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الوحـدة ااًلأوىلالوحـدة ااًلأوىل
رك ركال�شِّ ال�شِّ



١٢

رك اأعظم الذنوب ال�شِّ

لم رك اأعظم اأنواع الظُّ ال�شِّ

ال�شرك اأعظم الذنوب، والدليل على ذلك:
ِعْنَد اهلِل؟ قال:  اأَْعَظُم  ْنِب  اأَيُّ الذَّ ملسو هيلع هللا ىلص:    حديث عبِد اهلِل بِن َم�ْشُعوٍد  قاَل: �َشاأَْلُت النبيَّ 

ا وهو َخَلَقَك«.)١( َعَل هلِلِ ِندًّ »اأَْن جََتْ

 ظلـم اإلإن�شـان نف�شـه بالوقـوع فـي ال�شرك، وهو اأعظم اأنواع الظلم، والدليل قول اهلل تعالى يف 
.)٢({ و�شايا لقمان إلبنه: { 

)١( اأخرجه البخاري برقم )٤٢٠7(، وم�سلم برقم )٨6(.                               )٢( �سورة لقمان اآية ١3.
)3(  �سورة الن�ساء اآية ٤٨.                                                                  )٤( اأخرجه البخاري برقم )٤٢٢7(، والنِّد: الـِمْثل وال�سبيه.

رك خطر ال�شِّ
الدر�سالدر�س

١١

رابط الدر�س الرقمي

رك دَخَل النار من مات على ال�شِّ
رك، فهذا إل يغفر اهلل له. والدليل: قول اهلل تعالى:  اإذا مات اإلن�شان على ال�شِّ

.)3({ }      
ومن مات وهو ي�شرك باهلل تعالى �شرًكا اأكرب فهو يف النار خالًدا خملًَّدا فيها، والدليل على ذلك: 
َدَخَل  ا  ِندًّ اهلِل  ُدوِن  ِمْن  َيْدُعو  َوْهَو  َماَت  »َمْن  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيَّ  النَّ اأنَّ  بِن م�شعود   َعْبِداهلِل  حديث 

اَر«.)٤( النَّ
�شِريًكا



١3

رك عمل اًل ينفع مع ال�شِّ
إل ينفع امل�شرك اأي عمل �شالح ، فمن مات وهو ي�شرك باهلل ال�شرك اإلأكرب فقد حبط عمله، ومل 

ا�س. ُيقبل منه ولو كان من اأعبد النَّ
والدليل على ذلك: قول اهلل تعالى: {ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ})١(.

)3( اأخرجه البخاري )١( �سورة الفرقان  اآية ٢3.                                    )٢( �سورة الن�ساء اآية ٤٨.                      

رك افتراٌء عظيٌم ال�شِّ
َف اهلل تعالى ال�شرك باأنه افرتاء عظيم، فقال تعالى: { ١١   و�شَ

})٢(، يعني: ي�شاوون غري اهلل باهلل. 
٢٢  ما ت�شمنه ِمن تنقُّ�سِ رب العاملني، و�شرِف العبادة -التي هي حقه اخلا�س به - اإلى غريه، 

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

ا َوُهَو َخَلَقك...«.)٣( ِندًّ

؟؟التقويمالتقويم
ملاذا كان الشرك افتراًء عظيًما على اهلل تعالى؟   



١4

يجب على الم�شلم اأن يخاف ال�شرك على نف�شه، ويحذر من الوقوع فيه، ويتجنَب جميَع اإلأ�شباِب 
ِة باأنواِعَها؛ وذلك لخطورته و�شناعة عاقبته. ْرِكيَّ المو�شلة اإليِه ِمَن الِبَدِع والَو�شاِئِل ال�شِّ

ومما يدل على وجوب احلذر من ال�شرك:
ه عن خليله اإبراهيم  اأنه قال: {      ١١  قول اهلل تعالى فيما َق�شَّ

              })١(، فاإذا كان اخلليل  يخاف اأن يقع يف ال�شرك، فنحن اأولى باخلوف 
         من الوقوع فيه.

ْبَع امْلُوِبَقاِت«، قالوا: َيا َر�ُشوَل اهلِل، وَما  ٢٢  حديث اأبي ُهَرْيَرَة  اأنَّ النبيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »اْجَتِنُبوا ال�شَّ

َبا، َواأَْكُل  ، َواأَْكُل الرِّ قِّ َم اهلل اإإلَّ ِباحْلَ ْف�ِس التي َحرَّ ْحُر، َوَقْتُل النَّ ْرُك ِباهلِل، َوال�شِّ ؟ قاَل: »ال�شِّ ُهنَّ
َناِت امْلُوؤِْمَناِت اْلَغاِفالِت«)٢(. ْحِف، َوَقْذُف امْلُْح�شَ َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّويِّلِّ يوَم الزَّ

لِة اإليِه.        واإلجتناب هو: اإِلْبِتَعاُد عن ال�شيِء يف ذاته، واإِلْبِتَعاُد عن جميِع اإلأ�شباِب املو�شِ

)٢( اأخرجه البخاري برقم )6٤6٥(، وم�سلم برقم )٨9(. )١( �سورة اإبراهيم اآية 3٥.  
)3( اأخرجه اأحمد 39/39)٢363٠(،)٢363١(.

ماكان 
منحوًتا على 
�شكل �شورة

اجعلني وبني في جانب 
بعيد عن عبادة اإلأ�شنام

رك وجوب الحذر من ال�شِّ

رك احلَذُر من ال�شِّ
الدر�سالدر�س

٢٢

رابط الدر�س الرقمي

رك ته ِمن ال�شِّ خوف النبيِّ  على اأمَّ
اِريِّ   اأَنَّ  ُموِد ْبِن َلِبيٍد اإلأَْن�شَ كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يخاف على اأمته من الوقوع يف ال�شرك، فعن حََمْ
َغُر َيا َر�ُشوَل  ْرُك اإلأَ�شْ َغُر«، َقاُلوا: َوَما ال�شِّ ْرُك اإلأَ�شْ َر�ُشوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اإِنَّ اأَْخَوَف َما اأََخاُف َعَلْيُكُم ال�شِّ
ِذيَن  ا�ُس ِباأَْعَماِلِهْم: اْذَهُبوا اإَِلى الَّ َياُء، َيُقوُل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة، اإَِذا ُجِزَي النَّ اهلِل؟ َقاَل: »الرِّ

ُدوَن ِعْنَدُهْم َجَزاًء«.)٣(    ْنَيا َفاْنُظُروا َهْل جََتِ ُكْنُتْم ُتَراُءوَن يِف الدُّ



١٥ )١( اأخرجه م�سلم برقم ٢9٠7.
)٢( اأخرجه اأحمد برقم )٢٢39٤(،)٢٢٤٥٢(، واأبو داود برقم )٤٢٥٢(، وهذا لفظه.

اإلأ�شغر، فغريهم  رك  ال�شِّ ِمن  ويخاف عليهم  بهذا  اأ�شحابه   ملسو هيلع هللا ىلص يخاطب  النبيُّ  كان  فاإذا 
رك اإلأكرب  رك اإلأ�شغر فال�شِّ ممن هو دونهم يف العلم والعبادة ِمن باب اأولى، واإذا كان هذا يف ال�شِّ

اأولى اأن ُيخاف ِمن الوقوع فيه.
رك يف هذه اإلأمة، وما اأخرب به النبي ملسو هيلع هللا ىلص  واقع  وقد اأخرب النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص  يف اأكرث من حديث عن وقوع ال�شِّ

إل حَمالة، وهذا يوجب علينا اإلأمور التالية:
رك؛ إلأن َمْن َجِهله  فقد يقع فيه واإن مل ي�شعر.    اإلأول: معرفة ال�شِّ

به.  رك، واخلوف ِمن الوقوع فيه، فمن خاف من ال�شيِء جَتنَّ    الثاين: احلذر من ال�شِّ
والدليل على هذا:

ُت  الليُل والنهاُر حتى تعبَد الالَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول:»إل يذهُب  عن عائ�شة  قالت: �شمعت ر�شول اهلل   ١١

ى«)١(. والعزَّ
ِتي  اأُمَّ ِمْن  َقَباِئُل  َتْلَحَق  َحتَّى  اَعُة  ال�شَّ َتُقوُم  َوإل   ...«  : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َر�ُشوُل  َقاَل  َقاَل:  َثْوَباَن   حديث   ٢٢  

ِتي اإلأَْوَثاَن«.)٢( ِبامْلُ�ْشِرِكنَي، َوَحتَّى َتْعُبَد َقَباِئُل ِمْن اأُمَّ

ن�ص�ط ن�ص�ط 

عم علينا يف بالدنا احلبيبة اململكة العربية ال�شعودية انت�شار التوحيد ونبذ  من اأعظم النِّ
ال�شرك.

اأَحتاور مع جمموعتي عن اأ�شباب هذه النعمة وعوامل الثبات عليها.



١6

؟؟التقويمالتقويم
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 33



١7
)١( �سورة فاطر اآية ١3. 

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 تعالى.

٢٢  اعتقاُد اأن إلأحد من اخللق القدرة على الت�شرف يف الكون.

33  اعتقاُد اأن اأحًدا يعلم الغيَب املطلق غري اهلل تعالى.

٤٤  اعتقاُد اأن إلأحٍد القدرة املطلقة على النفع وال�شر غري اهلل تعالى.

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

33

رابط الدر�س الرقمي

فمن اعتقد اأن إلأحد القدرة يف الت�شرف يف الكون وتدبريه مثل من يعتقد يف اإلأولياء 
ته،  وال�شاحلني اأن لهم القدرة يف تدبري الكون تدبرًيا مطلًقا فقد ادعى �شريًكا هلل يف ربوبيَّ

قال اهلل تعالى: 

    {ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ
                                        ژ  ژ  ڑ   ڑ})١(.

اأتعرُف معنى ال�شرك اأتعرُف معنى ال�شرك 

يف الربوبية حتى اأحمي يف الربوبية حتى اأحمي 

نف�شي من الوقوع فيهنف�شي من الوقوع فيه

الق�شرة الرقيقة على نواة التمرة



١8

ااًلإقرار بتوحيد الربوبية اًل يكفي للدخول في ااًلإ�شالم
اإلإقرار بتوحيد الربوبية إل يكفي للدخول يف اإلإ�شالم، والنجاة يوم القيامة، وذلك اأنه إل بد مع 
اإلإقرار بتوحيد الربوبية من اإلإقرار بتوحيد اإلألوهية، وعبادة اهلل وحده إل �شريك له، وترك عبادة ما 

�شواه من اإلآلهة الباطلة.   
ون بتوحيد الربوبية، لكنهم مل يقروا بتوحيد اإلألوهية،  وقد كان عامة امل�شركني يف اجلاهلية ُيِقرُّ
ًدا ملسو هيلع هللا ىلص يدعوهم اإلى اإلإقرار بتوحيد اإلألوهية، فدعاهم اإلى ذلك، وجادلهم  فبعث اهلل ر�شوله حَممَّ

حتى قبل دعوته من قبلها.

؟؟التقويمالتقويم
ما املراد بالشرك في الربوبية؟ وما حكمه؟ ١١

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

ماحكم اعتقاد أن أحًدا من البشر له القدرة على التصرف في الكون  33

وتدبيره؟

بوبيَّة رك في الرُّ حكم ال�شِّ
بوبيَّة �شرٌك اأكرُب خمرٌج ِمن ِملَِّة اإلإ�شالم. رك يف الرُّ ال�شِّ



١9

ن�ص�ط ن�ص�ط 

رك في ااًلألوهيَّة المراد بال�شِّ
ْرُف �سيٍء ِمن الِعبادة لغرِي اهلل تعاىل. �سَ

مثلمثل

بحيث  حَمبته،  من  اأكرث  اأو  تعالى،  اهلل  حَمبة  مثل  اأحٍد  حَمبُة    ١١

يخ�شع له، ويتذلل له، ويعظمه كتعظيم اهلل تعالى اأو اأكرث.
٢٢  اخلوُف ِمن غري اهلل تعالى يف اأمٍر إل يقدر عليه اإإل اهلل.

33  رجاُء غري اهلل تعالى فيما هو ِمن خ�شائ�س اهلل تعالى.

ُل على غري اهلل يف اإلأمور التي إل يقدر عليها اإإل اهلل. َوكُّ ٤٤  التَّ

٥٥  ُدعاُء غري اهلل تعالى.

د ثالثة اأمثلة لل�شرك يف اإلألوهية عدا ما ذكر.       بالتعاون مع جمموعتي: اأُعدِّ

رك يف ااًلألوهيَّة ال�شِّ
الدر�سالدر�س

٤٤

رك في ااًلألوهيَّة حكم ال�شِّ
ِرَفْت العبادة اأو اأي نوع من اأنواعها لغري اهلل فهو �شرك اأكرب خمرج من ملة اإلإ�شالم. اإذا �شُ
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اأتعرُف معنى ال�شرك اأتعرُف معنى ال�شرك 

يف ااًلألوهية حتى اأحمي يف ااًلألوهية حتى اأحمي 

نف�شي من الوقوع فيهنف�شي من الوقوع فيه

جميع ااًلأنبياء  نهوا عن ال�شرك في ااًلألوهية
اأر�شل اهلل تعالى جميع الر�شل  للدعوة اإلى توحيد اإلألوهية، والنهي عن ال�شرك يف اإلألوهية،

.)١({ كما قال اهلل تعالى: {
وبيان ذلك على التف�شيل فيما ياأتي:

)١( �سورة النحل اآية 36.       



)١( �سورة األأعراف اآية ٥9.        )٢( �سورة األأعراف اآية 6٥.          )3( �سورة األأعراف اآية ٢0.73
)٤( �سورة الزخرف اآية ٢6         )٥( �سورة األأعراف اآية ٨٥.      )6( �سورة املائدة اآية 7٢.

؟؟التقويمالتقويم

دعوته الر�سول 
قال اهلل تعالى: {

.)١({

قال اهلل تعالى: { 
.)٢({

قال اهلل تعالى: {
.)3({

قال اهلل تعالى: {
.)٥({

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(.

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  33



٢١

نهيه  عن اتخاذ قبره عيًدا
َنهى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن اتخاذ قربه عيًدا؛ لئال يكون ذلك ذريعة وو�شيلة لعبادته من دون اهلل تعالى، 
لُّوا  ي ِعيًدا، َو�شَ َعُلوا َقرْبِ َعُلوا ُبُيوَتُكْم ُقُبوًرا، َوإل جََتْ فَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إَل جََتْ

الَتُكْم َتْبُلُغِني َحْيُث ُكْنُتْم«)١( َعَليَّ َفاإِنَّ �شَ
وقد دلَّ احلديث على م�شائل منها:

اأ  حترمي اتخاذ قرب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عيًدا، باأن يعتاد املجيء اإليه على وجه خم�شو�س، واجتماع 

معهود، كما هو حال اإلأعياد، ومن ذلك: اأن يتخذ قربه عيًدا لل�شالة والدعاء وغري ذلك 
من و�شائل ال�شرك، كما اتخذ امل�شركون اأعياًدا زمانية ومكانية.

اإذا كان هذا حراًما يف قرب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وقربه اأف�شل قرب على وجه اإلأر�س، فِمن باب اأولى اأن يكون  ب  

حراًما يف جميع القبور.
ُكْنُتْم«، يعني: اأن ما ينالني منكم من  َتْبُلُغِني َحْيُث  الَتُكْم  َفاإِنَّ �شَ لُّوا َعَليَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: »َو�شَ ج  قوله 

ال�شالة وال�شالم يح�شل مع قربكم من قربي وُبْعِدكم عنه، فال حاجة لكم اإلى اتخاذه 
عيًدا ترتددون اإليه إلأجل ذلك.

)١( اأخرجه اأحمد برقم )٨٨٠٤(.
)٢( اأخرجه اأحمد برقم )73٥٨(، واأبو يعلى املو�سلي برقم )66٨١(، واحلميدي يف م�سنده برقم )١٠٥٥(.

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

الدر�سالدر�س
٥٥
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دعاوؤه  اأن اًل يجعل اهلل قبره وثًنا
دعا النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ربَّه جل وعال اأن إل ُيتخذ قربه وثًنا يعبد من دون اهلل تعالى، فَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  اأن 

َخُذوا ُقُبوَر اأَْنِبَياِئِهْم َم�َشاِجَد« )٢(. ي َوَثًنا، َلَعَن اهلُل َقْوًما اتَّ َعْل َقرْبِ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اللَُّهمَّ إَل جََتْ النَّ



)١( اأخرجه الن�سائي يف ال�سنن الكربى برقم )١٠٠٠6(، وهذا لفظه.٢٢

نهيه  عن اإطرائه ورفعه َفْوَق َمْنِزَلته الَِّتي اأَْنَزَله اهلل تعالى
كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ينهى عن رفعه فوق منزلته التي اأنزله اهلل فيها، وهي منزلة الر�شالة والعبودية 
َنا، َفَقاَل َر�ُشوُل  َنا َواْبَن َخرْيِ ِدَنا، َوَخرْيَ َدَنا َواْبَن �َشيِّ اأَنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا �َشيِّ هلل، فَعْن اأََن�س بن مالك 
َعْبِد اهلِل ور�شول  ْبُن  ُد  مَّ اأََنا حَُمَ َياِطنُي،  ُكُم ال�شَّ َت�ْشَتْجِرَينَّ ِبَقْوِلُكْم، َوإل  ُقوُلوا  ا�ُس  اأَيَُّها النَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا  اهلِل 

ِتي اأَْنَزَلِنيَها اهلل«)١( اهلل، َوَما اأُِحبُّ اأَْن َتْرَفُعويِن َفْوَق َمْنِزَلِتي الَّ

؟؟التقويمالتقويم
ِبيُّ  التوحيد؟ مع الدليل. كيف حمى النَّ



الوحـدة الثانيةالوحـدة الثانية
الهداية اإلى التوحيدالهداية اإلى التوحيد



٢4

تعريف الهداية

اأنواع الهداية

. لغًة: ماأخوذ ِمن َهدى بمعنى: اأر�شد ودلَّ
، والتوفيق لَقبوله. �شرًعا: بياُن طريِق الحقِّ

الهداية نوعان:

عوُة اإليه. ، والدَّ  والمراُد بها:  بياُن الحقِّ
وهذه يملكها النبي  وجميع اإلأنبياء  وجميع اأتباعهم الذين يقتدون بهم في الدعوة اإلى 

اللَّـه تعالى. 
والدليل على ذلك: 

  قول اللَّـه تعالى: { ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ} )١(.

)١(  �شورة ال�شورى اآية 5٢. 

النوع االأول:ِهداية البي�ن واالإر�ص�د والداللة

النوع الث�ين:ِهداية التوفيق واالإله�م

، والَعَمِل به.  والمراُد بها: التَّوفيُق لَقبول الحقِّ
وهذه إل يقدر عليها اإإل اللَّـه تعالى وحده �شبحانه، اأما اإلأنبياء وغيرهم فال ميلكون إلأنف�شهم وإل 

ا.  لغريهم نفًعا وإل �شرًّ

الهداية اإىل التوحيد
الدر�سالدر�س
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٢٥ )٢(  اأخرجه م�شلم برقم )٢65٤(. )١(  �شورة الق�ش�س اآية 56.  
)٤(  �شورة الفاحتة اآية 6. )٣(  اأخرجه م�شلم برقم )٢577(.  

حتاور مع جمموعتك يف الفرق بني هداية البيان وهداية التوفيق.

  حكم طلبها من غير اللَّـه:  إل يجوز اأن تطلب هذه الهداية من غير اللَّـه تعالى، ومن طلبها من 
غيره فقد وقع في ال�شرك اإلأكبر.

 والدليل على ذلك:

.)١( { ـه تعالى: { ١١  قول اللَّ

ُه �شمع َر�ُشوَل اللَّـه يقول: »اإِنَّ ُقُلوَب بني اآَدَم  ٢٢  حديث َعْبِد اللَّـه بن َعْمِرو بن اْلَعا�ِس  اأَنَّ

ُفُه َحْيُث َي�َشاُء«، ُثمَّ قاَل ر�شول اللَّـه:  رِّ اِبِع الرحمِن َكَقْلٍب َواِحٍد ُي�شَ َبَعنْيِ ِمن اأَ�شَ ُكلََّها بنَي اإِ�شْ
ْف ُقُلوَبَنا َعَلى َطاَعِتَك« )٢(.   رِّ َف اْلُقُلوِب �شَ رِّ »اللَّـهَمّ ُم�شَ

اأ�شباب الهداية

للهداية اأ�شباب كثيرة، اأهمها:
١١  �شوؤال اللَّـه الهداية، فاإنها بيده تعالى، في�شاأل العبد ربه اأن يهديه، جاء يف احلديث القد�شي 

الٌّ اإإلَّ َمن َهَدْيُتُه، فا�شَتْهُدوين اأَْهِدُكْم«)٣(، وامل�شلم يردد كل يوم مراًرا  »َيا ِعَباِدي ُكلُُّكْم �شَ
كثرية قوله تعالى يف �شورة الفاحتة: {ٹ   ٹ  ٹ})٤(.

٢٢   تالوة القراآن الكرمي، وتدبره والعمل به.

٣٣  فعل الطاعات، واإل�شتكثار من احل�شنات، فاإن بع�شها يدعو اإلى بع�س.

ُر اإلآخرِة، وح�شِن العاقبة، وما يوؤول اإليه اإلإن�شان يوم القيامة هل ي�شري اإلى اجلنة اأو  ٤٤ تذكُّ

اإلى النار.



٢6

موانع الهداية
للهداية موانع كثرية، اأهمها:

١١  اإلإعجاب بال�شالني، وتقليدهم.
٢٢  اجلهل بال�شريعة، واإلإعرا�س عن تعلم العلم ال�شرعي، والعمل به.

٣٣  عدم اإلإ�شغاء اإلى ن�شح النا�شحني ال�شادقني كالوالدين واإلأخ واإلأخت الكبريين يف اإلأ�شرة، 
واملعلم املربي احلري�س على تعلم طالبه.

ما معنى الهداية؟ وما أنواعها؟ مع التمثيل. ١١

هل ميلك األنبياء  هداية أحد من البشر هداية التوفيق؟ وملاذا؟ ٢٢

بنيِّ أسباب الهداية وما موانعها. ٣٣



٢7

الوحـدة الثالثةالوحـدة الثالثة
نتائج التوحيد في الدنيانتائج التوحيد في الدنيا

وااًلآخرةوااًلآخرة



)٢( �شورة يون�س اإلآيات 6٢-٢8.6٣ )١( �شورة الزمر اآية ٢٢.   
)٣( �شورة اإلأنعام اإلآيات ١6١-١6٣. 

للتوحيد نتائج عدة يف حياة اإلإن�شان من اأهمها:
ــق القلـــب بــــاللَّـه وحـــده،  فين�ســــرح  ال�ســــدر، ويطمئــــن القلب ويـــر�سى بق�ساء اللَّـه  َتَعلُّ   ١١

.)١({ وقدره، قـال اللَّـه تعالى:{ 
اللَّـه جلَّ  التي يريدها  العبادة ال�سحيحة  اإىل  هو الطريق الوحيد الذي يو�سل �سالكه    ٢٢

وعال من عباده.
اللَّـه  قال  واآخرتــه،  ودنيــاه  دينــه  يف  ورعــايته  بحفظه  للعبــد  اللَّـه  وأليــة  اإىل  يــوؤدي  اأنـه    ٣٣

تعالى:{
})٢( وحت�شل وإلية اللَّـه باإخال�س العبادة هلل وحده إل �شريك له.

بالتعاون مع جمموعتك ا�شتنبط نتائج ذكر اللَّـه على الفرد و�شالح القلب.

د اأن اللَّـه مل يخلقه عبًثا، في�شعر بالفرح  ٤٤ اأنـــه يجعـــل للحيــاة قيمـــة ومعنى، فيوقن املوحِّ
وال�شرور ويعي�س حياته بكل ثقة و�شعادة، قال اللَّـه تعالى: { ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې })٣(.

نتائج التوحيد في حياة ااًلإن�شان

نتائج التوحيد يف الدنيا )١(
الدر�سالدر�س
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٢9 )١( البداية والنهاية ٤/55.
)٢( اإلأديان املق�شودة هنا:  اإلأديان املحرفة، اأما اأ�شل اإلأديان ال�شماوية فال جور فيها وإل�شيق؛ إلأنها من عند اهلل العامل مبا ي�شلح للنا�س. 

)٣( تاريخ الطربي ٤0١/٢.

طريقة  �شحح  فقد  بعدهم،  ومن  ال�شحابة   حياة  يف  النتائج  اأعظم  للتوحيد  كان  لقد 
ها متاما اإلى اإلأح�شن، ومن اأح�شن ما يو�شح هذا التغري يف حياة ال�شحابة     حياتهم، وغريَّ

هذان اخلربان:
قوٍم  اأذلَّ  ا  كنَّ ا  اإنَّ املقد�س:  بيت  فتحوا  ملا  إلأبي عبيدة   بن اخلطاب   ١١   قول عمر 

نا اللَّـه ِبِه اأذلنا اللَّـه.)١(  نا اللَّـه باإلإ�شالم، فمهما نطلِب العزَّ بغرِي َما اأعزَّ فاأَعزَّ
قول ِربعّي بن عامر  لقائد جي�س الفر�س: اللَّـه ابتعثنا-اأو جاء بنا- لنخرج َمن �شاء ِمن    ٢٢
عبادة العباد اإلى عبادة اللَّـه، وِمن �شيق الدنيا اإلى �شعتها، وِمن َجور اإلأديان)٢( اإلى عدل 
اإلإ�شالم.)٣( فهذه اإلآثار بينت كيف اأّثر التوحيد يف جمتمع ال�شحابة مما اأك�شبهم العي�س 

الطيب وال�شعادة احلقيقة باهلل عز وجل وراحة البال.

اذكر ثالًثا من نتائج التوحيد على حياة اإلنسان.  ١١

. اذكر مثااًًل يدل على أثر التوحيد في مجتمع الصحابة   ٢٢

نتائج التوحيد في مجتمع ال�شحابة 
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دفاع اللَّـه عن اأهل التوحيد، فيدفع عنهم ال�ســرور، ويحفظهم من كيد الكائدين،    
.)١({         قال اللَّـه تعالى: {

التوحيد هو �سبيل العزة وال�سرف والرفعة والعلو، قال اللَّـه تعالى:{ ھ   ھ  ھ  ے     ٢٢

ے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ})٢(.
٣٣ انت�سار املحبة واألألفة بني اأفراد املجتمع امل�سلم، واإن اختلفت جن�شياتهم واألوانهم وبلدانهم. 

٤٤ �سيوع األأمــــن والهدايـــة اإلـــى الـــ�سراط امل�ستقيــم، قـــال اللَّـه تعالى: 

 .)٣({ }      

١١

)٢( �شورة اآل عمران اآية ١٣9.                                )٣( �شورة اإلأنعام اآية 8٢.  )١( �شورة احلج اآية ٣8.    
 

بالتعاون مع جمموعتك: كيف ن�شتثمر التقنية وو�شائل التوا�شل اإلجتماعي يف 
حت�شني اأنف�شنا من اإلأفكار الفا�شدة والعقائد املنحرفة والبدع امل�شلة؟

نتائج التوحيد في الدنيا )على حياتنا ااًلجتماعية(

نتائج التوحيد يف الدنيا وااًلآخرة )٢(
الدر�سالدر�س

٨٨

رابط الدر�س الرقمي



3١ )٢( �شورة الن�شاء اآية 69. )١( �شورة اآل عمران اآية ١07.  
)٣( اأخرجه البخاري برقم )٤١5(.

اذكر ثالًثا من نتائج التوحيد في اآلخرة.  

نتائج التوحيد في ااًلآخرة
ر ال�سيئات. ١١ التوحيد ُيَكفِّ

اأن املوحدين تبي�س وجوههم يوم القيامة، قال اللَّـه تعالى: {ائ  ائ  ەئ      ەئ     ٢٢

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ })١(.
ڃ  چ   اللَّـه عليهــــم، قال جلَّ وعال: {  اأنعـــم  الـــذيــــن  ــــد يف األآخــــرة مــــع  الــمــــوحِّ اأن     ٣٣

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  
ڈ   ژ  ژ})٢(.

حترمي النار على اأهل التوحيد، اإذا قام املوحد مبا اأوجب اهلل عليه، وترك ما حرم اهلل عليه،    ٤٤

َم َعلى الناِر من قال إل اإله اإإل اللَّـه يبتغي بذلك َوْجَه اللَّـه«)٣(. : »اإن اللَّـه حرَّ ِبيُّ  قال النَّ
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الوحـدة الرابعةالوحـدة الرابعة
الِعبادات الباطنُةالِعبادات الباطنُة
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معنى الِعبادة

اأمثلة على العبادات باأنواعها

لغًة: التذلل واخل�شوع.
اِهَرِة.)١( �شرًعا: ا�شٌم جامٌع ِلُكلِّ َما ُيِحبُُّه اللَّـه وَير�شاُه ِمَن اإلأقواِل واإلأعماِل الباِطَنِة والظَّ

وهذه العبادة ت�شمى: العبودية اإلختيارية.

)١( جمموع فتاوى ابن تيمية ١0/ ١٤9.

اأمثلة على العب�دات ب�أنواعه�

عب�دات ب�طنة
عب�دات فعليةعب�دات قولية

والــدعــاُء  اللَّـه«،  اإِإلَّ  ــَه  اإَِلـ »إَل  ــوُل:  ق
دُق  ــقــراآِن، و�شِ ال ــراءُة  وقـ والــذكــُر 

احلديِث.

ــه تــعــالــى يف  ـــ ــة الــلَّ ــي ــقــاُد َوحــدان اعــت
يِن  الدِّ واإخال�ُس  ِتِه،  واألوهيَّ ِتِه  ربوبيَّ
ُل  ، والتوكُّ اللَّـه ور�شوِله  له، وحبُّ 

على اللَّـه، والرجاُء ِلرحمته.

ال�شالُة والزكاُة، وِبرُّ الوالـديـن، 
َلــُة اإلأرحــاِم، وح�شن اخُللق،  و�شِ

واإلإح�شاُن اإلى احليواِن.

الِعـبـادة
الدر�سالدر�س

99
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3٥

بالتعاون مع جمموعتي: اأذكر اأمثلة اأخرى لكل نوع من اأنواع العبادة.
عباداٌت قوليٌة، عباداٌت باطنٌة، عباداٌت فعليٌة.

١

وجوب �شرف كلِّ العباداِت هلل تعالى

ْرُف كلِّ ِعَباَدٍة هلل تعالى وحده إل �شريَك له، فهو الذي خلقنا ورزقنا، وهذا هو معنى توحيِد  َيِجُب �شَ
الُكُتَب،  معهم  واأنزَل  الر�شَل  اللَّـه  اأر�شَل  هذا  وإلأجِل  اْلِعَباَدِة(،  )توحيد  ا:  اأي�شً ى  ي�شمَّ والذي  ِة  اإلألوهيَّ

رون من ال�شرك. ياأمرون بالتوحيد، ويحذِّ
والدليل على ذلك:

.)١({ قول اللَّـه تعــالى: {

�شروط َقبول العبادة
ي�شرتط لقبول العبادة:

اأن تكون خال�شًة هلل تعالى.  ١١

. اأن تكون موافقًة ل�ُشنة ر�شول اللَّـه   ٢٢

ومن اإلأدلة اجلامعة لهذين ال�شرطني: قول اللَّـه تعالى:{ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 
اأخل�س عبادته  ی ی}:  )٢(، فمعنى {  { يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت 

. ِبٌع للر�شول  هلل، ومعنى { حئ مئ}: متَّ

)٢(  �شورة البقرة اآية ١١٢. )١(   �شورة النحل اآية ٣6.  
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اأركان العبادة

للعبادِة ثالثُة اأَرَكاٍن هي:  
َمًة على كلِّ  ِتِه، ويجُب اأن تكوَن حَمبتُه مقدَّ بَّ ُة اللَّـه تعاىل، فيجُب اأن ُيعَبَد اللَّـه تعالى َمَع حََمَ بَّ حََمَ  ١١

حَمبوٍب.
ِعَقاِبِه يف  ِمْن  َمَع اخلوِف منُه، واخلوِف  تعالى  اللَّـه  ُيعَبَد  اأن  اللَّـه تعاىل، فيجُب  ِمَن  اخلوُف   ٢٢

الدنيا واإلآخرِة.
َرَجاُء اللَّـه َتَعاىَل، فيجُب اأن ُيعَبَد اللَّـه تعالى َمَع َرَجاِء َما ِعْنَدُه ِمَن الثواِب واملغفرِة والعطاِء.  ٣٣

اأركان العبادة

َرَجاُء اللَّـه َتَعاَلى ُة اللَّـه تعالى َمَحبَّ
الخوُف ِمَن اللَّـه تعالى

١١
٢٢

٣٣

ـه؟ ف العبادة، وما حكم صرف شيء من العبادة لغير اللَّ عرِّ  ١١

ما أركان العبادة؟   ٢٢

ما شروط قبول العبادة؟  ٣٣



37 )١(   �شورة املائدة اآية 5٤.

ُة اللَّـه تعالى ِعبادٌة محبَّ

اأ�شباب محبة الم�شلم لربِّه جلَّ وعال

ُتَعدُّ حَمبة اللَّـه تعالى ِمن اأعظم العبادات، وهي ركٌن ِمن اأركان العبادة، واللَّـه تعالى اأعظم حَمبوب، 
قال اللَّـه تعالى: {ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ے... اإلآية })١(.

يجب على امل�شلم اأن يحب اللَّـه تعالى إلأ�شباب، من اأهمها:
األأول: ات�سافه ب�سفات اجلالل والكمال واجلمال، ف�شفاته اأح�شن ال�شفات واأعالها.  

عم. الثاين: َخْلقه ورزقه، واإمداده بجميع النِّ
نَّة، والتوفيق إلتباع دينه و�شرعه، وهذه اأعظم النعم. الثالث: الهداية لالإ�سالم وال�سُّ

حتاور مع جمموعتك يف ذكر ثالث نعم ت�شتوجب ُحّبنا هلل عزَّ وجل.

ــِة عبادة اْلـَمـَحــبَّ
الدر�سالدر�س

١٠١٠
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اأنواع المحبة

ه تع�ىل ُة اللَـّ حمبَّ ١١

ها ما يلي: املحبة اأنواٌع، اأهمُّ

ة العبودية امل�شتلزمة للذل واخل�شوع والتعظيم والطاعة. وهي: حَمبَّ

ركيَّة ة ال�صِّ املحبَّ

ة ال�صرعية املحبَّ

٣٣

حـكـمـهـ�حـكـمـهـ� واجبة، وهي �شرٌط يف �شحة اإلإميان، وعالمة على �شحة التوحيد، وإل ت�شلح اإإل هلل وحده.
.)١({                   قال اللَّـه تعالى: {

وهي: حَمبة اأحد مثل حَمبة اللَّـه تعالى، اأو اأكرث من حَمبته، بحيث يخ�شع له، ويتذلل له، ويعظمه 
كتعظيم اللَّـه تعالى اأو اأكرث.

حـكـمـهـ�حـكـمـهـ� �شرك اأكرب.
والدليل على هذا: قول اللَّـه تعالى: {

})٢(، واإلأَْنَداد: اإلأمثال والنَُّظراء.

. وهي: املحبة املاأمور بها �شرًعا، واأجلُّها بعد حَمبة اللَّـه تعالى: حَمبُة ر�شول اللَّـه 
حـكـمـهـ�حـكـمـهـ� واجبة.

٢٢

ة المب�حة املحبَّ ٤٤
وهــي املحبــة الطبيعية، مثل: حَمبـة الــوالدين، واإلأوإلد، واإلأزواج، وحَمبة الطعام وال�شراب.

)١(   �شورة البقرة اآية ١65. 
)٢(   �شورة البقرة اآية ١65.



39 )٢(   اأخرجه البخاري برقم )١5(. )١(   �شورة التوبة اآية ٢٤.  
)٣(   اأخرجه  م�شلم  برقم )٤٣(.

ة اللَّـه تعالى، ثم حَمبة ر�شوله  على حَمبة كل اأحد، ومن اأدلة هذا: يجب تقدمي حَمبَّ
ڍ   ڍ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   چچ  {چ   تعالى:  اللَّـه  قول   ١١

ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڎڈ  ڎ   ڌ   ڌ 
ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ})١(.

واملعنى: قل يا حَممد اإن كانت حَمبة هذه اإلأ�شناف الثمانية مقدمة عندكم على حب اللَّـه ور�شوله،   
}: اأي: انتظروا ماذا  اأو فعل ما اأوجب اللَّـه عليكم من اإلأعمال التي يحبها وير�شاها، {

يحل بكم من عقابه؟!
َحبَّ اإليِه ِمن َواِلِدِه َوَوَلِدِه  : »إَل ُيوؤِْمُن اأحُدُكْم حتَّى اأَُكوَن اأَ حديث اأََن�ٍس  قاَل: قاَل النبيُّ   ٢٢

ا�ِس اأَْجَمِعنَي«.)٢(   َوالنَّ

وجوب تقديم محبة اللَّـه تعالى ومحبة ر�شوله 

اإلإميان  لذة  ُوجوُد  �شواهما،  ما  ة  على حَمبَّ ر�شوله   ة  وحَمبَّ تعالى  اهلل  ة  حَمبَّ تقدمي  فوائد   ومن 
ِبيَّ  قاَل: »َثالٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه  وحالوته يف القلب، كما يدل لهذا حديث اأََن�ِس بِن مالٍك  اأنَّ النَّ
 ، ا �ِشَواُهَما، َواأَْن ُيِحبَّ امْلَْرَء إَل ُيِحبُُّه اإإلَّ هلِلِ َوَجَد ِبِهنَّ َحالَوَة اإلإِمَياِن: َمْن َكاَن اهلُل َوَر�ُشوُلُه اأََحبَّ اإَلْيِه مِمَّ

اِر«.)٣( ْنَقَذُه اهلل ِمْنُه َكَما َيْكَرُه اأَْن ُيْقَذَف يف النَّ َواأَْن َيْكَرَه اأَْن َيُعوَد يف اْلُكْفِر َبْعَد اأَْن اأَ

 فائدة تقديم محبة اهلل تعالى و ر�شوله � على محبة غيرهما   



)٢(   تف�شري ال�شعدي �س ١١8.40 )١(   �شورة اآل عمران اآية ٣١.             
)٣(   اأخرجه اأحمد برقم )١85٢٤(. 

ما أسباب محبة املسلم لربه عزَّ وجل؟  ١١

اذكر أنواع احملبة.  ٢٢

ـه ورسوله  على سواهما؟ ما الفائدة من تقدمي محبة اللَّ  ٣٣

. ـه تعالى ولرسوله  بنيِّ عالمات صدق احملبة للَّ  ٤٤

الُحبُّ في اللَّـه
املراد باحلب يف اهلل: حَمبة املرء امل�شلم ملا فيه من اإلإميان، وخ�شال اخلري والتقوى. 

، واآل بيته، وويِّل اإلأمر، وجميع  ، وحَمبة اأ�شحاب ر�شول اللَّـه  مثال ذلك: حَمبة اإلأنبياء 
اِء ْبِن َعاِزٍب  اأن النبيَّ  َقاَل: »اإِنَّ اأَْوَثَق ُعَرى  ال�شاحلني، ومن اإلأدلة على ذلك: حديُث اْلرَبَ

بَّ يِف اللَّـه، َوُتْبِغ�َس يِف اللَّـه«.)٣(   اإلإِمَياِن: اأَْن حُتِ

دق المحبة هلل ور�شوله  عالمات �شِ
ِمن اأهمِّ عالمات �شدق حَمبة اللَّـه ور�شوله  ما يلي:

 . طاعة اللَّـه تعالى وطاعة ر�شوله   ١١
تعظيم اأمر اللَّـه ونهيه واأمر ر�شوله  ونهيه وتقدميه على قول كل اأحد.   ٢٢

بغ�س ما يبغ�شه اللَّـه تعالى ور�شوله  من الكفر والف�شاد وال�شالل والظلم، وجميع الذنوب واملعا�شي.  ٣٣
 ،)١({ اللَّـه تعالى: { قال   
قال ال�شيخ ال�شعدي رحمه اللَّـه: هذه اإلآية هي امليزان التي ُيعرف بها َمن اأحبَّ اللَّـه حقيقًة وَمن 

َدًة.)٢( عى ذلك دعًوى جمرَّ ادَّ



ثانًيا: ثانًيا: التف�شريالتف�شري





الوحدة ااًلأوىلالوحدة ااًلأوىل
�شـورة  الق�ش�ص�شـورة  الق�ش�ص
))nn عناية اهلل مبو�شى )عناية اهلل مبو�شى(



44

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

موضوع اآلياتموضوع اآليات

�أخي الطالب: ضع من عندك موضوًعا مناسًبا لآليات.

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

الدر�ص  ااًلأول

تف�صري اآلآيات من )تف�صري اآلآيات من )٧٧ -  - ٩٩( من �صورة الق�ص�ص( من �صورة الق�ص�ص

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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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 ترضعه فترة من الزمن، فلما خشيت أن يكتشف أعوان فرعون أمرها، وضعت 
ابنها موسى  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:



46

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.
٣. الواجب على المسلم االمتثال ألمر اهلل تعالى، ولو شق ذلك على نفسه، فإن العاقبة الحسنة له 
، فكانت  بعد ذلك، كما حصل ألم موسى  حين امتثلت ألمر اهلل تعالى بإلقاء ابنها في اليمِّ

العاقبة أن جعله اهلل نبًيا من الصالحين.
، فدل ذلك  ٤. في اآليات خبر غيبي ال يعلمه الرسول  إال من الوحي، وهو الخبر عن موسى 

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 
 س2: ما املراد باليمِّ الذي أمر اهلل تعالى أم موسى  بإلقائه فيه؟

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم
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الدر�ص الثاين

تف�صري اآلآيات )تف�صري اآلآيات )1010--1414( من �صورة الق�ص�ص( من �صورة الق�ص�ص

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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.........................................................................................

موضوع اآلياتموضوع اآليات

�أخي الطالب: ضع من عندك موضوًعا مناسًبا لآليات.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
1414--1010  

﴾ 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 ﴿
﴾ 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. 
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س1: من خالل شرح اآليات استخرج معاني الكلمات التالية:
كادت: .............. . ............

تبدي:.............. . ............
عن ُجُنب:.............. . ............

يشعرون:.............. . ............
رددناه: .............. . ............

ص -بعبارة مختصرة- قصة إرجاع موسى إلى أمه. س2: لخِّ

التقويم

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. 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.

الصالح  العمل  إلى  لإلنسان  دافع  وذلك  يتخلف،  ال  حق  وأنه  اهلل،  بوعد  التصديق  وجوب   .2
تصديًقا بوعده سبحانه، حيث وعد عباده الصالحين بالفوز برضوانه والنصر على أعدائه.

٣.  امرأة فرعون هي: آسية بنت مزاحم الذي كان ملك مصر في زمن يوسف.
     وعندما دعا موسى  إلى توحيد اهلل تعالى آمنت به وصدقته.
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مـالحظـ�تي
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الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
�شـورة  الق�ش�ص�شـورة  الق�ش�ص

)ق�شة قارون()ق�شة قارون(
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الدر�ص الثالث

تف�صري اآلآيات )تف�صري اآلآيات )٧6٧6 -  - ٧8٧8( من �صورة الق�ص�ص( من �صورة الق�ص�ص

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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موضوع اآلياتموضوع اآليات

طغيان قارون.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
7878- - 7676

فتجاوز  ے﴾  ﴿ھ     عمران  بن  موسى  اهلل  نبي  عشيرة  أي:من  ھ﴾  ھ         ھ   ہ   ہ   ﴿ہ   

ۆ﴾  ۆ   ۇ     ۇ    ڭ   ڭ    ڭ   ڭ     ۓ   ﴿ۓ   عليهم  والتجبر  ر  التكبُّ فــي  ه  حــدَّ
وأعطيناه من األموال الكثيرة ما إن مفاتيح خزائنها  لتثقل الجماعة من الرجال األشداء وتميل بهم 
َبَطر وَأَشر ﴿ۉ  ۉ  ې   ې  ې﴾ البطرين  إذا حملوها لثقلها ﴿ۈ       ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅ﴾ أي: فرح 
األشرين. ﴿ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئ﴾ واطلب فيما أعطاك اهلل من المال ثواب اآلخرة، 

﴿وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   رضــاه  في  وتنفقه  عليك،  به  أنعم   ما  على  اهلل  بشكر  تقوم  بأن  وذلــك 
وأحسن ﴿ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ﴾  الدنيا  في  بالحالل  التمتع  من  تترك حظك  وال   ۆئ﴾ 

 إلى الناس بالصدقة كما أحسن اهلل إليك بالغنى ﴿ىئ  ی  ی  ی  ی﴾ أي: وال تلتمس بأموالك 
اإلفساد في األرض بالبغي على الناس والعمل بالمعاصي ﴿حئ   مئ  ىئ  يئ  جب﴾. ﴿ٱ  ٻ      ٻ  
ٻ  ٻ     پ﴾ أي:  علمه اهلل مني، فرضي بذلك عني، وفضلني بهذا المال عليكم، أو على علم 

مني بوجوه المكاسب والتجارات ﴿پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ        ٹ﴾ أولم يعلم قارون أن اهلل أهلك من األمم الخالية قبله من كان أقوى منه وأكثر جمًعا 
للمال؟ ﴿ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ﴾ أي: وال ُيسأل المجرمون العصاة عن ذنوبهم سؤال عتاب 

واستعالم، وإن كانوا يسألون سؤال تقريع وتوبيخ.
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

َ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: ﴿ س٣: فسِّ التقويم

آثار سلوكيةآثار سلوكية

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.

٣. الفرح أنواع: فرح بحصول أمر محبوب، وذلك ال شيء على اإلنسان فيه، وفرح يلحقه البطر والتكبر على 
الناس، وذلك مذموم  ال يحبه اهلل.

ه، ألنها الحياة الحقيقة الدائمة،  ٤. التوازن وترتيب األولويات في حياة المسلم أمر مطلوب، فتكون اآلخرة همَّ
ولكنه ال يعرض عن الدنيا بالكلية فيكون عالة على الناس.

٥. اإلعراض عن اهلل تعالى والعمل بالمعاصي إفساد في األرض ال يحبه اهلل تعالى وال يحب أهله.
٦. مشروعية الفرح بطاعة اهلل عز وجل.

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

اآلية  ﴾، في ضوء هذه  تعالى: ﴿  قال  نشاطنشاط   
مثِّل ألعمال صاحلة يبتغي بها من آتاه اهلل مااًًل الداَر اآلخرة.
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الدر�ص الرابع

تف�صري اآلآيات )تف�صري اآلآيات )٧٩٧٩ -  - 8282( من �صورة الق�ص�ص( من �صورة الق�ص�ص

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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موضوع اآلياتموضوع اآليات

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

ضع موضوًعا مناسًبا لآليات مستفيًدا من الكلمات التالية:
 )قارون، عاقبة، طغيان(.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
8282- - 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: إمنا ُينال ما عند اهلل تعالى من األجر والثواب بالصبر على 
الطاعة والعمل الصالح، ما اآلية الدالة على ذلك؟

س2: عاقب اهلل تعالى قارون بعقوبة عظيمة في الدنيا قبل اآلخرة، 
فما هذه العقوبة؟ وما سببها؟

س٣: ما أثر عقوبة اهلل لقارون على قومه؟

1. التعلق بالدنيا سبب لفتنة القلب، لذلك تمنى الذي يريدون الدنيا من قوم موسى أن يكون 
لهم مثل ما لقارون، وظنوا أنه محظوظ.

2. بيان فضل العلم باهلل تعالى وشريعته ومنزلة العلماء به، كما يظهر ذلك من موقفهم من قارون 
وعدم التفاتهم  إلى ثروته.

٣. 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.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم

1. َأْحِرُص على طلب العلم ألنه النور الذي أبصر به.
2. أستفيد من األخطاء التي يقع فيها الغير ألتجنب الوقوع فيها.
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الدر�ص اخلام�ص

تف�صري اآلآيات )تف�صري اآلآيات )8383 -  - 8484( من �صورة الق�ص�ص( من �صورة الق�ص�ص

موضوع اآلياتموضوع اآليات

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدار اآلخرة والجزاء على األعمال.
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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.
٣. بيان فضل اهلل تعالى ورحمته بعباده حيث ضاعف لهم الحسنات، ولم يضاعف عليهم السيئات.

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.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
َأْسَتْكِثُر من الحسنات وأبتعد عن السيئات.
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س1: ما املراد بالعلو في األرض؟
س2: عرِّف التقوى. التقويم



الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
�شـورة العنكبوت�شـورة العنكبوت
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تف�صري اآلآيات من )تف�صري اآلآيات من )11--٩٩((

�صورة العنكبوت�صورة العنكبوت

رابط الدر�س الرقميالدر�ص ال�شاد�ص

www.ien.edu.sa
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معناهاالكلمة
.ڻ َأَظنَّ

مُيتحنون وُيختبرون.ھ

يفوتونا فال ندركهم.ۉ

أمرنا.

معـــاني الكلمـات

تفسير اآلياتتفسير اآليات
99--11

 

احلكمة منهامعناهاكيف ُتقرأ
عة  ُتقرأ مقطَّ

فتقول: 
)ألف، الم، 

ميم(.

ـه أعلم بمرادها،  اللَّ
فال ُيطلب لها 

تفسير.

في االبتداء بهذه األحرف المقّطعة إشارة إلى إعجاز 
القرآن الكريم، فمع أنه مرّكب من هذه األحرف 
التي يترّكب منها كالم العرب، إال أنهم عاجزون

 عن اإلتيان بمثله.

رب  زب مثل  السور،  بها بعض  ـه  اللَّ ابتدأ  التي  المقطعة  الحروف  رب هذه األحرف من  زب  
ـه بها بعض السور، فكيف ُتقرأ؟ وهل  رب وغيرها، وهي حروف هجائية افتتح اللَّ رب وزب وزب

لها معنى؟ وما الحكمة من افتتاح بعض السور بها؟ 

ـه يتركهم، دون أن يبتليهم  رب أَظنَّ الناس أن اللَّ زب
بالسراء والضراء؟
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زبڭ   االبتالء.  بأنواع  األمم  قبلهم من  الذين من  اختبرنا  رب ولقد  زب  
ـه من هو صادق في دعواه اإليمان ممن هو ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆرب أي: فليعلمن اللَّ

زب          عليهم  نقدر  فال  يفوتونا  رب  ذلك.زب في  كاذب 
رب  ـه ال يقدر عليهم.زب رب بئس حكمهم الذي يحكمون به من أن اللَّ
ـه: اليوم الذي جعله موعًدا  رب المراد بأجل اللَّ ـه في اآلخرة. زب يطمع في ثواب اللَّ
رب بنياتهم  رب ألقوال عباده زب لبعث الخالئق ومجازاتهم، وهو يوم القيامة.  زب
رب ويشمل ذلك: من جاهد نفسه بالصبر على الطاعات  وأفعالهم وجميع أحوال خلقه. زب
رب  رب ألن ثواب المجاهدة يعود إليه زب وترك المعاصي زب      
لنمحونَّها  رب  زب وعبادتهم.  أعمالهم  أي: عن 
بأحسن  ولنجزينهم  أي:  رب  زب الصالحة  أعمالهم  بسبب  عنهم 

جزاء على أعمالهم الصالحة، فنجزيهم بالحسنة عشر أمثالها وزيادة.
زبٺ  ٺ     ٺ   ٺرب أي: أمرنا اإلنسان باإلحسان إلى والديه ببرهما والعطف عليهما.

زبٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤرب أي: وإن بذال جهدهما في حملك على 

يوم  زبڦ    ڦرب  الخالق  فإنه ال طاعة لمخلوق في معصية  تعالى فال تطعهما؛  باهلل  اإلشراك 
القيامة زبڦ  ڄ  ڄ ڄرب أي: أخبركم بأعمالكم الصالحة والسيئة فأجازيكم عليها.

األنبياء  من  الصالحين  زمــرة  في  أي:  چرب  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   زبڃ  

واألولياء.

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

رك والمعاصي،  1. تقع المصائب على أهل اإليمان، كما تقع على الذين يعملون السيئات من الشِّ
لكنها ألهل اإليمان ابتالء وتكفير للذنوب، وألصحاب السيئات عقوبة وعذاب. 

ـه تعالى باإلحسان إليهما، ولو كانا كافرين.  2. عظم حق الوالدين على أوالدهما؛ حيث أوصى اللَّ
تعالى مقدمة على طاعة  ـه  اللَّ الحقوق، ولذلك كانت طاعة  تعالى مقدم على سائر  ـه  اللَّ ٣. حق 

الوالدين مع عظم حقهما. 
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آثار سلوكيةآثار سلوكية
� َأْصِبُر عندما ُأبتلى بمصيبة؛ ألكون من أهل اإليمان الصادقين.

ـه تعالى. � َأْحِرُص على التزّود من األعمال الصالحة ألنال الثواب من اللَّ
ـه تعالى. � ُأِطيُع والديَّ فيما يأمراني به ما لم يأمراني بمعصية اللَّ

نشاط)نشاط)11(( )يوم القيامة آت ال محالة، وكل آت قريب( إذا علمت هذه الحقيقة فما 
الواجب عليك؟ 

نشاط)نشاط)22(( دّون هنا بعض ما يمكن أن تقوم به لإلحسان إلى والديك: 
.............................................................................................................

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

س 1: علِّل ما يأتي: 
ـه سبحانه وتعالى للناس.أ.  ابتالء اللَّ
حترمي اجلزع والتسّخط عند الوقوع في املصيبة.ب. 

س2: استدل من القرآن على ما يأتي:  
حق الوالدين.أ. 
وثوابه ب.  سيئاته  بتكفير  وعمل صاحلا  آمن  ملن  سبحانه  ـه  اللَّ َوْعُد 

على أعماله الصاحلة.
ـه تعالى. س٣: استخرج من اآليات ثالًثا  من صفات اللَّ

التقويم
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معناهاالكلمة
حشرة تنسج َنْسًجا رقيًقا تصيد به فريستها.ڎ

أضعف.

معـــاني الكلمـات

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�ص ال�شابع

تف�صري اآلآيات من )تف�صري اآلآيات من )4141--4444((

�صورة العنكبوت�صورة العنكبوت
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ۓ   ے  ے   ھ   ھ  ھ  ھ  

ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ
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تفسير اآلياتتفسير اآليات
4444--4141

يرجون  أولياء  معبوديهم  اتخذوا  الذين  مثل  أي:  رب  زب
زب              اختيارهم  وســوء  تقديرهم  ضعف  في  مثلهم  ونفعهم،   نصرهم 
رب  رب أضعفها وأوهاها زب رب يعني: يقيها من اآلفات زب
وذلك أنه ال يغني عنها شيًئا ال في حر وال برد وال مطر، وكذلك ما اتخذوهم من األولياء ال ينفعونهم 
لو كان عندهم  رب أي:  زب نزل بهم.  إذا  ـه  اللَّ يرّدون عنهم عذاب  بشيء، وال 

العلم الكافي لعلموا هذه الحقيقة.
ـه يعلم أن كل ما يعبدونه من األصنام  رب أي: إن اللَّ زب
رب  ا.  زب وغيرها ليس بشيء على الحقيقة؛ ألنها ال تجلب لهم نفًعا وال تدفع عنهم ضّرً
رب  نبينها  الغالب زبڻرب الذي يضع األشياء في مواضعها. زب
زبھ  ھرب أي: أهل  زبہ  ہرب وما يدركها ويفهمها  تنبيًها وتقريًبا لهم.  لهم؛ 
لحكمة  خلقهما  أي:  ۓرب  ۓ   ے   ے   ـه.زبھ   باللَّ العلم  وهو  الحقيقي،  العلم 
بالغة، وليس عبًثا أو باطاًل  زبڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇرب عالمة تدلهم على قدرته ووحدانيته 

وألوهيته.

نشاط)نشاط)11(( بعد أن تعرفت على تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون قادًرا على تفسير الكلمات اآلتية:
تفسيرها الكلمة

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

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

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

.......................................................................................................
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ـه أولياء ال يدفعون عنهم شيًئا  1. بيان ضالل المشركين عن الحق؛ حيث اتخذوا من دون اللَّ
ا وال برًدا، وال غير ذلك.  كما ال يدفع بيت العنكبوت عنها حّرً

2. أهمية ضرب األمثال في تقريب المعاني وتوضيحها. 
إدراك  إلى  يقود  ومخلوقات  آيات  من  فيهما  وما  واألرض  السماوات  خلق  في  التفكر   .٣
ـه لم يخلقهما عبًثا، وإنما خلقهما لغاية معلومة؛ إذ في ذلك  الحكمة في خلقهما وأن اللَّ
الداللة على ربوبيته لجميع المخلوقات، ومن الزم ذلك وجوب إفراده بالعبادة، كما قال 

رب. )1( تعالى: زب

)1( سورة الذاريات، اآلية رقم: ٦٥.

- أعبد اهلل تعالى وحده، وال أشرك به شيًئا.
-  التفكر في مخلوقات اهلل ليزيد إيماني بقدرة اهلل جل وعال وتعظيمه 

في ربوبيته وألوهيته.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

س1: علِّل سبب اختيار بيت العنكبوت لتكون مثاًل ملا يتخذه املشرك إلًها له.التقويم
س2: اختر اإلجابة الصحيحة من بني األقواس في كل فقرة مما يأتي: 

ہ  �  ہہ  ۀ   ۀ   زبڻ    تــعــالــى:  قــولــه  مــن  نستفيد 
ہ ھ  ھرب أن األمثال في القرآن الكرمي:  

ـه وَمْن عمل  )يفهمها كل من يقرأ القرآن الكرمي - ال يفهمها إال العالم باللَّ
بطاعته واجتنب سخطه - يفهمها من ليس من أهل العلم(.

زبھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  تعالى:  قوله  فائدتني من  استنبط  س٣: 
ڭ ڭ  ڭ       گ  ۇ  ۇرب.



69

معناهاالكلمة
كل ما استعظم واستفحش من املعاصي.

   املجادلة: احملاورة على سبيل املغالبة.

معـــاني الكلمـات

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    

ڤ  ڤ

الدر�ص الثامن

تف�صري اآلآيات من )تف�صري اآلآيات من )4٥4٥--4646((

�صورة العنكبوت�صورة العنكبوت
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رب وأدِّ  رب ما ُأنزل إليك من القرآن زب رب اقرأ واعمل بـ زب زب
رب أي: تنهى  الصالة بشروطها وأركانها وواجباتها زب

صاحبها عن الوقوع في الفواحش. 
ـه تعالى بالفكر والقلب واللسان ذو أثر أكبر في النهي عن الفحشاء  رب أي ذكر اللَّ زب
رب أي ِمن خيٍر  ـه للعبد أعظم وأجل من ذكر العبد هلل زب والمنكر كما أن ذكر اللَّ

وشر فيجازيكم عليه.
رب وذلك باللطف واللين.  زب

رب فهؤالء ال يجادلون؛ ألنه ال فائدة في جدالهم. زب رب  زب
رب وهو التوراة المنزلة على موسى  واإلنجيل المنزل على عيسى                                                                                                                                                  وهو القرآن زب

رب أي:  ـه عز وجل، فهو واحد ال شريك له وال ِند زب رب  وهو اللَّ زب
خاضعون مستسلمون هلل تعالى.  

تفسير اآلياتتفسير اآليات
4646--4545

  

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات
1. األمر بتالوة القرآن الكريم، مع تدّبره، والعمل بما يدل عليه. 

ـه تعالى وبيان أثرها على المصّلي في تزكية نفسه  2. األمر بإقامة الصالة على الوجه الذي شرعه اللَّ
بما يعصمه من اقتراف الفواحش وفعل المنكرات. 

٣. من آداب المجادلة أن يكون القصد منها بيان الحق، وكشف الباطل، ال مجرد المغالبة وحب 
ـه تعالى أن تكون المجادلة بالتي هي أحسن.  العلو، ولذا أمر اللَّ

القواعد المتفق عليها؛ لتكون أساًسا لمناقشة  ٤. من آداب المجادلة أن يبدأ المتجادالن بتقرير 
باقي المسائل. 

٥. النهي عن المجادلة إذا لم تكن لها فائدة مرجوة.
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- ُأحافظ على تالوة القرآن الكريم وأتدبر معانيه.
- ُأَحاِفُظ على أداء الصالة في أوقاتها. 

- اتحدث مع الناس بالتي هي أحسن ألكسب حبهم ومودتهم.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

س1: استدل من اآليات على وجوب العمل بالقرآن الكرمي.التقويم
س2: اختر اإلجابة الصحيحة من بني األقواس فيما يأتي: 

تالوة أ.  معنى  ۋرب  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   زبۆ  تعالى:  قال 
القرآن الكرمي: )تالوة ألفاظه فقط – تالوة ألفاظه وحفظه فقط – 

تالوة ألفاظه والعمل به(.
الصالة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء واملنكر هي الصالة التي: ب. 

)تؤدى مرة وتترك أخرى - تؤّدى ناقصة األركان ودون خشوع - 
يحافظ على أدائها بأركانها وشروطها وخشوعها(.
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معناهاالكلمة
السفينة.

ُينهب ويؤخذ.
كذب.
منزل.

معـــاني الكلمـات

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ﴾ 

الدر�ص التا�شع

تف�صري اآلآيات من )تف�صري اآلآيات من )6464--6٩6٩((

�صورة العنكبوت�صورة العنكبوت
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تفسير اآلياتتفسير اآليات
6969--6464

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ في زوالها وسرعة انقضائها ﴿ ٻ  پ  پ﴾ أي: من جنس ما يلهو به 
المستمرة  الكاملة  الحقيقية  الحياة  ﴿پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ﴾ أي:  به  الصبيان ويلعبون 
أبد اآلباد. ﴿ٺ   ٺ  ٺ﴾ أي: لو كانوا يعلمون ذلك لما آثروا دار الفناء على دار البقاء. 

﴿ٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾ فإذا ركب المشركون السفينة في البحر، وخافوا الغرق ﴿ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ﴾ توجهوا بالدعاء هلل تعالى وحده، ولم يستغيثوا بآلهتهم؛ لعلمهم أنه ال يكشف الشدة 
فلما خلصهم من  ﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ﴾ أي:  تعالى وحده.  ـه  اللَّ إال  بهم  النازلة 
ليجحدوا  ڃ﴾  شركهم.﴿ڄ  ڄ   إلى  عادوا  البر،  إلى  وصاروا  فيها،  كانوا  التي  الشدة 
بالدنيا.  التمتع  لهم  وليحصل  ﴿ڃ﴾أي:  الغرق،  من  النجاة  ومنها  النَِّعم،  من  منحناهم  ما 

﴿ڃ   چ﴾ أي: فسوف يعلمون عاقبة كفرهم حين يلقون جزاءهم يوم القيامة. ﴿چ  
چ﴾ يعني أهل مكة. ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ أنا جعلنا مكة بلًدا مصوًنا من القتل ﴿ڍ   
ڍ  ڌ  ڌ﴾ والناُس ِمن حولهم خارج الحرم، ُينهبون وُيسلبون ويقتلون؟ ﴿ڎ﴾ أي: 
﴿ڑ  ک﴾  غيره.  ـه  اللَّ مع  فيشركون  ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾ يجحدون،  األصنام  عبادة 
ـه أمر بالفاحشة،  أي: ال أحد أشد ظلًما ﴿ک  ک  ک  گ  گ﴾ فزعم أن هلل شريًكا، أو أن اللَّ

ـه به رسوله محمًدا �. ﴿ڱ   اللَّ ب بما بعث  أو ادعى النبوة ﴿گ گ  ڳ   ڳ  ڳ﴾ أو كذَّ
أي:  ڻ﴾  ﴿ڻ   ڻ   ـه.  باللَّ كفر  لمن  لمسكًنا  النار  في  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾إن 
ـه وجاهدوا)1( أعداءهم ونصروا دينهم. ﴿ڻ  ۀ﴾ لنوفقّنهم  جاهدوا أنفسهم في طاعة اللَّ

لسلوك الطريق الموصلة إلينا ﴿ہ  ہ  ہ  ہ﴾ بالنصر واإلعانة والتسديد. 

)1( حتت راية ولي األمر، وهو في بالدنا الغالية خادم احلرمني الشريفني ملك اململكة العربية السعودية - يحفظه اهلل -.
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. الحياة في الدار اآلخرة هي الحياة التي ال انقضاء لها، ألنها ال تزول وال َتُحول، وفيها ما تشتهيه 
األنفس وتلذ األعين. 

ـه تعالى في حال الشدة، ويشركون به في  دون اللَّ 2. ضالل المشركين وسوء صنيعهم حيث يوحِّ
حال الرخاء. 

ـه شريًكا أو ولًدا،  ـه وعلى رسوله  ، مثل أن ينسب أحٌد إلى اللَّ ٣. أشد الظلم: االفتراء على اللَّ
  . ومثل أن ينسب الكذب إلى رسوله 

ـه تعالى ويعينهم ويسّددهم. ـه تعالى للمحسنين في أقوالهم وأفعالهم، حيث يوفقهم اللَّ ٤. معية اللَّ

بالِد  بالدنا  في  نعيشها  التي  األمــن  نعمة  على  تعالى  هلل  -  أحمد 
الحرمين الشريفين تحت قيادة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين 

ملك المملكة العربية السعودية - يحفظه اهلل -.
. مه عليَّ ـه تعالى والبعد عما َحرَّ - ُأَجاِهُد نفسي في امتثال أوامر اللَّ

آثار سلوكيةآثار سلوكية

ـه اآلخرة؟التقويم ـه سبحانه وتعالى الدنيا؟ ومِِبَ وصف اللَّ س1: مِِبَ وصف اللَّ
س2: ميِّز بني موقف املشركني في كل من احلالتني:

 األولى:  إذا ركبوا في الُفلك وأحّسوا بالشدة واخلوف.
ـه إلى البر وزالت عنهم الشدة واخلوف.  الثانية:  إذا جناهم اللَّ

س٣: اختر اإلجابة الصحيحة من بني األقواس في كلٍّ مما يأتي: 
املشركون يخلصون الدعاء هلل في حال:  

)الرخاء والشدة – الشدة دون الرخاء – في الرخاء دون الشدة(.
دون  النفس  بـ: )مجاهدة  إال  تنال  ال  اخلير  لسبل  ـه  اللَّ هداية  أن 
الصبر عليها – مجاهدة النفس مع الصبر عليها – الدعاء فقط(.



الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
�شـورة الروم�شـورة الروم
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ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ

معناهاالكلمة
ُهزمت.

الِبضع: من الثالثة إلى التسعة.
ساهون.

معـــاني الكلمـات

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تف�صري اآلآيات من )تف�صري اآلآيات من )11--٧٧((

�صورة الروم�صورة الروم

الدر�ص العا�شر



77

زبھ   بمثله،  اإلتيان  عن  والتحدي  القرآن  إعجاز  على  الدالة  المقطعة  الحروف  من  زبھرب 

ےرب ُهِزمت الروم من ِقَبِل الفرس زبۓ  ۓ  ڭرب في أقرب األرض إلى أرض العرب، وهي بالد 
الشام زبڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇرب والروم من بعد هزيمتهم سيهزمون الفرس زب     ۈ  
رب في أقلَّ من عشر سنوات زبۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉرب هلل ملك األمور وتصريفها من  ۈ
قبل انتصار الروم ومن بعد انتصارهم زبې  ې  ېرب ويوم انتصار الروم على الفرس 

ـه تعالى لهم؛ ألنهم أهل كتاب والفرس أهل أوثان زبەئ  يفرح المؤمنون زبى     ائرب بنصر اللَّ
ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئرب الغالب زبۆئرب كثير الرحمة بعباده. 

ـه  اللَّ للمؤمنين، وقد وقع؛ ألن  الجازم  ـه تعالى  اللَّ النصر وعد  زبٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پرب هذا 

ـه تعالى ال يتخلف زبٺ   تعالى ال يخلف وعده زبپ  پ    ڀ   ڀ   ڀرب أن وعد اللَّ
ٺ  ٺ  ٺ  ٿرب يعلمون األمور الظاهرة من الدنيا مثل تدبير معايشهم، وتحصيل مالّذهم 
ـه تعالى فيها زبٹ  ٹرب ساهون  زبٿ  ٿ  ٿرب أي: عن أمر اآلخرة وما ينجيهم من عذاب اللَّ

عنها، ال يتفكرون فيها وال يعملون لها.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
77--11

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. جواز الفرح بانتصار من في انتصارهم مصلحة للمسلمين. 
2. في اآليات داللة على صدق النبي    حيث وقع ما أخبر به القرآن الذي أنزل عليه من انتصار 

الروم على الفرس.
٣. وعد اهلل تعالى ال يتخلف، فيجب على المسلم الثقة بوعده، والعمل بطاعته.
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آثار سلوكيةآثار سلوكية

أثق بوعد اهلل واستعين به وأسأله اإلعانة والتوفيق.

التقويم
س1: علِّل سبب َفَرُح املؤمنني بنصر الروم على الفرس.
؟ س2: ما وجه داللة اآليات على نبّوة نبّينا محمد 

ـه تعالى  ـه متحقق، وأن اللَّ س٣:  استدل من اآليات على أن وعد اللَّ
ال يخلف وعده للمؤمنني.



ثالًثا: ثالًثا: احلديثاحلديث



رقم طرف احلديثم
ال�سفحة

وء... «١ ٨٨» مثل الجلي�س ال�سالح وال�سَّ

9٨» اآية المنافق ثالث ...«٢

األأحاديث املطلوب حفظهااألأحاديث املطلوب حفظها



الوحـدة ااًلأولـىالوحـدة ااًلأولـى
ااًلأذكــــاُرااًلأذكــــاُر
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َرُسوُل  »َكــاَن  قال:  ثوباَن   عن   
ُهمَّ  اهلِل  ِإَذا اْنَصَرَف ِمْن َصاَلِتِه اْسَتْغَفَر َثاَلًثا َوَقاَل: اللَّ

ْكَراِم«.)1( اَلِل َواإْلِ اَلُم، َتَباَرْكَت َذا اجْْلَ اَلُم، َوِمْنَك السَّ َأْنَت السَّ
: أن النبيَّ  أخذ بيده يومًا ثم قال: »يا معاذ إني   عن معاذ بن جبل 

َك، فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول اهلل وأنا أحبك، قال: أوصيك يا  أَلُِحبُّ
معاذ اًل َتَدَعنَّ في ُدُبِر كّل صالة أن تقول: اللهم أعنِّي على ذكرك وشكرك وحسن 

عبادتك«.)2(

  ثوبانثوبان

هو الصحابي الجليل ثوبان بن ُبْجُدد مولى رسول اهلل  لزم النبي  وصحبه، وخدمه، 
وحفظ عنه كثيًرا من العلم. التعريفالتعريف

بالراويبالراوي

)١( أخرجه مسلم.  
)2( أخرجه البخاري.           

الِذكر بعد ال�شالةالِذكر بعد ال�شالة

الدر�ص ااًلأولالدر�ص ااًلأول
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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.اجْلالل

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�شطلحاتم�شطلحات
ْ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 
 .)1( 

ًما من خير شباب قومه، أرسله  إلى اليمن داعًيا ومعلِّ
التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

)1( متفق عليه.
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 أحافُظ على األذكار بعد الصالة.
 أدعو اهلل عز وجل أن يعينني على ذكره وشكره وحسن عبادته.

 أجتهُد في إحسان العبادة.

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

. ِل على اهلل طلُب العون منه تعالى، استشهد على ذلك بدعاٍء من أدعية الرسول  ١١�س�س من التوكُّ

: »بأبي أنت وأمي يارسول اهلل«؟ ٢٢�س�س عالم يدلُّ قوُل معاذ بن جبل 

التقـويـم
التقـويـم

1- 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. 

2- ُيَسنُّ لك بعد السالم من الصالة، أن تقول األذكار املشروعة.
٣- االستغفاُر بعد الصالة مباشرًة تذكيٌر للمرء أال يغترَّ بعمله الصالح، وأنه يحتاج إلى املغفرة إلكمال نقصه وخلله.

٤-حسُن العبادة هو اإلخالُص هلل فيها، واستكماُل شروطها وأركانها وواجباتها وسننها.
تك واجتهادك  ٥- أنت بحاجة إلى عون ربك في جميع أمورك، فاحرص على االستعانة باهلل، وال تعتمد على قوَّ

وذكائك، قال  في دعائه: »ال َتِكلني إلى نفسي َطْرَفة َعني«.)1(
نَّة أن يردَّ اآلخر  ٦- ُيستحبُّ للمؤمن إذا أحبَّ أخاه في اهلل أن يخبره بذلك، فيقول: إنِّي أحبُّك في اهلل، ومن السُّ

بــ: َأَحبَّك اهلل الذي أحببتني من أجله.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

)1( أخرجه أبو داود.



الوحـدة الثانيةالوحـدة الثانية
ْحبُة وُح�ْشُن الُخُلق ْحبُة وُح�ْشُن الُخُلق ال�شُّ  ال�شُّ
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1- إذا علمت أنَّك إَذا أحببت امرًءا كنت رفيَقه في اآلخرة، فاختر لنفسك من حتب أن تفوز برفقته، قال 
، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. أنس: فأنا ُأِحبُّ اهللَ ورسوَلُه  وأبا بكر وعمر 

2- 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�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

معناهاالكلمة 
يدركهمَيْلَحْق ِبِهْم

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

مسعود   بن  عبداهلل  عن   
قال: َجاَء َرُجٌل إَِلى َرُسوِل اهلِل  َفَقاَل: َيا َرُسوَل 
اهلِل،َكْيَف َتُقوُل ِفي َرُجٍل َأَحبَّ َقْوًما َوَلْم َيْلَحْق ِبِهْم؟ 

)1( » َفَقاَل َرُسوُل اهلِل  »امْلَْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ

)1( أخرجه البخاري برقم: ٦1٦9، ومسلم برقم:2٦٤1.  

الدر�ص الثاينالدر�ص الثاين
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

حبـة  حبـة اأثــُر ال�شُ اأثــُر ال�شُ
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�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ه، وأرجو أن أكون رفيَقُه في اجْلنة. َة النبيِّ  ألني أحبُّ  َأتَِّبُع ُسنَّ

كان ابُن مسعود  إذا جاء الليُل قام يصلي وُسِمع لصوته َدِويٌّ َكَدِويِّ النَّْحل، عالم نشاط
يدل ذلك؟

ق ذلك؟ وضح إجابَتك باألمثلة. ، كيف يحقِّ عى رجل أنه يحبُّ الرسوَل  �س�س ادَّ

التقـويـم
التقـويـم
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 عن أبي موسى األشعرّي 
»َمَثُل   : اهلل  رســوُل  قــال  قــال:   

ْوِء َكَحاِمِل امْلِْسِك َوَناِفِخ  اِلِح َوالسَّ ِليِس الصَّ اجْْلَ
ا َأْن َتْبَتاَع  ا َأْن ُيْحِذَيَك، َوِإمَّ اْلِكيِر َفَحاِمُل امْلِْسِك ِإمَّ

ا َأْن  َبًة، َوَناِفُخ اْلِكيِر ِإمَّ ا َأْن جََتَِد ِمْنُه ِريًحا َطيِّ ِمْنُه، َوِإمَّ
ا َأْن جََتَِد ِريًحا َخِبيَثًة«)1( ُيْحِرَق ِثَياَبَك، َوِإمَّ

)1( أخرجه البخاري برقم: ٥٥٣٤، ومسلم برقم: 2٦28.

الدر�ص الثالثالدر�ص الثالث
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

معناهاالكلمة 
املِْسك: من أجود أنواع الطيب.حامل املسك

اد، والكير: آلة يستخدمها احلداد للنفخ في النار إلشعالها.نافخ الكير الـَحدَّ
يعطيك.يحذيك

تشتري منه.تبتاع منه

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

اجللي�ص ال�شالح وجلي�ص ال�شوءاجللي�ص ال�شالح وجلي�ص ال�شوء
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فاسأل عن  تعرف شخصًا  أن  أردت  وإذا  وأعماله،  أثر على من يجالسه في شخصيته وسلوكه  للجليس   -1
جلسائه تعرف من يكون.

2- من أثر اجلليس: حتسني عالقة االنسان باهلل ومبن حوله من أهل وأصدقاء.
٣- من صفات اجلليس الصالح: الصدُق، وحب اخلير لك، واحملافظة على الصالة وبر الوالدين.

٤- من صفات جليس السوء: الكذُب، وسوء اخُللق.

أثر اجْلليس

الصالح

في اآلخرة في الدنيا

السوء

في اآلخرة في الدنيا

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه
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ح وجه الشبه بينهما. ه النبيُّ  اجْلليَس الصالَح بحامل املسك، وضِّ ١١�س�س َشبَّ

ح وجه الشبه بينهما. ه النبيُّ  جليس السوء بنافخ الكير، وضِّ ٢٢�س�س َشبَّ

التقـويـمالتقـويـم

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أختار األصدقاَء الذين تنفعني صحبُتهم في اآلخرة، وأبتعد عن أصدقاء السوء.
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 عن أبي ثعلبة الخشني  أنَّ 
ُكْم ِإَليَّ َوَأْقَرَبُكْم ِمنِّي  رسوَل اهلل  قال: »ِإنَّ َأَحبَّ

ِفي اآْلِخَرِة مَحاِسُنُكْم َأْخاَلًقا َوِإنَّ َأْبَغَضُكْم ِإَليَّ َوَأْبَعَدُكْم 
ُقوَن  اْلُمَتَشدِّ ْرَثاُروَن  الثَّ َأْخاَلًقا  َمَساوئُكْم  اآْلِخَرِة  ِفي  ِمنِّي 

اْلُمَتَفْيِهُقوَن«.)1(

 اأبو ثعلبة الخ�شني اأبو ثعلبة الخ�شني

هو الصحابي الجليل جرهم بن ناشم، من أهل بيعة الرضوان، وصفه النبي  بأنه: ُنَويِبَتُة خير )2( 
)تصغير نابتة(.

الدر�ص الرابعالدر�ص الرابع

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

)1( أخرجه أحمد: )177٣2(.
)2( مسند أحمد: )17٦79(.

اخلـلق احل�شـناخلـلق احل�شـن

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أحرص على ااًلتصاف باألخالق احلسنة.
 أجَتنب كثرَة الكالم من غير فائدة أو مع ااًلستعالء والتكبر.

فق مع الناس، واالبتسامة والبشاشة في وجوههم. 1- من األخالق احلسنة: طيب الكالم، واللِّني والرِّ
الــوجــه  النــاس، وتعبيس  2- من األخالق السيئة: سوء الكالم وكــــثــرتــه من غير حاجة، والغلظة والشدة مع 
لهــم، 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، وغير ذلك.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

معناهاالكلمة 
الثَّرثار: كثيُر الكالم بغير فائدة.الثَّرثارون 
قون ًفا.املتشدِّ ق: الذي يتكلم بـِملء فيه تكلُّ املتشدِّ
ر.املتفيهقون ًفا باستعالء وتكبُّ املتفيهق: الذي يتكلم تكلُّ

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات
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١١�س�س عالم يدل اهتماُم اإلسالم باخللق احلسن؟

٢٢�س�س كيف يتعامل الناُس مع الثرثار واملتشدق؟

التقـويـم
التقـويـم



94

عائشة   عن   
اهلل   رسوَل  سمعُت  قالت: 

ِبُحْسِن  َلُيْدِرُك  اْلُمْؤِمَن  يقول:»ِإنَّ 
اِئِم اْلَقاِئِم«. )1( ُخُلِقِه َدَرَجَة الصَّ

الدر�ص اخلام�صالدر�ص اخلام�ص

)1( أخرجه أبو داود برقم:٤798.

في اآلخرة،  النبي   إلى  الناس مجلًسا  أقرب  إلى اهلل، وجتعلك من  بك  التحّلي باخللق احلسن عبادٌة تقرِّ  -1
وتكون مبنزلة من يقوم الليل تطوًعا بالصالة، ومن يصوم النهار تطوًعا.
2- من نتائج حسن اخللق في الدنيا: يجعل لك محبة وقبواًل عند الناس.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

معناهاالكلمة 
  املتنفل بالصالة.  القائم

مـعـاين مـعـاين 
الكلماتالكلمات

ِعظم اأجر ُح�ْشن اخللقِعظم اأجر ُح�ْشن اخللق

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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 عالم يدل ُبُلوُغ صاحِب اخللق احلسن منزلَة َمْن يقوم الليل ويصوم النهار؟نشاط

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ُن ُخُلِقي ألكوَن قريًبا من النبي  في اآلخرة وأبلُغ درجة الصائم القائم.  ُأَحسِّ

�س�س ما األجر املترتب على حسن اخللق.

٣- احرص على أن تتخلق باألخالق احلسنة، وأن تصاحب ذوي األخالق احلسنة، واحذر من األخالق السيئة، 
ومصاحبة ذوي األخالق السيئة.

٤- من معاني حسن اخللق: بسط الوجه وبذل املعروف وكف األذى.

التقـويـم
التقـويـم
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مـالحظـ�تي
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الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
 اأخالق نهى ااًلإ�شالم عنها اأخالق نهى ااًلإ�شالم عنها
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من أقبح الصفات وأسوئها التي يجب على املسلم أن يتجنبها: صفات املنافقني، ومنها: 
1- الكذب في احلديث.

2- إخالف الوعد: فاملنافق يخلف وعده وما التزم بأدائه، ويخدع من وثق به.
٣- خيانة األمانة: فال يحفظها وال يؤديها إلى أهلها بل يضيعها ويجحدها.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

الدر�ص ال�شاد�صالدر�ص ال�شاد�ص

»آَيُة  قال:  النبي   أن  هريرة   أبي  عن 
َوِإَذا  َأْخَلَف،  َوَعَد  َوِإَذا  َكَذَب،  َث  َحدَّ ِإَذا  َثاَلٌث،  اْلُمَناِفِق 

اْؤُتِمَن َخاَن«)1(.

)1( أخرجه البخاري برقم )٣٣(.   

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa �شفات املنافقني )�شفات املنافقني )١١((

معناهاالكلمة 

  صفة وعالمة.  آية

  إظهار اخلير وإبطان الشر.  الّنفاق
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�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

  َأصُدُق في حديثي وال أكذُب أبًدا.  
  احفظ أي عهد ووعد التزُم به. 

  احفظ األمانة وُأديها إلى أصحابها. 

11�س�س  ملاذا يكره الناس املنافق؟

٢٢�س�س  ضع عالمة )x( أمام األمثلة التي تنتمي لصفات املنافقني فيما يلي:

)   ( ١- طالب اّدعى عدم قدرته على َحلَّ الواجب مع سهولته خوًفا من عقاب املدرس.  
)   ( دت عليها عدم إفشائه.     ٢-  امرأة أفشت ِسرَّ صديقتها التي َأكَّ

قـويـم
الت

قـويـم
الت



١00

الدر�ص ال�شابعالدر�ص ال�شابع

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

�شفات املنافقني )�شفات املنافقني )٢٢((

 : عن أبي هريرة  قال: قال النبي 
َوَلْو  َواْلِعَشاِء،  اْلَفْجِر  ِمْن  اْلُمَناِفِقيَن  َأْثَقَل َعَلى  »َلْيَس َصاَلٌة  

َتْوُهَما َوَلْو َحْبًوا« )1(. َيْعَلُموَن َما ِفيِهَما أَلَ

)1( أخرجه البخاري برقم )٦٥7(، ومسلم برقم )٦٥1(.

معناهاالكلمة 

زحًفا.حبوًا

من صفات املنافقني التثاقل عن الصالة، وخاصة صالتي العشاء والفجر، مع ما فيهما من األجر الكبير الذي 
لو علمه املتثاقل واملتكاسل ألتى إليهما ولو أعياه املرض إلى درجة احلبو.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه



١0١

بنشاط نشاط الفجر  لصالة  القيام  على  المعينة  األسباب  كتابة  مجموعتك  مع  حاول 
وحيوية.

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

  أحافظ على أداء الصالة في وقتها.  

التقـويـم
التقـويـم

: »ألتوهما ولو حبًوا«؟ ١١�س�س ماذا يدل عليه قوله 

٢٢�س�س ماذا يجب على املسلم إذا سمع األذان؟



١0٢

ذو الـَوْجهـيــنذو الـَوْجهـيــن

قال:  هريرة   أبــي  عن 
َيْوَم  اِس  النَّ ِشَراِر  ِمْن  :»َتِجُد  النبي  قال 

َهُؤاًَلِء  َيْأِتي  الَِّذي  اْلَوْجَهْيِن؛  َذا  ـه  اللَّ ِعْنَد  اْلِقَياَمِة 
ِبَوْجٍه، َوَهُؤاًَلِء ِبَوْجٍه«)1(.

)1( أخرجه البخاري برقم:)٦0٥8(. 

الدر�ص الثامنالدر�ص الثامن
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه

1- عناية الشريعة بسد كل طريق يؤدي إلى الفرقة واإلختالف بني الناس.
ـه يراه ويعلم حاله، وسيحاسبه على ما يفعل. 2- قد يستطيع اإلنسان أن يخادع الناس لكن اللَّ

٣- فعل ذي الوجهني يشتمل على اخالقيات سيئة كثيرة منها: الكذب وبث البغض بني الناس.
٤- ُوصف ذو الوجهني بأنه شر الناس إشارة إلى أن هذا الفعل تأباه الفطر السليمة.



١03

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

 أبتعد عن ااًلتصاف بصفات ذي الوجهني.
 أحذر من مجالسة ذي الوجهني. 

َف الّنبي  ذا الوجهني؟ 11�س�س  مب َعرَّ

22�س�س  ما األثر الذي يبقيه ذو الوجهني على األصدقاء واألصحاب؟

33�س�س هناك شبه بني ذي الوجهني واملنافقني، وّضح ذلك.

44�س�س  ما األسلوب األمثل في التعامل مع من يحمل تلك الصفة؟

التقـويـم
التقـويـم

 اكتب مع مجموعتك عن عالقة ذي الوجهين بالصفات التالية:نشاط
الكذب: ...........................................................................................

الخيانـة:.............................................................................................

الغــــدر:.............................................................................................
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الوحـدة الرابعةالوحـدة الرابعة
الحـياء وعمل القلبالحـياء وعمل القلب
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عـــن أبـــي هريـــرة    قال: 
ــــه اًَل َيْنُظُر ِإَلى ُصَوِرُكْم  »ِإنَّ اللَّ ــــه  قال رسول اللَّ

  .
)1(

َوَأْمَواِلُكـــْم، َوَلِكـــْن َيْنُظـــُر ِإَلـــى ُقُلوِبُكـــْم َوَأْعَماِلُكْم«

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�ص التا�شعالدر�ص التا�شع

اأعمال القلوباأعمال القلوب

)1( أخرجه مسلم برقم )2٥٦٤(.

معناهاالكلمة 
وجوهكم وأجسامكم.صوركم 

ـه تعالى بني الناس يوم القيامة على حسب ما في قلوبهم من تقوى وخوف منه، وبحسب ما  1-  يفاضل اللَّ
عملته جوارحهم وليس على حسب وجوههم، أو أجسامهم، أو أموالهم، أو غير ذلك.

2- العاقل ال يكتفي بالعناية مبظهره وشكله ولباسه فقط، بل ال ُبدَّ أن ُيْعَنى بقلبه حتى يكون قلبه سليًما، 
وبجوارحه حتى تكون مستقيمة.

من معاين احلديث من معاين احلديث 
واإر�شــاداتـهواإر�شــاداتـه
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  أُصوُن قلبي عن أمراض القلوب؛ كالِكْبر، واحلسد، والرياء، والنفاق.
ـه  ـه، وقراءة القرآن، والتفكر في أسماء اللَّ  أحرُص على ما يقّوي عبودية قلبي هلل؛ كمراقبة اللَّ

وصفاته ومخلوقاته، والعمل بأوامره، واجتناب نواهيه.

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

11 �س �س  هل يحاسب اهلل عباده يوم القيامة على حسب اجسامهم وأموالهم؟

22�س�س ما هو ميزان التفاضل بني الناس يوم القيامة؟

ـه اًل ينظر إلى صوركم...« احلـــديث، وقــوله تعــالى: 33�س�س  بنّي املعنى املشترك بني حديث »إن اللَّ

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   )1(.

التقـويـم
التقـويـم

)1( سورة احلجرات رقم: )1٣(.
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عبد اللَّـه بن عمر عبد اللَّـه بن عمر 

ـه بن عمر بن الخطاب القرشي. نـ�ســـــبـه:  هو الصحابي الجليل أبو عبدالرحمن عبداللَّ
. �سفاته:  أحد الُمكثرين من رواية الحديث عن النبي 

التعريف التعريف 
بالراويبالراوي

ـه بن عمر  قال:  عن عبداللَّ
ِفي  ــاُه  َأَخ ُيَعاِتُب  َوُهــَو  َرُجــٍل  َعَلى  ِبيُّ   النَّ »َمــرَّ 

َلَتْسَتْحِيي، َحتَّى َكَأنَُّه َيُقوُل َقْد َأَضرَّ ِبَك  ِإنََّك  اْلَحَياِء َيُقوُل 
: َدْعُه َفإنَّ اْلَحَياَء ِمْن اإْليَماِن« )1(. ـه  َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

: »اْلَحَياُء اًَل َيْأِتي ِإاًلَّ  عن عمران بن حصين  قال: قال النبي 
ِبَخْيٍر«)2(.

)1( أخرجه البخاري برقم )٦118(، ومسلم برقم )٣٦(.

)2( أخرجه البخاري برقم )٦117(، ومسلم برقم )٣7(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�ص العا�شرالدر�ص العا�شر

ُخلُق الحياءُخلُق الحياء
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عمران بن الح�شين عمران بن الح�شين 

نـ�ســـــبـه: هو الصحابي الجليل ِعْمران بن الُحَصين الُخزاعي.
�سفاته: أسلم هو وأبوه سنة سبع من الهجرة.

التعريف التعريف 
بالراويبالراوي

معناهاالكلمة 
يلوم ويذم.يعاتب 

اْتُرْكُه.َدْعُه
ُخلٌق يبعث على فعل احلسن وترك القبيح.احلياء

1- احلياء خير كله، فهو يحثُّك على فعل احلسن من األقوال واألفعال.
ـه تعالى: هو أن تعرف نعمته  2- احلياء نوعان: بينك وبني الناس: هو أن َتُغضَّ بصرك عما ال يحلُّ لك، وحياٌء بينك وبني اللَّ

فتستحي أن تعصيه.
٣- ليس من احلياء: ترك السؤال عما ال تعلمه أو اخلوف من احلديث أمام  مجمع من الناس.

من معاين احلديثيـن من معاين احلديثيـن 
واإر�شـاداتـهماواإر�شـاداتـهما



١١0

�شلوكية �شلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

ـه فال أعصيه.   أستحيي من اللَّ
  أتخلق بخلق احلياء في تعاملي مع الناس.

ثم  الحياء  بخلق  التخلق  على  المترتبة  الفوائد  كتابة  في  مجموعتي  مع  أتعاون 
نعرضها على المعلم لمناقشتها. نشاط

  دّل احلديث على فضيلة احلياء، ضع عالمة )✓( أمام املواقف الدالة على احلياء، وعالمة  )✗( أمام 
املواقف التي اًل تدل على احلياء.

)     (  طارق لديه مقترح لتحسني بيئة املدرسة، و يخجل من عرضه على مدير املدرسة. 
)     (  محمد اليرفع صوته عندما يحّدث كبار السن.     
)     (  عبدالرحمن ال يحب أن يلقي كلمة أو خطابًا إذا كان أمام مجمع من الناس. 

التقـويـم
التقـويـم



ـًا:  الفقــهالفقــه ـًا:رابع رابع



2
األحكـــاَم  نستمدُّ   
ــَة مــن  ــيـ ــرعـ ــشـ الـ
عظيمين  مصدرين 

هما:

أحكام ال�شرعية أحكام ال�شرعيةم�شادر ااًل م�شادر ااًل

مدخل لمادة الفقهمدخل لمادة الفقه

تعريف الِفْقُه: معرفُة األحكاِم الشرعيِة العملية.

أحكام ال�شرعية ااًل

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:
ااًللتفات في 

الصالة

مثاله:
عقوق

الوالدين

12345

السنة النبوية، مثل:1 القرآن الكريم



الوحدة ااًلأوىلالوحدة ااًلأوىل
�شروط ال�شالة واأركانها�شروط ال�شالة واأركانها

وواجباتهاوواجباتها



)2( أخرجه البخاري برقم ) 1٣٥(.١١4 )1( سورة املائدة: آية ٦.  
)٤(  سورة النساء: آية 10٣. )٣( سورة المدثر: آية ٤.   
)٦(  سورة البقرة: آية 1٤٤. )٥(  سورة األعراف: آية ٣1.  

)7(  أخرجه البخاري.

�سروط �سحة ال�سالة �ستة؛ هي:

شروط الصالةشروط الصالة

الدليلالشرطم

 
1

الطهارة من 
احلدث بالوضوء 

أوالُغْسل

  قال تعالى: 

: »اَل َيْقَبُل اهللُ َصالَة أحِدكم إذا أحدَث حتى يتوضأ« )2(. قال 

قال تعالى: اجتناب النجاسة2

قال تعالى: دخول الوقت3
أي: مفروضة في أوقات محددة. 

قال تعالى: ستر العورة4

قال تعالى:استقبال القبلة5

: »إمنا األعماُل بالنياِت، وإمنا لكلِّ امرٍئ ما نوى«)7(.النية6 قال 

.)1(

.)٣(

.)٤(

.)٥(

.)٦(

رابط الدر�س الرقمي
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الدر�ص ااًلأولالدر�ص ااًلأول



١١٥

 مّر معي فيما سبق كلمة )الحدث(، وأستطيع أن 
أفهم المراد منها، فالحدث هو:

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

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

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

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

أول  ) الطهارة من الحدث ( أول  ) الطهارة من الحدث (حكام المتعلقة بال�شرط ااًل أأحكام المتعلقة بال�شرط ااًل اااًلاًل

بعد أن تعّرفُت شروط الصالة'؛ أحُب أن أتعّرف تفاصيل أحكام كل شرط منها.

: »اًل يقبل اهلل صالَة أحدكم إذا أحدَث حتى يتوضأ« )1(، ويمكنني من  مّر معي قريبًا قول النبي 
خالل فهمي  للحديث أن أعرف ماذا أفعُل في الحاالت التالية:

١ صليُت ناسًيا أني محدث، ثم تذّكرت بعد انتهاء الصالة.
...............................................................................................       

٢ دخلُت في الصالة أظّن أني على طهارة، وتذّكرت في أثناء الصالة أني محدث.

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



١١6

3  عن أبي سعيد الخدري  قال: صلَّى بنا رسول اهلل  ذات يوم، فلما كان في بعض صالته 
خلع َنْعليِه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناُس ذلك خلعوا نعاَلهم، فلما قضى صالته قال: 
: »إن  »ما بالكم ألقيتم نعالكم؟« قالوا: رأيناك ألقيت َنْعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول اهلل 
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« )2(.

)1( أخرجه مسلم برقم )٣٣٥(.
)2( أخرجه أحمد برقم )1189٥(.

١ أجتنب النجاسة عند الصالة في ثالثة أشياء هي:

٢ 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«)1(، ويستثنى من ذلك: 

مواضع قضاء الحاجة، والمقبرة، ومبارك اإلبل؛ فال تجوز الصالة فيها.

أأحكام المتعلقة بال�شرط الثاني )اجتناب النجا�شة(حكام المتعلقة بال�شرط الثاني )اجتناب النجا�شة(  ا ااًلاًل

فهذه األشياء الثالث اًلبد من كونها طاهرة أثناء الصالة.

مالبسيموضع صالتيبدني



117 )١( سورة الماعون: آية 5-4.
)٢( 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 إال بعد انتهاء الصالة.

...........................................................................................  
بب   إذا صليت وعلى لباسي نجاسة، ورأيتها أوتذّكرتها أثناء الصالة.  

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

أأحكام المتعلقة بال�شرط الثالث ) دخول الوقت (حكام المتعلقة بال�شرط الثالث ) دخول الوقت (  ا األأل

إن معنى كون الوقت من شروط الصالة، أن الصالة ال تصّح 
قبله، كما أنه ال يجوز تأخيرها بعده، قال اهلل تعالى:

  والساهون عن الصالة: هم الذين يؤّخرونها عن وقتها )٢(.



١١8

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 
ملغر

ا
شاء

الع

)1( يحسب الظل بعد فيِء الزوال، والمراد بفيِء الزوال: الظل الباقي عند زوال الشمس.



١١9 )1( أخرجه مسلم برقم )٦12(.
)2( أخرجه البخاري برقم )٥٥٤(.
)٣( أخرجه البخاري برقم )٥72(.

)٤( 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

عن أنس بن مالك          قال: قال نبي اهلل  »من َنِسَي َصالًة   
أو نام عنها؛ فكّفارتها أن يصلَيها إذا َذَكَرَها«)٣(.

يمكنني من خالل فهمي  لهذا الحديث، مع ما تقدم من أدلة   
الوقت أن أعرف ماذا أفعل في الحااًلت 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 اًل أصل إلى المطار  

إاًل بعد خروج وقت الصالة )٤(، فماذا أفعل؟
..............................................................  



)1( أخرجه مسلم برقم )٥1٦(.١٢0
)2( سورة األعراف: آية ٣1.

أأحكام المتعلقة بال�شرط الرابع ) �شتر العورة (حكام المتعلقة بال�شرط الرابع ) �شتر العورة (  ا ااًلاًل

أتعّرف أحكام اللباس في الصالة من خالل التفصيل اآلتي:

ال تجوز الصالة بالثياب الخفيفة التي تصف لون البشرة؛ إال 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؛ 
إال إن كانت تصلي بحضرة رجال أجانب، فيجب أن تغّطي وجهها وكّفيها أيضًا. 

الركوع  عند  وبخاصة  الفخذ،  منها  تظهر  قصيرة  سراويل  في  الشباب  بعض  يصلي 
والسجود، وفي هذا مخالفتان:

أ. كشف العورة في الصالة.
ب. عدم اتخاذ الزينة عند الذهاب إلى المسجد.

أواًلً
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: »اًل 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.
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عن عمر بن الخطاب  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ 
ما نوى«)2(، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة.

)1( أخرجه الترمذي 173/2.
)2( أخرجه البخاري.

أأحكام المتعلقة بال�سرط الخام�س )ا�ستقبال القبلة(حكام المتعلقة بال�سرط الخام�س )ا�ستقبال القبلة(  ا األأل

 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، وال يضّره االنحراف 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 اليستطيع الحركة.

أأحكام المتعلقة بال�سرط ال�ساد�س )النية(حكام المتعلقة بال�سرط ال�ساد�س )النية(  ا األأل



١٢٢
)2( أخرجه أحمد 1/12٣. )1( أخرجه البخاري برقم )1117(.  

)٤( سورة الحج: آية 77. )٣( أخرجه البخاري برقم )7٥٦(.  
)٦( جزء من الحديث السابق. )٥( أخرجه البخاري برقم )79٣(.  

)7( أخرجه البخاري برقم )812(.

اأركان ال�سالة اأربعة ع�سر؛ هي:

أركان الصالةأركان الصالة

الدليلالركنم

القيام في صالة 1
الفرض مع القدرة

: »صّل قائمًا،  عن عمراَن بِن حصين  قال: قال رسول اهلل 
فإن لم تستطع فقاعدًا....« )1(.

عن النبي  قال: »تحريمها التكبير«)2(.تكبيرة اإلحرام2 عن علي 

قراءة الفاتحة3
النبي  قال: »اًل صالة لمن لم  عن عبادَة بِن الصامت  عن 

يقرأ بفاتحة الكتاب« )٣(.

الركوع4
قال تعالى:                                                                                          )٤(، 

وعن أبي هريرة  أن النبي  قال للمسيء في صالته: »ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا« )٥(.

الرفع من الركوع5
عن أبي هريرة  أن النبي  قال للمسيء في صالته: »ثم ارفع 

حتى تعتدل قائمًا« )٦(.
ااًلعتدال 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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الدر�ص الثاينالدر�ص الثاين



١٢3

عن أبي هريرة  أن النبي  قال للمسيء في صالته: »ثم ارفع ااًلعتدال 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 

اًل إله إاًل اهلل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله«)2(.
قراءة التشهد األخير11 

عن علي  عن النبي  قال: »تحليلها التسليم« )٣(.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«)٤(.

الترتيب بين األركان14 
كما  ــوا  ــ ــلُّ ــ »ص وقـــــــــال:  ــذا  ــكــ ــ ه ــى  ــ ــّل صــ ــي    ــبـ ــنـ الـ ألن 

رأيتموني أصلي«)٥(، وعّلمها المسيء في صالته مرتبة هكذا.

)1( أخرجه البخاري برقم )79٣(، ومسلم رقم )٣98(.
)2( أخرجه البخاري برقم )797(.

)٣( أخرجه أحمد 1/12٣.
)٤( أخرجه البخاري برقم )72٤(.

. )٥( أخرجه البخاري برقم )٦0٥( 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  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  
)2(  قال: »اجعلوها في ركوعكم« )٣(.

 3
لمن  اهلل  »ســمــع  قــــول: 
حـــمـــده« فـــي الـــرفـــع من 

الركوع، لإلمام والمنفرد

كان  قــال:  هــريــرة   أبــي  فعن  ذلــك،  يفعل  كــان  النبي   ألن 
رسول اهلل   يقول: »سمع اهلل لمن حمده؛ حين يرفع صلبه من 

الركوع«)٤(. وقال: »صلوا كما رأيتموني أصلي«)٥(.

قول: »ربنا ولك الحمد« 4 
في االعتدال من الركوع

لمن حمده  اهلل  قال: سمع  »وإذا  قــال:  النبي   أن  أنس   عن 
فقولوا: ربنا ولك الحمد«)٦(.

ــان ربـــي 5  ــحـ ــبـ قــــــول: »سـ
األعلى« في السجود

عن عقبــة بن عامــر  قـــال: لما نزلــت على رسول اهلل  
)7( قال: »اجعلوها في سجودكم«)8(.

6
قول: »رّب اغفر لي« بين 

السجدتين
ألن النبي  كان يفعل ذلك، فعن حذيفة أن النبي  كان يقول 
بين السجدتين: »رب اغفر لي رب اغفر لي«)9(، وقال  »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  في 

التشهد األخير

عن كعب بن ُعْجَرَة  أن الصحابة  سألوا النبي  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«)12(.

واجبات ال�سالة ثمانية هي:

واجبات الصالةواجبات الصالة

)١( أخرجه البخاري برقم )6٠5( .                                 )2( سورة الواقعة آية 7٤.
)3( أخرجه أبو داود برقم )٨69(.                                                           )٤( أخرجه البخاري برقم )392(.  

)5( أخرجه البخاري برقم )6٠5( .                                 )6(  أخرجه البخاري برقم )657(.       
)7( سورة األعلى آية )١(.                                                            )٨( تقدم تخريجه، حاشية )3( من هذه الصفحة.

)9( رواه أحمد 39٨/5.                                                                         )١٠( أخرجه البخاري برقم )6٠5( . 
)١١( أخرجه مسلم برقم )٤9٨(.                                                          )١2( رواه البخاري برقم )337٠(، ومسلم برقم )٤٠6(.

رابط الدر�س الرقمي
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١٢٥

تتفق األركان والواجبات في: أنها اًل 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 اًل يرجع إليه، ويسجد للسهو في آخر صالته.

الفرق بين اأركان ال�شالة وواجباتهاالفرق بين اأركان ال�شالة وواجباتها

من رفع من الركوع أو السجود ثم سجد مباشرة دون أن يقيم صلبه؛ فقد ترك ركنًا 
من أركان الصالة، وهو الطمأنينة.

١١

من رفع قدميه في أثناء السجود كلِّه، أو وضع إحدى القدمين فوق األخرى؛ فقد 
ترك ركنًا من أركان الصالة، وهو السجود على األعضاء السبعة.

٢٢

يجب على المصلي أن يحّرك لسانه وشفتيه بالذكر الواجب في الصالة من القراءة 
وتسبيح الركوع والسجود وغير ذلك، واًل يكفي مجرد إمرار ذلك على قلبه. 33

تنبيهــــــــاتتنبيهــــــــات
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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.

     ٣- املكان.

  أركان الصالةشروط الصالة

القيام في صالة الفرض مع القدرة

تكبيرة اإلحرام

قراءة الفاتحة

الركوع

الرفع من الركوع

االعتدال بعد الرفع من الركوع

السجود على األعضاء السبعة

االعتدال 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 
االعتدال 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 اًلبد 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

فيما  الخاطئة  العبارة  أمام   ) ( الصحيحة، وعالمة  العبارة  أمام   ) ( سس11         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.       )         (
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سس22 اذكر حكمًا فقهيًا تستفيده من كل دليل من األدلة اآلتية:

.   أ- قال تعالى:        
ب- قال تعالى:                                                              .
ج- قال  :»صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا«.

: »اًل يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ«.  د- قال 

سس33 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.

سس44 ما الدليل على كل مما يأتي: 

  أ - قراءة الفاتحة في الصالة ركن؟
ب- قراءة التحيات في التشهد األول واجبة؟

سس55  أجرى خالد عملية جراحية في عينه، فأمره الطبيب بعدم السجود أو الركوع 

مؤقتًا حتى تبرأ جروحه. فوضع كرسيًا وجلس عليه ليصلي، فما الخطأ الذي 
وقع فيه خالد؟ 



الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
�شنن ال�شالة�شنن ال�شالة

ومكروهاتها ومبطالتهاومكروهاتها ومبطالتها
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كل ما درسُته قريبًا في صفة الصالة مما ليس ركنًا واًل 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.٣ 

ما زاد على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود.٤ 

ما زاد على الواحدة من قول: »رب اغفر لي« بين ٥ 
السجدتين.

ما زاد على قول: »ربنا ولك الحمد« بعد الركوع.٦ 

 7

القراءة بعد الفاتحة، والسنة أن تكون:
من  ويبـدأ  ـل،  الُمَفصَّ طــوال  مـن  الفجر  فــي  أ- 

ســورة: ﴿    ﴾ 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.٣ 

مجافاة العُضديِن عن الجنبين أثناء السجود.٤ 

مجافاة البطن عن الفخذين أثناء السجود.٥ 

في ٦  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

www.ien.edu.sa
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اأتعّرف على اأحكام �شنن ال�شالة فيما يلي: اأتعّرف على اأحكام �شنن ال�شالة فيما يلي: 

بإشراف معلمي: أطبق السنن العملية في الصالة، وأكتب ملحوظاتي.

1  يثاب المصلي على فعلها واًل يعاقب على تركها.

2 تركها عمدًا اًل يبطل الصالة.

3 تركها اًل يوجب سجود السهو.

4 فعلها يكمل الصالة ويزيِّنها.

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

..................................................................................................
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 ااًلْلِتَفاُت 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 وااًلطمئنان، 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�شالة فيما يلي: أمور المكروهة في ال�شالة فيما يلي:  اأتعّرف على ااًل   اأتعّرف على ااًل

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�ص اخلام�صالدر�ص اخلام�ص
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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 اًل يبطل الصالة.

4 فعلها سهوًا اًل ُيشرع له سجود السهو.

  اأتعّرف على اأحكام مكروهات ال�شالة فيما يلي:  اأتعّرف على اأحكام مكروهات ال�شالة فيما يلي:

مبطالت ال�شالةمبطالت ال�شالة
تبطل الصالة بعدة أمور، منها:

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، وااًلنحراِف الكثير بالبدن عن 

القبلة لغير ضرورة، وقطِع النية.
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   اأحكام مبطالت ال�شالة   اأحكام مبطالت ال�شالة

فعلها عمًدا يبطل الصالة،    
ويوجب إعادتها. فعلها سهًوا اًل ُيبطل الصالة.12

( 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 اًل 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.



الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
�شجـود ال�شهـو�شجـود ال�شهـو
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     محــــله     محــــله

يجوز السجود للسهو قبل السالم أوبعده.
لكن األفضل أن يكون السجود للسهو قبل السالم إاًل في موضعين:

 األول: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإن األفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصالة 
والسالم منها.

 الثاني: إذا شك في صالته فلم يدر كم صلى ثالًثا أم أربًعا في الرباعية، أو اثنتين أو ثالًثا في 
المغرب، أو واحدة أو ثنتين في الفجر، لكنه غلب على ظنه أحد األمرين وعمل بظنه: وهو 

النقص، أو التمام، فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السالم.

- جبر النقص الواقع في الصالة.
- إرغام الشيطان. 

                 الحكمة من م�شروعيته الحكمة من م�شروعيته

   ُيشرع سجود السهو عند حدوث السهو في الصالة، بزيادة، أو نقص، أو شك.

 السهو: هو النسيان ومعنى سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي آخر صالته إذا حصل منه 
سهو بزيادة أو نقص أو شك في الصالة.

       ُحـكــمــــه       ُحـكــمــــه

       تعريفـــــه       تعريفـــــه

سجود السهوسجود السهو

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�ص ال�شاد�صالدر�ص ال�شاد�ص
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التكبير عند السجود، والرفع منه، وما يقال  سجود السهو كالسجود في الصالة؛ في 
أن يقول  الثانية مباشرة من غير  السجدة  بعد  السجدتين، ويسلِّم  السجود وبين  فيه حال 

التشهد.

     �شــفـتـــــه     �شــفـتـــــه

سس11 ما المراد بسجود السهو؟

سس22 أذكر الحكمة من مشروعية سجود السهو. 

سس33 متى يكون سجود السهو بعد السالم؟ 

سس44 ما صفة سجود السهو؟ 



١38

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

أسباب سجود السهوأسباب سجود السهو
الدر�ص ال�شابعالدر�ص ال�شابع

المثال: صلى هشام صالة الفجر؛ فنسي الركوع في الركعة الثانية، وسجد بعد القراءة. 
من خالل هذا المثال تبّين  أن سبب سجود السهو هنا سيكون ألجل نقص ركن من أركان 

الصالة وهو الركوع.
ويترتب على النقص بترك أحد األركان سهًوا: 

للسهو.  ويسجد  ويكمل صالته،  بعده،  وبما  به  واإلتيان  المتروك  الركن  إلى   •   الرجوع 
أما إذا ذكره  بعد ما شرع في قراءة ركعٍة أخرى فإن الركعة  التي نسي فيها الركن تبطل، 

وتقوم الركعة التي بعدها مقامها ويسجد للسهو.

المثال: صّلى أحمد صالة المغرب أربع ركعات سهًوا، ولم يتنبَّه لذلك إاًل في آخر صالته.
في  ركعة  زيادة  هنا سيكون ألجل  السهو  أن سبب سجود  تبيَّن  المثال  من خالل هذا 

الصالة.
•   ويترتب على الزيادة سهًوا:

 ، ـه بن مسعود  أن يسجد سجدتين قبل السالم، ويدّل على ذلك: حديث عبداللَّ
ُجُل َأْو َنَقَص، َفْلَيْسُجْد َسْجَدَتين«)1(. ـه  قال: »ِإَذا َزاَد الَرّ أن رسول اللَّ

ال�شبب ااًلأول: الزيادةال�شبب ااًلأول: الزيادة

ال�شبب الثاني: النق�صال�شبب الثاني: النق�ص

)1( أخرجه مسلم برقم )٥72(.
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مثال توضيحي للنقص بترك أحد األركان سهًوا

كّبر خالـد تكبيرة اإلحـرام، ثم 
قــرأ الفاتحة وسورة بعدها.

١
ثم ركع، ثم رفع من الركوع.

٢

ثم سجد.

3

ثم قــام للركعــة الثانية، فقــرأ 
الفاتحة وسورة بعدها.

٤

٥

الواجب عليه عدم االعتداد بالركعة األولى التي نسي فيها 
الركعة  وتقوم  الثانية،  والسجدة  السجدتين  بين  الجلوس 
الثانية مقام األولى، ويتم صالته على ذلك، ويسجد للسهو.

6

 ثم يسجد السجدة الثانية.

7
ويتابع صالتــه إلى آخــرها، ثم 

يسـجد للسهو ويسلم.

ثم ركع، وبعد الرفع من الركوع 
تذكر أنه لم يجلس بين السجدتين 

ولم يسجد السجدة الثانية.

٨
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د األول.   مثال آخر: صلَّى محمد صالة العصر فنسي الجلوس للتشهُّ
من خالل هذا المثال تبّين أن السهو هنا كان بسبب ترك واجب وهو الجلوس للتشهد 

األول.

ـه العشاء، وفي أثنائها َشكَّ هل صلَّى ثالث ركعات أم أربًعا.       المثال: صّلى عبداللَّ
عدد  في  الشك  ألجل  سيكون  هنا  السهو  سجود  سبب  أن  تبّين  المثال  هذا  خالل  من 

الركعات. 
• ويترتب على الشكِّ في الصالة: أن يتحرَّى المصّلي الصواب:

أ- فإن ترّجح له شيء بقرينٍة عمل به، وسجد للسهو.
: »وإذا شك أحدكم في صالته  ـه  اللَّ : قال رسول  ابن مسعود  ويدّل على ذلك حديث 

َفْلَيَتَحرَّ الصواَب فليتّم عليه ثم ليسّلم ثم ليسجد سجدتين«)2(.
ب - أال يترجح له شيء، فيبني على اليقين، وهو األقل، ويسجد للسهو.

: »إذا شكَّ أحدكم في  ـه  ويدلُّ على ذلك حديث أبي سعيد الخدري  قال: قال رسول اللَّ
صالته فلم يدِر كم صّلى، أثالًثا أم أربًعا؟ فليطرح الشكَّ َوْلَيْبِن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين 

قبل أن يسّلم« )٣(.

ذلك  على  يدل  يسجد سجدتين  أن  الواجبات سهًوا:  أحد  بترك  النقص  على  ويترتب   •
ْكَعَتْيِن اأْلُوَلَيْيِن، َوَلْم  ْهَر َفَقاَم ِفي الرَّ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى ِبِهْم الظُّ : »َأنَّ النَّ ـه بِن ُبَحْيَنَة  حديث عبِداللَّ
َر َوُهَو َجاِلٌس. َفَسَجَد  اُس َتْسِليَمُه: َكبَّ اَلَة، َواْنَتَظَر النَّ اُس َمَعُه، َحتَّى إَذا َقَضى الصَّ َيْجِلْس. َفَقاَم النَّ

َم« )1(. َم ُثمَّ َسلَّ َسْجَدَتْيِن َقْبَل َأْن ُيَسلِّ

ال�شبب الثالث: ال�شـكال�شبب الثالث: ال�شـك

)1( أخرجه البخاري برقم )12٣0(.   
)2( أخرجه مسلم برقم )٥72(. 
)٣( أخرجه مسلم برقم )٥71(.
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وهذا تلخيص ما سبق
األسباب التي يشرع لها سجود السهو

مثاله: زيادة ركوع أو سجود. 
الواجب في هذه الحالة:
يسجد سجدتين للسهو.

الزيادة في الصالة سهًوا

مثاله: نسـيان سـجود
          أو قراءة الفاتحة.
 الواجب في هذه الحالة:

يرجع إلى موضعه في الصالة ويأتي به وبما 
بعده، ويسجد للسهو إاًل إن شرع في قراءة 
الركعة التي تليها فال يرجع، وتلغى تلك 
الركعة التي سها فيها، وتقوم التي تليها 

مقامها..

تـرك ركـن
مثاله: نســيان التـشـهـد 

األول أو التسبيح في الركوع. 
الواجب في هذه الحالة:
يسجد سجدتين للسهو.

تـرك واجب

الشـك

النقص من الصالة سهًوا، ويكون بأحد أمرين:

مثاله: إذا شكَّ هل صّلى ثالًثا أو أربًعا في الظهر 
الواجب في هذه الحالة: أن يتحرى الصواب

إن ترجح له شيء فيعمل به ويسجد 
للسهو.

ـح له شـيء فيبنـي على اليقين  إن لم يترجَّ
ويسجد للسهو.
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شكل )2( 

مـن قـام إلـى الركعـة الثالثة ونسي التشهد األول.

فـلــه حالتـان

الثـانيــةاألولــى

أاًل يستقيم
جسده قائًما

أن يستقيم
جسده قائًما

الحكم:
يجب عليه الرجوع للتشهد 

األول ويسجد للسهو

الحكم:
اًل يرجع للتشهد
ويسجد للسـهو

• ماذا يفعل من قام إلى الركعة الثالثة ونسي التشهد األول؟

ماذا يفعل المأموم إذا سها إمامه؟

يجب على المأموم غير المسبوق أن يتابع إمامه في 
سجود السهو، أما إذا كان المأموم مسبوًقا وسها اإلمام   

فله حالتان

الحالة األولى:
ــام  اإلم سجود  يكون  أن 
للسهو قبل السالم فيجب 

على المأموم متابعته

الحالة الثانية:
أمكن  فإن  السالم  بعد  للسهو  اإلمــام  سجود  يكون  أن 
المأموم السجود مع إمامه قبل أن يقوم لقضاء ما عليه َفَعل 
ذلك، أما إن قام إلكمال صالته قبل سجود إمامه للسهو 
حين  اإلمام  مع  يسجد  فال  بذلك  اإلمام  عن  انفصل  فقد 

سجوده للسهو، ويسجد للسهو بعد قضائه ما عليه.
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ماذا يفعل المأموم إذا سها بنفسه دون اإلمام؟

إذا سها المأموم في صالته فله حالتان

الحالة األولى: غير المسبوق.
فهذا اًل يسجد للسهو

الحالة الثانية:  المسبوق.
يسجد للسهو بعد قضاء ما فاته

السبباملشـروع لــهاحلالــة

الثانية ولم  الركعة  إمامه بعد  قام  مأموم 
يجلس  للتشهد األول.

ربي  »سبحان  يقول:  أن  نسي  مأموم 
اإلمام  أدرك  وقد  الركوع،  في  العظيم« 

من أول الصالة.      

رجل شكَّ هل سجد سجدتني أو سجدة 
واحدة.

رجل نسي أن يكبر تكبيرة اإلحرام.

 بالتعاون مع مجموعتك حدد ماذا يشرع للمصّلي في احلااًلت التالية 
مع بيان السبب:
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سس11 من قام إلى الركعة الثالثة ونسي التشهد األول فماذا يفعل؟

سس22 ماذا يفعل المأموم إذا سها إمامه؟




