخلاء، اسم لهيئة احلدث )أي أدب التخلي، اخِلراءة )اخْلِ
والقعود لقضاء احلاجة(.

روث البهائم وهو فضالتها.رجيع

مـعـ�ين مـعـ�ين 
الكلم�تالكلم�ت

االستنجاء: تنظيف اخلارج من السبيلني عن مخرجه باملاء.م�سطلح�تم�سطلح�ت

بالتعاون مع مجموعتك، اكتب عن داللة الحديث على كمال الشريعة اإلسالمية.نشاط
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التقـويـم
التقـويـم

١١�س�س ما مقصُد الرجل حينما سأل سلماَن  عن تعليم النبي � ألصحابه كل شيء؟

٢٢�س�س ما احلكمُة من النهي عن االستنجاء بأقلَّ من ثالثة أحجار؟

. ٣٣�س�س اذكر صفتني من الصفات التي متيز بها سلماُن 

: يا فارسيُّ تعال فاحمل فحمله سلمان  وسار  ٤٤�س�س اشترى رجل َعَلًفا لفرسه فقال لسلمان 

الرجل أمامه فجعل الناس يسلمون على سلمان، فقال: من هذا؟ قالوا: سلمان، فقال: واهلل ما 
: ال، إني أحتسب مبا صنعت خصااًل ثالًثا،... ما هذه اخلصال؟ عرفتك، أعفني فقال سلمان 

�سلوكية �سلوكيةتطبيق�ت  تطبيق�ت 

 أتعبداهلل في جميع أحوالي.
 أحرص على اإلنقاء عند االستنجاء. 
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الدر�س الث�لثالدر�س الث�لث

)1( أخرجه مسلم: كتاب: الطهارة، باب: فضل إسباغ الوضوء على املكاره، برقم 251.

معناهاالكلمة 

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

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

مـعـ�ين مـعـ�ين 
الكلم�تالكلم�ت

ــرة  أن  ــري ٤٤ عـــــن أبـــي ه

اهللُ  َيُْحو  َما  َعَلى  َأُدلُُّكْم  قــال:»َأاَل   � اهلل  رسول 
اهلِل  َرُسوَل  َيا  َبَلى  َقاُلوا:  َرَجاِت؟  الدَّ ِبِه  َوَيْرَفُع  َطاَيا  اخْلَ ِبِه 

ِإَلى امْلََساِجِد  َطا  ِإْسَباُغ اْلُوُضوِء َعَلى امْلََكاِرِه َوَكْثَرُة اخْلُ َقاَل: 
َباُط« )1(. اَلِة َفَذِلُكْم الرِّ اَلِة َبْعَد الصَّ َواْنِتَظاُر الصَّ

ر ذنوبه؟ وكيف يزيد من حسناته بأعمال يسيرة؟  من خالل الصورة كيف يستطيع املسلم أن يكفِّ

سبق التعريف به في الدرس األول. ::  اأبو هريرة الدو�سياأبو هريرة الدو�سي

الّرباط يأتي مبعنيني: م�سطلح�تم�سطلح�ت
أجوائها  وحراسة  البالد  على حدود  الرباط  ومنه  احلدود  وحماية  العدو  لردع  االستعداد   -1
ومراقبتها بأنظمة الطيران والدفاع اجلوي، ويدخل في ذلك عمل رجال األمن الذين يقومون 

على أمن الناس وحراستهم.
2- مالزمة املسجد النتظار الصالة، وهو املراد في هذا احلديث.

تمهيدتمهيد

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa �سفقة النبيِّ �سفقة النبيِّ � على تعليم اأمته على تعليم اأمته
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ر سيئـاِتـك ويـرفع درجـاِتك،  1- إن فضَل اهلل واسٌع وخيَرُه كثيٌر وقـد جعل لـك مـن األعمـال اليسيـرة ما ُيَكـفِّ
ومنها ما يأتي:

أ- أن حترص على إمتام وضوئك وإكماِله، مثل: غسل العضو ثالَث مرات، واملبالغة في املضمضة واالستنشاق 
لغير الصائم، وتخليل ما بني األصابع جيداً، وبخاصة عند وجود مشقة في ذلك مثل شّدة البرد.

ب - أن تداوم على أداء الصالة جماعة في املسجد، وأن ال تسرع في مشيك إلى املسجد.
ر للصالة بعد سماعك األذان، وجتلس في املسجد بعد انتهاء  ج - أن حترص على الصالة وانتظارها؛ فتبكِّ

الصالة املفروضة منتظًرا الصالة التي تليها، تقرأ القرآن وتذكر اهلل وتستمع الذكر.
ر عند ذهابه للصالة، أو يستعجل في اخلروج من املسجد  2- الذي اليحسن وضوءه وال ُيطبِّق السنة، أو يتأخَّ

بعد انتهاء الصالة مباشرة، ُيَفرِّط في خير كثير وأجر عظيم.
3- املواظبُة على الصالة والـُمْكُث في املسجد النتظار الصالة التي تليها كاملرابطة في سبيل اهلل.

4- رحمُة اهلل بعباده حيث َرتََّب األجَر العظيَم على العمل القليل.

من مع�ين احلديث من مع�ين احلديث 
واإر�ســ�داتـهواإر�ســ�داتـه

�سلوكية �سلوكيةتطبيق�ت  تطبيق�ت 

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.

عالم تدل زيادُة األجر في الوضوء عند المشقة كالبرد والمرض؟نشاط

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

..............................................................................................................................
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مته
� ب�أ

ول 
ر�س

ة ال
عن�ي

دة 
وح

١١�س�س بنيِّ العالقة بني قولِه �: »وانتظار الصالة بعد الصالة« وقولِه � في حديث السبعة الذين يظّلهم اهلل 

في ظله: »ورجل قلبه معلَّق باملساجد«.)1(

( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة )×( أمام اجلملة غير الصحيحة: ٢٢�س�س 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.     )  (
جـ - ُيعدُّ أبو هريرة  أكثَر الصحابة روايًة للحديث.       )  (

٣٣�س�س أكمل الفراغ:

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

ُه إلى أن طلعت الشمُس وارتفعت، ثم قام فصّلى  ب - صلَّى زميُلك الفجَر في املسجد ثم جلس في مصالَّ
ركعتني ففاز بأجر............................، و.............................

٤٤�س�س دلَّ احلديُث على فضل صالة اجلماعة، اذكر حديًثا آخر يدل على وجوب الصالة مع اجلماعة 

في املسجد.

التقـويـم
التقـويـم

)1( أخرجه البخاري برقم )660(، ومسلم برقم )1031(.





 الـوحـدة الـثـانـيـة الـوحـدة الـثـانـيـة
ـْكـُر ـْبـُر والـ�شُّ ـْكـُر الـ�شَّ ـْبـُر والـ�شُّ  الـ�شَّ

ى، وال  الصبُر والشكُر من األعمال القلبية التي يظهر أثُرها على اللسان واجلوارح، فما صبر من تشكَّ
شكر من أكثر املعاصي، وبالصبر والشكر ينال العبد أعلى الدرجات ويفوز بأرفع املراتب في الدنيا 

واآلخــرة.
﴾ ] إبراهيم: 5 [. قال تعالى: ﴿ 

تمهيدتمهيد

)1( سورة إبراهيم آية 5.
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الدر�س الرابعالدر�س الرابع

ِبيُّ �  55 عن املغيرِة بن ُشْعبَة  قال:»قاَم النَّ

َم ِمْن َذْنِبَك َوما  َمْت َقَدماُه، َفِقيَل َلُه: َغَفَر اهللُ َلَك َما َتَقدَّ َحتَّى َتَورَّ
َر، قاَل: َأَفال َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا«)1( َتَأخَّ

ِبيُّ � َطَعاًما َقطُّ إِْن اْشَتَهاُه َأَكَلُه  66 عن أبي هريرة  قال: »َما َعاَب النَّ
َوإِْن َكِرَهُه َتَرَكُه« )2(

)1( أخرجه البخاري برقم 1130. ومسلم برقم 2819.
)2( أخرجه البخاري برقم: 5409 ومسلم برقم: 2064.

لــو أهــديــَت ألحــد زمالئك 
به ما يسيء  قلًما وأخذ يكتب 
أوراقـــك  فــي  بــه  ويعبث  إلــيــك 
شكًرا  فعُله  ُيَعدُّ  فهل  ودفاترك، 

لك على هديتك؟
هل ُيَعدُّ َمْن أكثر من الذنوب 
واملعاصي مع توالي نعم اهلل عليه 

شاكًرا؟ 
 � محمٌد  قــدوُتــنــا  لقدكان 
أكثَر الناس اعتراًفا بنعم اهلل وشكًرا 
هلل عليها وتسخيراً لها، ومن ذلك 

ما ورد في احلديثني التاليني:

  المغيرة بن �سعبةالمغيرة بن �سعبة
هو الصحابي الجليل أبو عيسى المغيرة بن شعبة الثقفي، كان رجاًل طوياًل مهيًبا ذهبت عينُه يوم 
اليرموك، من كبار الصحابة وشجعانهم، أسلم عام الخندق، وأول مشاَهدِه الحديبيُة وبايع فيها بيعة 
الرضوان، وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق، واله عمر  البصرة ففتح ميسان وهمذان وعدة بالد، 

ُعرف بالدهاء والذكاء فكان يقال له مغيرة الرأي، ُتوفي سنة )50هـ(. 

سبق التعريف به في الدرس األول. ::    اأبو هريرة الدو�سياأبو هريرة الدو�سي

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تمهيدتمهيد
 �ُشكر اهلل باحرتام الِنعم �ُشكر اهلل باحرتام الِنعم
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معناهاالكلمة 
قيام الليل بالصالة.ليقوم 

انتفخت قدماه من طول القيام.تورمت قدماه
كثير الشكر.شكوًرا

.عاب َذمَّ
أبًدا.قط

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

كر: االعتراف بنعم اهلل، والثناء عليه بها، واالستعانة بها على طاعته.م�شطلحاتم�شطلحات الشُّ

ل في جسمك واذكر بعَض ِنَعم اهلل تعالى عليك:أ-........................ ب -............................. 1- تأمَّ
   جـ -..........................

ل فيما حولك واذكر بعَض ِنَعم اهلل تعالى عليك:أ-..........................ب -................................ 2- تأمَّ
  جـ -..........................

3- إن شكَر اهلل تعالى على هذه النعم يزيدها وُيْبقيها، وعدَم شكِره يزيلها وُيْفِنيها، يدلُّ لذلك قولُه تعالى: 
.﴾   ﴿

4- حقيقُة شكِر اهلل تعالى على نعمه تقتضي:
أ- أن تعترف بقلبك أن ُكلَّ النعم من اهلل تعالى.

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

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

)1( سورة إبراهيم آية 7.
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5- َأنَّ قدوَتنا � أفضُل الشاكرين، فلما أنعم اهلل تعالى عليه مبغفرة ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، شكر اهلل تعالى 
مت قدماه من كثرة قيامه وتهجده هلل. على ذلك واجتهد في طاعة اهلل، وقام الليل حتى تورَّ

6- شكر اهلل تعالى على نعمه يكون باالجتهاد في طاعته وعبادته، فال تستخدم هذه النعم فيما يغضب اهلل.
ها. مه اهلل تعالى، أو عدُم الثناء عليه بها أو َذمُّ 7- ِمن عدم شكر اهلل تعالى على النعم استعمالُها فيما حرَّ

ا ترُكَك الطعاَم إذا كرهَته من غير عيب له  8- َ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،  9- من اآلداب املستحبة إذا قدَّ
زه لك. وأن ُتْثِنَي خيًرا على من صنعه وَجهَّ

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أشكُر اهلل على سالمة أعضائي فال أستخدُمها في معصيته.
.  ُأحافُظ على العبادة شكًرا هلل على نعمه عليَّ

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

يه، فقال: نشاط النبي � في سفر فأهويُت ألنزع ُخفَّ عن املغيرة بن شعبَة � قال: »كنُت مع 
َدْعهما فإني أدخلُتهما طاهرتني فمسح عليهما«)1(.

 - عالم يدلُّ موقُف املغيرِة �؟

........................................................................................................
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ب إليه، اذكر التعريف االصطالحي للشكر. ١١�س�س شكُر اهلل من أعظم األعمال التي ُتقرِّ

جل؟ ٢٢�س�س كيف تشكر اهلل على النعم اآلتية: البصر، السمع، اليد، الرِّ

٣٣�س�س الطعام من نعم اهلل علينا، فما واجُبنا ُتـَجاَه هذه النعمة؟

٤٤�س�س اذكر ثالثة آداب من َهْدِي النبي � في الطعام.

55�س�س ما املفاسُد املترتبُة على عيب الطعام؟

.  َز بها املغيرُة بُن ُشْعبَة 66�س�س اذكر صفتني من الصفات التي متيَّ

التقـويـم
التقـويـم
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الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

اأحُب الأعمال اإىل اهللاأحُب الأعمال اإىل اهلل

مسعود  بن  عبداهلل  عن   77

َأَحبُّ  اْلَعَمِل  َأيُّ   � ِبيَّ  النَّ »َسَأْلُت  قال:   
؟ َقاَل:  اَلُة َعَلى َوْقِتَها، َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ ِإَلى اهلِل؟ َقاَل: الصَّ

َهاُد ِفي َسِبيِل اهلِل،  ؟ َقاَل: اْلِ ُثمَّ ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن، َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ
َثِني ِبِهنَّ َوَلْو اْسَتَزْدُتُه َلَزاَدِني«)1(. َقاَل: َحدَّ

الناس  أعلى  من  الصحابُة   كان 
ًة، وأكثِرهم رغبًة في حتصيل املراتب  ِهمَّ
ومجاهدة،  صبر  إلى  حتتاج  التي  العالية 
الرسول  ســؤال  على  ِحْرُصهم  ذلك  ومن 
في  أفــضــل؟ كما  األعــمــال  أي  عــن   �

احلديث اآلتي:

  عبداهلل بن م�سعودعبداهلل بن م�سعود
هو الصحابي الجليل عبداهلل بن مسعود الهذلي،كناه الرسول � بأبي عبدالرحمن.)2( كان رجاًل 

نحيًفا قصيًرا، قال رسول اهلل �: »َلِرْجُل عبداهلل أثقُل في امليزان يوم القيامة من أُُحد« )3(.
أسلم مبكة قديًما، وهو أول من جهر بالقرآن الكريم أمام الكفار بمكة، وهاجر الهجرتني وشهد بدًرا 
واملشاهد كلها مع رسول اهلل �، وهو صاحب نعل رسول اهلل �، كان يلبسه إياها إذا قام، فإذا جلس 
ٌم ُمَعلٌَّم«.)4( وكان حسَن الصوت بالقرآن  أدخلها في ذراعه، قال له الرسول �: »يرحمك اهلل إنك ُغَليِّ
ا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أُمِّ عبد«.)5( وكان  إذا هدأت  قال �: »من أحبَّ أن يقرأ القرآن َغّضً

العيون قام يصلي بالليل فُسمع له َدِويٌّ َكَدِويِّ النحل. مات  باملدينة ودفن بالبقيع سنة )32هـ(.

)1( متفق عليه أخرجه البخاري: كتاب: مواقيت الصالة، باب: فضل الصالة لوقتها، برقم 527، ومسلم: كتاب: اإلميان، باب: بيان كون اإلميان باهلل تعالى أفضل األعمال، برقم 85. 
)3( أخرجه أحمد: 1/-114 وابن حبان: 546/15، برقم 7069. )2( أخرجه احلاكم:313/3.    

)5( أخرجه أحمد: 1/-7 وابن حبان:542/15 برقم 7066. )4( أخرجه أحمد: 3/-379 وابن حبان: 536/15، برقم 7061. 

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

تمهيدتمهيد
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معـلومات اإثـرائيـة

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

واملقيمني.
خادم  وهو  املسلمني  أمر  ولي  يــأذن  أن   
الشريفني في اجلهاد وهي سنة  احلرمني 
الراشدين  اخللفاء  وسنة   � املصطفى 
ــرى عــلــيــه عمل  ــا جــ ــذا مـ ــ  وهـ
أحــًدا  أن  ُيعلم  فــال   ، الصحابة 
ولي  إذن  بغير  مــجــاهــًدا  خــرج  منهم 
يجاهدون  كــانــوا  ــا  إمن املسلمني،  ــر  أم
أمر  ولي  راية  حتت  للجهاد  ويخرجون 
املسلمني، 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،  يِّ ُعمِّ راية  ُقِتل حتت  : »من  والسالم 
َفِقْتَلٌة  ينصر عصبية،  أو  يدعو عصبية 

جاهلية«.)1(
في  املسلمني  جــمــاعــة  مــع  يــقــاتــل  أن   
وقوات  السعودي  وهو جيشنا  اململكة 

احلرس الوطني والقوات املسلحة.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

 ِحْرُصك على معرفة األعمال الفاضلة التي يحبها اهلل وَعَمُلك بها، دليٌل 
على ُعُلوِّ همتك وتوفيِق اهلل لك.

نه النبيُّ � في هذا احلديث، وهي:  من األعمال الفاضلة ما بيَّ
ل وقتها: من غير تأخيٍر لها وال تكاسٍل في أدائها،  1- الصالة في أوَّ
فاهلل جعل الصالة على املؤمنني في أوقات محددة، واملداومة على 

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

3- الهاد في سبيل اهلل: هو ِذْروُة سنام اإلسالم، وسبب ِعزِّ املسلمني 
ونصِرهم، وهو منوٌط بإذن ولي األمر ملؤسسات اململكة السياسية 
والعسكرية وملن دعاه خادم احلرمني الشريفني من القوات اإلسالمية. 
احلالي،  الوقت  في  اململكة  تعيشه  الذي  اجلهاد  األمثلة على  ومن 
للدفاع  املعتدية وذلك  احلوثية  للميليشيات  البواسل  قتال جنودنا 
املواطنني  أرواح  على  وحفاًظا  الشريفني  احلرمني  وعن  اململكة  عن 

واملقيمني. 
ِبرِّ  أوقاتها، واحملافظُة على  وأداُؤها في  الصلوات،  احملافظُة على   - 4
الوالدين واجلهاُد في سبيل اهلل أموٌر حتتاج إلى صبر، وال يصبر على 

ذلك إال املؤمنون الصادقون.
اإلسالم  أركان  من  ركًنا  لكونها  واجلهاد  الِبرِّ  على  الصالة  تقدمُي   -5
والزمًة للمسلم في كل أحيانه، وتقدمُي الِبرِّ على اجلهاد؛ ألن الِبرَّ 

واجٌب في كل األحوال واجلهاُد فرُض كفاية.

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

ل وقتها.الصالة على وقتها  الصالة في أوَّ

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

)1( رواه مسلم.
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�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 ألتزم بتعليمات ولي أمر املسلمني خادم احلرمني الشريفني في اخلروج للجهاد.
 ألتزم بتعليمات الهات املختصة في اململكة فيما يخص التبرعات للمجاهدين وجتهيزهم.

١١�س�س َ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.

- زيارة مؤسسة خيرية.
ح ذلك. . وضِّ ة الصحابة  ٢٢�س�س في احلديث داللٌة على ُعُلوِّ ِهمَّ

؟ ٣٣�س�س مب اشُتِهر عبُداهلل بن مسعوٍد 

التقـويـم
التقـويـم

قال اأبو مو�سى الأ�سعرّي : »قدمت اأنا واأخي من اليمن فمكثنا وقًتا وما نح�سب ابَن م�سعود نشاط
ه اإل من اأهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص «. واأُمَّ

لماذا ظّن اأبو مو�سى  اأن ابَن م�سعوٍد  من اأهل بيت النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟
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الدر�س ال�شاد�سالدر�س ال�شاد�س

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

كفارة الذنوبكفارة الذنوب

قال  قالت:  عائشة   عن   88

َشْوَكًة  ُيَشاُك  ُمْسِلٍم  ِمــْن  »َمــا   :� اهلل  رســول 
ِبَها  َعْنُه  َوُمِحَيْت  َدَرَجٌة  ِبَها  َلُه  ُكِتَبْت  ِإالَّ  َفْوَقَها  َفَما 

َخِطيَئٌة«)2(. 

املؤمنني  أُمِّ  على  قريش  مــن  ــاٌب  شــب ــل  دخ
يضحكون،  وهــم  مبنى  وهــي  عائشَة  
سقط  فالٌن  قالوا:  ُيْضِحُككم؟  ما  فقالت: 
أو عيُنه  على ُطُنب)1( اخليمة فكادت عنُقه 
أن تذهب، فقالت: ال تضحكوا، ثم روت 

لهم هذا احلديث:

عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق 

، 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 
 � النبي  عن  أحاديثها  عدُد  بلغ  للحديث  روايــًة  الصحابيات  أكثُر  وهي  العلم،  عن  يسألونها 
)2210( أحاديث، ومن فضلها أن النبيَّ � توفِّي ورأسه في ِحْجِرها، وُدفن في ُحْجَرِتَها، وكانت 
مرة )100,000( درهم فما    لها معاوية بن أبي سفيان  محبة لإلنفاق في سبيل اهلل، بعث 

أمست إال وقد تصدقت بها. توفيت  باملدينة سنة )57هـ(.

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

تمهيدتمهيد

معناهاالكلمة 

تصيبه شوكٌة في بدنه.يشاك شوكة

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

ُنب: احلبل الذي تشد به اخليمة.     )2( متفق عليه: البخاري:كتاب املرضى، باب ما جاء في كفارة املرض وقول اهلل تعالى ) @DCBA(،برقم:5640،  )1( الطُّ
ومسلم - واللفظ له-: كتاب البر والصلة، باب ثواب املؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها،برقم2572.
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)١( سورة الزمر آية ١٠.

. ١١�س�س اربط بني قوله تعالى:﴿ ﴾)1(. وبني حديث عائشة 

د أجُر الصبر على املصيبة باإلسالم في قوله �: »ما من مسلم تصيبه مصيبة... احلديث«؟ ٢٢�س�س ملاذا ُقيِّ

٣٣�س�س بعد معرفتك لفضل الصبر عند املصيبة، َبنيِّ رأَيك في هذه العبارة )إذا وقعت املصيبة فإني أرضى بها 

وال أدافعها بفعل األسباب التي تزيلها(.

التقـويـم
التقـويـم

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أقابل المصائَب بالصبر واالحتساب. 

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

1- ما من مصيبة تصيب املسلم فيصبر ويحتسبها عند اهلل تعالى؛ إالَّ كانت خيًرا له، وُأجر عليها.
2- إذا وقعت املصيبة فيجب علينا:..............................،...............................

3- مما يعينك على الصبر: أن تعرف ثواَب الصبر على املصيبة،.............................،.........................
4- من محبة اهلل 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 اهلل َ بالصبر وُيْظِهَر افتقاَره وحاجَته إليه. جـ -أن يتعبَّ
5- من األدعية التي يقولُها املسلم عند املصيبة:.............................................................................

6- للصبر فوائُد عظيمٌة وكثيرٌة في الدنيا واآلخرة، منها:..............................،...............................
ط من املصائب وينافي الصبر على قضاء اهلل تعالى، وُيوقع صاحبه في اإلثم. 7- التسخُّ

ما اأهمُّ الأ�سباب التي ت�ساعد الم�سلَم على ال�سبر والحت�ساب عند الم�سائب؟نشاط
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)٢( رواه مسلم والترمذي والنسائى والطبراني وزاد: )وُبعث يوم القيامة شهيًدا(. )١( رواه البيهقي والحاكم. 

99 عن سلمان الفارسي  قال سمعت 

رسول اهلل � يقول: »ِرَباُط َيْوٍم َوَلْيَلٍة َخيٌر ِمْن ِصياِم 
َكاَن  الَّذي  عَمُلُه  َعَلْيِه  َجَرى  فيِه  ماَت  َوإن  وِقياِمِه،  َشْهر 

اَن«)2(.  َيْعَمُل، َوُأْجِرَي َعَلْيِه ِرزُقُه، وأِمَن الَفتَّ

الدر�س ال�شابعالدر�س ال�شابع

معناهاالكلمة 

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

هما امللكان منكر ونكير.الفتان

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

وأعلـى  الُقربـات  أعظـم  مـن  اهلل  سـبيل  فـي  الربـاط 
الطاعـات، واملرابـط هـو كل مـن حـرس حـدود البالد 
وثغورهـا التـي يخشـى عليهـا مـن العـدو. والسـلف 
الصالـح مـن الصحابـة والتابعـني عرفـوا هـذا الفضـل 
: إن  وتنافسـوا فيـه. يقـول عبـداهلل بـن عمـر 
النبـي � قـال: »أال أنبئكـم ليلـة أفضـل مـن ليلـة 
القـدر؟ حـارس حـرس فـي أرض خـوف لعلـه أن ال 
يرجـع إلـى أهلـه« )1(. وقـد ورد فـي فضـل املرابطـة 
واحلراسـة فـي سـبيل اهلل أحاديـث كثيـرة، كمـا فـي 

احلديـث اآلتـي:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تمهيدتمهيد

سبق التعريف به في الدرس الثاني. ::  سلمان الفار�سي�سلمان الفار�سي�

ف�شُل الِرباِط يف �شبيِل اهللف�شُل الِرباِط يف �شبيِل اهلل
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من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

لــلــدفــاع  اإلســــالم  فــي  الــعــظــيــمــة  األعـــمـــال  مــن  اهلل:  فــي سبيل  ــاط  ــرب ال  -1
املــواطــنــني  ــًا عــلــى أرواح  ــاظ الــشــريــفــني وحــف املــمــلــكــة وعـــن احلـــرمـــني  عـــن 
القدر  ليلة  قــيــام  مــن  خير  اهلل  سبيل  فــي  فــالــربــاط  وحــراســتــهــم.  واملقيمني 
ــرة : أن رســول  عــنــد احلــجــر األســــود، فــقــد جـــاء مــن حــديــث أبـــي هــري
احلجر  القدر عند  ليلة  قيام  اهلل خير من  في سبيل  قال: »موقف ساعة   � اهلل 

األسود«)1(.
2- الرباط من األعمال املستمرة: التي يبقى ثوابها بعد املوت فامليت ُيختم له على

 عمله إال املرابط في سبيل اهلل، فعمله مستمر حتى بعد مماته.
ْن من فتنة القبر: وقد روى أبو هريرة  عن رسول اهلل �: »من مات مرابًطا في سبيل اهلل  3- املرابط ُيَؤمَّ
أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه اهلل يوم القيامة 

آمًنا من الفزع األكبر«)2(.

لماذا ي�ستمر عمل المرابط الذي كان يعمله في الدنيا حتى بعد مماته؟نشاط

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

جنود مرابطون يتناولون الإفطار يف �سهر رم�سان املبارك مع �ساحب ال�سمو امللكي 
ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان حفظه اهلل.

جنودنا البوا�صل وهم يجاهدون للدفاع 
عن اململكة ومقد�صاتها واأهلها على 
احلد اجلنوبي ويرفعون راية اململكة

)٢( رواه ابن ماجة. )١( أخرجه ابن حبان.  
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�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

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

 أقرأ عن دور المرابطين على حدود المملكة وأتحدث عن بطوالتهم.

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

٢٢�س�س ما الفضل الذي يناله املرابطون في سبيل اهلل بالدفاع عن حدود اململكة العربية السعودية؟

٣٣�س�س اضرب أمثلة على أعمال تعد من املرابطة في سبيل اهلل.

التقـويـم
التقـويـم

شروط املرابطة
يجب أن يلتزم املرابط بأمور كثيرة من أهمها:

 لزوم طاعة اهلل ورسوله �، على املرابط أن يلتزم الفرائض التي أمر اهلل 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، على املرابطني طاعة القائد املكلف في اجليش أو السرية األمنية واحلذر 
من االختالف عليه.

معـلومات اإثـرائيـة





 الـوحـدة الـثـالـثـة الـوحـدة الـثـالـثـة
 الأذكــــاُر الأذكــــاُر

		 قال	اهلل	تعالى:	﴿
.)١(﴾ 																										

كر	كحال	األرض	الجافَّة	مع	المطر،	فإذا	أصاب	المطُر	األرَض	 إن	حال	المسلم	مع	الذِّ
الجافَّة	الميتة	حِيَيْت	واخضرَّت	وأنبتت	الُعْشَب	الكثير،	وكذلك	القلوب	تحيا	بالذكر	
فتثمر	االستقامة	على	الطاعة،	قال	رسول	اهلل	�:»مثل	الذي	يذكر	ربَّه	والذي	ال	يذكر	ربَّه	

َمَثُل	الحي	والميت«)٢(.

تمهيدتمهيد

)٢( أخرجه البخاري برقم ٦٤٠٧. )١( سورة الحج آية ٥.  
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ْشَعِرِي  َ اْلْ َمالك  َأبي  َعْن   ١٠١٠

ُهوُر َشْطُر   َقاَل:قاَل رسولُ اهلل �:»الطُّ
اهلِل  َوُسْبَحاَن  انَ،  املـِْـيــزَ َتْأل  هلِلِ  ْمُد  َواْلَ ــاِن،  اْلَي

ْرِض«)1(. َماَواِت َواْلَ ْمُد هلِلِ َتْأَلُ َما َبْيَ السَّ َواْلَ

الدر�س الثامنالدر�س الثامن

ماذا	تقوُل	عندما	تركب	السيارة؟
ماذا	تقوُل	عندما	ترى	ما	يعجُبك	من	مخلوقات	اهلل؟
ماذا	تفعُل	حينما	تشاهد	ِنَعَم	اهلل	وتشعُر	بوفرتها	عليك؟
إن	احلمد	والتسبيح	لهما	فضل	كبير	ومكانٌة	عظيمٌة	

اقرأ	هذا	احلديث	لتعرف	ذلك.

 اأبو مالك االأ�سعري اأبو مالك االأ�سعري

	على	ُعَبيٍد	 هو	الصحابي	الجليل	عبيد	بن	مالك	األشعري،	دعا	له	الرسول	�،	فقال:	»اللهم	صلِّ
أبي	مالك	واجعله	فوق	كثير	من	الناس«	)٢(	ورد	أنه		جمع	قومه	فقال:	»يا	معشر	األشعريني	
اجتمعوا	واجمعوا	نساءكم	وأبناءكم	أعلِّْمكم	صالة	النبي	�	فاجتمعوا	وجمعوا	نساءهم	وأبناءهم	
هم	وصلى	بهم،	فلما	قضى	صالته	أقبل	 فتوضأ	وأراهم	كيف	يتوضؤون	ثم	ملا	دخل	وقُت	الصالة	َصفَّ
إلى	قومه	بوجهه	فقال:	احفظوا	تكبيري	وتعلموا	ركوعي	وسجودي	فإنها	صالة	رسول	اهلل	�	التي	

كان	يصلي	لنا«)3(.
.	اخلطاب	بن	عمر	خالفة	في	الشام،	في	توفي

)١(	أخرجه	مسلم:	كتاب:	الطهارة،	باب:	فضل	الوضوء،	برقم	٢٢3.
)٢(	أخرجه	أحمد:	343/5.
)3(	أخرجه	أحمد:	٢٢907.

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تمهيدتمهيد

ف�سل الت�سبيح والتحميدف�سل الت�سبيح والتحميد
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نشاط

معناهاالكلمة 
ُهور استعمال	املاء	في	الطهارة.الطُّ

ِنْصف.شطر

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

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

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

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ســاداتـهواإر�ســاداتـه

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

	وتأكيٌد	على	العناية	بالوضوء. فيه	حثٌّ
	هلل،	»فاحلمد	 3-	»احلمد	هلل«	متأل	امليزاَن،	و»سبحان	اهلل	واحلمد	هلل«	متآلن	ما	بني	السماء	واألرض؛	ألنها	جمعت	الكمال	التامَّ

هلل«:	ثناٌء	على	اهلل،	واهلل	يحب	املدح	والثناء،	و»سبحان	اهلل«:	تعظيم	وتنزيٌه	وتقديٌس	هلل	عن	كل	نقص	وعيب.	
4-	وردت	أحاديُث	كثيرٌة	فيها	فضُل	التسبيح	والتحميد	منها	قوله	�:»كلمتان	خفيفتان	على	اللسان	ثقيلتان	في	امليزان	

حبيبتان	إلى	الرحمن	سبحان	اهلل	وبحمده،	سبحان	اهلل	العظيم«	)١(.
	وقوله	�)٢(:».....................................................................................................«.

5-	أخي	الطالب	-	بعد	أن	علمت	هذا	األجر	العظيم	للذكر-	احرص	على	استغالل	وقتك	بكثرة	ذكر	اهلل	في	كل	حال.

)١(	أخرجه	البخاري،	كتاب:الدعوات	باب:	فضل	التسبيح	برقم	)6406(.
)٢(	امأل	الفراغ	من	عندك.

املراُد باليان في قوله �:»الطهور شطر اليان« الصالُة. اقرأ اآليات )144-142( 
من سورة البقرة، ثم استخرج املوضع الذي ُسّميت فيه الصالة إيانًا.
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�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أذكُر اهلل كثيًرا حتى أفوَز بالجور الكبيرة.
 ُأْكِثُر من قول: »سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم« في كل حي.

التقـويـم
التقـويـم

. ١١�س�س اذكر فضيلة من فضائل أبي مالك الشعري 

هوُر َشْطَر اليان؟ ٢٢�س�س ملاذا كان الطُّ

٣٣�س�س بّي املراَد بامليزان في قوله �:»المد هلل تأل امليزان«.
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تسمع	كثيًرا	عن	احتياطات	وأدوات	السالمة	التي	يتخذها	الناس	في	املنازل	واملركبات	واملصانع	والشركات	
واملؤسسات،	ولكن	هل	سمعت	عن	أذكار	السالمة	الشرعية؟	

اقرأ	األحاديث	اآلتية	وتعرَّف	على	أذكار	الصباح	واملساء	التي	حتمي	اإلنسان	بإذن	اهلل	من	الشرور	واآلفات.

اَن  قال:  ١١١١ َعْن ُعْثَمان ْبن َعفَّ

َيْوٍم  ُكلِّ  َصَباِح  ِفي  َيُقوُل  َعْبٍد  ِمْن  »َما   :� اهلل  قال رسول 
َوَمَساِء ُكلِّ َلْيَلٍة: بْسِم اهلل الَِّذي َل َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي اْلَرِض َوَل 

ُه َشْيء«.)1( اٍت فَيُضرَّ ِميُع اْلَعِليُم، َثاَلَث َمرَّ َماِء َوُهَو السَّ ِفي السَّ
ِبيِّ � َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل َما  ١٢١٢ عن أبي هريرة  أنه قال: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَّ

َلِقيُت ِمْن َعْقَرٍب َلَدَغْتِني اْلَباِرَحَة، َقاَل: َأَما َلْو ُقْلَت ِحَي َأْمَسْيَت: َأُعوُذ ِبَكِلَماِت 
َك«.)2( اِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق َلْم َتُضرَّ امَّ اهلِل التَّ

)١(	أخرجه	الترمذي:	كتاب:	الدعوات،	باب:	ما	جاء	في	الدعاء	إذا	أصبح	وإذا	أمسى،	برقم	3388.
)٢(أخرجه	مسلم:	كتاب:	الذكر	والدعاء،	باب:	التعوذ	من	سوء	القضاء	ودرك	الشقاء،	برقم	٢709.

الدر�س التا�سعالدر�س التا�سع

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تمهيدتمهيد

اأهمية اأذكار ال�سباح وامل�ساءاأهمية اأذكار ال�سباح وامل�ساء
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سبق	التعريف	به	في	الدرس	األول. ::    اأبو هريرة الدو�سياأبو هريرة الدو�سي

معناهاالكلمة 
ن	من	كل	سوء	ومكروه.بسم اهلل الذي ل يضرُّ مع اسمه شيء أستعني	باهلل	وأحتمي	وأحتصَّ

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

.لدغتني  اللَّْدغ	هو	الَعضُّ

كالم	اهلل.	كلمات اهلل 

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

  عثمان بن عفانعثمان بن عفان

	هو	الخليفة	الراشد	عثمان	بن	عفان	القرشي ،	أمير	املؤمنني،	ثالث	اخللفاء	الراشدين،	ذو	النورين،	ولد
َة	ثم	ملا	 ج	ابنتي	رسول	اهلل	�	رقيَّ في	السنة	السادسة	بعد	عام	الفيل،	أسلم	قدمًيا	وهاجر	الهجرتني	وتزوَّ
ره	باجلنة	)١(	وشهد	له	بالشهادة	في	سبيل	اهلل،	 ،	تواتر	أن	رسول	اهلل	�	بشَّ 	كلثوم	 توفيت	تزوج	ُأمَّ
	فرجف	بهم	فقال	رسول	 قال	أنس	بن	مالك	:	صعد	رسول	اهلل	�	ُأُحًدا	وأبو	بكر	وعمر	وعثمان	
	وصديٌق	وشهيداِن«.)٢(،	وهو	أحد	 اهلل	�:	»اسكن	أُحُد	-	أظنُه	ضربُه	ِبِرجِلِه	-	فليس	عليك	إال	نبيِّ
 :	علي	قال	منه.)3(	تستحيي	املالئكة	أن	�	النبي	أخبر	فيهم،	الشورى 	عمر	جعل	الذين	الستة
كان	عثمان		أوصلنا	للرحم،	وكان	من	الذين	آمنوا،	ثم	اتقوا	وأحسنوا	واهلل	يحب	احملسنني.	استشهد	

.بها	وُدفن	)35هـ(،	سنة	اجلمعة	يوم	باملدينة

)١(	متفق	عليه،	البخاري:	برقم	3695.	ومسلم:	برقم	٢403.
)٢(	أخرجه	البخاري:	برقم	3699.
)3(	أخرجه	مسلم:	برقم	٢40١.

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

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

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

3-	من	الذكر	املقيد	أذكار	الصباح	واملساء،	ومنها	ما	ورد	في	احلديثني	السابقني،	ومنها:
..................................................................................................................................

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

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

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ســاداتـهواإر�ســاداتـه

ورين؟نشاط ب أمير املؤمني عثماُن بُن عفاَن  بذي النُّ - ملاذا ُلقِّ
.............................................................................................................

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

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

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

  كل سوء ومكروه.
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١١�س�س للمحافظة على الذكار فوائُد كثيرٌة، اذكر اثني منها، وبيِّ أثَرها على نفسك.

٢٢�س�س ما الوقُت املشروُع الذي ُتقال فيه أذكار الصباح واملساء؟

٣٣�س�س ِصل الراوَي املذكوَر في املجموعة )1( مبا يتميز به من الفضائل املذكورة في املجموعة )2(.

املجموعة )2(املجموعة )1(

أبو	هريرة	
عثمان	بن	عفان	

ز	جيش	الُعْسرة. جهَّ
أكثر	الصحابة	رواية	للحديث.

ثاني	اخللفاء	الراشدين.

٤٤�س�س )اهلل يسمعني ويعلم بحالي(، ما اجلملة الواردة في الحاديث التي تدلُّ على ذلك؟

التقـويـم
التقـويـم
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معناهاالكلمة 

ارجعوا	عن	املعاصي	وأقلعوا	عنها.	توبوا إلى اهلل 

)١(	أخرجه	مسلم:كتاب	الذكر	والدعاء	والتوبة	واالستغفار،	باب	استحباب	االستغفار	واالستكثار	منه،	برقم	)٢70٢(.

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

  ِّــرِّ الـــــُمــَزِنــي ١٣١٣ عــن الَغـ

اُس ُتوُبوا  َها النَّ قال:قال رسوُل اهلل �: »َيا َأيُّ
ٍة«)1(. ِإَلى اهلِل، َفِإنِّي َأُتوُب ِفي اْلَيْوِم ِإَلْيِه مائة َمرَّ

الدر�س العا�سرالدر�س العا�سر

تصور	فرح	رجٍل	َشَرد	بعيُره	وقد	حمل	عليه	طعامه	وشرابه،	
في	صحراَء	ليس	فيها	طعاٌم	وال	شراٌب،	فطلبه	حتى	َتِعب،	
	 ثم	وجده	بعد	أن	أعياه	التعب	والـَجْهُد؟!	أما	واهلِل	هللُ	أشدُّ

فرًحا	بتوبة	عبده	من	فرح	الرجل	ببعيره.

  االأغر المزنياالأغر المزني

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

بالراويبالراوي

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تمهيدتمهيد

 اأهمية التوبة وال�ستغفار اأهمية التوبة وال�ستغفار
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من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ســاداتـهواإر�ســاداتـه

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

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

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

4-	التوبة	الصحيحة	هي	ما	حتققت	شروطها،	وهي:	
أ-...................................................................................................................................
ب	-.................................................................................................................................
جـ	-	................................................................................................................................
د	-		أن	تكون	التوبة	في	وقت	قبولها،	فهناك	أوقات	ال	تقبل	فيها	التوبة،	كالتوبة	عند	خروج	بعض	عالمات	الساعة	

الكبرى،	أو	التوبة	عند	غرغرة	الروح	حني	معاينة	املوت.
5-	إن	كان	الذنب	في	حق	آدمي	فإنه	يضاف	شرٌط	رابٌع	وهو:.............................................................
6-	الرسول	�	قدوتنا	في	أحوالنا	كلها،	لذا	يشرع	اإلكثار	من	قول:»أستغفر	اهلل	وأتوب	إليه«	في	اليوم	والليلة.

كر،	منها: 7-		َذَكَر	ابن	القيم	رحمه	اهلل	في	كتاب	)الوابُل	الصيُِّب(	أكثر	من	سبعني	فائدة	للذِّ
	عن	القلب. 	والغمَّ •	أنه	يزيل	الهمَّ 	 	. 	وجلَّ •	أنه	يرضي	الرحمن	عزَّ 	 •	أنه	يطرد	الشيطان.	

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

•	أنه	يورث	محبَة	اهلل	تعالى.

التوبة: ترك	الذنب	طاعة	هلل	تعالى،	والندم	على	فعله،	والعزم	على	عدم	العود	إليه	ورد	احلقوق	م�سطلحاتم�سطلحات
إلى	أهلها.

)١(	سورة	النصر	آية:	3.
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١١�س�س اذكر الفرق بي التوبة والستغفار.

.٢٢�س�س اذكر فضيلة من فضائل الغر املزني

٣٣�س�س ملاذا كانت حاجة العبد للتوبة كحاجته للطعام والشراب والهواء؟

٤٤�س�س بيِّ العالقة بي التوبة والذكر.

55�س�س بيِّ في حدود سطرين أثر الكثار من التوبة والستغفار.

التقـويـم
التقـويـم

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

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

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

عالم تدلُّ كثرُة ا�ستغفاِر النبي �؟نشاط
..............................................................................................................................
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الدر�س احلادي ع�سرالدر�س احلادي ع�سر

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

١٤١٤ عن ثوباَن  قال: »َكاَن َرُسوُل 

ُهمَّ  اهلِل � ِإَذا اْنَصَرَف ِمْن َصاَلِتِه اْسَتْغَفَر َثاَلًثا َوَقاَل: اللَّ
ْكَراِم«.)1( اَلِل َواْلِ اَلُم، َتَباَرْكَت َذا اجْلَ اَلُم، َوِمْنَك السَّ َأْنَت السَّ

: أن النبيَّ � أخذ بيده يومًا ثم قال: »يا معاذ إني  ١5١5 عن معاذ بن جبل 

َك، فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول اهلل وأنا أحبك، قال: أوصيك يا  َلُِحبُّ
معاذ ل َتَدَعنَّ في ُدُبِر كّل صالة أن تقول: اللهم أعنِّي على ذكرك وشكرك وحسن 

عبادتك«.)2(

  ثوبانثوبان
هو	الصحابي	الجليل	أبو	عبداهلل	ثوبان	بن	ُبْجُدد	مولى	رسول	اهلل	�،	لزم	النبي	�	وصحبه،	
وخدمه،	وحفظ	عنه	كثيًرا	من	العلم،	وطال	عمره	واشتهر	ذكره،	قال	رسول	اهلل	�:	»من	يتكفل	

لي	أالَّ	يسأل	الناس	وأتكفل	له	بالجنة«	فقال	ثوبان:	أنا.	فكان	ال	يسأل	أحًدا	شيًئا)3(.
	مات	 بحمص	سنة	)54هـ(.

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

)١( أخرجه مسلم: كتاب الصالة، باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته،برقم:٥9١.  
)٢( أخرجه البخاري في األدب المفرد برقم ٦9٠ وأبو داود: كتاب الصالة باب في االستغفار برقم ١٥٢٢، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.           )٣( أخرجه أبو داود.

الِذكر بعد ال�سالةالِذكر بعد ال�سالة
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معناهاالكلمة 
أنهى	صالته	بالتسليم.انصرف من صالته

اسم	من	أسماء	اهلل	تعالى،	ومن	معانيه:	السالم	من	املعايب	واآلفات	والنقائص.السالم
أنت	تعطي	السالمة	ومتنعها.	ومنك السالم

من	البركة	أي	عظمت	خيراتك	ونعمك	على	عبادك. تباركت
العظمة.اجلالل

فديتك	بأبي	وأمي.بأبي أنت وأمي 
بعد	كل	صالة.ُدُبر كل صالة 

يا	اهلل،	وهي	كلمة	يستفتح	بها	الدعاء.اللهّم

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

العبادة:	اسٌم	جامٌع	لكل	ما	يحبه	اهلل	ويرضاه	من	األقوال	واألعمال	الظاهرة	والباطنة.م�سطلحاتم�سطلحات
ْكُر:	متجيُد	اهلل	تعالى	وتقديُسه	وتسبيُحه	وتهليُله	والثناُء	عليه	بجميع	محامده	وتالوُة	كتابه. الذِّ

  معاذ بن جبلمعاذ بن جبل

هو	الصحابي	الجليل	معاذ	بن	جبل	األنصاري،	أعلُم	األمة	باحلالل	واحلرام،	كان	َسْمًحا	شجاًعا	
	من	خير	شباب	قومه،	أحد	السبعني	الذين	شهدوا	العقبة	من	األنصار	وشهد	بدًرا	واملشاهد	كلَّها	مع
	رسول	اهلل	�،جمع	القرآن	على	عهد	رسول	اهلل	�،	قال	�:	»استقرئوا	القرآن	من	أربعة	وذكر	منهم
ًما،	)٢(	كانت	وفاته	بالطاعون	في	الشام	سنة	 معاذ	بن	جبل«)١(،	أرسله	�	إلى	اليمن	داعًيا	ومعلِّ

)١7هـ(	وعاش	)33(	سنة.	

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

)١(	متفق	عليه،	البخاري:	برقم	3806،	ومسلم:	برقم	٢464.
)٢(	متفق	عليه،	البخاري:	برقم	١395،	ومسلم:	برقم	١9.
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١-	الذكر	ال	ينقطع	عنه	املؤمن	بعد	أداء	العبادة،	بل	يستمر	قلبه	ولسانه	في	ذكر	اهلل	تعالى،	فالصالة	وهي	من	أفضل	
العبادات	إذا	انتهى	منها	املؤمن	فإنه	يذكر	اهلل	تعالى.	

	لك	بعد	السالم	من	الصالة،	أن	تقول	أذكاراً	منها: ٢-	ُيَسنُّ
أ-.................................................................................................................................	
ب-...............................................................................................................................
	بعمله	الصالح،	وأنه	يحتاج	إلى	املغفرة	إلكمال	نقصه	وخلله. 3-	االستغفاُر	بعد	الصالة	مباشرًة	تذكيٌر	للمرء	أال	يغترَّ
4-	اشتماُل	الذكر	على	أسماء	اهلل	احلسنى	كـ........................	فيه	تعظيٌم	هلل	وثناٌء	عليه	بأسمائه	احلسنى	وهذا	

من	أفضل	الذكر.
5-حسُن	العبادة	هو	اإلخالُص	هلل	فيها،	واستكماُل	شروطها	وأركانها	وواجباتها	وسننها،	ومن	األمثلة	على	

العبادة: إحسان	
كر	بعدها. أ-من	إحسان	الصالة	التزاُم	الذِّ

ب	-..............................................................................................................................
ومن	األمثلة	على	عدم	إحسان	العبادة:

	واألذى. أ	- من	عدم	اإلحسان	في	الصدقة:	إْتَباُعها	بالـَمنِّ
ب	-..............................................................................................................................
تك	 قوَّ على	 تعتمد	 وال	 ــاهلل،	 ب االستعانة	 على	 فــاحــرص	 ــورك،	 أمـ جميع	 فــي	 ربــك	 عــون	 إلــى	 بحاجة	 أنــت	 	-6
	�	يكثر	من	طلب	العون	من	اهلل،	فكان	من	دعائه:	 	واجتهادك	وذكائك،	فاألمر	كله	بيد	اهلل،	فقد	كان	النبيُّ

»ال	َتِكلني	إلى	نفسي	َطْرَفة	َعني«.)١(	وفي	هذا	املعنى	يقول	الشاعر:
اإذا مل يكن عون من اهلل للفتى         فاأول ما يق�سي عليه اجتهاده

	أن	يسأل	اهلل	تعالى	العون	على	ذكره	جل	وعال. ولذلك	أوصى	النبي	�	معاًذا	
	اآلخر	 نَّة	أن	يردَّ 	أخاه	في	اهلل	أن	يخبره	بذلك،	فيقول:	إنِّي	أحبُّك	في	اهلل،	ومن	السُّ 	للمؤمن	إذا	أحبَّ 7-	ُيستحبُّ

بــ:	َأَحبَّك	اهلل	الذي	أحببتني	من	أجله.
	�	معاَذ	بن	جبل	 به	إلى	اهلل	وتوصيه	به	كما	أوصى	النبيُّ 8-	من	عالمات	محبتك	ألخيك	املسلم	أن	تدلَّه	على	ما	يقرِّ

	بهذا	الدعاء	اجلامع	للخير.
مها	ألهميتها. ها	بالذكر	هنا	وقدَّ 9-	الذكر	والشكر	من	العبادات	الداخلة	في	قوله:	»وحسن	عبادتك«	وإمنا	َخصَّ

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ســاداتـهواإر�ســاداتـه

)١(	أخرجه	أبو	داود:	برقم	)5090(	وصححه	ابن	حبان:	برقم	)970(.
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 أحافُظ على الذكار بعد الصالة.
 أدعو اهلل عز وجل أن يعينني على ذكره وشكره وحسن عبادته.

 أجتهُد في إحسان العبادة.
 أتعاهُد إخواني وأصدقائي بالنصيحة.

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ِل على اهلل طلُب العون منه تعالى، استشهد على ذلك بدعاءين من أدعية الرسول �. 	من التوكُّ ١١�س�س

: »بأبي أنت وأمي يارسول اهلل«؟ 	عالم يدلُّ قوُل معاذ بن جبل	 ٢٢�س�س

التقـويـم
التقـويـم



196

	ِصل الراوي املذكور في املجموعة )1( مبا يتميز به من الفضائل املذكورة في املجموعة )2(: ٣٣�س�س

املجموعة )2(املجموعة )1(

	 عثمان	بن	عفان	
أبوهريرة	

أبو	موسى	األشعري	
معاذ	
ثوبان	

أخبر	النبي	� أن	املالئكة	تستحيي	منه.
حسن	الصوت	بتالوة	القرآن.

حفظ	األحاديث.
أول	من	جهر	بالقرآن.

أمني	هذه	األمة.
ال	يسأل	أحداً	من	الناس	شيًئا.
أعلم	األمة	باحلالل	واحلرام.



 الـوحـدة الـرابـعـة الـوحـدة الـرابـعـة
ْحبُة وُح�ْسُن اخُلُلق ْحبُة وُح�ْسُن اخُلُلق ال�سُّ  ال�سُّ

ر الشاعُر في هذا البيت مكانَة األخالق الفاضلة في حياة األمم، وألهمية األخالق اعتنى اإلسالم بها وأثنى على  يصوِّ
نا محمد � في اآلخرة، ورتَّب على حسن اخللق األجَر العظيَم  ب بها، بل جعله من أقرب الناس منزلًة إلى نبيِّ من تأدَّ

في اآلخرة، وجعل منزلَة صاحِبه كمنزلة الصائم القائم، إضافًة إلى ما يلقاه من القبول ومحبة الناس له في الدنيا.
والصحبُة الصاحلُة طريٌق لكسب األخالق الفاضلة، لذا ذكرنا لك في هذه الوحدة أحاديَث

َل بذلك ُخُلَقك وحتصل على املراتب العالية. حتثك على اختيار اجلليس الصالح ِلُتَكمِّ

قال أحمد شوقي:
واإمنا الأمُم الأخالُق ما بقيت   فاإن ُهُم ذهبت اأخالقهم ذهبوا تمهيدتمهيد 
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  ١6١6 عن عبداهلل بن مسعود

قال: َجاَء َرُجٌل إَِلى َرُسوِل اهلِل � َفَقاَل: َيا َرُسوَل 
اهلِل،َكْيَف َتُقوُل ِفي َرُجٍل َأَحبَّ َقْوًما َوَلْم َيْلَحْق ِبِهْم؟ 

)1( » َفَقاَل َرُسوُل اهلِل �: »اْلَْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ

)٣( أخرجه أحمد ١-١١٤ وابن حبان برقم ٧٠٦٩. )٢( أخرجه احلاكم ٣-٣١٣.  )١( أخرجه البخاري برقم: ٦١٦٩، ومسلم برقم:٢٦٤١.  
)٥( أخرجه أحمد ١-٧ وابن حبان برقم ٧٠٦٦. )٤( أخرجه أحمد ٣-٣٧٩ وابن حبان برقم ٧٠٦١.  

الدر�س الثاين ع�سرالدر�س الثاين ع�سر

أثٌر  لها  لآلخرين  )محبَُّتك 
بني  العالقَة  أوجــد  عليك(. 
احلديث  وبني  السابقة  العبارة 

اآلتي:

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

،كناه الر�صول � باأبي عبدالرحمن)٢( كان رجال نحيفا ق�صريا، قال  عبدالله بن م�صعود الُهَذيلُّ
ر�صول الله �: »َلِرْجُل عبدالله اأثقُل يف امليزان يوم القيامة من اأُُحد«)٣(.

الهجرتني  بمكة، وهاجر  الكفار  اأمام  الكريم  بالقراآن  اأول من جهر  قدميا، وهو  اأ�صلم مبكة 
و�صهد بدراً وامل�صاهد كلها مع ر�صول الله �، وهو �صاحب نعل ر�صول الله �، كان يلب�صه 
اإياها اإذا قام، فاإذا جل�س اأدخلها يف ذراعه، قال له الر�صول �: يرحمك الله اإنك ُغَليٌِّم ُمَعلٌَّم)٤( 
ًا كما اأنزل فليقراأه على قراءة  وكان ح�صَن ال�صوت بالقراآن قال �: من اأحبَّ اأن يقراأ القراآن َغ�صّ
اإذا هداأت العيون قام ف�ُصمع له َدِويٌّ َكَدِويِّ النحل، مات � باملدينة  اأُمِّ عبد)٥(.وكان  ابن 

ودفن بالبقيع �صنة )٣٢هـ(.

:: عبداهلل بن م�سعود عبداهلل بن م�سعود

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تمهيدتمهيد

حبـة  حبـة اأثــُر ال�سُ اأثــُر ال�سُ
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معناهاالكلمة 
يدركهمَيْلَحْق ِبِهْم

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

 :١- إذا علمت أنَّك إَذا أحببت امرًءا كنت رفيَقه في اآلخرة، فاختر لنفسك من حتب أن تفوز برفقته، قال أنس
، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فأنا ُأِحبُّ اهللَ  ورسوَلُه � وأبا بكر وعمر 

٢- حرص الصحابه على األسئلة النافعة التي تفيد املرء في دينه ودنياه.
٣- أن املرء مع من أحب، فمن أحب أهل اخلير والصالح فهو معهم في الدنيا واآلخرة، ومن أحب أهل الفجور 

والفساد فهو معهم في الدنيا واآلخرة.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ســاداتـهواإر�ســاداتـه

ق ذلك؟ وضح إجابَتك باألمثلة. عى رجل أنه يحبُّ الرسوَل �، كيف يحقِّ ١١�س�س ادَّ

٢٢�س�س ماهي الميزات في سيرة عبداهلل بن مسعود �.

التقـويـمالتقـويـم

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ه، وأرجو أن أكون رفيَقُه في اجلنة. َة النبيِّ � ألني أحبُّ  َأتَِّبُع ُسنَّ

كان ابُن مسعود  إذا جاء الليُل قام يصلي وُسِمع لصوته َدِويٌّ َكَدِويِّ النَّْحل، عالم يدل ذلك؟نشاط
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أبــــي مــوســى  ١7١7 عـــن 

ــال: قــال رســـوُل اهلل  األشــعــرّي ِ ق
َكَحاِمِل  ْوِء  َوالسَّ اِلِح  الصَّ ِليِس  اجْلَ �:»َمَثُل 

ا َأْن ُيْحِذَيَك،  اْلِْسِك َوَناِفِخ اْلِكيِر َفَحاِمُل اْلِْسِك ِإمَّ
َبًة،  َطيِّ ِريًحا  ِمْنُه  َتَِد  َأْن  ــا  َوِإمَّ ِمْنُه،  َتْبَتاَع  َأْن  ــا  َوِإمَّ
ا َأْن َتَِد ِريًحا  ا َأْن ُيْحِرَق ِثَياَبَك، َوِإمَّ َوَناِفُخ اْلِكيِر ِإمَّ

َخِبيَثًة«)1(

)١( أخرجه البخاري برقم: ٥٥٣٤، ومسلم برقم: ٢٦٢8.

الدر�س الثالث ع�سرالدر�س الثالث ع�سر

قال الشاعر:
َحْب اْلَك�ْساَلَن يِف َحاَلِتِه َل َت�سْ

اِلٍح ِبَف�َساِد اآَخَر َيْف�ُسُد َكْم �سَ
ِليِد �َسِريَعٌة َعْدَوى اْلَبِليِد اإىَل اجْلَ

َماِد َفَيْخُمُد ْمِر ُيو�َسُع يِف الرَّ َكاجْلَ

ماذا تالحظ؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تمهيدتمهيد

معناهاالكلمة 
املِْسك: من أجود أنواع الطيب.حامل السك

اد، والكير: آلة يستخدمها احلداد للنفخ في النار إلشعالها.نافخ الكير الـَحدَّ
يعطيك.يحذيك

تشتري منه.تبتاع منه

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

اأبو مو�سى االأ�سعرياأبو مو�سى االأ�سعري  ::  سبق التعريف به في الدرس األول.

اجللي�س ال�سالح وجلي�س ال�سوءاجللي�س ال�سالح وجلي�س ال�سوء
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١- للجليس أثر على من يجالسه في شخصيته وسلوكه وأعماله، وإذا أردت أن تعرف شخصًا فاسأل عن جلسائه 
تعرف من يكون.

٢-مما يؤكد قوَة تأثيِر اجلليس: قولُه تعالى في سورة الفرقان آية )٢٧-٢8(: ).................................................
 )...................................................................................................................................

٣- من أثر اجلليس:
٤- من صفات اجلليس الصالح: الصدُق،...........................،...........................،............................

٥- من صفات جليس السوء: الكذُب،...........................،...........................،............................ 

أثر اجلليس

الصالح

في اآلخرة في الدنيا

السوء

في اآلخرة في الدنيا

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ســاداتـهواإر�ســاداتـه
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ح وجه الشبه بينهما. ه النبيُّ � اجلليَس الصالَح بحامل السك، وضِّ ١١�س�س َشبَّ

ح وجه الشبه بينهما. ه النبيُّ � جليس السوء بنافخ الكير، وضِّ ٢٢�س�س َشبَّ

رُّ من األصحاب يأتي من ُطُرق ال يشعر بها الـُمَجالس، مثل لذلك. ْفُع أو الضُّ ٣٣�س�س النَّ

التقـويـمالتقـويـم

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أختار األصدقاَء الذين تنفعني صحبُتهم في اآلخرة، وأبتعد عن أصدقاء السوء.

بالتعاون مع مجموعتك، إجمع خمس وسائل معينه على صحبة األخيار والصاحلني.نشاط
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  ١8١8 عن أبي ثعلبة الخشني

ُكْم ِإَليَّ َوَأْقَرَبُكْم  أنَّ رسوَل اهلل � قال: »ِإنَّ َأَحبَّ
ِإَليَّ  َأْبَغَضُكْم  َوِإنَّ  َأْخاَلًقا  مَحاِسُنُكْم  اآْلِخَرِة  ِفي  ِمنِّي 

ْرَثاُروَن  الثَّ َأْخاَلًقا  َمَساوئُكْم  اآْلِخَرِة  ِفي  ِمنِّي  َوَأْبَعَدُكْم 
ُقوَن اْلُمَتَفْيِهُقوَن«.)1( اْلُمَتَشدِّ

ــن الــــرســــول �  ــ ــرب م ــ ــق ــ ال
ومصاحبُته في اجلنة شرٌف عظيٌم 
ويتمّناه  إليه  وفخٌر كبيٌر، يسعى 

كلُّ مؤمٍن.
 � النبيِّ  أال تحبُّ مصاحبَة 

في اجلنة؟
من  مبنزلة  تكون  أن  أال حتبُّ 

يقوم الليل ويصوم النهار؟
لتعرَف  ــي  اآلت احلــديــث  ــرأ  اق

كيف حتصل على ذلك.

 اأبو ثعلبة الخ�سني اأبو ثعلبة الخ�سني
هو الصحابي الجليل أبو ثعلبة، معروف بكنيته واسمه جرهم بن ناشم، من أهل بيعة الرضوان وأسهم 
له النبي � يوم خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا، وصفه النبي � بأنه: ُنَويِبَتُة خير )تصغير نابتة()٢(، 
كان متفائاًل بنصر المسلمين أتى إلى النبي � فقال: »يا رسول اهلل اكتب لي بأرض كذا وكذا بالشام ولم 
يظهر عليها النبي � حينئذ، فقال: أال تسمعون ما يقول هذا؟ فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده َلَتْظهَرنَّ 
عليها، فكتب له بها«. )٣( كان يصلِّي في جوف الليل فمات وهو ساجد، فرأت ابنته في المنام أن أباها قد 
ها أين أبي؟، قالت: في مصاله، فنادته فلم يجبها فأتته فوجدته ساجًدا،  مات فاستيقظت َفِزعًة؛ فنادت أمَّ

. فحركته فوقع لجنبه ميًتا، وذلك سنة )٧٥هـ(، بالشام

الدر�س الرابع ع�سرالدر�س الرابع ع�سر

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

)١( أخرجه أحمد: )١٧٧٣٢(.
)٢( أخرجه أحمد: ١٩٢/٤. والطبراني في الكبير: ٢١8/٢٢ برقم ٥8٢. وقال في املجمع )٦٥٧/٩( وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح.

)٣( أخرجه أحمد: ١٩٣/٤.

تمهيدتمهيد

اخلـلق احل�سـناخلـلق احل�سـن

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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فق مع الناس، واالبتسامة والبشاشة في وجوههم، و........... ١- من األخالق احلسنة: طيب الكالم، واللِّني والرِّ
.........................و..................................

٢- من األخالق السيئة: سوء الكالم وكــــثــرتــه من غير حاجة، والغلظة والشدة مع النــاس، وتعبيس الــوجــه لهــم 
و.................................و................................. وكل ذلك مما ُيَعدُّ من ثمرات سوء اخللق التي ُتورث 

بغض الناس في الدنيا، والُبْعَد عن النبيِّ � في اآلخرة.
التواصل  وبرامج  الهاتف،  مثل:  املختلفة،  الوسائل  عبر  أم  مباشًرا  كالًما  أكانت  سواًء  عنها،  منهيٌّ  الثرثرُة   -٣

االجتماعي، والشبكة العنكبوتية، وغير ذلك.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ســاداتـهواإر�ســاداتـه

معناهاالكلمة 
الثَّرثار: كثيُر الكالم بغير فائدة.الثَّرثارون 
قون ًفا.التشدِّ ق: الذي يتكلم بـِملء فيه تكلُّ املتشدِّ
ر.التفيهقون ًفا باستعالء وتكبُّ املتفيهق: الذي يتكلم تكلُّ

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

قال الشاعر:نشاط
َعْن اْلَْرِء اَل َتَسْل َوَسْل َعْن َقِريِنِه ... َفُكلُّ َقِريٍن ِباْلَُقاِرِن َيْقَتِدي
ْبُه ُسْرَعًة ... َوِإْن َكاَن َذا َخْيٍر َفَقاِرْنُه َتْهَتِدي إَذا َكاَن َذا َشرٍّ َفَجنِّ

بالتعاون مع مجموعتك، حدد عالقة اآلبيات مع موضوع الدرس، وأثر ذلك عليك.
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�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أتنب كثرَة الكالم من غير فائدة أو مع االستعالء والتكبر.

التقـويـمالتقـويـم

١١�س�س عالم يدل اهتماُم اإلسالم باخللق احلسن؟

٢٢�س�س كيف يتعامل الناُس مع الثرثار والتشدق؟

٣٣�س�س كيف كانت وفاُة أبي ثعلبة اخلشني؟

٤٤�س�س ورد في احلديث ذكر كلمات متضادة استخرجها:

ضّدهاالكلماتم

١

٢

٣
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١9١9 عن عائشة  

 � اهلل  رسوَل  سمعُت  قالت: 
ِبُحْسِن  َلُيْدِرُك  اْلُمْؤِمَن  يقول:»ِإنَّ 

اِئِم اْلَقاِئِم«. )1( ُخُلِقِه َدَرَجَة الصَّ
حسن اخللق مرتبط بقوة اإلميان، فمن 

قوي إميانه حسن خلقه، ومن ضعف إميانه 
ضعف خلقه.

الدر�س اخلام�س ع�سرالدر�س اخلام�س ع�سر

)١( أخرجه أبو داود برقم:٤٧٩8.

تمهيدتمهيد

بك إلى اهلل، وجتعلك من أقرب الناس مجلًسا إلى النبي � في اآلخرة، وتكون  ١- التحّلي باخللق احلسن عبادٌة تقرِّ
مبنزلة من يقوم الليل تطوًعا بالصالة، ومن يصوم النهار تطوًعا.

٢- من ثمرات حسن اخللق في الدنيا: يجعل لك محبة وقبواًل عند الناس،.........................................
.............................................................،....................................................

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�ســاداتـهواإر�ســاداتـه

معناهاالكلمة 
املتنفل بالصالة.القائم

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

::  سبق التعريف به في الدرس األول. عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق 

ِعظم اأجر ُح�ْسن اخللقِعظم اأجر ُح�ْسن اخللق

رابط الدر�س الرقمي
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 عالم يدل ُبُلوُغ صاحِب اخللق احلسن منزلَة َمْن يقوم الليل ويصوم النهار؟نشاط

�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ُن ُخُلِقي ألكوَن قريًبا من النبي � في اآلخرة وأبلُغ درجة الصائم القائم.  ُأَحسِّ

التقـويـمالتقـويـم

. ١١�س�س أذكر ثالث مميزات لعائشة 

٢٢�س�س ما األجر الترتب على حسن اخللق.

٣- احرص على أن تتخلق باألخالق احلسنة، وأن تصاحب ذوي األخالق احلسنة، واحذر من األخالق السيئة، 
ومصاحبة ذوي األخالق السيئة.

٤- وجاء عن السلف الصالح التأكيد على أهمية ُحسن اخُللق وتفسيره:
 قال ابن املبارك: هو بسط الوجه وبذل املعروف وكف األذى.

 قال اإلمام أحمد: حسن اخللق أالَّ تغضب وال حتقد وحتتمل ما يكون من الناس.
 قال إسحاق بن راهويه: هو بسط الوجه وأالَّ تغضب.





رابعًا: الفقــهرابعًا: الفقــه
  عن معاوية   قال: قال �:

ين«.)١( هه في الدِّ  »َمْن ُيِرِد اهلُل ِبِه َخْيرًا ُيَفقِّ

)1( أخرجه البخاري برقم )71(، ومسلم برقم )1037(.



األحكـــاَم  نستمدُّ   
ــَة مــن  ــيـ ــرعـ ــشـ الـ
عظيمين  مصدرين 

هما:

أحكام ال�شرعية أحكام ال�شرعيةم�شادر ال م�شادر ال

مدخل لمادة الفقهمدخل لمادة الفقه

القرآن الكريم 12

تعريف الِفْقُه: معرفُة األحكاِم الشرعيِة العملية.

أحكام ال�شرعية ال

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

12345

السنة النبوية



الطـهــارةالطـهــارة

الوحدة الوحدة 
األولىاألولى

)1(

قال تعالى:

)1( سورة الفرقان آية )٤٨(.
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   بعد قراءتك لهذا التعريف يتبّين لك أن الطهارة قسمان، هما:

1- القسم األول:......................................................   
2- القسم الثاني:......................................................   

على  ــْت  ــَع وق ـ   1
نجاسة  ــي  ــس مــاَلب

هذه األفعال تشترك فغسلتها بالماء.
في اسٍم واحد، هو:

الصالة  أَرْدُت  ـ   2
فتوضأت.

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

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

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

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

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

الطهارةالطهارة

    مـا الطــهـــــــارة؟مـا الطــهـــــــارة؟
هي: رفع الحدث، وإزالة النجاسة.

مكانة الطـهارة في الإ�شالممكانة الطـهارة في الإ�شالم

٤

1

3
2

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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بها  اهلل  أنعم  التي  الّنعم  أعظم  من  الماء    
علينا، وهو مادة الحياة، قال اهلل تعالى:

.)١({ }
بالتعاون مع زمالئي َأذكُر أربعًا منها:    

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

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

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

  نـعـمـــة المــــــاء  نـعـمـــة المــــــاء

................................................ 1................................................ 2

................................................ 3................................................ 4

ُ

أ�سل في المياه الطهارة، ما لم تثبت نجا�ستها« »ال
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.

)1( سورة األنبياء آية ٣٠.
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)2( املاء الّنِجس)1( املاء الَطهور

ف
عري

الت

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

مثل:
1- مياه البحار واألنهار واألمطار.

........................................-2

........................................-3

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

1- مياه املجاري.
........................................-2
........................................-3

كم
والُغسل، احل الــوضــوء  فــي  استعماله  يشرع 

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.

أما إذا تغّير بشيء طاهٍر كثير خرج عن مسمى املاء فصار ُيسّمى عصيرًا أو قهوًة أو 
غير ذلك؛ فإنه ال يصّح الوضوء منه.

اأقـ�شـــام المـيــــاهاأقـ�شـــام المـيــــاه

املاء قسمان هما: 
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ا�شتعمال اآنية الذهب والف�شةا�شتعمال اآنية الذهب والف�شة

ُ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 

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

في اآلخرة«)1(.

)1( أخرجه البخاري برقم )٥٤26(، ومسلم برقم )2067(، ومعنى )صحافهما( الصحاف: جمع َصْحفة، وهي إناٌء كبير من آنية الطعام.

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



216

تعريف النجا�شةتعريف النجا�شة

  النجاسة قسمان: 1. نجاسة عينية  2. 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 ألن ذاتها نجسة ومن 
أمثلتها: البول، والغائط، 

والكلب، والميتة.

١- النجاسة العينية

اأق�شامهااأق�شامها

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

أحكام النجاسة أحكام النجاسة 

من القواعد في الشريعة اإلسالمية »األصل في األشياء الطهارة« تمهيد
األصل في األشياء كاألرض واملالبس واملفروشات ونحوها أنها باقية على 
طهارتها، فال ينبغي للمسلم أن يكثر من الشك أو الوسوسة في الطاهرات، 

ما لم ُتعلم جناستها، وال يشرع السؤال عنها ألننا لم نؤمر بذلك.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س الثاينالدر�س الثاين
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ال ميكن تطهيرهاميكن تطهيرها

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

١١
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درجـــات النجا�شــــة درجـــات النجا�شــــة 

١

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.

ودليل ذلك: حديث عائشة  أن النبي �: »ُأتي بصبي صغير لم يأكل الطعام، فباَل على ثوبه، 
كر دون األنثى. فدعا بماء فنضحه على ثوبه، ولم يغسله«)2(. وهذا الحكم خاصٌّ ببول الرضيع الذَّ

٣

٢

)1( أخرجه مسلم برقم )279(.
)2( أخرجه البخاري برقم )222(.

وطريقة تطهيرها: بأن ُتغسل سبع مرات ُأوالهّن بالتراب.
»ُطهور  قال:   � النبي  أن   : هريرة  أبي  ذلك: حديث  ودليل 
ُأوالهّن  مرات،  يغسله سبع  أن  الكلب  فيه  َوَلَغ  إذا  أحِدكم  إناِء 

بالتراب«)1(، ومعنى َوَلَغ: شرب أو أدخل لسانه في الماء ونحوه وحرَّكه.

فة  النجاسة المخفَّ

مثل: نجاسة ما َوَلَغ فيه الكلب.      النجاسة المغّلظة 

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.
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يت نجاسة الكلب مغّلظة ونجاسة بول الصبي مخّففة؟       لم سمِّ
..........................................................................................................      

٢٢
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تطهيراألرض المتنّجسة
إذا وقعت النجاسة على األرض

 فإن كان لها ِجْرٌم كالغائط 
ثم  اًل،  أوَّ ُيــزال  فإنه  مثاًل 
ُيصّب على موضعه الماء 
للنجاسة  اليبقى  حتى 
ــل الــتــراب  ــ ــر. ولـــو ُأزي أثـ

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

فإنه  مثاًل  كالبول  ِجـــْرٌم  لها  ليس  كــان  وإن 
ــصــّب عــلــى الــمــوضــع مـــاء حــتــى اليبقى  ُي

للنجاسة أثر.

ُيغسل بالماء، وُيفــرك وُيعصـــر 
حتى تزول النجاسة.

ــاء  ــ ــم ــ ال يـــطـــهـــر    
المتنجس إذا تّمت 

النجاسة  من  تنقيته 
لها  يبقى  ال  بحيث 
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  ـــ أث
التنقية  بوسائل  بتنقيته 

الحديثة.

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

النجاسة.

بــالــّدبــاغ.  الميتة  جلد  يطهر 

تطهير الماء المتنجس

 تطهير السجاد المتنجس

تطهير جلد الميتة

 تطهير الثوب المتنّجس

١٣

4

٢

5

أ�شياء المتنج�شة أ�شياء المتنج�شة    طـرق تطهيـر ال     طـرق تطهيـر ال



221 )1( أخرجه مسلم برقم )٣6٠(.

    خفــاء مو�شــع النجا�شــة     خفــاء مو�شــع النجا�شــة 

في  ُأصلي  ُسئل:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ذلك:  على  والدليل  طاهران،  وروثه  المأكول  الحيوان  بول 
مرابِض الغنِم؟ قال: »نعم« )1(.

كيف نستدل بهذا الحديث على طهارة بول الحيوان المأكول وروثه؟

  بوُل الحيوان الماأكول وروُثه  بوُل الحيوان الماأكول وروُثه

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

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 صور، 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 يقنٌي بغسل النجاسة.
 أ
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الدر�س الثالثالدر�س الثالث

)1( رواه ابن ماجه برقم )33٥(.
)2( أخرجه البخاري برقم )1٤2(، ومسلم  برقم )37٥(.

)3( رواه أبوداود برقم )30(.
)٤( أخرجه أحمد برقم )٩0٥٩(، وابن ماجه برقم )3٤٨(.

أقرأ النصوص اآلتية ثم أبّين اآلداب المستنبطة منها:

عن جابر  قال: »خرجنا مع رسول اهلل � في سفر، وكان رسوُل اهلل � ال يأتي الَبراز  ١
 - يعني: موضع قضاء الحاجة - حتى يغيب فال ُيرى« )1(.

   أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة:

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

٢  عن أنس  قال: »كان رسوُل اهلل �  إذا دخل الخالَء -يعني: أراد دخول الخالء- قال:  
اللهم إني أعوذ بك من الُخْبث والخبائث«)2(. 

وعن عائشة        قالت: »كان رسول اهلل � إذا خرج من الخالء قال: ُغْفَراَنَك«)3(.  

   أستفيد من هذين الحديثين أن من آداب قضاء الحاجة:

           أ -.............................................................................................................

         ب -............................................................................................................

أحكام قضاء الحاجةأحكام قضاء الحاجة

     ما ي�شتحب عند ق�شـاء الحاجـة     ما ي�شتحب عند ق�شـاء الحاجـة

   ما يجب عند ق�شاء الحاجة   ما يجب عند ق�شاء الحاجة
عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل �: »اسَتْنِزُهوا ِمن الَبْوِل، فإن أكثَر عذاِب القبِر   ١

ِمْنه«)٤(.
الثوب، أو  النجاسة أن تصيب  التحرز من  التنّزه وهو  في هذا الحديث دليل على: وجوب   

البدن، وأنه يجب غسلها. 

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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)1( أخرجه الترمذي برقم )27٩٤(، وأبو داود برقم )٤017(.

)2( أخرجه  البخاري برقم )3٩٤(، ومسلم  برقم )26٤(، وهذا لفظه. 
)3( أخرجه مسلم برقم )26٩(. 

)٤( أخرجه البخاري برقم )23٩(، ومسلم برقم )2٨2(.
)٥( أخرجه البخاري برقم )1٥٤(، ومسلم برقم )267(، وهذا لفظه. 

)6( أخرجه مسلم برقم )370(، وأبوداود برقم )16(، والترمذي برقم )٩0(، وقال حديث حسن صحيح.

  قال: قال رسول اهلل �: »إذا أتيتم الغائَط فال تستقبلوا الِقبلَة  عن أبي أيوَب األنصاريِّ  ١
وال تستدبروها ببول وال غائط« )2(. 

    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 اهلل �: »اتقوا الالِعَنْين«، قيل: وما الالعناِن  ٢
  يارسول اهلل؟ قال: »الذي يتبّول في طريق الناس، أو ظّلهم«)3(. 

   أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة:
............................................................................................................             

٣  عن أبي هريرة  قال: »نهى النبي � أن يبال في الماء الراكد«)٤(.
   أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة:

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

   ما يحرم عند ق�شاء الحاجة   ما يحرم عند ق�شاء الحاجة

عن أبي قتادة  قال: قال رسول اهلل  �: »ال ُيمِسَكنَّ أحُدكم ذَكَرُه بيمينه وهو يبول، وال   ١
يتمّسْح من الخالء بيمينه« )٥(.

     أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة:
  )أ(....................................................)ب(.....................................................

   ما يكره عند ق�شاء الحاجة   ما يكره عند ق�شاء الحاجة

عن ابن عمر  »أن رجاًل مّر على النبي � وهو يبول، فسّلم عليه، فلم يرّد عليه« )6(.  ٢

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

عن معاويَة بن َحْيدَة  قال: قال رسول اهلل �:  »احفظ عورَتك«)1(.   ٢
      أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة:

..............................................................................................................             
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ـ أكياس البالستيك.

يجوز ٣٣ فال  للمحل.  منّظفًا  يكون  أن 
االستجمار بما ال ينّظف جيدًا، مثل: 

أاليكون شيئًا ُمْحَتَرمًا. 44
مثل: الطعام.

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

                 �شروط ما ُي�شتجمر به �شروط ما ُي�شتجمر به

ال�شتنجاء وال�شتجمارال�شتنجاء وال�شتجمار

1 ـ ..............................

2 ـ ..............................

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

االستجمار ١١٢٢ يجوز  فال  طاهًرا.  يكون  أن 
بالنجس، مثل:

1 ـ ..............................

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

                الكتفــاء بال�شتجمــار  الكتفــاء بال�شتجمــار

أو  البول  انتشر  فلو  لخروجه،  المعتاد  الموضع  والغائط  البول  يتعّدى  أال 
 

ى موضع الخروج المعتاد، فال بّد حينئٍذ من استعمال الماء. الغائط، وتعدَّ
١

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

٢
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سس22 صنِّف الكلمات التالية - في جدول - تصنيفًا مناسبًا. 

هور واذكر حكمه، والماء النجس واذكر حكمه.   ف الماء الطَّ سس33 عرِّ

 

سس44 ما حكم األكل بملعقة من ذهب؟ مع ذكر الدليل.

سس55 بيِّن ما تفعله في الحاالت التالية:

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

ج- أردت أن تصلِّي فوجدت دمًا على ثوبك.  
سس66 كيف يتم تطهير جلود الميتة؟

سس77 بيِّن الحكمة مما يأتي:

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

ـر  ر لونه / األنهار/ الّسيول / ماٌء مات فيه حيوان وتغيَّ )البحار / ماٌء خالطه بول فغيَّ
ريحه / اآلبار(.

د أقسام الطهارة. سس11 عدِّ

الحكمالتعريفالماء

الّطهور

النِجس



الوحدة الوحدة 
الثانيةالثانية

الو�ضــــو ءالو�ضــــو ء

عن عقبة بن عامر  قال: قال 
ر�سول الله �: »من تو�ساأ فاأح�سن 

الو�سوء، خرجت خطاياه من 
ج�سده، حتى تخرج من تحت 

اأظفاره«.)1(

)1( �أخرجه م�سلم  برقم )245(.
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ي�ضتحب الو�ضوء 
يف اأحوال منها:

قــال  قــال:    ثـوبـــــان  عــن 
�: »اليحافُظ على  اهلل  رسول 

الوضوِء إال مؤمٌن« )1(.
عن البراء بن عـــازب       قال: 
أتيت  »إذا   :� اهلل  رسول  قال 
ــَك فــتــوضــأ وضــــوَءك  ــَع مــضــَج

للصالة« )2(. 

  ُقــْنــُفــذ  بــن  المهاجر  عــن 
قال: قال رسول اهلل �: »إني 
على  إال  اهلل  أذكــر  أن  كرهُت 

ُطْهر « )3(.

المداومة على 
الوضوء في كل 

حال.

1

2

3

بالتعاون مع معلمي وزمالئي: أمأُل الفراغات السابقة بما يناسبها.
)1(  أخرجه أحمد )22٤33( وابن ماجه برقم )2٧٧(.                       )2( أخرجه البخاري برقم )2٤٧(.

)3( رواه ابن خزمية برقم )206(.

ô qµaملاذا نتوضأ؟

يجب الو�ضوء 
لثالث عبادات

الطواف
2

3

م�س 
امل�ضحف

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

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

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

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

1

الوضــــــــوالوضــــــــو  ءء

ال�ضالة
1

َ

َ

رابط الدر�س الرقمي
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ف�ضــائل الو�ضــــوءف�ضــائل الو�ضــــوء

)2( أخرجه مسلم برقم )251(. )1( سورة البقرة: اآلية 222.   
)٤( أخرجه مسلم  برقم )250(. )3( أخرجه مسلم برقم )2٤5(.  

الف�سل امل�ستنبطالن�ص 

)1(
قال تعالى:﴿                                    ﴾.

اخلطايا  به  اهلل  ميحو  ما  على  َأُدلُّكم  �:»أال  قال 
ويــرفــُع الــدرجــاِت؟« قــالــوا: بلى يــا رســـوَل اهلل، 
الـُخطا  املكاِرِه، وكثرُة  الوضوِء على  قال: »إسباُغ 
الصالِة«)2(. بعَد  الصالِة  وانتظاُر  املساجِد،  إلى 

يوم  المؤمن  درجــات  بالوضوِء  اهلل  يرفع 
القيامة.

قال �:»من توضَأ فأحسَن الوضوَء، خرجت خطاياُه 
أظفاِره«)3(. من جسده، حتى تخرج من تحِت 

مغفرة الذنوب.

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

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

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

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

ُ
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َي���َديَّ ب��امل��اء ث��م اأم�ضح بهما راأ���ض��ي،  اأب��ل��ل 
اإىل  اأ�ضل  الراأ�س حتى  اأبتدئ من مقدم 
قفاه، ثم اأعيدهما اإىل مقدم الراأ�س مرة 

اأخرى، اأفعل ذلك مرة واحدة.

يَّ ثالث مرات. اأقول: »ِبا�ْضِم اهلل«.  اأغ�ضل َكفَّ
اليمنى؛  بيدي  واأ�ضتن�ضق  اأمت�ضم�س 
اأك��رر ذلك  الي�ضرى،  اأ�ضتنرث بيدي  ثم 

ثالث مرات.

الراأ�س  �ضعر  منابت  من  وجهي  اأغ�ضل 
اإىل م���ا ان���ح���در م���ن ال��ل��ح��ي��ن ط����وًل، 
ا، اأكرر ذلك  ومن الأذن اإىل الأذن عر�ضً

ثالث مرات.

اأغ�ضل يدي اليمنى من اأطراف الأ�ضابع 
اأغ�ضل يدي  اإىل املرفق ثالث مرات، ثم 
الي�ضرى من اأطراف الأ�ضابع اإىل املرفق 

ثالث مرات.

ب��اإ���ض��ب��ع��ي  ب��اط��ن��ه��م��ا   ، اأذينَّ اأم�������ض���ح 
ال�ضبابتن، وظاهرهما باإبهامّي، اأفعل 

ذلك مرة واحدة.

الكعبن  اإىل  ال��ي��م��ن��ى  رج��ل��ي  اأغ�����ض��ل 
ثالث مرات، ثم اأغ�ضل رجلي الي�ضرى 

اإىل الكعبن ثالث مرات.

اأقول بعد انتهاء الو�ضوء:

 اأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأن 
حممًدا عبد اهلل ور�ضوله)2(.

2

{قال تعاىل:
.)1(﴾
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ر أن ر أنتذكَّ تذكَّ

�سروط الو�سوء
النية

طهارة املاء

اإزالة ما مينع 
و�سوَل املاِء اإىل 

الَب�َسرِة

1
2

3

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 24٪ بحلول عام 2022

كان النبي � 
- وهو  يتوضأ بمقدار الُمدِّ

ي اإلنسان المعتدل  ِمْلُء كفَّ
إذا مألهما ومد يده بهما.
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�سنن الو�سوء  1

234

5
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.

فــرو�س الو�ضـــــوءفــرو�س الو�ضـــــوء

�ضــــنن الو�ضـــــوء�ضــــنن الو�ضـــــوء

فرو�ص الو�سوء 
�ستة، هي:

غسل الوجه، 
ومنه املضمضة 

واالستنشاق

مسح جميع
الرأس، ومنه

األذنان

غسل الرجلني
مع الكعبني

الترتيب بني 
األعضاء املذكورة

1

2
34

5

6

غسل اليدين مع 
املرفقني

املواالة،
 فال يفصل بني

غسل األعضاء 
فصاًل طوياَلً

غسل الكفني في 
بداية الوضوء

غسلالتيامن
األعضاء ثالًثا
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نواق�ص 
الو�سوء 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.

1

23

4

من اأحكام الُو�سوء

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.

1

2

3

4

نواقــ�س الو�ضـــــوءنواقــ�س الو�ضـــــوء

اأحـــكام الو�ضـــــوءاأحـــكام الو�ضـــــوء
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ô qµa

تــــوضــــأ 
محمد، ثم صلى الظهر، ثم 

بقي على ُوضوئه إلى صالة العصر، 
أو  أحدث  الصالة شّك: هل   أراد  فلما 

ال؟ فهل يجب عليه الوضوء في هذه 
احلالة؟ وملاذا؟

1

 من خالل فهمك للقاعدة السابقة بين الحكم في الحالتين التاليتين: 

ــأ  ــ ــوض ــ ت
فهد، ثم صلى الظهر، ثم 

فلما  فقضى حاجته،  احلمام  دخل 
أراد أن يصلي العصر شّك: هل توضأ 
أو ال؟ فهل يجب عليه الوضوء في 

هذه احلالة؟ وملاذا؟

2

من تيقن الطهارَة وشك في احلدث، أو تيقن احلدَث وشك 
في الطهارة؛ فهو على ما تيقن منهما.

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

ٌة مؤكدٌة، أمر به النبي � وحث عليه في أحاديث   السواك ُسنَّ
كثيرة ؛ منها: عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل �: »لوال 

أن أشّق على أمتي ألمرتهم بالّسواك مع كل صالة« )1(.
أنس  قال: قال رسول اهلل �: »أكثرت عليكم في الّسواك« )2(.

عن عائشة   قالت: قال رسول اهلل  �: »الّسواك مطهرٌة للفم، مرضاٌة للرّب«)3(.

ال�ضواكال�ضواك

حكم ال�ضواكحكم ال�ضواك

فوائد ال�ضواكفوائد ال�ضواك

�ضجرة الأراك

)2( أخرجه البخاري برقم )٨٨٨(. )1( أخرجه البخاري برقم )٨٨٧(، ومسلم برقم )252(.  
)3( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.  
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ال�سنة اأن ُيبداأ بال�ستياك من جانب الفم الأمين.

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

  عند تغير رائحة الفم.

الحالت التي يتاأّكد فيها ال�ّضواكالحالت التي يتاأّكد فيها ال�ّضواك

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.

ا�ضتخدام الُفر�ضاة والَمَعاجين الحديثة ا�ضتخدام الُفر�ضاة والَمَعاجين الحديثة 

أقطُع اجلزء 
املستخدم من املسواك 

يوميًا لكي يبقى مفعوله 
ا. مستمّرً
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سس11 مّيز من ينتقض وضوؤه ممن ال ينتقض في الحاالت التالية، مع بيان السبب:

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

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

شخص أصيب بجرح فخرج منه َدٌم. هـ- 
شخص سقط فأغمي عليه ساعة ثم أفاق. و- 

سس22 ماذا تفعل في الحاالت التالية مع بيان السبب؟

توضأت وصليت ثم رأيت جزًءا من رجلك لم يصبه املاء.   أ- 
توضأت بجانب زميلك فلما انتهى من وضوئه رأيت مرفقه لم يصبه املاء.   ب- 
صليت ناسًيا أنك محدث، ثم تذكرت أن صالتك كانت بغير وضوء.   ج- 

غسلت وجهك ويديك للنظافة ثم نويت أن تكمل بقية األعضاء بنية الوضوء.   د- 
توضأت وملا بقي غسل القدمني رأيت مرفقك لم يصبه املاء.   هـ- 

ها الماء، فقال  � أصحابه يتوضؤون فرأى أعقاب بعضهم لم َيَمسَّ سس33 رأى رسول اهلل 

�: »ويل لألعقاب من النار«)1(.

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؟  
ج - أفاد الحديث فائدة تتعّلق بالّنصح إلخوانك المسلمين، فما هي؟  

)1( أخرجه البخاري برقم )60(، ومسلم برقم )2٤0(.

سس44 ما الفضل الحاصل لمن قال الذكر الوارد بعد الوضوء؟

سس55 صّحح الُجمل التالية:

واك للصائم صباًحا فقط.            أ - ُيشرع السِّ
نَّة أن تبدأ باالستياك من جانب الفم األيسر.           ب - السُّ

واك خاصٌّ بالرجال.           ج - السِّ



الوحدة الوحدة 
الثالثةالثالثة

ين  ين الم�سح على الُخفَّ الم�سح على الُخفَّ
والجوربين والجبيرةوالجوربين والجبيرة

عن �سفوان بن ع�ّسال  قال: 
»كان ر�سول الله � ياأمرنا اإذا كنا 
م�سافرين، اأن نم�سح على اأخفافنا 
ول ننزعها ثالثة اأيام، من غائط 

.)1( وبول ونوم؛ اإل من جنابة«

)1( �أخرجه �أحمد 239/4،  و�لترمذي 158/1 )61( و�لن�سائي: 83/1 وهذ� لفظه.
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د االسم املناسب: اخلّف،   اجلوربأمام كل تعريف مما يلي ُأحدِّ

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

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

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

عليهما )1(.

)1( أخرجه البخاري برقم )206(، ومسلم برقم )2٧٤(.

المراد بالخّفين والجوربينالمراد بالخّفين والجوربين

   حـكــم الم�ضـــح عليــهما   حـكــم الم�ضـــح عليــهما

ين والجوربين والجبيرةوالجبيرة ين والجوربين المسح على الُخفَّ المسح على الُخفَّ

1 ما ُيلبس على القدمني من الّصوف أو القطن ونحوهما.  

ما ُيلبس على القدمني من اجللد ونحوه.  2

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

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

ماذا ترى في الصورة؟

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

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س
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الدليلنهايتهبداية حسابهابالساعاتمدة املسح باأليام

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

َحَدٍث
بعد مضي يوم وليلة.

 : ــي  ــ ــل ــ ع قـــــــال 
»َجَعَل رسول اهلل  �  
ولياليهّن  أيــام  ثالثَة 
ــلــمــســافــر، ويـــوًمـــا  ل

وليلًة للمقيم«)1(. للمسافر
ثالثة أيام 

بلياليهن
................

من أول مسح بعد 
َحَدٍث

بعد مضي ثالثة 
أيام ولياليهّن

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

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

أتعّرُف بداية مّدة املسح ونهايتها، وأكمُل الفراغات مبا يناسبها:

    مـّدة الم�ضـــح    مـّدة الم�ضـــح

أن يكون املسح �سروط امل�سح عليهما
في الوضوء دون 

الُغْسل.

أن يلبسهما بعد 
كمال الطهارة.

أن يسترا 
الّرجلني مع 

الكعبني.
أن يكونا 
طاهرين.

أن يكون 
املسح في املدة 

احملددة.

1

234

5

)1(  أخرجه مسلم برقم )26٧(.

أغّيُر 
جواربي وأنّظُفها 

باستمرار، حتى ال تتغّير 
رائحتها فأوذي إخواني 

وزمالئي.  ال يصح املسح على 
جورب دون الكعبني

ال يصح املسح على النعلني
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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 

: وال ميسح أسفل اجلوربني، قال علي

من  باملسح  أولى  اخلّف  أسفل  لكان  بالرأي  الدين  كان  » لو 
أعاله، وقد رأيت رسول اهلل � ميسح على ظاهر خّفيه«)1(.

    كيفية الم�ضـــح    كيفية الم�ضـــح

)1( أخرجه أبو داود  برقم )162(.

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 11 صباًحا
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مبطالت امل�سح

انتهاء مّدة 
املسح

1
2

حصول 
احَلَدِث األكبر

3

خلع اجلوربني 
أو أحِدهما 

إال حلاجة

االثنني؛  يوم  صباًحا  العاشرة  الساعة  جوربيه  على  املسح  فهد  ابتدأ   1
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 صاّلها فهد بعد أن جتاوز املدة احملددة 
شرًعا؟ وملاذا؟

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

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

١١
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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: أاّل تتجاوز موضع احلاجة.

حـكـم المـ�ضـح عليـهاحـكـم المـ�ضـح عليـها

الِعصابة: ما ُيشّد على اجلرح أو الّرّض أو احلرق من قماش ونحوه للتداوي. 3

اجَلِبيرة: ما ُيشّد على الكسور من جبس أو أعواد ونحوها. 2

اللَّصوق: ما ُيلصق على اجلروح أو البثور للتداوي. 1

المراد باللَّ�ضوق والَجِبيرة والِع�ضابةالمراد باللَّ�ضوق والَجِبيرة والِع�ضابة
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على  وَتسح  احلوائل،  حول  ما  َتغسل 
مالحظة  مع  جوانبه،  جميع  من  احلائل 
محل  على  زاد  ما  مسح  إلى  ُيحتاج  ال  أنه 
املتوضئ  رجــل  على  كــان  فلو  الــوضــوء. 
جبيرة جزء منها على الساق فإنه ال ميسح 
على ما زاد عن حّد الكعبني، وفي الغسل 
بقية  ويغسل  كلها،  اجلبيرة  على  ميسح 

البدن.

كيـفيـة الم�ضـح عليـهاكيـفيـة الم�ضـح عليـها

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
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اذكر الحكمة من مشروعية المسح على الحوائل. سس11 

( أمام العبارة الخاطئة فيما  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) سس22  ضع عالمة )

يأتي، مع تصحيح الخطأ إن وجد:

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

سس33  اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

أ- مدة املسح على اجلوربني للمقيم هي:  

    خمس صلوات.        يوم وليلة.   حتى يخلع اجلوربني.

ب- مدة املسح على اجلبيرة هي:  

    ثالثة أيام بلياليها.         يوم وليلة.     حتى يستغني عنها.



الوحدة الوحدة 
الرابعةالرابعة

ـم ـمالتيـــمُّ التيـــمُّ

عن جابر بن عبدالله  قال: 
قال ر�سول الله �:

»وُجعلت لي الأر�ُض م�سجدًا 
وَطهورًا«

)1( رو�ه �لبخاري  برقم )521( وم�سلم  برقم )335(.

 )1(.
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بقصد  الطاهر  بالّصعيد  والكفين  الوجه  مسح    
الطهارة.

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

)1(		سورة	المائدة:	آية	6.			
)2(		أخرجه	البخاري	برقم	)335(،	ومسلم	برقم	)521(.

         الحكـــــــم         الحكـــــــم

          الدليــــل          الدليــــل

التيــّمـمالتيــّمـم

ô qµa
ومن  تعالى،  اهلل  شرعها  التي  البدنية  العبادات  أعظم  الصالة 
الطهارة  المسلم  يستطيع  ال  قد  ولكن  بالماء،  الطهارة  شرطها 

بالماء في بعض الحاالت، فماذا يفعل في هذه الحالة؟

         تعريف التيّمـم         تعريف التيّمـم

	.)1(							 	 	 	 	 	 	 	 	 قال	تعالى:		
والتيمم من خصائص أمة محمد	�	ولم يكن معروًفا في األمم السابقة.

	قال:	قال	رسول	اهلل	�:	»ُأعطيت خمسًا لم ُيعطهّن أحٌد قبلي: ُنصرُت  عن	جابر	بن	عبداهلل	
بالّرعب مسيرة شهر، وُجِعَلْت لي األرُض مسجدًا وطهورًا، فأّيما رجل من أمتي أدركته 

الصالة فليصّل...«	)2(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س ال�ساد�سالدر�س ال�ساد�س
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	 عند عدم الماء، والعادم للماء هو الذي بحث عن الماء فلم يجده فيما حوله  من  1
مساكن أو محطات وقود ونحوذلك.

	 عند العجز عن استعمال الماء، فقد يكون الماء موجودًا ولكن يعجز اإلنسان عن  2
استعماله، لمرض، أو لشدة َبْرد وال يكون قادرًا على تدفئته.

  الحاالت التي ي�سرع فيها التيمم  الحاالت التي ي�سرع فيها التيمم

التيّمم. مشروعّية  من  الِحكم  بعض  َأْذُكــُر  زمالئي:  مع   بالتعاون 

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

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

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

	 )1(	سورة	البقرة:	آية	185.	
)2(	سورة	احلج:	آية	78.

قال	تعالى:	

قال	تعالى:	

)1(.

)2(.

١١
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	في	صفة	التيّمم:	»أن النبي	�	 ودليل ذلك:	حديث	عمار	بن	ياسر	
ضرب بكّفيه األرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكّفيه«)1(.					

	 	 	

)1(	أخرجه	البخاري	برقم	)338(،	ومسلم	برقم	)368(.

     �سفـة التيــّمم     �سفـة التيــّمم

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.

12

34
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فرو�ض التيّممفرو�ض التيّمم
مسح الوجه.

مسح الكّفين. 

1

2

مبطالت التيّمممبطالت التيّمم
وجود الماء، أو القدرة على استعماله.

 انتقاض الطهارة.

1

2

�شروط التيّمم�شروط التيّمم
 النّية. 

عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله.

طهارة التراب.

2

3

1

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

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

٢٢
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ُأدخل صالٌح إلى المستشفى، وُأجريت له عملية جراحية، وبعد إفاقته من العملية أراد صالح 
أن يصلي ولكنه كان عاجًزا عن القيام لكي يتوضأ، وال يقدر أيًضا أن يتيّمم؛ ألن اإلصابة 

كانت في يديه، وليس عنده من يعينه على ذلك، فماذا يفعل؟ 
 يصّلي	على	حسب	حاله،	واليلزمه	الوضوء	وال	التيمم؛	لعدم	القدرة	عليهما.

 يترك	الصالة	وال	يجب	عليه	أن	يصّلي.
	

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

حكم العاجز عن ا�ستعمال الماء والتيممحكم العاجز عن ا�ستعمال الماء والتيمم

ô qµa
أن  وقبل  فتيّمم،  به  يتوضأ  ماء  يجد  فلم  يصّلي  أن  أحمد  أراد 
يشرع في الصالة أخبره أحد إخوانه بوجود الماء، فماذا يجب 

عليه أن يفعل في هذه الحالة؟

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

مستعينًا  السابقتين  اإلجابتين  إحــدى  اختر  	t
باألدلة التي أمامك، مع بيان السبب.

	)3(	سورة	التغابن	آية:	16	 	 )2(	سورة	البقرة	آية:	185	 	 )1(	سورة	احلج	آية:	78	
)4(	أخرجه	البخاري		برقم	)7288(،	ومسلم	برقم	)1337(.

وقال	ملسو هيلع هللا ىلص:»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«)4(.

	قال	تعالى:

	وقال	تعالى:

	وقال	تعالى:

.)1(

.)3(
.)2(
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سس11 بيِّن حكم التيّمم في الحاالت التالية: 

•	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 الصحيحة و	)×(	أمام العبارة اخلاطئة فيما يأتي، مع  سس22 ضع عالمة	)	

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.	 	

سس33 اذكر ثالث حاالت يصّح فيها التيمم، وثالث حاالت أخرى ال يصّح فيها التيمم. 

سس44 اكتشف األخطاء في التيّمم في الصور التالية:





الوحدة الوحدة 
الخامسةالخامسة

الأذان والإقامةالأذان والإقامة

عن معاويَة  قال: �سمعت ر�سول 
الله � يقول: 

نـون اأطـوُل النـا�ض  »الموؤذِّ
ـًا يـوم القيـامة« .)1( اأعناق

)1(  �أخرجه م�سلم برقم )387(.



)١( أخرجه أحمد برقم )١٦4٧٨(، وأبوداود برقم )4٩٩(، والترمذي مختصراً برقم )١٨٩( ، وقال: حسن صحيح،  والناقوس: الجرس، ومعنى »أندى 254
صوتًا«: أرفع صوًتا، وقيل أحسن.

األذان واإلقامةاألذان واإلقامة

أذان ؟ أذان ؟ كيف �ُشِرع ال                  كيف �ُشِرع ال

                 تعريف الأذان والإقامة تعريف الأذان والإقامة

ُ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 رجاًل يحمل  في    زيد  ُأري عبداهلل بن  الليـــل  مـن 
الناقوس؟ فقال الرجل: ماذا تعمل به؟ قال عبداهلل: ندعو به إلى الصالة. فقال الرجل: أال 
أدّلك على ما هو خير منه؟ قال عبداهلل: بلى. فعّلمه األذان المعروف، ثم علَّمه اإلقامة. 
قال عبداهلل: فلما أصبحُت أتيُت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فأخبرته بما رأيت، فقال: »إنها لرؤيا حّق 

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

تمهيد
عن  األمة  هذه  بها  متّيزت  التي  العبادات  من  واإلقامة  األذان 

غيرها من سائر األمم، وقد شرعهما اهلل لفائدة عظيمة.

األذان واإلقامة من العبادات التي تميزت بها هذه األمة عن غيرها من األمم.
1 تعريف األذان: اإلعالم بدخول وقت الصالة. 

٢ تعريف اإلقامة: اإلعالم بالقيام ألداء الصالة.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س ال�شابعالدر�س ال�شابع
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الدليل: حديث مالك بن الحويرث  قال: قال رسول اهلل : »إذا حضرت الصالُة فليؤّذن 
لكم أحُدكم، وليؤمَّكم أكبُركم« )١(.

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

)١( أخرجه البخاري برقم )٦2٨(، ومسلم برقم )٦٧4(. 

    حـكـمـهــــمـــا    حـكـمـهــــمـــا

 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؟
 صحيح.     غير صحيح. 

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

١١
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أتعّرفُ على فضائل األذان من خالل ما أستنبُطه من األحاديث التالية: 

 الدليلالفضيلة

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

َمَدى  يسمُع  »ال  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال:    الخدري  سعيد  أبي  عن 
ن جنٌّ وال إنٌس والشيٌء؛ إال َشِهَد َلُه يوَم القيامِة« )2(. صوِت المؤذِّ

عن البراء بن عازب   أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:»المؤذُن ُيغفر له مدَّ 
صوته، وله مثُل أجِر َمْن َصلَّى معه«)3(.

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

لعبدي، وأدخلته الجنة«)4(.

أذان أذان     ف�شائل ال      ف�شائل ال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)١( رواه البخاري برقم )٦0٨(، ومسلم برقم )3٨٩(.                          
)2( رواه البخاري برقم )٦0٩(.

)3( أخرجه النسائي برقم )١٦22(، وأحمد برقم )١٨٥0٦(، وقال المنذري في الترغيب والترهيب )3٦3( رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد.  
)4( رواه أبوداود برقم )١203(.
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أتعــّرف سنن األذان من خالل وضع كل عبارة من العبارات  التالية أمام الحديث الذي يدل 
عليها.

 الدليلالسنة

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

على  حيَّ  َبَلَغ  فلما  يؤّذن،  وهو  بالاًل  »رأى  أنه    ُجحيَفَة  أبي  عن 
الصالة، حي على الفالح، َلَوى ُعُنَقه يمينًا وشمااًل ولم يستدر«)2(. 

عن أبي ُجَحْيَفَة  قال: »رأيُت بالاًل يؤّذن وِإصبعاه في ُأذنيه« )3(.

عن  األذان  يؤّخر  ال  بالٌل  »كان  قـــال:  ســـمرة   بــن  جــابر  عــن 
الوقت« )4(.

)١( رواه ابن خزيمة في صحيحه، برقم )3٧٧(.
)2( رواه أبوداود برقم )٥20(، وأصل حديث أبي جحيفة متفق عليه: البخاري برقم )٦34(، ومسلم برقم )٥03(.

)3( أخرجه أحمد  برقم )١٨٧٥٩(، والترمذي برقم )١٩٧(، وابن ماجه برقم )٧١١(. 
)4( رواه ابن ماجه برقم )٧١3(، وأحمد بنحوه في المسند )20٨4٩(

أأذانذان      �شــنن      �شــنن الال

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

3- أن يلتفت في الحيعلتين يمينًا وشمااًل.
4- أن يكون ذا صوت حسن.

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

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

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

......................................
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أأذانذان      �شروط      �شروط الال

ô qµa

ُيسّن لمن سمع المؤّذن ما يلي:

1 أن يقول مثل ما يقول المؤّذُن )١(؛ إال في لفظ )حّي 
على الصالة، وحي على الفالح(، فيقول: »الحول 

وال قوة إال باهلل« )2(.
2 أن يصلَي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد إجابة المؤذن)3(.

َربَّ  »اللهم  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  على  الصالة  بعد  يقول  أن   3
محمـدًا  آِت  القائمــِة،  والصـالِة  التامـَِّة،  الدعوة  هذه 
الذي  محمودًا  مقـامًا  وابعـثـه  والفضيلَة،  الوسـيلَة 

وعدته« )4(.
4 أن يدعو لنفسه بعد ذلك بما شاء )٥(.

أأذانذان                  ما ُي�شن عند �شماع  ما ُي�شن عند �شماع الال

)2( أخرجه مسلم برقم )3٨٥(. )١( أخرجه البخاري برقم )٦١١(، ومسلم برقم )3٨3(.  
)4( أخرجه البخاري برقم )٦١4(.  )3( أخرجه مسلم برقم )3٨4(.     

)٥( أخرجه أبو داود برقم )٥2١(، والترمذي برقم )2١2(. 

3

أن يكون األذاُن بعد دخوِل الوقت.

أن يكون المؤّذُن  َذَكرًا. 1

أن يكون األذاُن ُمَتَواِليًا.

٢

4

أن يكون األذاُن مرتَّبًا.

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

حي على الفالح(
..........................................................

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

..........................................................
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اأ    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«.)1(
      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(.
)2( أخرجه مسلم برقم )١2١٨(.

أأذانذان           من اأحكام من اأحكام الال

اأ�سارك مع اأ�ستاذي وزمالئي 
في تطبيق الأذان والإقامة 

ب�سورة �سحيحة، واأكتب 
ما األحظه، وما قد يقع من 

الأخطاء اأثناء التطبيق. 
..............................................

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

ب   حكم األذان عند الجمع بين الصالتين:

      لو أردت أن تجمع صالة المغرب مع صالة العشاء فكيف 
تؤّذن؟

       تؤّذن أذانين، لكل صالة أذان، ولكل صالة إقامة. 
       تؤّذن أذانًا واحداً للصالتين، وتجعل لكل صالة إقامة.  
       تؤذن أذانًا واحداً، وتقيم إقامة واحدة لكلتا الصالتين. 

  

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

أقام فصلَّى العصَر«.)2(
الحديث:  هذا  على  بناًء 
اإلجابات  إحــدى  اختر 

التي أمامك.

 



260

سس11   من خالل دراستك بيِّن رأيك في الحاالت التالية: 

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(. 

سس22   هل يشترط في المؤذن أن يكون متوضًئا عند األذان؟

سس33   صّحح األخطاء في الجمل التالية:

ثان.  ن واثنان من زمالئك يتحدَّ ن المؤذِّ  أ - أذَّ
 ب - السّنة عند قول المؤذن: »الصالة خير من النوم« أن نقول: ال حول وال قوة

 إال باهلل. 
 ج - ُيستحّب األذان لصالة االستسقاء. 

سس44   بّين حكم تقديم المؤذن الشهادتين على التكبير. 

سس55   بين حكم مايلي:

 أ - الخروج من المسجد بعد سماع األذان. 
 ب - أن يقتصر من جمع بين صالتين على أذان واحد وإقامتين. 

سس66   ما السنن التي تنبغي مراعاتها عند سماع المؤذن؟ 



الوحدة الوحدة 
 السادسة السادسة

منزلة ال�شالة وف�شلهامنزلة ال�شالة وف�شلها

قال تعالى:

)1( �سورة �لعنكبوت �لآية )45(.

)1(
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منزلة الصالة وفضلهامنزلة الصالة وفضلها

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

     مكانة ال�شالة     مكانة ال�شالة

ى في المسجد؟ ما أهمُّ عبادٍة تؤدَّ
......................................................................................................

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 اهلل وعظمـتـه، وتـحـّلي الـمـرء وتـجّملـه 

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

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

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

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

)2( سورة هود: اآلية ١١4.  )١( أخرجه مسلم برقم )223(.     
)4( أخرجه مسلم برقم )4٨٩(.  )3( أخرجه البخاري برقم )٥2٨(، ومسلم برقم )٦٦٧( وهذا لفظه.  

)٥( أخرجه البخاري برقم )٥2٧(، ومسلم برقم )٨٥(.

     فـ�شــــلـهـا     فـ�شــــلـهـا

                 الحكمة من م�شروعيتها الحكمة من م�شروعيتها

• أنها نوٌر لصاحبها في الدنيا واآلخرة.

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

  كعب  بن  لربيعة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قــال     3
لما سأله المرافقَة في الجنة: »فأعّني على 

4   عن عبِداهلِل بِن مسعود  قال: سألت رسول نفِسك بكثرِة السجوِد«)4(.
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أّي العمل أحبُّ إلى اهلل تعالى؟ قال: 

»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 اهلل تعالى  أنها أحبُّ األعمال   •
في وقتها.

2   قال تعالى: 

وعــن أبــي هريرة  قــال: قــال رســول اهلل 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 اهلل بهّن 

الخطايا«)3(.
..............................................................

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

)2(

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

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

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

1

2

3
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أنه ذكر الصالة يومًا فقال: »من حافظ عليها  ملسو هيلع هللا ىلص  وعن عبداهلل بن عمرو   عن رسول اهلل 
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  قال: »إن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  عبداهلل   بن  جابر  عن 

الصالة«)4(.
وعن ُبريَدَة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن َتَرَكَها فقد كفر«.)٥(

الصغير  بها  يؤمر 
أتّم سبع سنين؛  إذا 
هذه  على  له  تمريًنا 

العبادة العظيمة. 

)١( أخرجه أحمد برقم )٦٧٥٦(، وأبوداود في كتاب الصالة برقم )4٩٥(. 
)2( سورة البقرة: آية  43.       )3( أخرجه البخاري برقم )٨( ومسلم برقم )١٦(. 

)4( أخرجه مسلم برقم )٨2(.
)٥( أخرجه الترمذي برقم )2٦2١(.

)٦( أخرجه أحمد برقم )٦٥٧٦(، وصححه ابن حبان برقم )١4٦٧( وقال المنذري في الترغيب والترهيب برقم )٨32(: رواه أحمد بإسناد جيد.

حكم ال�شلوات الخم�س حكم ال�شلوات الخم�س   

                 خطر تـرك ال�شـالة خطر تـرك ال�شـالة

ويضربه والداه 
تأديبا إذا أتمَّ عشر 
ر في  سنين إن قصَّ

أدائها.

لحديــث عبداهلل بن عمــرو  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قــال: »مــروا أوالدكم بالصــالة وهم أبناء 
ســبع ســنين، واضربوهم عليها لعشــٍر، 

)1 قوا بينهم في المضاجع«.) وفرِّ

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

لقول اهلل تعالــى: 

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

الصالة...«.)3(

)٢(.
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                 حكم اإنكار وجوب ال�شالة حكم اإنكار وجوب ال�شالة

من قال: إن الصالة ليست واجبة علينا فُيعّلم إن كان جاهاًل، فإن استمّر على إنكاره فهو 
خارج من الملة مكّذب هلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص وإلجماع المسلمين. 

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

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

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

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

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

١١



)١( سورة المؤمنون: اآلية  ١- 266.2
)2( أخرجه مسلم برقم )22٨(.

اقـــراأ بتمّعــن:
فيها،  متفّكرًا  اآلياِت  يقرأ  على صدره،  ويداُه  يصلي،  وهو  موضع سجوِده  في  ينظُر  شاّب   

ويرّدد األذكاَر مستشعرًا معانيها. 
شاّب يصلي وهو ينظُر إلى األعلى، تدوُر عيناُه في أرجاء المسجد، جسُده في المسجد،    

وقلُبُه منشغل بالدنيا. 
  أي الشاّبين تدل حالته على خشوعه؟

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

عالمات تدل على عدم اخلشوععالمات تدل على اخلشوع

                 الخ�شــوع فـي ال�شــالة الخ�شــوع فـي ال�شــالة

     ف�شل الخ�شوع     ف�شل الخ�شوع

من خالل ما سبق وبالتحاور  مع معلمي حول عالمات الخشوع؛ أمأُل الجدول التالي:

 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 اهلل 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«)2(. 
       أنه روح الصالة ولّبها، والصالة من دون خشوع كالجسد بال روح. 

.)١(

رأى 
سعيد بن املسيَّب 

رجاًل يعبث في صالته 
بلحيته وثيابه فقال: لو 
خشع قلب هذا خلشعت 

جوارحه.

2

3

1
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  استحضار عظمة اهلل تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.  )              (
  أن يستحضر اإلنسان فقره وضعفه لجالل اهلل تعالى وعظمته.                  )              (
  التطّهر وإسباغ الوضوء.           )              (
)              (          .   الصالة بطمأنينة وتأنٍّ
  الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.         )              (

أ�شباب المعينة على الخ�شوع أ�شباب المعينة على الخ�شوع ال                  ال

ُعْشُر  ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الرجل لينصرف وما كتب له إال  عن عمار بن ياسر  قال: قال رسول اهلل 
صالته، ُتسعها، ُثمنها، ُسبعها، ُسدسها، ُخمسها، ُربعها، ُثلثها، ِنصفها« )1(.

تأّمل األسئلة التالية وأجب عنها باختصار:
.  هل يستطيع من صلى بغير خشوع تدّبر آيات كتاب اهلل جّل وعال؟  

. هل يفهم من صلى بغير خشوع معاني األذكار التي يقرؤها في صالته؟  
. الصالة الخاشعة هل تزيد اإلنسان ُقْربًا من اهلل؟  

. هل ينقص أجر من لم يخشع في صالته أو بعضها؟  

من خالل اإلجابة عّما سبق من األسئلة، اكتب عن أهمية الخشوع باختصار:
١ - أن الخشوع يعين على تدّبر آيات كتاب اهلل جّل وعال.   

2 - أنه يعين على.............................................................................................   
3 - أنه يزيد العبد............................................................................................   
4 - أن...........................................................................................................   

     اأهمية الخ�شوع     اأهمية الخ�شوع

)١( أخرجه أحمد برقم )١٨٨٩4(.

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
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الخشــوع يكون بأمريـن، وهمـا »القـلب، والجــوارح«.
 صّنف األسباب السابقة بناًء عليهما، واكتب إجابتك بين القوسين.

  تدّبر معاني اآليات واألذكار.                  )              (
  التوبة من جميع الذنوب.         )              (
  النظر إلى موضع السجود، وعدم رفع البصر إلى السماء.                     )              (

  التأّمل في حال النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الصالة، وكذلك أحوال الصحابة  
       ومن بعدهم من السلف الصالحين.        )              (
  ترك االلتفات والحركة بغير حاجة.        )              (
)               (   البعد عن كل ما يشغل عن الصالة »كالصالة بحضرة طعام تشتهيه«. 
  االجتهاد بالدعاء أن يعينك اهلل على الخشوع في الصالة.      )              (
  تطبيق سنن الصالة )١(.                                                                )              (
  مجاهدة النفس في حضور القلب وعدم الّسهو.       )              (

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6
7
8
9

10
11
12
13
14

 )1( يأتي بيانها في الوحدة التاسعة إن شاء الله تعالى.



269 )١( سورة العنكبوت: اآلية  4٥. 

اأثـر ال�شـالة فـي حيـاة الفـرد والمجتـمـعاأثـر ال�شـالة فـي حيـاة الفـرد والمجتـمـع

األثر في املجتمعاألثر في حياة الفرد

من خالل هذه اآلية: أشارُك معلمي في الحوار حول أثر الصالة في حياة الفرد 
والمجتمع، وأكتُب خالصة ذلك. 

)١(.قال تعالى:  قال تعالى: 
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سس11   أجب بكتابة )( أمام العبارة الصحيحة، و)×( أمام العبارة الخاطئة:

)  ( .n أ - ُفرضت الصالة بواسطة جبريل    
  ب - حضور القلب في الصالة، يحتاج إلى مجاهدة النفس. )  (

سس22   اذكر دلياًل واحدًا لكل مما يأتي:

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

 ج - خطر ترك الصالة. 

سس33   تحت أّي عنوان وردت كل عبارة من العبارات التالية:

    أ - الصالة من دون خشوع كالجسد بال روح. 
  ب - استحضار عظمة اهلل تعالى، وفقر اإلنسان وضعفه لجالل اهلل تعالى وعظمته. 

  ج - أنها عمود اإلسالم. 

لمصادر  وبالرجوع  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمد  نبينا  معراج  ليلة  السماء  في  الصالة  فرضت  سس44 

الحديث الموثوقة، اذكر الدليل على ذلك.



الوحدة الوحدة 
السابعةالسابعة

�آد�ب �مل�شي �إلى �آد�ب �مل�شي �إلى 
�ل�شالة و�شفتها�ل�شالة و�شفتها

)1(  �أخرجه �لبخاري  برقم )631(.

 )1(.
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سمعُت المؤّذن وهو يرفع األذان بصوته الّشجي، وقد مأل اآلفاق تكبيًرا هلل رب العالمين، 
في قوله:    نا وحبيبنا محمد  نبيِّ امتثاًل ألمر  د معه تلك الجمل العظيمة،  أردِّ فأخذُت 
»إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤّذن« )1(، وبعد انتهائه قرأت الذكر الوارد، ثم 

توضأت. 
  ما الذي ستفعله بعد ذلك؟

)2( أخرجه مسلم برقم )666(. )1( أخرجه البخاري برقم ) 611(، ومسلم برقم )383(.  
)3( أخرجه البخاري برقم )6٥1(، ومسلم برقم )662(.

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

ف�شل �لم�شي �إلى �ل�شالة و�نتظارهاف�شل �لم�شي �إلى �ل�شالة و�نتظارها

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

النصالفضل المستنبط

...................................-  1

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

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

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

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

واألخرى ترفُع درجًة«)2(.

...................................-  2
.........................................

أعظَم  »إن   : اهلل  رســول  قال  قــال:    موسى  أبي  عن 
الناس أجًرا في الصالة أبعُدهم َمْمشى فأبعدهم«)3(.

آداب المشي إلى الصالةآداب المشي إلى الصالة

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

�لدر�س �لتا�شع�لدر�س �لتا�شع



273 )1( أخرجه أبو داود برقم )٥61(، والترمذي برقم )223(، وصححه ابن خزيمة برقم )1٤٩8(، والحاكم في المستدرك برقم )٧68(.
)3( أخرجه مسلم برقم )232(. )2( أخرجه البخاري برقم )٤٤٥(. 

الصالة عبادة عظيمة، يتوجه المسلم فيها بقلبه وبدنه 
مها استعداٌد وتهّيٌؤ نفسي  إلى اهلل 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:

�آد�ب �لم�شي �إلى �ل�شالة �آد�ب �لم�شي �إلى �ل�شالة 

................................... - 3
........................................

المّشائين في  روا  »بشِّ قال:    النبي   عن  ُبَرْيَدة  عن 
َلم إلى المساجد بالنور التاّم يوم القيامة«)1(. الظُّ

٤ - أن المالئكة تصلي على من 
يجلس النتظار الصالة.

عن أبي هريرة  أن رسول اهلل  قال: »المالئكة تصلي 
لم  ما  فيه،  صلَّى  الذي  ه  ُمَصالَّ في  دام  ما  أحدكم  على 

ُيْحِدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه«)2(.

النصاألدب

مع  متطهًرا،  إليها  الخروج   -  1
إسباغ الوضوء، وهو: إكماله.

يقول:    اهلل  رسول  سمعت  قال:    عفاَن  بِن  عثماَن  عن 
الصالة  إلى  مشى  ثم  الوضوَء،  فأسبَغ  للصالة  توضأ  »من 
في  أو  الجماعة  مع  أو  الناس  مع  فصالها  المكتوبة، 

المسجد، غفر اهلل له ذنوبه«)3(.
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)1( أخرجه البخاري برقم )61٥(، ومسلم برقم )٤3٧(، والتهجير: التبكير إلى الصلوات. انظر فتح الباري ٩٧/2، ولسان العرب 2٥٥/٥.

)3( أخرجه البخاري برقم )636(، ومسلم برقم )602(. )2( رواه مسلم برقم )٧63(.  
)٤( أخرجه أبو داود برقم )٥62(.

مــبــكــراً،  ــيــهــا  إل ــروج  ــخـ الـ  -  2
فوائد،  عــدة  تتحقق  وبالتبكير 

منها:
أ - إدراك فضيلة انتظار الصالة.

ب -..................................
ج - إدراك تكبيرة اإلحرام.

الناس  يعلم  قال: »لو    اهلل  رسول   أن  هريرة  أبي  عن 
َيْسَتهموا  أن  إل  يجدوا  لم  ثم  األول  والصفِّ  النداء  في  ما 
لْستبقوا  التَّْهجيِر  في  ما  يعلمون  ولو  لْستهموا،  عليه 

إليه...«)1( 

...................................-  3

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

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

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

عن عبد اهلل بن عباس  أن رسول اهلل  خرج إلى الصالة 
وهو يقول: »اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، 
واجعل في سمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل من 
خلفي نورًا، ومن أمامي نورًا، واجعل من فوقي نورًا، ومن 

تحتي نورًا، اللهم أعطني نورًا«)2(.

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

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

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

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

سمعتم  »إذا   : اهلل  رســول  قال   قــال:  هريرة  أبي  عن 
ِكيَنِة والوقار ول  بالسَّ الصالة وعليكم  إلى  فامشوا  اإلقامة 

تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتّموا«)3(.

...................................-  ٥

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

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

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

ُيَشبَِّكنَّ يديه؛ فإنه في صالة«)٤(.
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...................................-  6

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

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

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

ما  ن  التيمُّ يحب    النبي  »كان  قالت:  عائشَة   عن 
استطاع في شأنه كله؛ في ُطهوره، وترّجله، وتنّعله« )1(.

وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى - أي عند دخول المسجد 
- فإذا خرج بدأ برجله اليسرى )2(.

...................................-  ٧

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

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

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

 : عن أبي ُحَمْيٍد أو عن أبي ُأَسْيٍد  قال: قال رسول اهلل
أبواب  لي  افتح  اللهم  فليقل:  المسجد  أحُدكم  دخل  »إذا 
رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك« )3(.

)2( ذكره البخاري معلقًا في الموضع السابق. )1( أخرجه البخاري برقم )٤16(. 
)٤(  أخرجه البخاري برقم )٤٤٤(، ومسلم برقم )٧1٤(. )3( أخرجه مسلم برقم )٧13(.  

النصاألدب
................................-  1
 ......................................

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

األصــابــع  تشبيك  تجّنب   -  2
حين انتظار الصالة.

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

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

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

 �آد�ب �نتظار �ل�شالة  �آد�ب �نتظار �ل�شالة 
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بالتعاون مع معلمي وزمالئي: أكتُب أكثر اآلداب التي ألحظ محافظة الناس 
عليها عند المشي إلى الصالة.

اآلداب التي ألحظ المحافظة عليها

١١
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هو  فيها  المطلقة  والقدوة  تفصياًل،  ببيانها  الشرع  اهتّم  فقد  عظيمة  مكانة  من  للصالة  ِلَما 
رسول اهلل ، الذي كان يصّلي ويأمر المسلمين باالقتداء به قائاًل: »صّلوا كما رأيتموني أصّلي«)1(.
الصالة  بيان صفة  يمكن   ، النبي  في صفة صالة  التي وردت  الكثيرة  النصوص    ومن خالل 

فيما يأتي:

)2( أخرجه البخاري برقم )5897(، ومسلم برقم )397(. )1( أخرجه البخاري برقم )605(.          
)٤( المكتوب باللون األخضر )ركن(، وباللون األزرق )واجب(، وباللون األسود )ُسنَّة(. سُغ: هو المفصل الذي بين الكف والساعد.  )3( الرُّ

صفة الصالةصفة الصالة

أقف مستقباًل القبلة، مستشعًرا 
وقوفي بين يدي اهلل تعالى، 

  خاشعًا في صالتي، لقوله
في الحديث الذي رواه أبو هريرة 

: »إذا قمَت إلى الصالة 
فأسبغ الوضوء،ثم استقبل القبلة 

فكّبر«)2(.

1

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

قائاًل: »اهلل أكبر«.

ي اليمنى على  )أ( ثم أضع كفِّ
سغ )3( والساعد. اليسرى والرُّ

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

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

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

َك، وال إله غيرك«. وتعالى َجدُّ

4

السننالواجباتاألركان

3

2

)أ(

)ب(

)4(

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س العا�شرالدر�س العا�شر
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أقول بعد ذلك سّرا: »أعوذ باهلل من 
الشيطان الرجيم، بسم اهلل الرحمن 

الرحيمً«.
ثم أقرأ الفاتحة، وأقول عقبها: 

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

تيسر من القرآن. 

5

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

أو أكثر.

9

السننالواجباتاألركان

ً

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

)يقولها اإلمام والمنفرد(.

8 7

10

6

ثم أرفع يدي مكبًرا للركوع، 
وأقول: »اهلل 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.

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

واألنف(.
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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.

11

وأجعل يديَّ على فخذيَّ أو 
ركبتيَّ مبسوطتين، وأصابعهما 

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

14

مكبرًا. الــســجــود  مــن  رأســـي  أرفـــع 
 وأجلس جلسة الفتراش، وهي: أن أفتِرَش 
قدِمي اليسرى، وأجلَس عليها، وأنصَب 
القبلة. إلى  أصابعها  جاعاًل  اليمنى، 

13

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

16

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

دعاء استفتاح.

15

السننالواجباتاألركان

12
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ثم أقول: »التحيات هلل والصلوات 
والطيبات، السالم عليك أيها 

النبي ورحمة اهلل وبركاته، السالم 
علينا وعلى عباد اهلل الصالحين، 
أشهد أن ل إله إل اهلل وأشهد أن 

محمًدا عبده ورسوله«.
فإن كانت الصالة ركعتين كالفجر 

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

18

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

قدِمي اليمنى، جاعاًل 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.

21

السننالواجباتاألركان

17

20

ثم أسلم عن يميني قائاًل: »السالم عليكم 
ورحمة اهلل« وعن يساري كذلك.

22

 ، 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 19
أقوم مكبرًاً وأرفع يدي  مع التكبير 
وأقرأ فيها الفاتحة.وأفعل في بقية 

الصالة مثل ما فعلت في الركعة الثانية 
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»أستغفر اهلل، أسـتغفر اهلل، أسـتغفر اهلل«، »اللهم أنت السـالُم، ومنك السـالُم، تباركت    1
يا ذا الجالِل واإلكراِم«)1(.

2  »ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قدير، ال إله 
إال اهلل وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ال إله إال اهللُ مخلصين له 

الديَن ولو كره الكافرون«)2(.

»ال إله إال اهلل 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(.

٤  »سبحان اهلل، والحمد هلل، واهلل أكبر« )٣٣( مرة.

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

6  قراءة آية الكرسي)5(. 

قراءة سورة ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، وسورة ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾،   7
وسورة ﴿ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ﴾)6(.

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

)1( أخرجه مسلم برقم )5٩1(.           )2( أخرجه مسلم  برقم )5٩٤(.           )٣( أخرجه البخاري برقم )٨٤٤(، ومسلم برقم )5٩٣(.
)٤( أخرجه مسلم  برقم )5٩7(.

البخاري،  إسناده على شرط  آية )255(:  البقرة  تفسير سورة  في  ابن كثير  وقال  برقم )100(،  والليلة ص 1٨2  اليوم  في عمل  النسائي  أخرجه   )5( 
وصححه المنذري وغيره )الترغيب والترهيب 2/٤5٣(.

)6( أخرجه أبوداود برقم )152٣(، والترمذي برقم )2٩05(، والنسائي ٣/٨6.

أذكار الم�صروعة بعد ال�صالة  أذكار الم�صروعة بعد ال�صالة ال ال
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اختر اإلجابة الصحيحة: سس11  

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

          ب – يجعل المصّلي يديه أثناء السجود:
                   عند كتفيه.   عند ركبتيه.    عند بطنه.

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

 
كان رسول اهلل  يستعيذ باهلل في التشهد األخير من أربع، فما هي؟ سس22  

ح الخطأ في الُجملة التالية: صحِّ سس33 

          صفة االفتراش: أن يفترش رجله اليمنى، وينصب رجله اليسرى.
حدد األخطاء في الصور التالية:  سس44 

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

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

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



الوحدة الوحدة 
الثامنةالثامنة

�صروط ال�صالة �صروط ال�صالة 
واأركانها وواجباتهاواأركانها وواجباتها

)1(  �سورة �لن�ساء �آيه: 1٠3.

قال تعالى:

 )1(.



)2( أخرجه البخاري برقم ) 135(، ومسلم برقم )225(.284 )1( سورة املائدة: آية 6.  
)4(  سورة النساء: آية 103. )3( سورة المدثر: آية 4.   
)6(  سورة البقرة: آية 144. )5(  سورة األعراف: آية 31.  

)7(  أخرجه البخاري أول حديث في الصحيح،  ومسلم برقم )1907(.

�سروط �سحة ال�سالة �ستة؛ هي:

شروط الصالةشروط الصالة

    للصالة أمور ال بد منها، وهي:
الشروط، واألركان، والواجبات، أتعّرفها فيما يأتي:      

الدليلالشرطم

 
1

الطهارة من 
احلدث بالوضوء 

أوالُغْسل

  قال تعالى: 

قال : »َل َيْقَبُل اهللُ َصالَة أحِدكم إذا أحدَث حتى يتوضأ« )2(.

قال تعالى: اجتناب النجاسة2

قال تعالى: دخول الوقت3
أي: مفروضة في أوقات محددة. 

قال تعالى: ستر العورة4

قال تعالى:استقبال القبلة5

قال : »إمنا األعماُل بالنياِت، وإمنا لكلِّ امرٍئ ما نوى«)7(.النية6

.)1(

.)3(

.)4(

.)5(

.)6(

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س احلادي ع�صرالدر�س احلادي ع�صر
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ُر عن كل واحد منها بعبارة أخرى؛ ألتأّكد من فهمي لها: بعد أن تعّرفُت شروط الصالة، أَُعبِّ

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

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

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

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

 مّر معي فيما سبق كلمة )الحدث(، وأستطيع 
أن أفهم المراد منها، فالحدث هو:

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

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

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

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

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

أول  ) الطهارة من الحدث ( أول  ) الطهارة من الحدث (حكام المتعلقة بال�صرط ال أأحكام المتعلقة بال�صرط ال االل

........................................ الشرط الثاني

الشرط الرابع

الشرط السادس

الشرط األول

الشرط الثالث

الشرط الخامس

بعد أن تعّرفُت شروط الصالة'؛ أحُب أن أتعّرف تفاصيل أحكام كل شرط منها.
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مّر معي قريبًا قول النبي : »ال يقبل اهلل صالَة أحدكم إذا أحدَث حتى يتوضأ« )1(، ويمكنني من 
خالل فهمي  للحديث أن أعرف ماذا أفعُل في الحالت التالية:

1 صليُت ناسًيا أني محدث، ثم تذّكرت بعد انتهاء الصالة.
...............................................................................................       

2 دخلُت في الصالة أظّن أني على طهارة، وتذّكرت في أثناء الصالة أني محدث.

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

)2( أخرجه البخاري برقم )521(،  ومسلم برقم )335(. )1( أخرجه البخاري برقم ) 135(، ومسلم برقم )225(.  

1 أجتنب النجاسة عند الصالة في ثالثة أشياء هي:

2 كل أرض طاهرة تصح الصالة فيها؛ لحديث جابر بن عبداهلل  أن النبي  قال: »وُجعلْت 
لي األرض مسجدًا وطهورًا، فأّيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصّل« )2(، ويستثنى من ذلك: 

مواضع قضاء الحاجة، والمقبرة، ومبارك اإلبل؛ فال تجوز الصالة فيها.

أأحكام المتعلقة بال�صرط الثاني )اجتناب النجا�صة(حكام المتعلقة بال�صرط الثاني )اجتناب النجا�صة(  ا الل

فهذه األشياء الثالث البد من كونها طاهرة أثناء الصالة.

مالبسيموضع صالتيبدني
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3  عن أبي سعيد الخدري  قال: صلَّى بنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم، فلما كان في بعض صالته 
خلع َنْعليِه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناُس ذلك خلعوا نعاَلهم، فلما قضى صالته قال: 
»ما بالكم ألقيتم نعالكم؟« قالوا: رأيناك ألقيت َنْعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن 
المسجد،  إلى  أحُدكم  جاء  فإذا  فألقيتهما،  َأًذى  قال  أو  قذرًا  فيهما  أن  فأخبرني  أتاني  جبريل 

فلينظر في َنعليه، فإن رأى فيهما قذرًا أو قال َأًذى فليمسحهما، وليصل فيهما« )1(.

)1( أخرجه أحمد برقم )11895(، وأبوداود برقم )650(.
)2( سورة الماعون: آية 5-4.

)3( انظر تفسير اآلية من تفسيري الطبري وابن كثير.

 يمكنني من خالل فهمي  للحديث أن أعرف ماذا أفعل في الحاالت التالية:

�أ�أ   إذا صليت وعلى ثوبي نجاسة، فلم أرها إل بعد انتهاء الصالة.
...........................................................................................  

بب   إذا صليت وعلى لباسي نجاسة، ورأيتها أوتذّكرتها أثناء الصالة.  

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

أأحكام المتعلقة بال�صرط الثالث ) دخول الوقت (حكام المتعلقة بال�صرط الثالث ) دخول الوقت (  ا الل

إن معنى كون الوقت من شروط الصالة أن الصالة ال تصّح 
الحرص على  فالواجب  بعده،  تأخيرها  أنه ال يجوز  قبله، كما 
أداء الصالة في وقتها؛ ألن تأخيرها عن وقتها من كبائر الذنوب 

التي يجب الحذر منها، قال اهلل تعالى:   
                                                    ،             والساهون عن الصالة: 

هم الذين يؤّخرونها عن وقتها )3(.

)2(
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وللصلوات المفروضة أوقات محددة ألول وقتها وآخره، أتعّرف عليها فيما يلي:
مواقيت ال�سالة

من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمسالثاني

من زوال الشمس

من انتهاء وقت 
الظهر

من غروب الشمس 

من انتهاء وقت 
املغرب

إلى أن يصير ظل 
الشيء مثله بعد 
الظل الذي زالت 
عليه الشمس )1(

إلى اصفرار 
الشمس

 إلى مغيب الشفق 
األحمر

إلى نصف الليل

جر
الف

هر
الظ

صر
الع

ب 
غر

امل
شاء

الع

)1( يحسب الظل بعد فيِء الزوال، والمراد بفيِء الزوال: الظل الباقي عند زوال الشمس.



289 )1( أخرجه مسلم برقم )612(.
)2( رواه البخاري برقم )554(، ومسلم  برقم )608(.

)3( أخرجه البخاري برقم )572(، ومسلم برقم )684(، واللفظ له.
)4( تذّكر أن للمسافر الجمع بين صالتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء؛ فالمراد هنا خروج وقت الصالتين معًا، أو الفجر.

الدليل: عن عبِد اهلل بن عمرو  أن رسول اهلل  قال: »َوْقُت الظهر إذا زالت الشمس، 
وكان ِظلُّ الرجل كطوله ما لم َيْحُضْر العصر، َوَوْقُت العصر ما لم َتْصَفرَّ الشمُس، َوَوْقُت 
َفُق، َوَوْقُت صالة العشاء إلى نصف الليل األوسط، َوَوْقُت  َيِغْب الشَّ صالة املغرب ما لم 
عن  َفَأْمِسْك  الشمس  طلعت  فإذا  الشمس،  تطلع  لم  ما  الفجر  طلوع  من  الصبح  صالة 

الصالة فإنها َتْطُلُع بني قرني شيطان«.)1(

، عن من أدرك ركعة من الصالة قبل خروج وقتها فقد أدرك الوقت؛ لحديث أبي هريرة    
 النبي  أنه قال: »من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن 

أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر«)2(.

ما  ُيدرك به الوقتما  ُيدرك به الوقت

ô qµaمن َنِسَي َصالًة« : عن أنس بن مالك           قال: قال نبي اهلل   
أو نام عنها؛ فكّفارتها أن يصلَيها إذا َذَكَرَها«)3(.

يمكنني من خالل فهمي  لهذا الحديث، مع ما تقدم من أدلة الوقت   
أن أعرف ماذا أفعل في الحاالت التالية: 

�أ�أ        إذا نسيُت صالة أو ِنْمُت عنها حتى خرج وقتها، فماذا أفعل 
إذا  استيقظت أو تذّكرتها؟

...............................................................         
بب   إذا كنُت مسافرًا بالطائرة، وَظَنْنُت أن ال أصل إلى المطار  

إال بعد خروج وقت الصالة )4(، فماذا أفعل؟
..............................................................  



)1( أخرجه البخاري برقم )359(، ومسلم برقم )516(.290
)2( سورة األعراف: آية 31.

أأحكام المتعلقة بال�صرط الرابع ) �صتر العورة (حكام المتعلقة بال�صرط الرابع ) �صتر العورة (  ا الل

الحوار مع معلِّمك في حلِّ مشكلة تأخير الصالة حتَّى يخُرج وقُتها،  شارك في   
وفق المحاور التالية:

األسباب املعينة على أدائها في أسباب التكاسل عنهاأهمية صالة الفجر
وقتها مع اجلماعة في املسجد

أتعّرف أحكام اللباس في الصالة من خالل التفصيل اآلتي:

أوالً
أن يستر عورته، وهي من  الصالة  في  عليه  للرجل: يجب  بالنسبة 
الّسّرة إلى الّركبة، كما يجب عليه أن يلبس ما يغّطي منكبيه ؛ لما روى 
أبو هريرة  أن النبي  قال: »ال يصلي أحدكم في الثوب الواحد 

ليس على عاتقيه منه شيء« )1(.
واألفضل أن يأخذ للصالة كامل زينته، ويلبس أحسن ثيابه، قال تعالى: 
اآلية  هذه  ففي   ،)2(﴾ پ  پ      پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ﴿
الكريمة يأمر اهلل تعالى عباده أن يأخذوا زينتهم عند كل صالة، وهذا 

يتضّمن َسْتَر العورِة، وأخذ الزينة الكاملة.

١١
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٢٢

العالجاألسباباملظاهرنوع املظهر

الّلباس

الّنظافة

املشي ونحوه

الحضور إلى الصالة في المسجد قد يكون بمظهر أو حال غير مناسبة؛ 
بالتعاون مع مجموعتك اذكر بعض تلك المظاهر، وبّين أهم أسبابها، 

وطريقة معالجتها.

ل تجوز الصالة بالثياب الخفيفة التي تصف لون البشرة؛ إل إذا كان تحتها سراويل ثانيًا
طويلة تستر ما بين السّرة إلى الّركبة. 

رابًعا

ثالثًا

بالنسبة للمرأة: يجب عليها في الصالة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين؛ إل 
إن كانت تصلي بحضرة رجال أجانب، فيجب أن تغّطي وجهها وكّفيها أيضًا. 

يصلي بعض الشباب في سراويل قصيرة تظهر منها الفخذ، وبخاصة عند الركوع والسجود، 
وفي هذا مخالفتان:

أ. كشف العورة في الصالة.
ب. عدم اتخاذ الزينة عند الذهاب إلى المسجد.



292

عن عمر بن الخطاب  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ 
ما نوى«)2(.

َأقرُأ هذا الحديث بتمّعن، ثم أشارك مع معلمي في النقاش حول المحاور التالية:

التلّفظ بالنية بدعة، ما معنى التلفظ بالنية ؟محّل النية

ملاذا كان التلفظ بالنّية بدعة ؟ما معنى البدعة ؟

)1( أخرجه الترمذي 173/2، وقال: حسن صحيح.
)2( أخرجه البخاري أول حديث في الصحيح، ومسلم برقم )1907(.

أأحكام المتعلقة بال�صرط الخام�س )ا�صتقبال القبلة(حكام المتعلقة بال�صرط الخام�س )ا�صتقبال القبلة(  ا الل

ô qµaلماذا ُسّميت الكعبة المشرفة قبلة؟
.........................................

 أتعّرف أهّم األحكام المتعّلقة بالقبلة من خالل التفصيل اآلتي:
1   من صّلى داخل المسجد الحرام وجب عليه أن يتوّجه إلى ذات الكعبة.

من صّلى بعيداً عن الكعبة فإنه يجب عليه أن يتوّجه إلى جهتها، ول يضّره النحراف اليسير؛    2
لحديث أبي هريرة  أن النبي  قال ألهل المدينة: »ما بين المشرق والمغرب قبلة«)1(.

3   المسافر إذا كان على مركوبه من سيارة أو طائرة أو سفينة؛ فله أن يصلي النافلة على مركوبه 
حيثما توّجه به؛ ولو إلى غير الكعبة.

4   يسقط استقبال القبلة في حال الخوف، وعدم القدرة، كالمريض الذي ليستطيع الحركة.

أأحكام المتعلقة بال�صرط ال�صاد�س )النية(حكام المتعلقة بال�صرط ال�صاد�س )النية(  ا الل

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

....................................................................................
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أثنائها  في  الصالة  نية  قطع  من   
البتداء  وعليه  صالته،  فسدت 

من أولها.
11

من صلى نافلة لم يصح أن ينوي    
في أثنائها تحويلها إلى فريضة.

22

ــم أقيمت  ث ــن صــلــى فــريــضــة مــنــفــرداً  م
جماعة؛ فإنه يجوز له أن ينوي في أثنائها  
تحويلها إلى نافلة، ثم يتّمها ركعتين، ثم 
يصلي فرضه مع الجماعة إلدراك فضلها.

33

مــن دخــل فــي فريضة ثــم تــذّكــر أنــه لم 
يصّل التي قبلها فإنه يتّم التي هو فيها، 
ثم يصلي التي تذّكرها، ول يجوز له في 
أثناء الصالة قلب نيته من الفريضة التي 

هو فيها إلى التي تذّكرها.

44

أتعّرف أهّم األحكام المتعلقة بالنية من خالل التفصيل اآلتي:
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)1( أخرجه البخاري برقم )1117(.
)2( أخرجه أحمد 123/1، وأبو داود برقم )61(، والترمذي برقم )3(، وابن ماجه برقم )275(، وصححه الترمذي.

)3( أخرجه البخاري برقم )756(، ومسلم برقم )394(.
)4( سورة الحج: آية 77.

)5( أخرجه البخاري برقم )793(، ومسلم برقم )398(.
)6( جزء من الحديث السابق.

)7( أخرجه البخاري برقم )812(، ومسلم برقم )490(.

اأركان ال�سالة اأربعة ع�سر؛ هي:

أركان الصالةأركان الصالة

الدليلالركنم

القيام في صالة 1
الفرض مع القدرة

عن عمراَن بِن حصين  قال: قال رسول اهلل : »صّل قائمًا، 
فإن لم تستطع فقاعدًا....« )1(.

عن علي عن النبي  قال: »تحريمها التكبير«)2(.تكبيرة اإلحرام2

قراءة الفاتحة3
عن عبادَة بِن الصامت  عن النبي  قال: »ال صالة لمن لم 

يقرأ بفاتحة الكتاب« )3(.

الركوع4
قال تعالى:                                                                                          )4(، 

وعن أبي هريرة  أن النبي  قال للمسيء في صالته: »ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا« )5(.

الرفع من الركوع5
عن أبي هريرة  أن النبي  قال للمسيء في صالته: »ثم ارفع 

حتى تعتدل قائمًا« )6(.
االعتدال بعد الرفع 6

من الركوع

السجود على 7
األعضاء السبعة

عن ابن عباس  أن النبي  قال: »ُأِمرنا أن نسجد على سبعة 
والركبتين،  والكفين،  أنفه،  إلى  بيده  وأشار  الجبهة  أعظم؛ 

وأطراف القدمين« )7(.

رابط الدر�س الرقمي
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عن أبي هريرة  أن النبي  قال للمسيء في صالته: »ثم ارفع االعتدال من السجود8 
حتى تطمئن جالسًا « )1(. الجلسة بين السجدتين9 

الجلوس للتشهد 10 
األخير

عن ابن مسعود  أن النبي  قال: »إذا صّلى أحُدكم فليقل: 
التحيات هلل والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النبي ورحمة 
اهلل وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين- فإنكم إذا 
قلتموها أصابت كلَّ عبٍد هلل صالٍح في السماء واألرض- أشهد أن 

ال إله إال اهلل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله«)2(.
قراءة التشهد األخير11 

عن علي  عن النبي  قال: »تحليلها التسليم« )3(.التسليم12 

الُطَمأنينُة في جميع 13 
األركان

لما في حديث أبي هريرة   أن النبي  لما علم المسيء في 
صالته كان يقول له في كل ركن: »حتى تطمئن«)4(.

الترتيب بين األركان14 
كما  ــوا  ــ ــلُّ ــ »ص وقــــــــال:  ــذا  ــكــ ــ ه ــى  ــ ــّل صــ    ــي  ــبـ ــنـ الـ ألن 

رأيتموني أصلي«)5(، وعّلمها المسيء في صالته مرتبة هكذا.

)1( جزء من حديث المسيء في صالته المتقدم ص 108.
)2( أخرجه البخاري برقم )797(، ومسلم برقم )402(.

)3( أخرجه أحمد 123/1، وأبو داود برقم )61(، والترمذي: برقم )3(، وابن ماجه برقم )275(، وصححه الترمذي.
)4( أخرجه البخاري برقم )724(، ومسلم برقم )398(.

. 5( أخرجه البخاري برقم )605( من حديث مالك بن الحويرث(

بإشراف معلمي: أطبق كل ركن مما مضى، وأكتب ملحوظاتي.

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

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

....................................................................................
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الدليلالواجبم

غير 1  الــتــكــبــيــرات  جميع 
تكبيرة اإلحرام

وقــال: »صلوا كما  ورفــع،  في كل خفض  يكّبر  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ألن 
رأيتموني أصلي«)1(.

ــان ربـــي 2  ــحـ ــبـ قــــــول: »سـ
العظيم« في الركوع

عن عقبة بن عامر  قـــال: »لما نزلـت على رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
)2(  قال: »اجعلوها في ركوعكم« )3(.

 3
لمن  اهلل  »ســمــع  قــــول: 
حـــمـــده« فـــي الـــرفـــع من 

الركوع، لإلمام والمنفرد

كان  ــال:  ق هــريــرة   أبــي  فعن  ــك،  ذل يفعل  كــان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ألن 
رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »سمع اهلل لمن حمده؛ حين يرفع صلبه من 

الركوع«)4(. وقال: »صلوا كما رأيتموني أصلي«)5(.

قول: »ربنا ولك الحمد« 4 
في العتدال من الركوع

لمن حمده  اهلل  قال: سمع  »وإذا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن    أنس  عن 
فقولوا: ربنا ولك الحمد«)6(.

ــان ربـــي 5  ــحـ ــبـ قــــــول: »سـ
األعلى« في السجود

عن عقبــة بن عامــر  قـــال: لما نزلــت على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
)7( قال: »اجعلوها في سجودكم«)8(.

6
قول: »رّب اغفر لي« بين 

السجدتين
كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  فعن حذيفة  يفعل ذلك،  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ألن 
يقول بين السجدتين: »رب اغفر لي رب اغفر لي«)9(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 

»صلوا كما رأيتموني أصلي« )10(.

عن عائشة  »أن النبيملسو هيلع هللا ىلص كان يقول في كل ركعتين التحية« )11(.التشهد األول والجلوس له7

8
الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص في 

التشهد األخير )12(

عن كعب بن ُعْجَرَة  أن الصحابة  سألوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن كيفية 
الصالة عليه، فقال: »قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل 

إبراهيم، إنك حميد مجيد«)13(.

واجبات ال�سالة ثمانية هي:

واجبات الصالةواجبات الصالة

)2( سورة الواقعة آية 74.   .  1( أخرجه البخاري برقم )605( من حديث مالك بن الحويرث(
)3( أخرجه أبو داود برقم )869(، وابن ماجه برقم )887(، وصححه ابن خزيمة برقم )670(.  

  . 5( أخرجه البخاري برقم )605( من حديث مالك بن الحويرث( )4( أخرجه البخاري برقم )392(.  
)8( تقدم تخريجه، حاشية )3( من هذه الصفحة. )7( سورة األعلى آية )1(.  )6(  أخرجه البخاري برقم )657(، ومسلم برقم )411(.       

)9( رواه أحمد 398/5، وأبو داود برقم )874(، والنسائي برقم )1069(، وابن ماجه برقم )897(، وهذا لفظه مختصرًا.
)11( أخرجه مسلم برقم )498(.   . 10( أخرجه البخاري برقم )605( من حديث مالك بن الحويرث(

ملسو هيلع هللا ىلص في التشهد األخير  فقيل: سنة، وقيل: ركن،   )12( اختلف  العلماء في الصالة  على النبي 
 وقيل: واجب، وهو اختيار اللجنة الدائمة لإلفتاء )فتاوى اللجنة 7/ 63(،    وانظر فتاوى ابن باز 29/ 297.     

)13( رواه البخاري برقم )3370(، ومسلم برقم )406(.
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تتفق األركان والواجبات في: أنها ال يجوز تعّمد تركها، فمن تعمد ترك شيء منها، 
بطلت صالته.

ويختلفان في:
أن الركن: إذا تركه المصلي سهوًا ثم ذكره قبل الوصول إلى محّله من الركعة التالية رجع 

إليه وأتى به، ثم أكمل صالته وسجد للسهو.
وإن كان قد وصل إلى محّله في الركعة التالية فسدت الركعة السابقة، وحّلت الركعة 

التالية محّلها، ثم يكمل صالته ويسجد للسهو.
وأما الواجب:  فإذا تركه سهوًا فإنه ال يرجع إليه، ويسجد للسهو في آخر صالته.

الفرق بين اأركان ال�صالة وواجباتهاالفرق بين اأركان ال�صالة وواجباتها

  من اأحكام الأركان والواجبات    من اأحكام الأركان والواجبات  

من رفع من الركوع أو السجود ثم سجد مباشرة دون أن يقيم صلبه؛ فقد ترك ركنًا 
من أركان الصالة، وهو الطمأنينة.

11

من رفع قدميه في أثناء السجود كلِّه؛ فقد ترك ركنًا من أركان الصالة، وهو السجود 
على األعضاء السبعة.

22

ال يجوز في السجود وضع إحدى القدمين فوق األخرى؛ ألنه في هذه الحالة إنما 
يسجد على ستة أعضاء ال على سبعة.

33

يجب على المصلي أن يحّرك لسانه وشفتيه بالذكر الواجب في الصالة من القراءة 
وتسبيح الركوع والسجود وغير ذلك، وال يكفي مجرد إمرار ذلك على قلبه. 44
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الطهارة من احلدث 
بالوضوء أوالغسل

اجتناب النجاسة

دخول الوقت

ستر العورة

استقبال القبلة

النيــة

ــنــجــاســة في  ويــجــتــنــب ال
ثالثة أشياء:

     1- اجلسم.

     2- الثوب.

     3- املكان.

  أركان الصالةشروط الصالة

القيام في صالة الفرض مع القدرة

تكبيرة اإلحرام

قراءة الفاتحة

الركوع

الرفع من الركوع

العتدال بعد الرفع من الركوع

السجود على األعضاء السبعة

العتدال من السجود

الجلسة بين السجدتين

الجلوس للتشهد األخير

قراءة التشهد األخير

التسليم

الطمأنينة في جميع األركان

الترتيب بين األركان

  واجبات الصالة

جميع التكبيرات غير
 تكبيرة اإلحرام

قول: »سبحان ربي العظيم« 
في الركوع

قول: »سمع اهلل لمن حمده« 
في الرفع من الركوع لإلمام 

والمنفرد

قول: »ربنا ولك الحمد« في 
العتدال من الركوع

قول: »سبحان ربي األعلى« 
في السجود

قول: »رّب اغفر لي« 
بين السجدتين

التشهد األول والجلوس له

 الصالة على النبي
 في التشهد األخير

األمور التي البد منها للصالة
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مما أولته الدولة -رعاها اهلل- منذ نشأتها: العناية ببناء المساجد وصيانتها، 
وترميم ما تهدم منها، ومن ذلك مشروع صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة عمارة المساجد 
بالصالة وقراءة القرآن كما كانت عند بنائها، لتكون ضمن المساجد العتيقة 

التي ورد تفضيل الصالة فيها على غيرها.
حاول أن تتعرف على بعض هذه المساجد في منطقتك، وتعرف زمالءك عليها.

مسجدتاريخي بعد ترميمهمسجدتاريخي قبل ترميمه

سس11 قارن بين شروط الصالة وأركانها وواجباتها بذكر أوجه الّشبه وأوجه االختالف بينها.

فيما  الخاطئة  العبارة  أمام   ) ( الصحيحة، وعالمة  العبارة  أمام   ) ( سس22         ضع عالمة 

يأتي، مع تصحيح الخطأ إن وجد:
       أ- من نسي ركنًا من أركان الصالة جبره بسجود السهو.              )         (
 ب- من تعّمد ترك أحد واجبات الصالة بطلت صالته.         )     (
 ج- وقت صالة الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الشيء مثليه.      )         (
 د- يجب على المرأة تغطية وجهها وكّفيها في الصالة إذا كانت عند رجال أجانب. )          (
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سس33 اذكر حكمًا فقهيًا تستفيده من كل دليل من األدلة اآلتية:

.   أ- قال تعالى:        
ب- قال تعالى:                                                              .
ج- قال : »صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا«.

د- قال : »ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ«. 
هـ - قال : »ما بين المشرق والمغرب قبلة«.

سس44 تأّمل في أركان الصالة وواجباتها، ثم أكمل الفراغ فيما يلي:

 ،.........................  2 1 .............................، و      أ- جميع أركان الصالة فعلّية إل: 
4 .............................، فهي قولّية. 3 .............................،  و و

   ب- جميع واجبات الصالة قولّية إل:......................................  فهو ِفعلي.
سس55 ماذا تفعل في الحالة اآلتية: 

         صّلْيَت سنة المغرب في المنزل، فلما ُقْمَت من أول سجدة في الركعة األولى نهْضَت      
         قائمًا للركعة الثانية، فلما انتهْيَت من قراءة الفاتحة تذّكْرَت أنك لم تسجد السجدة    

         الثانية.
سس66 ما الدليل على كل مما يأتي: 

  أ - قراءة الفاتحة في الصالة ركن؟
ب- قراءة التحيات في التشهد األول واجبة؟



الوحدة الوحدة 
التاسعةالتاسعة

�صنن ال�صالة�صنن ال�صالة
ومكروهاتها ومبطالتهاومكروهاتها ومبطالتها

)1(   �أخرجه م�سلم رقم )537(.

َلمي ، عن  عن معاويَة بِن الحكم السُّ
النبي ، قال:  »اإن هذه ال�صالة 
ال ي�صلح فيها �صيء من كالم 

النا�س، اإنما هو الت�صبيُح 
والتكبيُر وقراءُة القراآن«.)١(
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.................................................................................................................... 

أنا أفهم المراد من سنن الصالة، وأكتبه هنا:

كل ما درسُته قريبًا في صفة الصالة مما ليس ركنًا وال واجبًا فهو من سنن الصالة، وسنن 
الصالة قسمان: سنن قولية، وسنن فعلية، وبيانها في الجدول التالي:

سنن الصالة سنن الصالة 

السنن القوليةم

دعاء االستفتاح.1 

االستعاذة قبل قراءة الفاتحة.2 

البسملة قبل القراءة.3 

ما زاد على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود.4 

ما زاد على الواحدة من قول: »رب اغفر لي« بين 5 
السجدتين.

ما زاد على قول: »ربنا ولك الحمد« بعد الركوع.6 

 7

القراءة بعد الفاتحة، والسنة أن تكون:
ـل، ويبـدأ من ســورة:       أ- في الفجر مـن طوال الُمَفصَّ

﴿    ﴾ إلى المرسالت.
ب- في المغـرب مـن ِقَصـاِرِه، ويبــدأ مـن ســـورة 

﴿        ﴾ إلى آخــر القــرآن.
ج- في بقيــة الـــصـلوات من أوسـاطــه ويـبـدأ مـن 

ســورة ﴿     ﴾ إلى سورة ﴿     ﴾.

السنن الفعليةم

 1
رفع اليدين حذو المنكبين أو األذنين في أربعة 

مواضع: 
أ- عنَد تكبيرة اإلحــرام.    ب- عند الركوع. 
ج- عند الرفع من الركوع  د- عند القيام للركعة 

الثالثة.

وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر أثناء 2 
القيام قبل الركوع وبعده، أو قبض اليد اليسرى 

باليمنى.

النظر إلى موضع السجود.3 

مجافاة العُضديِن عن الجنبين أثناء السجود.4 

مجافاة البطن عن الفخذين أثناء السجود.5 

في 6  إال  الــصــالة؛  جلسات  جميع  في  االفــتــراش 
التشهد األخير من الصالة الثالثية أو الرباعية.

التوّرك في التشهد األخير من الصالة الثالثية أو 7 
الرباعية.

رابط الدر�س الرقمي
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تأّمل صفة الصالة ثم استخرج منها بقية السنن القولية والفعلية
8
9

10
11
12

اأتعّرف على اأحكام �صنن ال�صالة فيما يلي: اأتعّرف على اأحكام �صنن ال�صالة فيما يلي: 

بإشراف معلمي: أطبق السنن العملية في الصالة، وأكتب ملحوظاتي.

1  يثاب المصلي على فعلها وال يعاقب على تركها.

2 تركها عمدًا ال يبطل الصالة.

3 تركها ال يوجب سجود السهو.

4 فعلها يكمل الصالة ويزيِّنها.

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

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

أنا أفهم المراد من مكروهات الصالة، وأكتبه هنا:

 االْلِتَفاُت لغير حاجة.1

 رفع البصر إلى السماء.2

 تغميض العينين لغير حاجة.3

افتراش الّذراعين في السجود.4

َلثُّم على الفم واألنف لغير حاجة. 5  التَّ

الصالة حال مدافعة البول أو الغائط، أو بحضرة 6
طعام يشتهيه.

العبث؛ وهو فعل ما ينافي الخشوع واالطمئنان، 7
مثل: الحركــة لغير حاجة، والعبث بالســاعة أو 
الهاتــف المحمــول والثــوب والغتــرة واللحية، 

وفرقعة األصابع وتشبيكها. 

مكروهات الصالة ومبطالتهامكروهات الصالة ومبطالتها

أمور المكروهة في ال�صالة فيما يلي: أمور المكروهة في ال�صالة فيما يلي:  اأتعّرف على ال   اأتعّرف على ال

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س اخلام�س ع�صرالدر�س اخلام�س ع�صر
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بالتعاون مع مجموعتي، والحوار مع معّلمي: أستنتج بعض ِحَكِم النهي عن 
هذه المكروهات في الصالة.

وضع اليدين في السجود على األرض على هيئة القبضة، 8
أو وضع األصابع فقط.

1 فعلها ينقص ثواب الصالة.

2 اجتنابها يكمل الصالة ويزيِّنها.

3 فعلها عمدًا ال يبطل الصالة.

4 فعلها سهوًا ال ُيشرع له سجود السهو.

الحكمة من النهي عنهالمكروه

  اأتعّرف على اأحكام مكروهات ال�صالة فيما يلي:  اأتعّرف على اأحكام مكروهات ال�صالة فيما يلي:

1
2
3
4
5
6
7
8

١١
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مبطالت ال�صالةمبطالت ال�صالة

تبطل الصالة بعدة أمور، منها:

   اأحكام مبطالت ال�صالة   اأحكام مبطالت ال�صالة

2 األكل والشرب.1

4 3

6 5

8 7

الكالم الخارج عن الصالة.

ِحُك. د ترك أحد أركانها أو واجباتها.الضَّ تعمُّ

د السالم قبل اإلمام.تعّمد زيادة ركن أو ركعة.  تعمُّ

الحركة الكثيرة المتوالية من 
غير جنس الصالة لغير حاجة.

اإلتيان بما ينافي أحَد شروط الصالة، 
العورة  وكشِف  الوضوء،  كانتقاض 
عمًدا، واالنحراِف الكثير بالبدن عن 

القبلة لغير ضرورة، وقطِع النية.

فعلها عمًدا يبطل الصالة،    
ويوجب إعادتها. 12

3

فعلها سهًوا ال ُيبطل الصالة.

فعل  مـــن  الـــحـــذر  ــوب  ــ وج
مبطالت الصالة.
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)1( أخرجه مسلم رقم )537(.         )2( سورة البقرة آية )238(.

)3( أخرجه البخاري  رقم )4534(، ومسلم رقم )539(.

اقتراحات عالجهسبب وجودهمظاهر هذا السلوك

إذ    اهلل  رســول  مع  أصلي  أنا  بينا  قــال:   ، َلمي  السُّ الحكم  بن  معاوية  عن 
َعَطَس رجٌل من القوم، فقلت: يرحمك اهلل، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل 
ُأّمياه؛ ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم 
ًما  يصّمتونني لكني سكّت، فلما صلى رسول اهلل  فبأبي هو وأمي ما رأيت معلِّ
قبله وال بعده أحسَن تعليًما منه، فواهلل ما َكَهرني، وال ضربني، وال َشَتمني، قال:   
»إن هذه الصالَة ال َيْصُلُح فيها شيٌء من كالم الناس؛ إنما هو التسبيُح والتكبيُر 

وقراءُة القرآن«)1(. 
 وقال زيد بن أرقم : كنا نتكلَّم في الصالة ، يكّلم الرجل مّنا صاحبه وهو إلى

 جنبه في الصالة، حتى نزلت: 
    )2(، »فُأمرنا بالسكوت، وُنهينا عن الكالم« )3(.

من السلوك المنافي لألدب مع الرب جلَّ وعال: الكالم في الصالة؛ بالتعاون 
مع مجموعتي أناقش المحاور التالية:

٢٢
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( أمام العبارة الخاطئة فيما  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) سس11 ضع عالمة )

يأتي، مع تصحيح الخطأ إن وجد:

)  (      .  د األخير بعد الصالة على النبي          أ- ُيسنُّ الدعاء في التشهُّ

       ب- جلسة االفتراش ال تشرع إال في الجلوس بين السجدتين.        )  (

       ج- ُيسنُّ وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء القيام في الصالة.    )   (

سس22 مّيز ما يبطل الصالة وما ال يبطلها فيما يأتي، مع بيان السبب:

م، شرب الشاي - الحركة الكثيرة لضرورة - الحركة  الضحك - الحركة اليسيرة - التبسُّ
قة - الحركة الكثيرة المتوالية - االلتفات بالرأس لغير حاجة - االنحراف  الكثيرة المتفرِّ

بالبدن عن القبلة لغير ضرورة - رفع البصر إلى السماء.

د ثالثة من األحكام المتعّلقة بكل مما يأتي: سس33 عدِّ

         أ- سنن الصالة.

        ب- مكروهات الصالة.

        ج- مبطالت الصالة.


