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املقدمة
الحمد هلل رب العالمين، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء والمر�شلين نبينا محمد وعلى اآله 

و�شحبه اأجمعين، اأما بعد:
فقد فطر اهلل عباده حنفاء على التوحيد، ولكن ال�شياطين زيَّنت لهم الباطل ف�شرفتهم عن طاعة 
اهلل، فاأر�شل اهلل ر�شله اإلى النا�س يدعونهم للتوحيد، وكان خاتمهم محمدًا � ، الذي لم يمت حتى 

عّم الإ�شالم جزيرة العرب.
ومع ُبعد النا�س عن ع�شر الر�شالة انت�شر الجهل والبدع والنحراف، لكن اهلل كان يقّي�س لهذه الأمة 

في راأ�س كل مائة عام من يجدد لها اأمر دينها.
وممن كان له اأثر بالغ في تجديد الدين والتوحيد في جزيرة العرب ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب 

رحمه اهلل.
وقد ترك رحمه اهلل كتبًا ور�شائل عدة في التوحيد، ولما لهذه الموؤلفات من تمّيز وقيمة علمية اختارت 

وزارة التربية والتعليم تدري�س هذه الكتب والر�شائل في بع�س مراحل التعليم.
ورغبة في تقريب مادة هذه الر�شائل لأبنائنا الطالب فقد قمنا بتنظيمها وتطويرها وفقًا لما يلي:

   تق�شيم مو�شوعات هذه الر�شائل على درو�س،  ليتم تناول كل در�س في ح�شة واحدة.
   تمَّ و�شع ن�س كالم ال�شيخ رحمه اهلل في مربع خا�س بلون متميز.

   تمَّ اإ�شافة عدد من الأن�شطة المتنوعة في اأهدافها:
- فمنها ما يهدف اإلى تي�شير فهم الدر�س على المتعلم.

- ومنها ما يهدف اإلى تطبيق ما در�شه المتعلم في واقعه.
- ومنها ما يهدف اإلى ربط التوحيد ب�شلوك المتعلم.

- ومنها مايهدف اإلى تنمية مهارات التفكير لديه.
وراعينا التنوع في هذه الأن�شطة، في اأ�شاليبها، وفي م�شتويات ال�شعوبة فيها، وفي طرق تنفيذها.

ن�شاأل اهلل عز وجل اأن يكون هذا العمل خال�شًا لوجهه، واأن يكون �شببًا في تو�شيع دائرة الإفادة من 
هذه الر�شائل والكتب المفيدة؛ اإنه �شميع مجيب و�شلى اهلل و�شلم على نبينا محمد واآله و�شحبه.



اأواًل: التوحيد



الدر�س 
االأول

إلَه إال اهللُ وأنَّ حممدًا رسوُل  أركاُن اإلسالِم مخسٌة: شهادُة أن ال 
اهللِ، وإقاُم الصالِة، وإيتاُء الزكاِة، وصوُم رمضاَن، وَحجُّ بيِت اهللِ 

احلراِم.
فدليُل الشهادِة قوُلُه تعاىل:

.)1(                                                                            
، )ال إلَه( نافيًا مجيَع ما ُيْعَبُد من دوِن 

ُ
ومعناها ال معبوَد بحقٍّ إال الله

اهللِ، )إال اهللُ( مثبتًا العبادَة هللِ وحَدُه ال رشيَك َلُه يف عبادتِِه كام أنه ال 
رشيَك له يف ُمْلِكِه.

ُحها قوُلُه تعاىل: وتفسرُيها الذي يوضِّ

.)2(          

وقولُه:

.)3(                    

ُ �سهادُة اأال اإلَه اإال اهلل 

)1( سورة آل عمران: اآلية 18.
)2( سورة الزخرف: اآلية 28-26.

)3( سورة آل عمران: اآلية 64.

ََّّ



كلمُة ال إلَه إال اللهُ، ِهَي أعظُم كلمٍة، وهي مفتاُح الدخوِل في اإلسالِم، وألجِلها 
َخَلَق اللهُ الَخْلَق، فيجُب علينا أن ندرَك معناها إدراكًا كاماًل، ألنَّ اللهَ تعالى إنما 

خلقنا لتحقيِق معنى هذه الكلمِة العظيمِة، والعمِل بما دلَّْت عليه.
الله  َيْعُبُد  َمْن  إال  باطلٌة،  الناُس  َيْعُبُدها  التي  اآللهِة  ُكلَّ  أن  هو:  فمعناها 

. َتعالى وحده فهو اإللُه الَحقُّ
ْل العباراِت التاليَة، وَبيِّْن ما هو تعبيٌر صحيٌح عن معنى ال إلَه إالَّ اللهُ،  تأمَّ

وما هو تعبيٌر غيُر صحيٍح عن معناها مع بياِن السبِب:

1
ن�ساطات

2
إنَّ  حيُث  اللهُ،  إال  إلَه  ال  معنى  على  البقرِة  سورِة  من   )256( اآليُة  دلَّْت 
فيها نفَي اآللهِة غيِر اللِه َجلَّ وعال، وإثباَت اإليماِن باللِه َجلَّ وعال وحده، 
في  اآليِة  هِذِه  إلى  ارِجْع  ؛  الحقِّ يِن  بالدِّ استمسَك  فقد  هذا  َفَعَل  َمْن  وأنَّ 
المصحِف وَبيِّْن مايلي: أ- الُجْمَلَة التي دلَّْت على اإلثباِت في اآليِة، وِهَي 
قوُلُه تعالى: }.........................................................................................{، ب- الُجْمَلَة التي دلَّْت على النَّْفي في 

اآليِة، وهي قوُلُه تعالى: }........................................................................................{.

معناه
َنْفُي مجيعِ................................. النفُي

اإلثباُت

ال إله إال اهلل 
معناههلا ركنان

إثباُت العبادِة.............................

3

1

2



ْل اآلياِت التاليَة ثم َبيِّْن كيف دلَّْت على معنى: )ال إله إال الله(. تأمَّ
أ- قال تعالى:

.            
-1 الجزء الذي يدل على النفي من اآلية هو قوله تعالى:).........................................................................(

-2 الجزء الذي يدل على اإلثبات من اآلية هو قوله تعالى:).................................................................(
ب- قال تعالى: 

.         
-1 الجزء الذي يدل على النفي من اآلية هو قوله تعالى:).........................................................................(

-2 الجزء الذي يدل على اإلثبات من اآلية هو قوله تعالى:).................................................................(

4

ن�ساطات
السبُبَرْأُيَك فيهالتعبرُي عن معنى كلمِة )ال إله إال اهلل(

ُكلُّ إلٍه ُيْعَبُد يف األرِض فهو باطٌل إال اهللَ 
وحده.

ال أحَد يستحقُّ العبادَة غرُي اهللِ تعاىل.

اهللُ تعاىل هو الرمحُن الرحيُم.

اهللُ تعاىل هو الذي ينزُل املطَر من السامِء.

ال معبوَد بَِحقٍّ إال اهللُ تعاىل.

التقومي

-1 قال تعالى:
ْد النفَي، واإلثباَت في هذه اآليِة.       َحدِّ

-2 تضمنت كلمُة التوحيِد ُرْكَنيِن أساسيِن:
     أ- ما هما؟

     ب- ما معنى ُكلِّ واحٍد منهما؟



الدر�س 
الثاين

ِ �سهادُة اأنَّ حممدًا ر�سوُل اهلل 

ودليُل شهادِة أنَّ حممدًا رسوُل اهللِ قوُلُه تعاىل: 

.)1(             
 ، ومعنى شهادِة أنَّ حممداً رسوُل اهللِ: طاعُتُه فيام َأَمَر، وتصديُقُه فيام َأْخَبَ

َع. واجتناُب ما عنه هنى وَزَجَر، وأال ُيْعَبَد اهللُ إال بام رَشَ

1
ا مضى: شهادُة أنَّ محمدًا رسوُل اللِه تتضمُن أربعَة أموٍر يمِكُنك استخالَصها ِممَّ

األمُر األوُل: .............................................................................................................................................
األمُر الثاني: ...........................................................................................................................................

األمُر الثالُث: ........................................................................................................................................
األمُر الرابُع:.............................................................................................................................................

ن�ساطات

كيف ُنَطبُِّق شهادَة أنَّ محمدًا رسوُل اللِه في هذه األحاديِث:
ا َيِليَك«)2(.  -1 قال �: »َسمِّ اللهَ، وُكْل بيمينَِك، وُكْل ِممَّ

)أ- طاعُتُه فيما أمر، ب- اجتناُب مانهى عنه، جـ-تصديُقُه فيما أخبر(.
-2 قال �: »وال َتَحاَسُدوا، وال َتَداَبروا، وال َتَباَغُضوا«)3(. 

)أ- طاعُته فيما أمر، ب- اجتناُب مانهى عنه، جـ- تصديُقُه فيما أخبر(.

2

)1( سورة التوبة: اآلية 128.
)2( أخرجه البخاري في كتاب األطعمة باب األكل مما يليه برقم 5378.

)3( أخرجه البخاري في كتاب األدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر برقم 6064.



ه وإذا  -3 قال �: »أالَّ وإنَّ في الَجَسِد ُمْضَغًة إذا َصَلَحْت َصَلَح الَجَسُد ُكلُّ
ُه أال وهي الَقْلُب«)1(. َفَسَدْت َفَسَد الَجَسُد ُكلُّ

)أ- طاعُتُه فيما أمر، ب- اجتناُب مانهى عنه،  جـ-تصديُقهُ فيما أخبر(.
ن�ساطات

3

التقومي

1- امأل الفراَغ بما يناسُب من الكلماِت التاليِة:
)بعث – تصديق – الناس – الله – األنبياء(.

تتضمُن شهادُة أنَّ محمدًا رسوُل اللِه: اإليماَن بأنَّ اللهَ تعالى قد ....................................................... محمدًا � 
. و....................................................... محمد � في كل ما أخبر  رسواًل إلى ....................................................... وأوحى إليه ديَن الَحقِّ

به عن ....................................................... والمالئكة و....................................................... واآلخرة ونحوها.
ُد  2- من خالل معرفتك لمعنى شهادِة أنَّ محمدًا � رسوُل اللِه، هل يكفي المسلَم مجرَّ

التلفِظ بها باللِّساِن؟

شهادُة 
أنَّ حممدًا 
رسوُل اهللِ.

دليُلها

معناها

ْص الدرَس في الشكِل التالي: َلخِّ

)1( أخرجه البخاري في كتاب اإليمان باب فضل من استبرأ لدينه برقم 52.



ودليُل الصالِة والزكاِة وتفسرِي التوحيِد قوُلُه تعاىل:
 

.)1(    
ودليُل الصياِم قوُلُه تعاىل: 

.)2(             
ودليُل احَلجِّ قوُلُه تعاىل: 

.)3(       

1
َصنِّْف العباداِت التاليَة وفَق الجدوِل: )الصالة، الصيام، الزكاة، الحج(.

..................................................................../ ...................................................................عبادٌة بدنيٌة )7(

...............................................................................................................................................عبادٌة ماليٌة

...............................................................................................................................................عبادٌة ماليٌة وبدنيٌة

ن�ساطات

الدر�س 
الثالث

اأَِدلَُّة بقيِة اأركاِن االإِ�سالِم

َضْع الكلماِت التاليَة في الفراِغ المناسِب: )الصالة، الزكاة، الصيام، الحج(.2
إذا تأملنا اآلياِت الواردَة في هذا الدرِس َنِجُد أنَّ العبادَة التي ُيْشترُط في 
وجوبِها االستطاعُة هي .......................................................، والعبادَة التي أوجبها الله علينا وعلى 
من قبلنا هي .......................................................، والعبادتين اللتين أمر اللهُ بهما في آيٍة واحدٍة 

هما .......................................................  و.......................................................
)1( سورة البينة: اآلية 5.

)2( سورة البقرة: اآلية 183
)3( سورة آل عمران: اآلية 97

)7( يبني املعّلم للطالب معنى كون العبادة مالية، وبدنية.



قال تعالى:

نت هذه اآليُة )تفسيَر                 ، تضمَّ

ْد الُجْزَء الدالَّ على ذلك؟ التوحيِد( َحدِّ

قوُلُه تعالى: ).............................................................(

3
ن�ساطات

4
ِة أصناٍف، كما يلي: يمكننا تصنيُف أركاِن اإلسالِم إلى ِعدَّ

-1 ُرْكٌن دائٌم، يستمرُّ معنا في جميِع أحوالِنا، وهو:

ُرُه ُكلَّ يوٍم، وهو:............................................................. -2 ركٌن ُنَكرِّ

ُرهما ُكلَّ َسَنٍة، وهما:..........................................................، و.......................................................... -3 ُرْكناِن ُنَكرِّ

ًة واحدًة، وهو:....................................................................................................... -� ركٌن يكوُن في الُعُمِر َمرَّ

التقومي

-1 ما العبادُة التي أوجبها اللهُ تعالى علينا وعلى َمْن َقْبَلنا؟ مع الدليِل؟
-2 اذُكْر َشْرَط وجوِب الَحجِّ مع الدليِل.



املرتبُة الثانيُة
 اإليامُن:

إلَه إال اهللُ(، وأدناها  ُشْعَبًة، فأعالها قوُل: )ال  بِْضٌع)1( وسبعوَن  وهو 
إماطةُ األذى عن الطريِق، واحلياُء ُشْعَبٌة من اإليامِن.

ٌة: َأْن تؤمَن باهللِ، ومالئكتِِه، وُكُتبِِه، وُرُسِلِه، واليوِم اآلِخِر،  وأركاُنُه ِستَّ
ِه. وتؤمَن بالَقَدِر خرِيِه ورَشِّ

ِة قوُلُه تعاىل: تَّ والدليُل عىل هذه األركاِن السِّ

.)2(      
ودليُل الَقَدِر قوُلُه تعاىل:         )3(.

الدر�س 
الرابع

اأركاُن االإمياِن

)1( البضع هو العدد من الثالثة إىل التسعة.
)2( سورة البقرة: اآلية 177.

)3( سورة القمر: اآلية 49.

1
ن�ساطات

-2 إقراَر اللساِن اإليماُن يشمُل ثالثَة أشياء:          -1 تصديَق القلِب 
                 -3 َعَمَل اأَلعضاِء

أركاُن اإليامِن

اإليامن بـ 
.....................................

اإليامن بـ 
.....................................

اإليامُن بـ 
.....................................

اإليامُن 
بالرسِل

اإليامُن بـ
.....................................

اإليامُن باهللِ

ومنها: القرآُن، 
والتوراُة، 
واإلنجيُل.

ومنهم:
.........................1-
.........................2-

ومنهم: 
ِجْبِيُل، 

وِميكائيُل.

وهو أن تؤمن 
ر من  بأن ماُقدِّ
رشٍّ  أو  ــرٍي  خ

فهو من اهلل.

ِ



ْن من ُكلِّ مجموعٍة من الكلماِت التاليِة ُجْمَلتيِن صحيحتيِن: َكوِّ
أ- )ال إلَه إال اللهُ – ُشَعِب – اإليماِن – أعلى(.

.................................................................................................................. 2-  ..................................................................................................................... 1-

ب- )الَحَياُء – ُشَعِب – اإليماِن - ِمْن(.

.................................................................................................................... 2-  ................................................................................................................... 1-

ج- )األذى – أدنى – عن الطريِق – اإليماِن– ُشَعِب – إماطُة(.

.................................................................................................................... 2-  .................................................................................................................. 1-

2
ن�ساطات

التقومي

-1 اإليماُن يشمل: تصديَق ..................................................... وإقراَر ..................................................... وعمَل .....................................................
-2 ما أعلى ُشَعِب اإليماِن؟ وما أدناها؟

-3 اذكر الدليل على اإليمان بالقدر.

هما َتِليُق بالمؤمِن. قاِرْن بين هاتين الصورتيِن، وأيُّ
3

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



        َخصَّ اللهُ تعالى المحسنيَن في اآليِة األولى بخاصيٍة؛ فما هي:

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

املرتبُة الثالثُة:
َتَراُه، فإْن مل تكن تراه  اإلحساُن: ركٌن واحٌد، وهو أن تعبَد اهللَ كأنَّك 

فإنَّه َيَراَك.
والدليُل قوُلُه تعاىل:

وقوُلُه:
.)2(              

وقوُلُه:
.)3(           

الدر�س 
اخلام�س

االإْح�َس�اُن

ن�ساطات
1

2
ْد ما يدلُّ على اإلحساِن في اآليتيِن الثانيِة والثالثِة:         َحدِّ

أ- في اآليِة الثانيِة: قوُلُه تعالى:)...............................................................................................................................(

ب- في اآليِة الثالثِة: قوُلُه تعالى:)...............................................................................................................................(

)1( سورة النحل: اآلية 128.
)2( سورة الشعراء: اآليات 220-217.

)3( سورة يونس: اآلية 61.  ومعنى تفيضون: تقومون به.

.)1(

ِ



قصة ابن عمر والراعي : 
قال نافٌع: خرجُت مع ابِن عمَر في بعِض نواحي المدينِة ومعه أصحاٌب له، فوضعوا ُسْفَرًة فمرَّ 

ْفَرِة، فقال: إني صائٌم. بهم راٍع، فقال له عبُد اللِه: َهُلمَّ يا راعي َفَأِصْب من هذه السُّ
عاِب في آثاِر هذه الغنِم وبين  ُه وأنت في هذه الشِّ فقال له عبُد اللِه: في مثِل هذا اليوِم الشديِد َحرُّ

الجباِل ترعى هذه الغنَم وأنت صائٌم!
فقال الراعي: ُأباِدُر أيامَي الخاليَة. 

َفَعِجَب ابُن ُعَمَر وقال: هل لك أن تبيَعنا شاًة من َغَنِمك، َنْجَتِزُرها وَنْطِعُمك من َلْحِمها ما تفطر 
عليه، وُنعطيك ثمَنها، قال: إنَّها ليست لي إنَّها لموالي.

ْئُب ...؟ !  قال: فما عسيَت أن يقوَل لك موالك إن ُقْلَت أكلها الذِّ
فمضى الراعي وهو رافٌع إصَبعُه إلى السماِء وهو يقول فأين اللهُ ؟؟؟

قال: فلم يزل ابُن عمر يقول: قال: الراعي فأين اللهُ فما عدا أن قدم المدينة فبعث إلى َسيِِّده فاشترى منه 
الراِعَي والغنَم فأعتق الراعَي ووهب له الغنَم رحمه الله)1(. 

استخِرْج من القصِة موقفيِن يدالِن على تحقيِق الراعي لمرتبِة اإلحساِن:
اأ- .......................................................................................

ب- .......................................................................................

        تعاَوْن مع مجموعتِك في ِذْكِر مثاليِن على اإلحساِن:
................................................................................................................................................................................................................................................................. - اأ

ب- ...........................................................................................................................................................................................................................................................

3

ن�ساطات

4

)1( انظر كتاب صفة الصفوة البن الجوزي )188/2(

-1 اذكر مراتب الدين الثالث.التقومي
-2 عرف اإلحسان.

-3 اذكر دلياًل على اإلحسان.



»بينام  قال:    ُعَمَر  عن  املشهوُر،  السالُم  عليه  ِجْبيَل  حديُث  ِة  نَّ السُّ من  والدليُل 
الثياِب، شديُد سواِد  � إذ طلع علينا رجٌل شديُد بياِض  نحُن جلوٌس عند النبيِّ 
� فأسنَد  َفِر وال يعرفه منا أحُد، حتى جلس إىل النبيِّ عِر، ال ُيَرى عليه أثُر السَّ الشَّ

يِه عىل َفِخَذيِه. ُرْكبتيه إىل ُرْكبتيه، ووضع َكفَّّ
وقال: يا حممُد أخبين عن اإلسالِم.

قال: أْن تشهَد أن ال إلَه إال اهللُ وأنَّ حممدًا رسوُل اهللِ، وُتِقيَم الصالَة، وُتْؤِتَ الزكاَة، 
جَّ البيَت إن استطعَت إليه سبياًل، قال: صدقَت، قال: فعجبنا  وتصوَم رمضاَن، وحَتُ

ُقه. له يسأُلُه وُيَصدِّ
قال: فأخبين عن اإليامن.

ِه،  قال: أن تؤمَن باهللِ ومالئكتِِه وُكُتبِِه وُرُسِلِه واليوِم اآلِخِر وتؤمَن بالَقَدِر خرِيِه ورَشِّ
قال: َصَدْقَت.

قال: فأخبين عن اإلحساِن.
قال: أن َتْعُبَد اهللَ كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنَّه يراك.

قال: فأخبين عن الساعة، قال: ما املسؤوُل عنها بأعلَم من السائِل.
العاَلَة  الُعراة  احُلفاَة  ترى  ربَّتها، وأن  األمُة  َتِلَد  أن  قال:  أمارهتا،  فأخبين عن  قال: 

ِرعاَء الشاء يتطاولون يف الُبْنياِن.
قال: ثم انطَلَق فلبثُت َمِلّيًا، ثم قال يل: يا ُعَمُر أتدري َمْن السائُل؟ قلُت: اهللُ ورسوُلُه 

ُمكم ِديَنُكم«)1(. أعلُم، قال: فإنه جبيُل أتاكم ُيَعلِّ

الدر�س 
ال�ساد�س

يِن ِة على مراِتِب الدِّ نَّ الدليُل من ال�سُّ

)1( أخرجه مسلم في كتاب اإليمان، باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان برقم 1
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الدر�س 

استخِرْج من الحديِث ما يدلُّ على اآلتي؟
ُب طالِب الِعْلِم: .......................................................................................................................................................... أ- َتَأدُّ

ب- الرسوُل � ال َيْعَلُم الَغيَب: ......................................................................................................................

ن�ساطات
1

شرح الحديث:
في هذا الحديِث جاَء جبريُل عليه السالُم إلى النبيِّ � وأصحابِه وهم جلوٌس عنده، 
َم الصحابَة أموَر دينِِهم، فسأله عن اإلسالِم،  فجاء في صورِة رجٍل يسأُل النبيَّ � لُِيَعلِّ

واإليماِن، واإلحساِن، وعن الساعِة وعالماتِها.
معاني الكلمات:

يِه على َفِخَذي نفِسِه وجلَس  يه على َفِخَذيِه: أي َأنَّ الرجَل الداخَل وضَع َكفَّ وضع َكفَّ
م. على هيئِة المتعلِّ
أماراُتها: عالماُتها.

َدَتها. َتها: تلد اأَلَمُة المملوكُة سيَِّدها أو سيِّ َتِلَد اأَلَمُة ربَّ
اِء: أهُل الباديِة والحاجِة والفقِر،  الُحفاُة الُعراُة العاَلُة ِرعاُء الشَّ

تتسع عليهم الدنيا ويتباهون في البنيان.
َمِلّيًا: وقتًا طوياًل.

ما المسؤوُل عنها بأعلَم ِمن السائِل: أي: كما أنَّك التعلُم وقَت الساعِة فأنا أيضًا ال أعلُم.

ْد  َحدِّ يعلُم،  ال  فيما  يتكلَم  أن  له  ليس  اإلنساَن  أنَّ  يفيُد  ما  الحديِث  في 
ن على ذلك. موقفيِن في الحديِث يدالَّ

ُل: ............................................................................................................................................................................................................... الموِقُف اأَلوَّ
الموِقُف الثَّاني:...............................................................................................................................................................................................................

2

 ، ،
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التقومي

ِم أركاِن اإلسالِم. ِة تعلُّ -1 َبيِّْن كيف يدلُّ هذا الحديُث على أهميَّ
-2 هل النبيُّ � يعلم الغيَب؟ وما الدليُل من هذا الحديِث؟

. يِن اإلسالميِّ ْد من الحديِث دليَل ُكلِّ مرتبٍة من مراتِِب الدِّ -3 َحدِّ



يِن اأن�سطٌة على مراِتِب الدِّ

الدر�س 
ال�سابع

يِن اإلسالميِّ في الشكِل اآلتي: ْص ما درسَتُه عن مراتِِب الدِّ َلخِّ
1

يِن مراتُِب الدِّ

اإلسالُم

وهوأركاُنُه أركاُنُه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ن�ساطات



ِلٌع عليه فتركها. دخل معاٌذ غرفَة والِدِه فرأى نقودًا لكنه تذكَر أنَّ اللهَ ُمطَّ
أ- ما رأُيك في ِفْعِل ُمَعاٍذ؟

ين يمكنك تصنيُف َعَمِل ُمَعاٍذ؟ ب- إلى أيِّ مرتبٍة من مراتِب الدِّ

ن�ساطات
2

3
في حفِظ حديِث  المعلُم  يضُعها  التي  المسابقِة  في  مع زمالئِك  شاِرْك 

ِجْبِريَل عليه السالُم في الدرس السادس.



ِبيِّ � معرفُة النَّ

الدر�س 
الثامن

عبدالمطلبهاشم من قريش هاشم

عبد الله محمد

بِيِّ  َنَسُب النَّ
�

إبراهيم عليه السالم
العرب من ذرية 
إسماعيل عليه 

السالم

قريش من العرب

األصُل الثالُث
 معرفُة نبيِّكم محمدٍ �:

بِن هاشٍم، وهاشٌم من  عبِدالُمطِلِب  ْبِن  عبِداللِه  ْبُن  وهو محمُد 
بِن  إسماعيَل  ِة  يَّ ُذرِّ من  والعرُب  الَعَرِب،  من  وُقَريٌش  ُقَريٍش، 

إبراهيَم الخليِل عليه وعلى نبيِّنا أفضُل الصالِة والسالِم.
وَن سنًة، منها أربعوَن قبل النبوِة، وثالٌث  وله من الُعُمر ثالٌث وِستُّ

وِعشروَن َنبِّيًا رسواًل.
ثِِر(.وَبَلُدُه مكُة، وهاجر إلى المدينِة. ُنبَِّئ )باقرأ(، وُأْرِسَل )بالُمدَّ

َّ



ما  اللهُ،  أحبَّه   � للنبيِّ  محبُتُه  زادت  وكلما   ،� النبيَّ  ُيِحبُّ  المسلُم 
الوسائل التي ُتِعيُن على زيادِة محبِة النبيِّ �؟

- .......................................................................................................................  ب- ........................................................................................................................... اأ
ج- ...................................................................................................................  د- ................................................................................................................................

َمرَّ النبيُّ � بمرحلتين:
المرحلةُ األولى: كان فيها � نبّيًا، وبدأت بنزوِل سورِة.................................................، ونزلت 

عليه وهو في غاِر .................................................... .
المرحلُة الثانيُة: أصبح فيها � نبّيًا رسواًل وبدأت بنزوِل سورةِ ....................................................

4

بِيِّ � المذكور في الدرس؟ َمْن هم األنبياُء عليهم السالُم الذين وردوا في َنَسِب النَّ
................................................................................................................................................................................................................................................................. - اأ
ب- ............................................................................................................................................................................................................................................................

3

2

ن�ساطات

1

التقومي

-1 نسُب نبيِّنا محمد � هو: محمُد بُن ............................................  بن .............................................  بن ............................................. 
-2 إلى أيِّ قبيلٍة ينتسُب النبيُّ �؟

-3 أيُّ السورتيِن نزلت أولًا: )اقرأ( أو )المدثر(؟

ِمنْ عالماِت محبِة النبيِّ � متابعُتُه، أيُّ اآليتيِن ُتْرِشُد إلى ذلك؟
اآليُة اأُلولى: 

.)1(    
اآليُة الثانيُة:              )2(.

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

)1( سورة آل عمران: اآلية 31.
)2( سورة األحزاب: اآلية 40.

ُ



الدر�س 
التا�سع

ِبيُّ �  ِبَ ُبِعَث النَّ

عوِة إلى التوحيِد. ْرِك والدَّ بعثه اللهُ بالنَّذارِة عن الشِّ
والدليُل قوُلُه تعالى: 

ومعنى }       { ُيْنِذُر عن الشرِك ويدعو إلى التوحيِد.
ْمُه بالتوحيِد. }   { أي َعظِّ

ْرِك. ْر أعماَلَك عن الشِّ }   { أي َطهِّ

ْجُز: األصناُم، وَهْجُرها: َتْرُكها والَبَراَءُة منها  }    { الرُّ

وأهِلها.
َأَخَذ على هذا َعْشَر سنيَن يدعو إلى التوحيِد، وبعد الَعْشِر ُعِرَج 
ى في مكة  به إلى السماء وُفِرَضت عليه الصلواُت الَخْمُس، وَصلَّ

ثالَث سنين، وبعدها ُأِمَر بالهجرِة إلى المدينِة.

)1( سورة المدثر: اآليات 7-1.

.)1(



كان َفْرُض التوحيِد قبل َفْرِض الصالِة، فماذا تفهم من ذلك؟
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

وماذا تفهُم من ُكوِن الصالِة تأتي في المرتبِة الثانيِة بعد التوحيِد؟
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

ن�ساطات
1

3

2

أ- ما أعظُم شيٍء كان النبيُّ � يدعو إليه ويأمر به؟
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

ُر منه؟ ب- ما أعظُم شيٍء كان النبيُّ � ينهى عنه وُيَحذِّ
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

أ- ُبِعَث النبيُّ � وُعُمُرُه .......................................................... سنة.
ب-  َبِقَي النبيُّ � في مكَة بعد النبوِة .......................................................... سنة.

ج- هاَجَر النبيُّ � إلى المدينِة وُعُمُرُه .......................................................... سنة.

التقومي

دًا � يأمر بـ ..........................................................، وينهى عن .......................................................... ُه محمَّ -1 أرسَل اللهُ تعالى نبيَّ
. -2 قال تعالى:          َبيِّْن معاني الكلماِت التي تحتها َخطٌّ

-3 أين فرضت الصلوات الخمس؟ وعلى ماذا يدل؟



الِهْج�������َرُة

الدر�س
 العا�سر

ْرِك إلى بلِد اإلسالِم. الِهْجَرُة: االنتقاُل من بلِد الشِّ
رِك إلى بلِد اإلسالِم  ِة من بلِد الشِّ والهجرُة فريضٌة على هذه اأُلمَّ

وهي باقيٌة إلى أن تقوَم الساعَة.
والدليُل قوُلُه تعالى: 

)1(         
وقوُلُه تعالى:               )2(

قال البغويُّ رحمه اللهُ تعالى: »سبُب ُنُزوِل هذه الآيِة في المسلميَن 
الذين بمكَة لم يهاجروا ناداهم اللهُ باْسِم الإيماِن.

ِة قوُلُه �: »لا تنقطُع الهجرُة حتى تنقطَع  نَّ والدليُل على الهجرِة من السُّ
التوبُة، ولا تنقطُع التوبُة حتى َتْطُلَع الشمُس من مغِربِها«)1(.

)1( سورة النساء: الآيات )99-97(.
)2( سورة العنكبوت: الآية )56(.

)3( هو الحسين بن مسعود البغوي عالم في التفسير والحديث والفقه له مؤلفات كثيرة من أشهرها »معالم التنزيل« و»شرح السنة« توفي رحمه الله عام 516هـ.
)4( أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد باب في الهجرة هل انقطعت برقم 2479 وأحمد في المسند 65 برقم 16463.



3
بالتعاوِن مع مجموعتِك: استخرْج فائدتيِن من ِهْجَرِة النبيِّ � وأصحابِِه 
 إلى المدينِة، وَتْرِكهم أهَلُهم وأوطاَنُهم التي ُولِدوا فيها، وتربَّوا فيها، 

وعاشوا فيها فترَة حياتِِهم اأُلوَلى.
................................................................................................................................................................................1-
................................................................................................................................................................................2-

1
ن�ساطات

2

من علامات الساعِة الُكْبَرى:
أن َتْطُلَع الشمُس من مغِربِها، َفَيْعَلَم الناُس أنَّ الساعَة ستقوُم، وحيَنها التنفُع أحًدا توبُتُه إذا 

تاب.

رِك إلى بلِد اإلسالِم .........................................................................................  ُحْكُم الهجرِة من بلِد الشِّ
)واجبة، سنة، مباحة(.

رِك إلى بالِد اإلسالِم؟ لماذا َشَرَع اللهُ الهجرَة من بالِد الشِّ
) ( ألنَّ بقاَء المسلِم في بالِد الشرِك قد يكوُن سببًا في َصدِه عن اإلسالِم.

َق عليه المسلموَن إذا احتاج للصدقِة. )  ( ألجل أن يتصدَّ
ِّ



التقومي

-1 استخِرْج من اآليِة اأُلوَلى الذين التجُب عليهم الِهْجَرُة.
نَِّة؟ -2 ما ُحْكُم الهجرِة؟ مع الدليل من السُّ

-3 مْن أين تكوُن الهجرُة؟
-� ما معنى الهجرة؟

4
� قال: »كان فيمن كان قبَلُكم  اللِه   أن نبيَّ  الُخْدِريِّ  عن أبي سعيٍد 
على  َفُدلَّ  األرِض  أهِل  أْعَلِم  عن  فسأَل  َنْفسًا  وتسعيَن  تسعًة  َقَتَل  رجٌل 
راهٍب، فأتاه فقال: إنَّه قتل تسعًة وتسعيَن َنْفسًا فهل له من توبة؟ فقال: ال، 
ل به مائًة. ثم َسَأَل عن أعلِم أهِل األرِض َفُدلَّ على رجل عالٍِم  َفَقَتله فكمَّ
فقال: إنَّه قتل مائة َنْفٍس فهل له من توبٍة؟ فقال: نعم، وَمْن َيُحوُل بينه وبين 
التوبة؟ انَطِلْق إلى أرِض كذا وكذا فإنَّ بها ُأناسًا يعبدوَن الَلهَ فاعُبِد اللهَ 

معهم وال ترِجْع إلى أرِضك فإنَّها أرُض ُسوٍء«)1(.
حدد من الحديث ما له عالقة بموضوع الدرس.

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

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

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

ن�ساطات

)1( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث األنبياء باب: برقم 3470، ومسلم في كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله برقم 2766 واللفظ له.



الدر�س 
احلادي
ع�سر

نا حممٍد � وُعموُمها َكَماُل ِر�سالِة نبيِّ
والصوِم  الزكاِة  مثل:  اإلسالِم،  شرائِع  ببقيِة  ُأِمَر  بالمدينِة  استَقرَّ  فلما 
والَحجِّ والجهاِد واألذاِن واألمِر بالمعروِف والنهيِّ عن المنكِر وغير 
ي  ُتُوفِّ وبعدها  سنين  َعْشَر  هذا  على  أخَذ  اإلسالِم،  شرائِع  من  ِذلك 
دلَّ  إال  خيٍر  من  ما  ِديُنُه  وهذا  باٍق،  وِديُنُه  عليه  وسالُمُه  اللِه  صلواُت 

رها منه. َة عليه، وما من َشرٍّ إال َحذَّّ اأُلمَّ
ه اللهُ ويرضاه. والخيُر الذي دلَّ عليه: التوحيُد وجميُع ما ُيِحبُّ

ْرُك وجميُع ما يكرهه اللهُ ويأباه. ر منه: الشِّ رُّ الذي َحذَّّ والشَّ
الِجنِّ  الثقليِن  على  طاَعَتُه  اللهُ  وافترض  ًة  كافَّ الناِس  إلى   

ُ
الله بعثه 

واإلنِس، والدليُل قوُلُه تعالى: 
.)1(              

يَن، والدليُل قوُلُه تعالى:  وأكمَل اللهُ به الدِّ
.)2(            

والدليُل على موتِِه � قوُلُه تعالى: 
.)3(       

)1( سورة األعراف: اآلية 158.
)2( سورة المائدة: اآلية 3.

)3( سورة الزمر: اآليات 31-30.



عن ابِن عباٍس  قال: »لما َبَعث النبيُّ � ُمَعاَذ بَن َجَبلٍ إلى نحو أهِل 3
َل ما تدعوهم  اليمِن قال له: إنَّك تقَدم على قوٍم من أهِل الكتاِب؛ فليكن أوَّ
ُدوا اللهَ تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبْرهم أنَّ اللهَ قد فرض عليهم  إلى أن ُيَوحِّ
افترض  اللهَ  أنَّ  فأخبِْرهم  وا  َصلَّ فإذا  وليَلتِهم،  يوِمهم  في  صلواٍت  خمَس 

عليهم زكاًة في أموالِِهم ُتْؤَخُذ من غنيِّهم َفُتَردُّ على فقيِرهم«)1(. 
استخِرْج من هذا الحديِث ما يدل على أهميِة التوحيِد.

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

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

التقومي

-1 لمن ُبِعَث النبيُّ �؟
-2 ما رأُيك في العباراِت التاليِة:

أ- أهمُّ ماجاء به النبيُّ � اإلحساُن للفقراء.
ب- النبيُّ � لم َيُمْت بل رفعه اللُهُ إليه.
ج- التوحيُد أهمُّ مايجُب على المسلِم.

َر منه؟ رُّ الذي َحذََّّ -3 ما الخيُر الذي دل عليه النبيُّ �؟ وما الشَّ

2
شرائِع  بقيِة  قبل  التوحيِد  إلى  عوة  بالدَّ  � النبيَّ  اللِه  َأْمِر  من  تفهُم  ماذا 

اإلسالِم؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

بدأ النبيُّ � الدعوَة بالـ ....................................................................، ثم أمر بـ ..................................................................، مثل: 1ن�ساطات
.............................................................،..........................................................،......................................................... ،.......................................................

)1( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة برقم 1395

ُّ

َّ

ِ



والناُس إذا ماتوا ُيْبعثون، والدليُل قوُلُه تعالى: 
.)1(     

وقوُلُه تعالى: 
.)2(     

ون بأعمالِهم، والدليُل قوُلُه تعالى:  وبعد البعِث محاَسُبون وَمْجِزيُّ

.)3(              
َب بالبعِث َكَفَر، والدليُل قوُلُه تعالى:  ومن َكذَّ

.)4(            

هم حتى األنبياُء عليهم السالُم فال باقي 1 كتب اللهُ عزَّ وجلَّ الموَت على الناس ُكلِّ
إال الله سبحانه وتقدس، قال تعالى: 

.)5(         
الموُت ليس هو النهايَة األبديَة، بل َيْبعث اللهُ الناَس بعد موتِهم ليحاِسَبهم 

على ما عملوا في الدنيا.
َعبِّر بجملٍة من عندك عن معنى البعِث: ....................................................................................................................

ن�ساطات

الدر�س
الثاين
ع�سر

الَبْعُث بعد املوِت

)1( سورة طه: الآية 55.
)2( سورة نوح: الآيات 18-17.

)3( سورة النجم: الآية 31.
)4( سورة التغابن: الآية 7.

)5( سورة الرحمن: الآيتان 27-26.



3�

نرى األرَض يابسًة َجْرَداَء، فإذا أنزَل اللهُ عليها المطَر أحياها؛ فأنبتت 
وأصبحت َخْضَراَء جميلًة، ما العالقُة بين هذا األمِر وبين البعِث بعد 

الموِت؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ارِجْع إلى ُمْصَحِفَك )سورة فصلت: آية 39( واكُتْبها هنا:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

2
ن�ساطات

الدر�س
الثاين
ع�سر
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التقومي

ْرِس على مايلي: -1 اسَتِدلَّ من اآلياِت السابقِة في الدَّ
أ- أنَّ اإلنساَن ُيْقَبُر في األرِض بعد موتِِه.

ب- الكفاُر ينكرون البعَث.
ج- يجزي اللهُ اإلنساَن من ِجْنِس عمِلِه.

-2 ما ُحْكُم من أنكر البعَث بعد الموِت؟



�ُسِل عليهم ال�سالُم مهمُة الرُّ

  الدر�س
  الثالث
ع�سر

قوُلُه  والدليُل  وُمْنِذريَن،  مبشريَن  ُسِل  الرُّ جميَع  اللهُ  وأرسَل 
تعالى: 

.)1(    
�. والدليُل على أنَّ  َلهم نوٌح عليه السالُم وآخُرهم محمٌد  وأوَّ

َلهم نوٌح قوُلُه تعالى:   أوَّ
.)2(    

يأمرهم   � اللهُ إليها رسواًل من نوٍح إلى محمٍد  ٍة بعث  أُمَّ وُكلُّ 
قوُلُه  والدليُل  الطاغوِت،  عبادِة  عن  وينهاهم  وحده  اللِه  بعبادِة 

تعالى: 
.)3(            

وفرض اللهُ على جميِع عبادِه الُكْفَر بالطاغوِت واإليماَن باللِه.

)1( سورة النساء: اآلية 165
)2( سورة النساء: اآلية 163

)3( سورة النحل: اآلية 36
)4( سورة األحزاب: اآلية 40

قال تعالى: 
.)4(         

ْمَته في الدرِس؟ ا تعلَّ على أيِّ شيٍء تدلُّ هذه اآليُة ممَّ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

1
ن�ساطات



قال تعالى: 

.)1(           
َدلَّْت هذه اآليُة الكريمُة على َأنَّ مهمَة جميِع الرسِل واحدٌة، فما هي؟

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

2

التقومي

ُسِل التي أرسلهم اللهُ لها؟ ُة الرُّ -1 ما مهمَّ
-2 امأَلْ الفراَغ فيما يلي:

ُل الرسِل عليهم السالُم هو ..............................................................................، وآِخُرهم هو .................................................................................. أوَّ

ْد ما تعِرُفُه من أسماِء األنبياِء عليهم السالُم. بالتعاون مع مجموَعتَِك: َعدِّ
.................................................... �-...................................................... 3-.................................................... 2- .................................................... 1-
.................................................... 8-...................................................... 7-.................................................... 6- .................................................... 5-

3

ن�ساطات

)1( سورة النحل: اآلية 36



ال�مق�����دم�����ة

ث��انيًا: احلديث



وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة   ، العاملني  رب  هلل  احلمد 
أمجعني، أما بعد:

اهلل صياغة رشح  يّس  اجلديدة،  اخلامس يف طبعته  للصف  احلديث  مقرر  يديك هو  بني  الذي  فالكتاب 
الدرس  الفصل ، تشارك يف تطبيق نشاطات  تتيح لك أن تكون طالبًا فاعاًل داخل  املقرر بطريقة  أحاديث 
متثل  وبعده  ذلك  وقبل  اآلخرين،  ونفع  املادة  إثراء  يف  زمالئك  مع  وتتعاون  حتتاجه،  عام  البحث  وتتوىل 
ـ  يقودك  والذي  باآلخرين  األحاديث يف عبادتك ومعاملتك وعالقتك  التي وردت يف  الرشعية  األحكام 

بإذن اهلل ـ خلريي الدنيا واآلخرة .
وقد روعي يف هذه الطبعة ما ييل :

-1 تنوع العرض للامدة الدراسية، ليسهل الفهم وتتمكن من االستيعاب بأيس طريق.
واملرسخة   ، للفهم  املقربة  والوسائل  موضوع،  لكل  املناسبة  األشكال  خالل  من  املعلومة  تقريب   2-

للمعاين املراد منك إدراكها.
-3 مشاركتك يف تطبيق الدرس والبحث عن املعلومة واستنباطها من خالل:

أ- النشاطات التي تضمنها كل درس، وهي تتيح لك الفرصة يف احلوار واملناقشة وإبداء 
الرأي، وإثراء الدرس باملعلومات املفيدة.  

ب- التعرف عىل مصادر التعلم املختلفة، التي يمكن التوصل من خالهلا إىل املعلومة وهي كثرية متنوعة 
الكتب والدوريات  التعلم املختلفة من  الذين أدركوا أحكامه ومراميه ، ووسائط  العلم  ، وتتمثل يف أهل 
وأقراص احلاسب اآليل  والشبكة العنكبوتية والبحث من خالهلا، وهي حتتاج منك أن تكون طالبًا نشيطًا 

فاعاًل، وربام احتاج بعضها أن تستعد هلا قبل الدرس بوقت كاف.
ج- التقويم : آخر حمطة لك يف كل موضوع يف هذا الكتاب، وقيمة هذه الفقرة ؛ هي 
أن تتأكد أنك فهمت األحكام التي درستها، وأصبحت قادرًا عىل تطبيقها وإيصاهلا 
إىل اآلخرين، وقبل أن تودع هذه املقدمة نشري إىل أن بعض األسئلة بطبيعتها ليس هلا 
إجابة صحيحة واحدة، وبعضها فيه مساحة للرأي والتفكري  ، فال ترتدد يف اإلجابة 

عليها؛ فاملجال فيه واسع ، والقصد من إيرادها تنمية مهارات التعلم والتفكري ، وتقوية الثقة بالنفس للتعبري 
عن الفكرة ، ولذا فمن املهم عند شعورك بمواجهة أي صعوبة يف سؤال أو نشاط ما أال ترتدد يف استشارة 

معلمك .
كام أن هناك بعض املعلومات اإلثرائية يف هناية بعض الدروس اهلدف منها تدعيم املوضوع وتقديم معلومة 

بطريقة أخرى هلا عالقة باملوضوع أو بجزء منه فال ترتدد يف االستفادة منها.
نسأل اهلل العيل القدير أن تكون الشاب الذي ينشأ يف طاعة اهلل ، مؤمنًا نافعًا لنفسك وجمتمعك وأمتك.

واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة   ، العاملني  رب  هلل   

اهلل صياغة رشح  يّس  اجلديدة،  اخلامس يف طبعته  للصف  احلديث  مقرر  يديك هو  بني 
الدرس  الفصل ، تشارك يف تطبيق نشاطات   داخل 
متثل  وبعده  ذلك  وقبل  اآلخرين،  ونفع 
ـ  يقودك  والذي  باآلخرين  األحاديث يف عبادتك ومعاملتك وعالقتك  يف 
متثل  وبعده  ذلك  وقبل  اآلخرين،  ونفع 
ـ  يقودك  والذي  باآلخرين  األحاديث يف عبادتك ومعاملتك وعالقتك  يف 
متثل  وبعده  ذلك  وقبل  اآلخرين،  ونفع 

وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة   ، العاملني  رب  هلل   

الفه����������ر�س



الذنوب  هــي 
يص  ملعا ا و
مثل:  العظيمة، 
الغيبة، النميمة. 

اإر�سادات يف مو�سوِع احلديِث

)1(   أخرجه البخاري في كتاب األدب، باب ال يسب الرجل والديه برقم 5973، وأخرجه مسلم في كتاب اإليمان،باب بيان الكبائر وأكبرها برقم 146 واللفظ له.

حترمي �سبِّ الوالدْين

بُّ  السَّ الشتم:   
يتكلم  أن  وهو 
بام  اإلنسان  يف 
يعيبه أو يؤذيه.

عن عبِد اهللِ بِن َعْمرِو بِن 
العاِص ريَض اهللُ عنهام قال: قال رسوُل 

ُجِل والَِديِه، قالوا: يا  اهلل �:»ِمن الكبائِر َشْتُم الرَّ
رسوَل اللِه، وهل يشُتُم الرجُل والديِه؟ قال: نعم، 

ُه  َيُسبُّ أبا الرجلِ َفَيُسبُّ أباه وَيُسبُّ ُأمَّ
ُه«)1(. فيسبُّ أُمَّ

-1 الذنوُب والمعاصي درجاٌت متفاوتٌة، فمنها الذنوُب الكبيرُة، ومنها الذنوُب الصغيرُة.
عُن من األمور المحرمِة الموقعِة في اإلثِم. بُّ والشتُم واللَّ -2 السَّ

-3 أن َسبَّ الوالديِن عقوٌق ُيْخَشى أن ُيْحَرَم فاِعُله الجنَة.
ِب في ذلك. -4 من الذنوبِ الكبيرِة َسبُّ الوالديِن وشتُمُهما مباشرًة أو بالتسبُّ

الصوِت  ورفِع  والشتِم  بِّ  كالسَّ بالقوِل:  ذلك  كان  سواًء  الوالديِن،  ُعُقوِق  تحريُم   5-
ْرِب وعدِم تنفيِذ أمِرهما.  عليهما، أو كان بالفعل: كالضَّ

-6 يجُب على المسِلِم أن يحفَظ لساَنُه عن ُكلِّ لفٍظ سّيٍء وقبيٍح.
هما مباشرًة. ُب في شتِم الوالديِن من الذنوِب الكبيرِة،فكيف بمن يسبُّ -7 إذا كان التسبُّ

-8 سالمُة الصحابِة              من َسبِّ الوالديِن، حيث استغربوا أن يقَع الرجُل في َسبِّ والديِه مباشرًة.

التعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراوي
عبُداهللِ ْبُن عمرِو ْبِن الَعاصِ الُقَرِشُّ        ، هو وأبوه صحابيان.    

عابًدا  عاملًا  كان  الصحابةِ،  ِصَغاِر  وُيَعدُّ من  أبيه،  قبل  أسلم                     
اِظ احلديِث النبويِّ امُلْكثِريَن من  ياِم وِقراَءة القرآِن الكريمِ، وهو من ُحفَّ كثرَي الصِّ

.� روايِتِه، ألنه كان عارًفا بالكتابة وَيْكُتُب ما يسمعه من النبيِّ
         ُتويف سنة )65 هـ(.

وي أبيه،  قبل  أسلم  من صفاته وأخباره :                  

ِ
وفاته :         ُت

اسمه ونسبه:  



َك بوالديَك تقوُم به بعد رجوِعَك إىل منزلَِك  اخرت عماًل يعبِّ عن بِرِّ
هذا اليوِم بمشيئِة اهللِ تعاىل. 

ن�س�����اط

قال اهللُ تعاىل: }
 

 }                  

اَه الوالديِن: منِي ُتَ  أ- استخِرْج من اآليتنِي عملنِي حمرَّ

اه الوالديِن: ب - استخِرْج من اآليتنِي عملنِي واجبنِي ُتَ

1-
2-

1-
2-

ِد الكالِم احلسن أو القبيح. ما أَثُر األصدقاِء يف تعوُّ
 

1

2

3



ْل ثالثًا منها. 1 قد ترى أو تسمُع ُصَورًا من ُعُقوِق الوالديِن، َسجِّ
2 بيِّن معنى قوِل الرسوِل �: )َيُسبُّ أبا الرجِل فيُسبُّ أباُه(.

3 اذكر ما يقابل الكلماِت التاليَة:
بُّالكلمُة الكبائُرالعقوُقالسَّ

ها ِضدُّ

ِ الرجِل إذا كان لن َيُسبَّ والدي؟ 4 ما ُحْكُم َسبَّ
5 لخص ما تعرفه عن راوي الحديث رضي الله عنه؟

التقومي

بالتعاوِن مع جمموعتِك اذكر ُصَورًا من بِرِّ الوالديِن وُأْخَرى ُتقابُِلها.
 

الُعُقوُقالِبُّ

4



�3

عن ابِن مسعوٍد  قال: 
ْدِق، قال رسول اهلل � : »عليكم بالصِّ

، وإن البِرَّ يهدي إلى  ْدَق يهدي إلى البِرِّ فإن الصِّ
ْدَق حتى  ى الصِّ الجنِة، وما يزاُل الرجُل َيْصُدُق ويتحرَّ

يقًا، وإياكم والَكِذَب، فإنَّ الَكِذَب يهدي  ُيْكَتَب عند الله ِصدِّ
اِر، وما يزاُل  إلى الُفُجوِر وإنَّ الُفُجوَر يهدي إلى النَّ
ى الَكِذَب حتى ُيْكَتَب عند  الرجُل يكذُب ويتحرَّ

ابًا«)1(. اللِه َكذَّ

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

البر والصلة  الكذب برقم 6094، ومسلم في كتاب  الله وكونوا مع الصادقين(وما ينهى عن  اتقوا  آمنوا  الذين  أيها  الله تعالى )يا  البخاري في كتاب األدب، باب قول  )1(  أخرجه 
واآلداب،باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله برقم 105 واللفظ له.

التعريف بالراوي

. ُّعبُداهللِ بُن مسعوٍد اهُلَذيِل    
         كان من السابقنَي إىل اإلسالِم، وهو أوُل من جهر بالقرآِن الكريِم 
بمكَة، وهاجَر اهلجرتنِي إىل احلبشِة ثم إىل املدينِة،أوىص النبيُّ � أن ُيْؤَخَذ عنه 

القرآُن، توىلَّ تعليَم النَّاِس يف الكوفِة، ثم جعله عثامن أمرًيا عليها.
تويف سنَة )32 هـ ( يف املدينِة النبوية.  

 اقترح ُعنوانًا لموضوِع الحديِث واكُتْبُه في الحقِل المناسِب.

من صفاته وأخباره :         كان من السابقني       كان من السابقني

وفاته:

اسمه ونسبه:  



اإر�ساداٌت يف مو�سوِع احلديِث
-1 َحثَّ الرسول � على الصدِق، ألنه من األسباِب الموصلِة إلى الخيِر والفضيلِة، 

ر من الكذِب، ألنه من األسباِب الموصلِة إلى الشرِّ والرذيلةِ. وَحذَّ
ي به ِصْدُقُه  -2 المسلُم الصادُق في قولِِه وفعِلِه محبوٌب عند اللِه، وعند الناِس ويؤدِّ

إلى الجنِة.
-3 الكاذُب في فعِله وقولِه ُمْبَغٌض عند اللِه وعند النَّاِس ويؤدي به ِفْعُله إلى الناِر.

قونه فيما يقوُل، والكاذُب ال يقبُل الناُس منه الحّقًا  -4 الصادُق يثُق به الناُس ويصدِّ
وال باطاًل.

أنواُع القوِل

ْدُق الصِّ

الصدق هيدي إىل الب

الب هيدي إىل

اجلنة

 النتيجة: ُيكتب عند اهلل صديقًا

الَكِذُب

 الكذب هيدي إىل الفجور

الفجور هيدي إىل 

النار

 النتيجة: ُيكتب عند اهلل كذابًا



يف املجموعِة التاليِة كلمٌة خمالفٌة، استخِرْجها مع بياِن وجِه املخالفِة:
 

)العمُل الصالُح طريٌق إىل عمٍل صالحٍ آخَر (
   أ- ما الدليُل عىل هذا الكالِم من احلديِث؟ 

ب- اكُتْب ِضدَّ هذه اجلملِة.   

وجه املخالفةالكلمة املخالفةاملجموعة

الفجور،الغدر، الب.

الكرم،الشجاعة،النفاق.

هذِه  عالقَة  ل  َسجِّ  ،)2(} قال اهللُ تعاىل: }         
اآليِة بموضوِع احلديِث:

َضْع الكلمَة يف املكاِن املناسِب:
)كذب - خان - غدر - فجر(. 

� : »أربٌع من ُكنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه  قال النبيُّ
خصلٌة منهنَّ كانت فيه خصلةٌ من النفاِق حتى َيَدَعها:

ث..........،  وإذا عاهد........... إذا اؤمتن ...........، وإذا َحدَّ
وإذا خاصم......... «)1(.

ن�س�����اط

1

2

3

4

)1(  أخرجه البخاري في كتاب اإليمان باب عالمات المنافق برقم 34
)2(  سورة ق اآلية 18



1 لماذا ال ُيِحبُّ الناُس الكاذَب؟
في  ُذِكَر  ما  غيَر  المسلِم  ِصَفاِت  من  أربعًا  اذكر  معك،  َمرَّ  ما  ِخالِل  ِمْن   2

الحديِث. 
ْح ذلك.  3 هل هناك َكِذٌب في الَعَمِل؟ وضِّ

 .  4 ما صفات وأخبار عبدالله بن مسعود

التقومي

ُم بتشكيِل جمموعتنِي: يقوُم املعلِّ
 

املجموعُة الثانيُة
تكتُب اآلثاَر السيئَة للكذِب 

 املجموعُة األوىل
دِق تكتُب اآلثاَر احلسنَة للصِّ

5



�7

  عــــن أبـــي هريــرَة
أنَّ رسوَل اهللِ � قال: »أتدروَن ما الِغيبُة؟ 

 ورسوُلُه أعلُم، قال: ِذْكُرَك أخاَك بما َيْكَرُه.
ُ
قالوا: الله

قيل: أفرأيَت إن كان في أخي ما أقوُل؟
قال: إْن كان فيه ما تقوُل فقد اْغَتْبَتُه،وإْن لم يكن فيه 

ُه«)1(. فقد َبَهتَّ

حت��رمُي الِغْيَب���ِة

)1(   أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب،باب تحريم الغيبة برقم 70.

عليه  افرتيت 
وظلمته.

� )1(   أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب،باب تحريم الغيبة برقم  أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب،باب تحريم الغيبة برقم 70

اإر�ساداٌت يف مو�سوِع احلديِث
-1 وجوُب احتراِم أعراِض المسلميَن.

-2 على المسلِم أن يبتعَد عن ذكر عيوِب المسلميَن ولو كانت فيهم. 
تجلُب  ألنها  الذميمِة؛  األخالِق  من  وغيُرهما  والُبهتاُن  الِغيبُة  َمْت  ُحرِّ  3-

الِحْقُد والكراهيَة بين المسلميَن.
-4 وجوُب حفِظ اللِّساِن وَتْرِك الكالِم فيما ال فائدَة فيه.

ساِن المعنويِة.  -5 الِغيبُة والنميمُة من أشدِّ أمراِض اللِّ

التعريف بالراوي

. ُّْوِسي ْحَمِن بُن َصْخٍر الدَّ      أبو هريرَة، عبُدالرَّ
           َأْسَلَم في العاِم الذي ُفتَِحْت فيه خيبُر سنة )7( من الهجرِة، اَلَزَم 

رسوَل الله � مالزمًة شديدة، وهو أكثُر الصحابة روايًة للحديث.
 . ) ُتوفي سنة )57 هـ    

           أ
َ

من صفاته وأخباره:

وفاته :

اسمه ونسبه :  



ن�س�����اط

ر  يف كتاِب اهللِ تعاىل آيٌة تدلُّ عىل حتريِم الِغيبِة مع تشبيِهها بمثاٍل ُيَنفِّ
ِفْعِلها. برتتيبك هلذه احلروِف تستطيع تسجيَل اسِم السورِة ثم         من 

ف عىل بقيِة إجاباِت النشاِط: التعرُّ

ج ا ح ت ر ال

اسُم السورِة: 
اآليُة ورقُمها:

ُه به: املشبَّ
الفائدُة من املثاِل:

بيَّن النبيُّ � معنى الِغيبِة في هذا الحديِث، فما هي؟ 1

2

قاِرْن بني الِغيبِة والُبهتاِن من حيُث:

جوانُِب االختالِفجوانُِب االتفاِق

3



ما رأُيك يف وجوِد الِغيبِة عند الناِس؟
   

بالتعاُوِن مع جمموعتِك اقرتح ثالَث وسائَل حلفِظ اللِّساِن من الِغيبِة:

كثرية جًدا كثرية نادرة

1 اختر اإلجابَة الصحيحَة.
 الِغيبُة هي:

 الكذُب على اآلخريَن واالستهزاُء بهم.
 ِذْكُر المسِلِم وهو غائٌب بما يكره.

 ِذْكُر الُمسِلِم لإلفساِد بينه وبين الناِس. 

2 اذُكْر ثالثًة من أضراِر الِغيبِة.
3 لماذا ال يجوُز للمسِلم ِذْكُر ُعُيوِب اآلخريَن؟ 

4 من راوي الحديث؟ ومتى توفي؟ 

التقومي

4

5

عالج الغيبة



اكُتْب معلومتيِن تعرفهما عن والِد راويِة 
: الحديِث

 -1
 -2

 عن عائشَة ريَض اهللُ 
عنها: »أنَّ النبيَّ �كان إذا أوى إلى فراِشه 

يِه ثم َنَفَث فيهما فقرأ فيهما)قل  ُكلَّ ليلٍة َجَمَع َكفَّ
هو الله أحد( و)قل أعوذ بربِّ الفلق( و)قل أعوذ بربِّ 
الناس(، ثم َيْمَسُح بهما ما استطاع من جسِده، يبدأ بهما 

على رأِسه ووجِهه وما أقبل من جسِده يفعُل ذلك 
ثالَث مراٍت«)1(

هتيأ للنوم.

ذتنِي ُل �سورِة االإِْخال�ِس واملَُعوِّ َف�سْ

نفخ  النفث: 
خفيف.

لتجئ  أ
وأعتصم باهلل.

التعريف بالراوية

ُاكُتباكتباكُتْب معلومتيِن تعرفهما عن والِد راويِة
: الحديِث

 -1
-2

)1( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات برقم 5017 ، ومسلم في كتاب السالم، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث برقم 2192.

-                  الصحابيُة اجلليلُة ُأمُّ املؤمننَي عائشُة 
بنُت أيب بكٍر الصديِق ريَض اهللُ عنهام.

 ،� الرسوِل  ــُة  زوج             -
من  كثريًا  روت  وِفْقِهها،  بعلِمها  اشتهرت 

األحاديِث.
-       توفيت سنة )57( هـ.

الصبح.

ما  واألذكار  العباداِت  من  له  اهللُ  َيسَّ  وقد  لألذى  ٌض  وُمَعرَّ ضعيٌف  النائُم 
، ومن ذلك ما ورد يف احلديِث التايل:- حتفظه من الرشِّ

ِ  أيب بكٍر
زوج            

بعلم اشتهرت 
صفاهتا وأخبارها:

ِ
     توفيت سنة )

ِ
     توفيت سنة )

ِ
وفاهتا:

-                  الصحابية
ُ أيب بكر

اسمها:



اإر�ساداٌت يف مو�سوِع احلديِث
َوَر الثالَث، وَيْنُفَث في يديه، ويمسَح  ُة عند النوِم، أن يقرَأ المسلُم السُّ نَّ -1 السُّ

بهما ما استطاع من جسِده ثالَث مراٍت كما فعَل النبيُّ �.
-2 ُيَسنُّ أن يقرَأ المسلُم عند النوِم آيَة الُكْرِسيِّ فإنَّ من قرأها يحفظه اللهُ وال 

يقرُبه شيطاٌن حتى ُيْصبَِح.
-3 ِمْن رحمِة اللِه بعباِده َأْن شرع لهم هذه األذكاَر عند النوِم.

َلِة باللِه تعالى في ُكلِّ أحوالِِه. -4 على المسلِم أن يكون قويَّ الصِّ
-5 ُيَسنُّ للمسلِم أن ُيَحاِفَظ على هِذه األذكاِر ألجل حصوِل األجِر من اللِه 

تعالى وِحْفِظ اللِه له.
ْغرى، فإذا استيقَظ المسلُم َفْليحمِد اللهَ بعد استيقاِظِه  -6 النَّوُم هو الموَتُة الصُّ

ُشوُر«.  قائاًل: »الحمُد اللِه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النُّ

ن�س�����اط

احَلْقِل  يف  لها  َسجِّ هبا،  ى  ُتَسمَّ ٌة  خاصَّ أسامُء  هلا  الثالُث  َوُر  السُّ هذه 
التايل: 

ورُة السبُباالسُم اخلاصُّالسُّ

قل هو اهلل أحد

قل أعوذ برب الفلق 

قل أعوذ برب الناس

1



للنِوم ُسَنٌن ُأْخَرى غرُي ما ُذِكَر يف احلديِث، اذكر اثنتنِي منها. 

1-
2-

اِفُظ املسلُم عىل األذكاِر.  بالتعاوِن مع جمموعتِك َعلِّل: ملاذا ُيَ
 1-

2-
3-

2

3



1 اختر اإلجابَة الصحيحَة:
أـ سورة )قل هو الله أحد( تعدل: 

       ُرُبَع القرآِن  ُثُلَث القرآِن   نِْصَف القرآِن.
َوِر الثالِث عند:  ب- تستحبُّ قراءُة هذه السُّ

     اأَلْكِل   ُدُخوِل المنزِل   بعد ُكلِّ صالٍة.

َنِن التي ُتفعُل قبَل النَّوِم. ْد ثالثًا من السُّ 2 َعدِّ

ْد ثالثًا منها. 3 للنَّوِم فوائُِد للِجْسِم َعدِّ

4 من راوية الحديث وما صفاتها وأخبارها رضي الله عنها وعن أبيها.

التقومي



 قال:كان  عن أنسٍ
 النبيُّ � إذا دخل اخلالء قال:»اللُهمَّ 
إنِّي أعوُذ بك من الُخُبث والخبائِث« )1(.

� كان  وعن عائشة ريض اهلل عنها أن النبيَّ
إذا خرج من اخلالء قال:»ُغْفراَنك«)2(.

ذكوُر الشياطنِي.

ِمْن اآداِب ق�ساِء احلاجِة

إذا أراد الدخوَل.

قضاِء  مــكــاُن 
احلاجِة.

)1(  أخرجه البخاري في كتاب الوضوء،باب ما يقول عند الخالء برقم 142، ومسلم في كتاب الحيض،باب ما يقول إذا أراد دخول الخالء برقم 122.
)2(  أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة،باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخالء برقم 30، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما يقول إذا خرج من الخالء برقم 7 وقال:حديث حسن 

غريب.

التعريف بالراوي
. ُّهو أنُس بُن مالٍك األنصاري   

ُمْنُذ أن كان  � َعرْشَ سنني  من فقهاِء الصحابِة وعلامئِهم، َخَدَم رسوَل اهللِ     
عمره َعرْشَ سنني، دعا له الرسوُل � بطوِل الُعُمِر وكثرِة الولِد وبركِة املاِل فام مات إال وقد رأى 

يتِِه، وعمُره )103( سنني وكان آِخَر من مات من الصحابِة بالبرصِة. )100( من ُذرِّ
   تويف سنة )93هـ(.

 إناُث الشياطنِي.

أسَأُلك املغفرُة.

رشعمره عرشعمره َعرش سنني، دعا له الرسول
   

َ سنني، دعا له الرسول ْ َ
من صفاته وأخباره :   

وفاته :

اسمه ونسبه:  

التعريف بالراويةالتعريف بالراويةالتعريف بالراويةالتعريف بالراويةالتعريف بالراويةالتعريف بالراويةالتعريف بالراويةالتعريف بالراويةالتعريف بالراويةالتعريف بالراوية
ت بك ترجمٌة لهذه الراوية ِمْن َقْبل، أكُتب ما تعرفه عنها؟ َمرَّ

.                          
.                 
.                

 صفاهتا وأخبارها:            
اسمها:  

وفاهتا:            



اإر�ساداٌت يف مو�سوِع احلديِث
َمها ويطبَِّقها. -1 لقضاِء الحاجِة آداٌب ُيَسنُّ للمسلِم أن يتعلَّ

الُخُبِث  من  بك  أعوُذ  إنِّي  »اللُهمَّ  يقوَل:  أن  الخالِء  دخوِل  عند  ُيَسنُّ   2-
والخبائِث«)1(، وُيَسنُّ عند الخروِج قوُل: »ُغْفَراَنك«.

-3 على المسِلِم أن يحِرَص على األذكاِر الشرعيِة فإنَّها تحفُظه بإذِن اللِه من 
الشياطيِن.

-4 ال يجوُز للمسِلمِ أْن يتكلم أو َيْذُكَر اللهَ في مكاِن قضاِء الحاجِة، فاللهُ 
ُه ِذْكُرُه عن هذه األماكن. سبحاَنُه وتعالى ُينزَّ

-5 ال يجوز استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة.

)1( أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله عزوجل برقم 6407.

 يسن الخروج من الخالء بالرجل ..........يسن الدخول إلى الخالء بالرجل ..........

ن�س�����اط

يكمل الطالب الفراغ:1



بالتعاوِن مع زميِلك اكُتْب اآلداَب العمليَة أثناَء قضاِء احلاجِة:

1-
2-
3-

يراِجُعها  اخلالِء،  وأذكاِر  بآداِب  الفتاٍت  الطالُب  ُيِعدُّ  مجاِعيٍّ  بُِجْهدٍ 
ُم وتوضع عىل دوراِت املياِه يف املدرسة.  املعلِّ

اذكر بعَض األمثلِة ألموٍر ُيستعاُذ منها:

1-
2-
3-

3

4

5

ن�س�����اط

ا  وأماِكَن  احلامماِت  الشياطنِي  أماكِن  من  أنَّ  احلديِث  من  نستنتُج 
ْح ذلك: لقاُذوراِت َوضِّ

2



1 بَم اشتهرت عائشُة رضَي اللهُ عنها؟ 

2 لَم ال يجوُز ِذْكُر اللِه تعالى في مكاِن قضاِء الحاجِة؟

ِق باللِه تعالى وااللتجاِء إليه، كيف تستفيُد  3 َيْجُدُر بالمسِلم أن يكوَن دائَِم التعلُّ
ذلك من الحديِث؟

  4 ما دعاء الرسول � ألنس بن مالك

التقومي



  عن أيب هريرَة 
عن رسوِل اهللِ � قال:»إذا َعَطَس 

أحُدكم فليقل: الحمُد للِه، وليقل له 
أخوُه أو صاِحُبه: َيْرَحُمَك اللهُ، فإذا قال 
له: يرحمك اللهُ، فليقل: َيْهِديُكُم اللهُ 

وُيْصِلُح باَلُكم« )1(.

من اآداِب الُعَطا�ِس

اإر�ساداٌت يف مو�سوِع احلديِث
-1 من مزايا ديِن اإلسالِم َأْن شرع االرتباَط بِِذْكِر اللِه في جميِع األحواِل، ومنها الُعَطاُس.

ِة للعاطِس أن يحمَد اللهَ تعالى بعد ُعَطاِسِه فيقول: )الحمُد لله(. -2 من الُسنَّ
-3 إذا َسِمَع المسِلُم َمْن يعطُس ثم َحِمَد اللهَ فيجُب تشميُته والدعاُء له بالرحمِة فيقول: )يرحمك اللهُ(.

ِة للعاطِس إذا سمع من قال له: يرحمك اللهُ َأْن يقول: )َيْهِديُكُم اللهُ وُيْصِلُح  -4 من الُسنَّ
باَلُكم(.

ْرُه بذلك، ألنَّه من األمِر بالمعروِف والخيِر. -5 إذا َعَطَس زميُلك ولم َيْحَمِد اللهَ َفَذكِّ
-6 حثَّ اإلسالُم على هذه األدعيِة لما لها من إيجاِد المحبِة بين المسلميَن.

)1( أخرجه البخاري في كتاب األدب باب إذا عطس كيف يشمت رقم 6224،وأبو داود في السنن،باب ما جاء في تشميت العاطس رقم 5033.

التعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراوي
ت بك ترجمٌة لهذا الراوي ِمْن َقْبل، أكُتب ما تعرفه عنه؟ َمرَّ

.                          
.                 
.                

من صفاته وأخباره:            
اسمه ونسبه :  

وفاته:            



ن�س�����اط

َأْختاُر من التالي المناسَب: 
عندما َأْعِطُس:

أ- َأْعِطُس يف وجِه اآلخريَن.
ب- َأْخِفُض صويت بالُعطاِس.

جـ- َأْرَفُع صويت بالُعطاِس.

ْل اإلجابَة الباقية: ِم َسجِّ بالرجوِع إلى مصادِر التعلُّ
قال النبيُّ �:»إن اهلَل يبُّ العطاَس ويكرُه التثاُؤَب«)1(. 

1ـ َأَحبَّ اهللُ الُعطاَس ملا فيه من ِذْكِر اهللِ سبحانه وتعاىل.
2ـ َكِرَه اهللُ التثاُؤَب ملا فيه من:

)يستحبُّ للمسلِم أن ُيكاِفَئ من أحسن إليه ويدُعَو له(
كيف تستدلُّ عىل هذِه العبارِة من احلديِث؟

)1( أخرجه البخاري في كتاب األدب باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب برقم 6223.

2

3

1



1 اختر اإلجابَة الصحيحَة:
 ـ من فوائِِد تشميِت العاطِس: 

1  حصولُ الصحِة والعافيِة. 
2  التعرُف على اآلخرين.

3  نشر المحبة واأللفة. 

2 ما ُحْكُم تشميِت العاطِس؟ 

3 لماذا نحمُد اللهَ بعد الُعَطاِس؟

راوي  عن  تعرفه  ما  لخص   4
. الحديث

لماذا يعطس اإلنسان؟

العطاس هو إطالق الهواء دفعة واحدة عبر األنف 
األنف  إلى  الداخلة  والجراثيم  الغبار  لطرد  والفم 
يعرف  رقيٌق  جلد  األنف  داخل  وفي  التنفس،  وجهاز 
إليه  ينزل  أو  الغبار  ه  يمسُّ عندما  المخاطي،  بالغشاء 
سائل من الرأس ُيحدث إزعاجًا حادًا فيه، هذا اإلزعاج 
هو المسبِّب للعطاس، ولما كان العطاس مظّنة لخروج 
كثير من المكروبات والجراثيم ُطِلب من العاطس أال 
العطاس،  أثناء  وفمه  أنفه  من  يخرج  بما  الناس  يؤذي 
هذه  على  الله  يحمد  أن  للعاطس  اُستِحبَّ  ولهذا 

النعمة.

معلوماٌت اإثرائيٌة:

التقومي



61

اإر�ساداٌت يف مو�سوِعٍ احلديِث
-1 دلَّ احلديُث عىل ِحْرِص الصحابِة ريَض اهللُ عنهم عىل وصايا الرسوِل �.

ه. ه ليوقَع املسِلَم فيام َيُضُّ -2 الَغَضُب أمٌر ِفْطِريٌّ عند وجوِد سببِه، والشيطاُن يستِغلُّ
-3 عىل املسِلِم أن يتجنََّب األسباَب اجلالبَة للغضِب لئالَّ يقَع فيه.

فإذا  هبا،  يتصَف  أن  املسلِم  عىل  التي  احلميدِة  الصفاتِ  من  الصدِر  وسَعُة  والتأينِّ  احِلْلُم   4-
غضب فعليه أن يكتَم غضَبُه، وقد ورد احلثُّ عىل ذلك يف قولِه تعاىل:}                          { 

-5 يرشُع ملن َغِضَب أن يفعَل التايل:
أـ االستعاذةُ من الشيطاِن الرجيِم. 

ب- ِذْكُر اهللِ عز وجل. 
جـ- الُوُضوُء.

د- تغيرُي احلالِة التي هو عليها. 

 عن أيب هريرَة  أن رجاًل 
قال للنبيِّ �: أوصني، قال: »ال تغَضْب 

َد مرارًا قال:ال تغَضْب« )1(. فردَّ

)1(  أخرجه البخاري في كتاب األدب،باب الحذر من الغضب رقم 6116.
)2(  سورة آل عمران اآلية 134.

ْلُه في موِضِعه.  اقترح ُعنوانًا مناسبًا لموضوِع الحديِث وَسجِّ

احلديث ال�سابع ع�سر

)2(

التعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراوي
ت بك ترجمٌة لهذا الراوي ِمْن َقْبل، اكُتب ما تعرفه عنه؟ َمرَّ

.                          
.                 
.                

من صفاته وأخباره:            
اسمه ونسبه :  

وفاته:            
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كيف تترصُف يف احلاالِت التاليِة:
 

فاحلالة الترصُّ

َسِخَر منك صديُقك. 

زميُلك يلعُب يف الصالِة. 
الذي بجواِرك يف املقعِد َأْتَلَف أدواتِك 

املدرسيِة

برجوعك إىل كتاِب اهللِ تعاىل:
 ـ اكتب اآلية رقم )134( من سورة آل عمران. 

ـ واآلية رقم 37من سورة الشورى.

ـ بنيِّ عالقَتُهام بموضوِع احلديِث:

1

2



ينقسُم التالميُذ إىل جمموعتنِي: جمموعٍة تذكُر فوائَِد احِلْلِم، واألخرى 
ُد مضارَّ الَغَضِب:  ُتَعدِّ

َمَضارُّ الغضبِفوائُِد احِلْلِم

يف املجموعِة التاليِة من الكلامِت كلمٌة ال تنتمي إىل املجموعِة، بيِّنها 
مع ِذْكِر السبِب: 

السببال تنتميالكلامت

احِلْقُد، احَلَسُد، الَعْفُو

االنتقاُم، احِلْلُم، املساحمُة

3

4



1 اختر اإلجابَة الصحيحَة:
 من نتائِج الغضِب:

ْبَر. ُم الصَّ ْحناَء  ُيَعلِّ ُد البغضاَء   يزيُل الشَّ      ُيولِّ
ُد العالقاِت.      يوطِّ

َر النبيُّ � هذه الوصيَة على الصحابِيِّ ؟ 2 لماذا َكرَّ

3 متى يغضُب المسلُم؟ ومتى ال يغضُب؟

. 4 بين أبرز الصفات التي تميز بها راوي الحديث

التقومي



65 )1(  أخرجه مسلم في كتاب اإليمان،باب تحريم الِكبر وبيانه رقم 147.

اإر�سادات يف مو�سوع احلديث
، وهو عدُم َقبوِل احلقِّ واحتقاُر الناِس. َم اإلسالُم الِكْبَ -1 َحرَّ

-2 اإلسالُم ِديُن النظافِة فعىل املسلِم أن يكوَن نظيفًا يف ثوبِه وبدنِه.
-3 كام يرُص املسلُم عىل نظافِة ظاهِره، فعليه أن يعتنَي بنظافِة قلبِه من 

ُكلِّ ِحْقٍد وَحَسٍد وُسْخِريٍة باآلخرين.
-4 عىل املسلم أن يرتَم الكبرَي ويعِطَف عىل الصغرِي.

ُه من الِكْبِ. ، ألن َردَّ -5 جيُب عىل املسلِم قبوُل احلقِّ

ْلُه في موِضِعه.  اقترح ُعنوانًا مناسبًا لموضوِع الحديِث وَسجِّ

 عن عبِد اهللِ بِن مسعوٍد 
 قال: قال رسول اهللِ �: »ال يدخلُ 

ٍة من ِكْبر( قال  الجنَة َمْن كان في قلبِه مثقالُ ذرَّ
رجٌل: إن الرجَل ُيِحبُّ أن يكوَن ثوُبُه حسنًا وَنْعُله 
حسنًة، قال � : »إنَّ اللهَ جميٌل ُيِحبُّ الَجَماَل، 

الِكْبُر َبَطُر الَحقِّ وَغْمُط النَّاِس« )1(.
احتقار الناس.

ٍة،  َذرَّ َوْزَن  أي 
ُد  ملقصو ا و
القليُل  اليشُء 

من الِكْبِ

احلق  ــار  ــك إن
ترفعًا وتبًا.

احلديث الثامن ع�سر

ُ

التعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراويالتعريف بالراوي
ت بك ترجمٌة لهذا الراوي ِمْن َقْبل، اكُتب ما تعرفه عنه؟ َمرَّ

.                          
.                 
.                

من صفاته وأخباره:            
اسمه ونسبه :  

وفاته:            
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ُ منه ما هو بالفعل ومنه ما هو بالقول، يف اجلدول التايل َمثِّل  التكبُّ
عىل ذلك: 

ُ بالفعل ُ بالقولالتكبُّ التكبُّ

2

1

ماذا تالحظ .......................
ما عالقة الصورة باحلديث........

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

ماذا تالحظ .......................
ما عالقة الصورة باحلديث........

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



مع  بالتعاوِن  الكْبِ،  ِضدُّ  وهو  احلميدِة،  الصفاِت  من  التواُضُع   
ِة عىل التواُضِع:  جمموعتِك اذكر ثالًثا من الترصفاِت الدالَّ

1-
2-
3-

 اكُتْب رسالًة إىل 
صديٍق لك رأيَت 
منه أوصافًا تدلُّ 
عىل وجود الِكْبِ 

فيه.

3

�

بسم اهلل الرمحن الرحيم
من:

إىل:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

أما بعد

أخي يف اهلل



1 العنايُة بالملبِس أمٌر مشروٌع، فمتى ُيَذمُّ فاِعُله؟

2 حثَّ اإلسالُم على النظافِة، اذكر سببيِن لذلك.

َم اإلسالُم الِكْبَر؟ 3 لماذا َحرَّ

4 لخص ما تعرفه عن راوي الحديث  ؟

التقومي

قال الشاعر
تواَضْع تكن كالنجِم الَح لناظٍر

عىل َصَفَحاِت املاِء وهو رفيُع 
وال تُك كالدخاِن يعلو بنفســه

عىل َصَفَحاِت اجلوِّ وهو وضيُع

معلومات اإثرائية:
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اِر التحذيُر من الَعَبِث بالنَّ

)1(  أخرجه البخاري في كتاب االستئذان،باب التترك النار في البيت عند النوم رقم 6294، ومسلم في كتاب األشربة،باب األمر بتغطية اإلناء  رقم 101 واللفظ له.

 عن أيب موسى 
 قال:احرتَق بيٌت عىل  األشعريِّ

َث رسوُل  أهِله باملدينِة من الليِل، فلام ُحدِّ
اهللِ � قال: »إنَّ هذه الناَر إنَّما هي َعُدوٌّ لكم، 

فإذا نِْمُتم فأطفئوها عنكم« )1(.

املسِلُم يؤمُن بقضاِء اهللِ وَقَدِره، وهو مأموٌر باختاِذ األسباِب التي فيها 
َدْفٌع لوقوِع ما يؤذيه، وعليه أن يبتعَد عن الوقوِع فيام جيلُب له الضَر، 

ومنه ما ورد يف هذا احلديث:

التعريف بالراوي
. ُّأبو موسى عبُداهللِ بُن قيسٍ بن ُسَليم، األشعري   

اِء الصحابِة وُفَضالئِهم ومن أحسنِهم صوتًا يف القراءِة ومن             كان من ُقرَّ
أكثِرهم علاًم، سمع النبيُّ � قراَءته فقال له: »لقد ُأوتيَت ِمْزمارًا من مزامرِي آِل داوَد«.

         تويف سنة )42( هـ.

             كان من ق
أكثرأكثرهم علاًم، سمع النبي

           كان من ق
ً

من صفاته وأخباره :
اسمه ونسبه :  

وفاته:         تويف سنة )



اإر�ساداٌت يف مو�سوِع احلديِث
عىل  َحِرَص  كام  ومناِزهلم،  أجساِدهم  يف  الناِس  سالمِة  عىل  اإلسالُم  َحِرَص   1-

سالمِة عقيدهِتم وأعامهِلم.
-2 جيُب عىل اإلنساِن أن يبتعَد عن ُكلِّ ما يسبُب له رضرًا عىل نفِسه أو عىل غرِيه.

َد منزَلُه قبل النومِ فيطفُئ الغاَز وغرَيُه. -3 عىل املسلِم أن يتفقَّ
-4 ينبغي اختاذُ وسائِل السالمِة من احلرائِق، مثل: َوْضع الطفايِة يف املنزِل والسيارِة.

-5 جيُب اجتناُب العبِث بالناِر واللعِب هبا سواًء يف البيِت أو البِّ أو غرِيمها، ويدخل 
ى باأللعاِب الناريِة ملا فيها من أرضاٍر كثريٍة. يف ذلك ما ُيَسمَّ
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أكمل من خالل اجلدوِل التايل ما يتعلُق بوسائِل السالمِة:
اخلطوات املتَّبعةاملوضوع 

وجوُد رائحِة غاٍز يف املنزٍل.
ارتفاُع حرارِة التوصيالِت الكهربائيِة.

ُ صوِت املكيِِّف بشكٍل مزعٍج. تغريُّ

ر اهللُ - يف املنزِل. وقوُع حريٍق -ال قدَّ

1



قد يتاُج اإلنساُن يف فصِل الشتاِء إىل التدفئِة بالناِر أو غرِيها، بالتعاوِن 
مع جمموعتِك: اكُتْب إرشاداٍت ملن أراد أن يعمل ذلك:

1-
2-
3-

يف  ــاُف  ــع اإلس يستقبُل 
األعياِد  أياَم  املستشفياِت 
الشباِب  لبعض  حاالٍت 
يف  ــِل  ــســاُه ــت ال بسبب 
اكُتْب  ِة،  الناريَّ األلعاِب 
يقوُم  ملن  ُهها  توجِّ رسالًة 
بمثِل هذه األعامِل مع ِذْكِر 

أمثلٍة هلذه احلواِدِث.

2

3

4

5

َ

ْل  هناك عالقٌة بني املحافظِة عىل البيئِة وبنَي إشعاِل الناِر ُقْرَب األشجاِر، َسجِّ
ذلك:

يف  السالمِة  وسائِِل  عن  برنامٍج  بإلقاِء  املدرسيِة  اإلذاعِة  يف  شاِرْك 
املنزِل الواجِب توافُرها. 



ْد وسائَل السالمِة التي وردت في الحديِث. 1 َعدِّ

2 اذُكْر ثالثًا من الوسائِل الحديثِة للسالمِة من الحرائِق.

ُز بِِميَزٍة بين الصحابِة، اذُكْرها؟ 3 أبو موسى األشعريُّ كان يتميَّ

التقومي
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عن ُعَمَر ْبــِن أيب 
َسَلَمـَة ريَض اهللُ عنهام قال: كنُت 

بِيِّ � وكانت يدي  غالمًا يف َحْجِر النَّ
ْحفِة فقال يل رسوُل اهللِ �:  تطيُش يف الصَّ

»يا غالُم َسمِّ اللَه وُكْل بيمينَِك وُكْل مما 
يليَك«)1(.

ِمْن اآداِب االأَْكِل

بيِت  يف  تــربَّــى 
رسوِل اهللِ �.

وال  تــتــحــرُك 
عىل  تــقــتــرُص 

مكاٍن واحٍد.
فيه  يوضع  إناٌء 
يشبه  ـــُل  األك

الصحَن.

)1(  أخرجه البخاري في كتاب األطعمة،باب التسمية على الطعام واألكل باليمين رقم 5376 واللفظ له، ومسلم في كتاب األشربة،باب آداب الطعام والشراب وأحكامها رقم 108.
)2(  المراد بها المنطقة الشرقية حالًيا.

اإر�ساداٌت يف مو�سوِع احلديِث
-1 الطعاُم والرشاُب نعمٌة عظيمٌة من نَِعِم اهللِ تعاىل عىل عباِده، فيجب ُشْكُر اهللِ عليها.

-2 عىل املسلمِ أن يبدَأ األكل بقوِل: )بسمِ اهللِ( وإذا انتهى أن يقول: )احلمُد هللِ(.
-3 يأكل املسلُم مما يليه حتى ال ُيَقذَِّر الطعاَم عىل غرِيه. 

-4 العبُث بالطعاِم خيالُف شكَر النِّْعمِة.
ِب. ْ -5 عىل املسلمِ أن ُيْرِشَد غرَيُه إىل آداِب األكِل والرشُّ

التعريف بالراوي
 .            هو ُعَمُر بُن أيب سلمَة املخزوميُّ
اهلجرِة،  من  الثانيِة  السنِة  يف  ُولَِد    

ه ُأمُّ سلمَة زوجُة الرسوِل �. وُأمُّ
إمارَة  توىل  النبوِة،  بيِت  يف  تربَّى     

. البحريِن)2( يف خالفِة عيل
تويف سنَة )83(هـ.  

:  كم يكون عمره حين مات
ُّ ُ ُّ ُ
صفاُتُه:

          
َ ُ ُ ُ
اسمه ونسُبُه:

البحرين
وفاُته:

م
وأخباُره:  

•*

َ
ُ

َ

صحفة
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ِب: ْ يف اجلدوِل التايل اكُتْب بعضًا من آداِب األكِل والرشُّ
 

ـ يكُتُب الطالُب يف احلقوِل ما يناسبها.

يف  الطعاِم  تناوِل  أثناَء  الطالِب  بعِض  من  تقُع  التاليُة  فاُت  الترصُّ
املدرسِة، فام توجيُهك هلم؟ 

التوجيُهالترصفاُت 
َرْمُي بقايا الطعاِم.

األكُل باليِد الُيْسى.
َتْرُك التسميِة قبَل األكِل.
ِد اهللِ بعد األكِل. َتْرُك مَحْ

ِب ْ آداُب األكِل والرشُّ

آداٌب بالقوِلآداٌب بالفعِل

1

2



امأل احلديَث باالستعانِة بالرسِم التايل:
بَِحْسِب   َبْطٍن  ِمن  رّشًا  وعاًء  آدِمي  َمأَل  �:»ما  اهللِ  رسوُل  قاَل   

َفُثلٌث...........،  حمالَة  ال  كان  فإن  ُصْلَبُه  ُيِقْمَن  ُأُكاَلٌت  آدم  ابن 
وُثُلث..........،  وُثُلٌث.............«)1(.

الطعام

النف�سال�سراب

3

)1( أخرجه الرتمذي يف كتاب الزهد باب ماجاء يف كراهية كثرة األكل برقم 2380.

اقرتح حلواًل ملن توافرت عنده أطعمٌة كثريٌة بعد مناسبٍة عائليٍة:
 1-

2-
3-

اِت اخلرييِة يف املنطقة التي تستقبُل  يتعاوُن الطالُب يف مجِع هواتِف املبَّ
ق يف مكاٍن مناسٍب من املدرسِة.   فائَِض األطعمِة، وتوضع يف ورقٍة ُتَعلَّ

4

5

ِف يف بقايا األطعمِة التي يف املدرسِة؟6 اقرتْح أفكاًرا للترصُّ



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

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

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

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

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

اسم الصحايب 
...........................

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

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

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

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

سنة وفاته
...........................

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

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

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

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

مكان الوفاة إن وجد

بن  عمرو  بن  »عبداهلل  وهم  األحاديث  رواة  الصحابة  من  سبعة  بك  مر 
العاص، عبداهلل بن مسعود، أبوهريرة، عائشة، أنس بن مالك، أبو موسى 

األشعري، عمر بن أيب سلمة« ريض اهلل عنهم.
رتبهم عىل حسب وفاهتم »-32 -57 -93 -65 -�2 83«

ْد خمسًة من آداِب األكِل. 1 َعدِّ

3 ما فائدُة التسميِة عند األكِل؟

4 لخص ما تعرفه عن راوي الحديث  ؟

التقومي

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

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

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

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

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

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

الدرس
األول

1    



�اَلُة اجَلَماَع�ِة �سَ

أين ُتَصيلَّ الصلواِت اخَلْمَس؟

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

عن ابن عمر- ريض اهلل عنهام- أن رسول اهلل  قال: »صالُة اجلامعِة 
أفضُل من صالِة الفِذ بسبٍع وعرشيَن درجٍة«)1(.

الدرس
األول

1    

اأري�د اأن اأتع�ل��م
1ـ ُحكم صالة اجلامعة.

2ـ  فضل صالة اجلامعة.
3ـ  بأيِّ شٍء ُأْدِرك صالَة اجلامعة.

ف�سُل �سالِة اجلماعِة

)1( أخرجه البخاري يف كتاب اجلامعة واإلمامة، باب فضل صالة اجلامعة رقم )2619( ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة باب فضل صالة اجلامعة وبيان التشديد يف التخلف عنها رقم 
.)650(

ن��س�اط
يتكاسل بعض الشباب عن صالة اجلامعة يف املسجد بالتعاون مع جمموعتك 

ْ أسباب هذه الظاهرة والعالج املقرتح هلا: َبنيِّ

العالجاألسباب
1

2
3
3
3



نه، وصححه ابن حبان: 157/6 )2397(، وصححه النووي يف املجموع: 202/4. )1( أخرجه أمحد: 45/3، 5، 64، 85، وأبو داود: 157/1 رقم )574(، والرتمذي: 427/1 )220( وحسَّ
)2( أخرجه مسلم يف كتاب: املساجد ومواضع الصالة، باب: جيب إتيان املسجد عىل من سمع النداء، رقم )653(.

 أقلُّ اجلامعٍة اثناِن؛ حلديث أيب سعيدٍ اخُلْدِريِّ  »أنَّ رجاًل دخل املسجَد 
ُق عىل هذا  وقد َصىّل رسولُ اهللِ  بأصحابِه، فقال رسوُل اهللِ : َمْن يتصدَّ

فيصيلِّ معه؟ فقام رجٌل من القوِم فصىلَّ معه«)1(.

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

أ- ملاذا حثَّ النبيُّ  عىل الصالِة مع هذا الرجِل؟

ُت املسجَد وقد فاتتني اجلامعُة أن  ب- أستفيُد من هذا احلديِث أنَّه إذا َحَضْ
أحِرَص عىل:........................................................

صالُة اجلامعِة واجبٌة عىل الرجاِل يف املساجِد، والدليُل عىل ذلك ما ييل:

1ـ عن أيب هريرة  قال: »أتى النبيَّ  رجٌل أعمى فقال: يا رسوَل اهللِ إنه ليس يل 
َص له، فلامَّ  َ يف بيته، فرخَّ َص له فيصيلِّ قائدٌ يقوُدين إىل املسجِد، فسألَ رسولَ اهللِ  أن يرخِّ

وىلَّ دعاه، فقال: هل تسمُع النِّداَء؟، فقال: نعم. قال: فأِجْب«)2(.

ُحْكُم �سالِة اجلماعِة

اأََقلُّ  اجَلَماعِة



: »إن أثقَل الصالِة عىل املنافقنَي صالُة   قال: قال رسوُل اهللِ  2ـ عن أيب هريرة 
ْمُت أن آُمَر بالصالِة  العشاِء وصالُة الفجرِ، ولو يعلمون ما فيهام ألتوها ولو َحْبوًا، ولقد َهَ
َفُتقاَم، ثم آُمَر رجاًل فيصيلِّ بالناس، ثم أنطلَق معي برجاٍل معهم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب إىل قوٍم ال 

اِر«.)1( َق عليهم بيوهَتم بالنَّ رِّ يشهدون الصالَة فأَُحَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه البخاري يف كتاب: التمني، باب: إخراج اخلصوم وأهل الريب من البيوت، رقم )7224(، ومسلم يف كتاب: املساجد ومواضع الصالة، باب: فضل صالة اجلامعة وبيان التشديد 

يف التخلف عنها، رقم )651(.

 ُتْدَرُك صالُة اجلامعِة بإدراِك املصيلِّ ركعًة مع اإلماِم. 
لكن بأيِّ يشٍء يكوُن إدراُك الركعِة مع اإلماِم؟  

  ماذا أفعُل إذا َدَخْلُت املسجَد واإلماُم راكٌع؟
أواًل: أميش بسكينٍة ووقارٍ، وال ُأْحِدُث إزعاجًا.  

ُ تكبريَة اإلحراِم قائاًم. فِّ ُأَكبِّ ثانيًا: إذا وقفُت يف الصَّ  
ًا. ثالثًا: ُثمَّ أركُع ُمَكبِّ  

1

ُُ
اإِْدَراُك اجلماعِة

إذا فعلُت ذلك فقد أدركُت............................، وأدركُت أيضًا............................

 ُتْدَرُك الركعُة بإدراِك الركوِع مع اإلماِم.

ن��س�اط

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

اْقَرْأ من اآلية رقم )30( من سورِة البقرِة، إىل اآلية رقم )�6( واستخِرْج 
مع  الصالِة  بإقاِمة  فيه  تعاىل  اهللُ  أمر  اجلامعِة،  دلياًل عىل وجوِب صالِة  منها 

املَصلِّني، واملراُد بذلك صالُة اجلامعِة.



ماذا أفعلُ إذا دخلُت املسجَد واإلماُم قد رفع من الركوِع؟

ُ قائاًم، وأدخُل معه سواًء أكان قائاًم أو ساجًدا أو  إذا دخلُت واإلماُم قد رفع من الركوِع فإين ُأَكبِّ
جالًسا، وال أنتظره حتى يقوَم للركعِة التاليِة، ولكن ال َأْحِسُب هذه الركعَة من صالت.

ملاذا ال َأْحِسُبها من صالت؟

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

َمْن دخل بعد ركوِع االإماِم

َمْن دخل بعد انق�ساِء ال�سالِة
من فاَتتُه اجلامعُة فليحِرْص عىل الصالةِ يف مجاعٍة أخرى، فإن مل َيِْد اسُتِحبَّ لبعض َمْن كان يف 

ُق عىل هذا فيصيل معه« )1(. املسجِد أن يصيَل معه، لقوِل النبيِّ : »َمْن يتصدَّ

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

َ ثم  دخل أمحُد وَفْهٌد إىل املسجِد واإلماُم جالٌس بني السجدتنِي، فأما أمحُد فكبَّ

جلس مع اإلماِم، وأما َفْهٌد فانتظر حتى قاَم اإلماُم إىل الركعِة التاليِة ثم كبَّ ودخل 

نََّة؟ ام أصاَب السُّ ُ معه. يف ضوء ما تعلمته: أهيُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تقدم خترجيه.



ُف عىل فوائِِد صالِة اجلامعِة: بالتعاُوِن مع جمموعتي أتعرَّ

ما حكم صالِة الجماعِة مَع الدليِل؟

ما أقلُّ الجماعِة؟ وما الدليُل؟

َبيِّْن ما تفَعُله في الحاالِت التاليِة:
أ- إذا دَخْلَت المسجَد واإلماُم راكٌع.  

ب- إذا دَخْلَت المسجَد وقد رفع اإلماُم من الركوِع.  
ج- إذا دَخْلَت المسجَد وقد ُأِقيَمْت الصالُة.  

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

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

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

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

1

ُ َّ مع جمموعتي أتعرَّ مع جمموعتي أتعرَّ مع جمموعتي أتعرَّ مع جمموعتي أتعر ُ مع جمموعتي أتعرُ مع جمموعتي أتعرُ
فواِئُد �سالِة اجلماعِة

1
2

3

التقويم

�سالُة النافلِة بعد اإقامِة ال�سالِة

الصالُة  ُأِقــيــَمــْت  إذا 
يوز  فــال  املــفــروضــُة 

االبتداُء بالنافلِة.

أواًل
ثانًيا

إذا ُأِقيَمْت الصالُة املفروضُة وَشْخٌص يصيلِّ النافلة، فله حالتاِن:
ها خفيفًة.  أ- أن يكون قد فرغ من الركوِع الثاين فإنه ُيتِمُّ

ب- إذا مل يكن قد ركع الركوع الثاين فإنه يقَطُعها ويستِعدُّ 
للدخول مع اإلماِم يف الصالِة املفروضِة.



1ـ  األحقُّ بإمامة الصالة.
2ـ  صفات إمام املسجد.

ٍة؛ فمن  يَّ ُضْ اإلماُم الراتُب يف املسجِد، أو اجتمع مجاعٌة يف َسَفٍر أو ُنْزهٍة َبرِّ إذا مل َيْ
موَن للصالِة هبم؟ ُيَقدِّ

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

لإلمامِة يف الصالِة حالتاِن:

 أن يوجد إماٌم راتٌب، أو يوجد َشْخٌص له ُسْلطاٌن عىل املكان، ِمْثُل: صاحِب 
البيِت يف بيتِه ونحو ذلك، فهؤالء أحقُّ بإمامِة الصالةِ من غرِيهم.

يدل عىل ذلك حديُث أيب مسعوٍد الَبْدِريِّ  عن النبيِّ أنه قال: »وال 
نَّ الرجُل الرجَل يف بيتِه وال يف ُسْلطانِه إال بِإذنِه«)1(. َيُؤمَّ

احلالة 
األوىل

)1( أخرجه مسلم يف كتاب: املساجد، باب: من أحق باإلمامة، رقم )673(.

الدرس
الثاين

2

االأحقُّ باالإمامِة

ِاأحكاُم االإمامِة



ٍة، ونحو ذلك،  يَّ أالَّ يوجد يشٌء مما تقدم، كام لو اجتمع جمموعٌة يف ُنْزهٍة َبرِّ
فمن أحقُّ الناِس باإلمامِة؟

احلالة 
الثانية

)1( أخرجه مسلم يف كتاب: املساجد، باب: من أحق باإلمامة، رقم )673(.

أقرأ هذا احلديَث وأتعرُف عىل األحقِّ باإلمامِة:

عن أيب مسعوٍد الَبْدِريِّ  عن النبيِّ  أنه قال: »َيُؤمُّ القوَم أقرُؤهم لكتاِب اهلل، 
نة سواًء فأقدُمهم ِهْجرًة،  ةِ، فإن كانوا يف السُّ نَّ فإن كانوا يف القراءِة سواًء فأعلُمهم بالسُّ

فإن كانوا يف اهلجرِة سواًء فأقدُمهم ِسْلاًم«، ويف رواية »أكُبهم ِسّنًا« )1(.

ُأرتِّبُّ األحقَّ باإلمامِة من خالل هذا احلديِث:

األحق هبااملراتب
..............................املرتبة األوىل

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

أقدُمهم هجرًة...............................
أقدُمهم إسالًما.املرتبة الرابعة

أكُبهم ِسّنًا...............................

ال  َمْن  الناَس  َيُؤمَّ  أن  َيِصحُّ  فال  الفاحتِة،  قراءَة  ِسَن  ُيْ أن  اإلماِم:  صفاِت  َأَهمِّ  من   1

ِسُن قراءَة الفاحتِة. ُيْ

اأحكاُم االإمامِة

2
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يف نـ�شـاط يكوُن  قد  ما  وُأالِحُظ  الفاحتِة،  سورَة  زمالئي  بعُض  أو  أقرُأ  هُبا.  القراءِة من األخطاِء وأَُصوِّ
أاُلِحُظ بدرجٍة أكَب قراءَة الكلامِت التاليِة:    

)               (، )               (، )                    (، هل أصاَب فيها أم أخطَأ؟  
األخطاُء التي وقع فيها زمييل:

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

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

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

التصويب:
......................................................

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

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

جتوز صالُة الفريضِة مع َمْن يصيلِّ النافلَة، حلديث جابٍر بن عبداهلل  أن معاَذ   
بن جبل  كان يصيلِّ مع رسول اهلل  العشاء ثم يأت قوَمُه فيصيلِّ هبم تلك 

الصالة«)1(.
رًا وقد انتهت صالُة اجلامعِة،            ومثال ذلك: إذا حض شخٌص إىل املسجِد متأخِّ

َ معه صالَة الفريضِة. َة الراتبَة، فيجوُز له أن ُيَصيلِّ نَّ ووجد َمْن يصيلِّ السُّ

إماٍم  الفريضَة مع  اذُكْر مثااًل  آخَر عىل شخٍص يصيلِّ  بالتعاوِن مع زميِلك 
يصيلِّ النافلَة:

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

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

2

)1( أخرجه البخاري يف كتاب اجلامعة واإلمامة باب إذا صىل ثم أم قوًما برقم 679 وأبوداود يف كتاب الصالة باب إمامة من يصيل بقوم وقد صىل تلك الصالة برقم 599 واللفظ له.
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)1( أخرجه البخاري يف كتاب: اجلامعة واإلمامة، باب: إذا صىّل ثم أّم قومًا، رقم )711(.

فاُت التي حُتِبُّ أن َتتَِّصَف هبا؟  ، فام الصِّ إذا ُكْنَت يومًا إمامًا ملسجدِ احليِّ  
وما األعاملُ التي حُتِبُّ أن تقوَم هبا؟

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

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

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

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

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

الصفات 

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

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

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

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

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

األعامل

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

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

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

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

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

األعامل

2
ِدثًا، وجب عليه إعادُة الصالِة، أما 3 َر اإلماُم أنه كان حُمْ  إذا صىلِّ الناُس ثم تذكَّ

اجلامعُة فصالهُتُم صحيحٌة.



ي مع  : »كان يصلِّ أن معاذ بن جبل    بن عبدالله  عن جابٍر   
ي بهم تلك الصالة«، ما الذي  النبيِّ   العشاء ثم يأتي قوَمُه فيصلِّ

تستفيُده من هذا الحديِث؟

ا يلي: َرتِّْب األحقَّ باإلمامِة ِممَّ  

ِة. نَّ أ- األعلُم بالسُّ  

ب- األحفُظ للقرآِن الكريِم.  

ج- األكبُر ِسّنًا.  

1

2

الدرسالتقويم
الثالث

3



َموِقُف االإماِم واملاأُمومنَي

ُر  ُم عليه وال يتأخَّ اِذيًا له، فال يتقدَّ إذا كان املأموُم واحدًا، فإنه َيِقُف عن يمنِي اإلماِم، حُمَ
عنه.

َوَر املخالفَة بعالمة )×(: ( والصُّ ْد الصورَة التي تدلُّ عىل ذلك بعالمة ) َحدِّ

الدرس
الثالث

3

اأري�د اأن اأتع�ل��م
1ـ  موقف املأموم الواحد.

2ـ  موقف مجاعة املأمومني.
خلف  ــده  وح املــأمــوم  ــالة  ص 3ـ  

الصف.
4ـ  فضل الصف األول.

موِقُف املاأموِم الواِحِد

صالُة اجلامعِة هلا تنظيٌم دقيٌق، ما الذي تعِرُفه من هذا التنظيِم؟

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

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

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

االإماماملاأموماملاأموماالإمام
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)1( أخرجه مسلم يف كتاب: الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل، رقم )3010(.

إذا كان املأموموَن أكثَر من واحٍد؛ فإهنم َيِقفوَن َخْلَف اإلماِم، ويكوُن اإلماُم 
مًا يف الوسط، والدليلُ حديُث جابِر بِن عبِداهللِ ريَض اهللُ عنهام: »أنه كان  متقدِّ
قال   ، النبيِّ  بُن َصْخٍر فوقف عن يسار  اُر  َجبَّ ، ثم جاء  النبيِّ  يصيلِّ عن يمنِي 

جابٌر: فأخذ رسوُل اهللِ  بيَدينا مجيعًا فدفَعنًا حتى أقاَمنا َخْلَفه«)1(.

َوَر املخالفَة بعالمة )×(: ( والصُّ ورَة التي َتُدلُّ عىل ذلك بعالمة) ْد الصُّ َحدِّ

موِقُف جماعِة املاأمومنَي

االإماماملاأموماالإماماملاأموم

ن��س�اط



أن  عىل  أحرُص  فإينِّ  املسجَد  دَخْلُت  إذا 
أقُف  وال   ، فِّ الصَّ يف  املأمومنَي  مع  َأقَف 
َخْلَف  فإنَّ من صىلَّ   ، فِّ الصَّ َخْلَف  وحدي 
الصفِّ وحده مل َتِصحَّ صالُته؛ إال إذا مل جَيِْد 
َمْعَبٍد  بِن  وابَِصَة  حلديِث   ، فِّ الصَّ يف  مكانًا 
رأى رجاًل يصيلِّ خلف     »أنَّ رسوَل اهللِ 

الصفِّ وحده؛ فأمره فأعاد الصالَة«)1(.

إذا َأَتيُت للصالِة يوَم اجُلُمعِة، أو يف َحَرِم مكَة املكرمة أو املدينِة النبوية، أو يف 
ُمْزَدِحمٍ، فإينِّ أحِرُص عىل الصالِة داخَل املسجِد يف الصفوِف املتقدمِة،  مسجٍد 
فإذا مل يكن داخَل املسجِد مكاٌن فإين ُأَصيلِّ خارَج املسجِد حيث َتتَِّصُل الصفوُف 
اخلارجيُة بالصفوِف التي بداخل املسجد، وال ُأَصيلِّ بعيدًا إال إذا اتََّصَلْت صفوُف 

املصلنَي َفُأَصيلِّ حيُث انتهت الصفوُف.

ِر  ْرَن عن الرجاِل يف ُمَؤخَّ إذا َصىلَّ النِّساُء مع الرجاِل ُكنَّ يف صفوٍف مستقلٍة، ويتأخَّ
املسجِد، وأفضُل صفوِف النِّساِء آِخُرها.

)1( أخرجه أمحد: 228/4، وأبو داود: 182/1 )682(، والرتمذي: 445/1 )230( وقال: حديث حسن، وابن ماجه: 321/1 )1004(، وصححه ابن حبان: 576/5 )2199(، 
نن وصححه أمحد،ونقل يف املغني)22/2( عن أمحد أنه قال: حديث وابصة حسن، ونقل أيضًا عن ابن املنذر أنه قال:  وابن خزيمة، قال احلافظ)فتح الباري 268/2(: أخرجه أصحاب السُّ

نن أيب داود 266/2(: احلديث حمفوظ. ثبت احلديث أمحد وإسحاق، )وانظر حتفة املحتاج ص461(، وقال ابن القيم )حاشية ابن القيم عىل سُّ

أن  عىل  أحرص  أحرُص   ُ فإين املسجد   ُ دخل دخلإذا  أن لإذا  عىل  أحرُص  أحرُص   ُ ِّ املسجَد املسجَد   َ ُ ْ أن َ عىل  أحرص  أحرُص   ُ ِّ فإ املسجد  املسجَد   َ ُ دَخل دخلإذا  لإذا 
فِّ َوْحَدُه ُحْكُم وقوِف املاأموِم َخْلَف ال�سَّ

ُ ُ ُ َ ُإذا أ َُ
�سالُة املاأموِم خارَج امل�سجِد

ََّّ
�ساِء ُفوُف النِّ        �سُ

3ِ



)1( أخرجه مسلم: يف كتاب الصالة باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم 440.

أفضُل  فإنه  األوِل؛  فِّ  الصَّ يف  وُأَصيلِّ  للصالِة،  َر  ُأَبكِّ أن  عىل  دائاًم  َأْحِرُص 
الصفوِف، فقد روى أبو هريرة  عن النبيِّ  أنه قال: »خرُي صفوِف الرجاِل 

هُلا« )1(.  ها أوَّ ها آِخُرها، وخرُي صفوِف النِّساِء آخُرها ورَشُّ هُلا ورَشُّ أوَّ

بالتعاون مع جمموعتِك اذُكْر بعَض التطبيقاِت الصحيحِة، واخلاطئِة مما تراه 
يف املسجِد مما يتعلق بموقِف اإلماِم واملأمومنَي.

تطبيقاٌت خاطئٌةتطبيقاٌت صحيحٌة

فِّ االأوِل ُل ال�سالِة في ال�سَّ       َف�سْ

ن��س�اط
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........................................................................................



في 3 وَضْعها  خاطئٍة  وأعماٍل  صحيحٍة،  أعماٍل  إلى  يلي  ما  َصنِّْف      
جدول:

بقاِء مكاٍن يف املسجد- صالُة  )الصالُة خارَج املسجِد مع 
جَيِْد مكاًنا يف الصفِّ -  إذا مل  الرجِل وحده خلَف الصفِّ 
املأموِم  وقوُف  اإلماِم-  يساِر  عن  الواحِد  املأمومِ  وقوفُ 

رًا عنه(. الواحِد عن يمنِي اإلماِم متأخِّ
على  والَحثِّ  وأهميتِِه،  األوِل  فِّ  الصَّ َفْضِل  عن  مقااًل  اكُتْب   

المحافظِة عليه.

بَِم ُيْسَتَدلُّ باألدلِة التاليِة؟  

وخرُي  آِخُرها،  ها  ورَشُّ أوهُلا  الرجالِ  صفوِف  »خرُي   : قال  أ- 
ها أوهُلا«. صفوِف النساِء آِخُرها ورَشُّ

 رأى رجاًل ُيَصيلِّ  ب- عن وابَِصة بِن َمْعَبٍد  »أن رسوَل اهللِ 
خلف الصفِّ وحده؛ فأمره فأعاد الصالَة«.

ج- عن جابِر بِن عبِداهللِ ريَض اهللُ عنهام: »أنه كان ُيَصيلِّ عن يمنيِ 
اُر بن َصْخٍر فوقف عن يساِر النبيِّ ، قال  النبي ، ثم جاء َجبَّ
جابٌر: فأخذ رسولُ اهللِ  بيدينا مجيعًا فدَفَعنا حتى أقاَمنا َخْلَفُه«.

1

2

3

التقويم



اإلمام  مــتــابــعــة  معنى   1-
وحكمها، وكيفية تطبيقها.

اإلمام  مسابقة  معنى   2-
وحكمها.

اإلمام  ــقــة  مــواف معنى   3-
وحكمها.

اإلمام  ــفــة  خمــال مــعــنــى   4-
وحكمها.

ُمَتاَبَعُة االإَماِم

هل َيِصحُّ أن َيْدُخَل املأموُم  الصالَة قبل إماِمه؟ 
َم املأموُم من الصالِة قبل إماِمه؟  هل َيِصحُّ أن ُيَسلِّ

ُ للصالِة إال بعد اإلماِم. أنا ال ُأَكبِّ

ُم من الصالِة إال بعد اإلماِم. أنا ال ُأَسلِّ

ومعناها: أن يأَت املأموُم بأفعاِل الصالِة بعد إماِمه مبارشًة، والدليُل عليها حديُث أيب 
وا  وا وال ُتَكبِّ هريرة  قال: قاَل رسوُل اهللِ : »إنَّام ُجِعَل اإلماُم لُيْؤَتمَّ به، فإذا َكبَّ فكبِّ
، وإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حتى يركَع، وإذا قال: َسِمَع اهللُ ملن محده، فقولوا:  َ حتى ُيَكبِّ

ُهمَّ ربَّنا لك احَلْمد، وإذا سجد فاسجدوا وال تسجدوا حتى َيْسُجَد« )1(. اللَّ

)1( أخرجه أبو داود يف كتاب: الصالة، باب: اإلمام يصيّل من قعود، رقم )603(، وأصله يف صحيح البخاري يف كتاب: اجلامعة واإلمامة، باب: إقامة الصف من متام الصالة، برقم )689(.

ُمَتاَبَعُة االإِماِم

الدرس
الرابع

4
..................

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

ِ



)1( أخرجه البخاري يف كتاب: صفة الصالة، باب: السجود عىل سبعة أعظم، برقم )778( ومسلم يف كتاب: الصالة، باب: متابعة اإلمام والعمل بعده، برقم )474(.

ْفَت عىل معنى املتابعة َمثِّْل هلا بأمثلٍة تطبيقيٍة: بعد أن تعرَّ

املثال 
األول

املثال 
الثاين

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

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

ا ُنَصيلِّ خلف النبيِّ : فإذا قال: سمع  عن الباِء بن عاِزٍب ريَض اهللُ عنهام قال:»ُكنَّ
ِن أحٌد منا ظهَره حتى َيَضع النبيُّ  جبهَتُه عىل األرِض«.)1( اهلل ملن محده، مل َيْ

تأّمل هذا احلديَث وِصْف حاَل الصحابِة  يف تطبيِقهم ملتابعِة اإلماِم.

ُف اآلَن عىل  ْفنا عىل احلالِة الوحيدِة املرشوعِة وهي متابعُة اإلماِم، نتعرَّ بعد أن تعرَّ
األحواِل املَْنِهيِّ عنها للمأموِم مع إماِمه.

لكن: ما فائدةُ معرفتِنا لألحواِل املنهيِّ عنها؟

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

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

4

االأحواُل املَْنِهيُّ عنها 

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

1

اهلل ملن محده، مل ي
2



 ومعناها: أن يأَت املأموُم بأفعاِل الصالِة قبل إماِمه، وهي صفٌة حمّرمٌة، قال : »أَما 
يعَل  أو  محاٍر،  رأس  رأَسه  اهللُ  َعَل  َيْ أن  اإلماِم  قبل  رأَسه  رفع  إذا  أحُدكم  خيشى 

صورَتُه صورَة محاٍر«.)1(

ومعناها: أن يأَت املأموُم بأفعاِل الصالِة مع إماِمه، فريكُع معه يف وقٍت واحٍد، أو 
يسُجُد معه يف وقٍت واحٍد، وهي صفٌة مكروهٌة.

يقُع كثرٌي من الناِس يف موافقِة اإلماِم، ما َسَبُب وقوِعهم يف هذه املشكلِة؟

ماذا تقرتُح من حلوٍل إبداعيٍة لعالِج هذه املشكلِة املوجودِة عند بعض زمالئَِك؟

َ املأموم ومعناها: أن يأ املأمومومعناها: أن يأ
اأواًل: ُم�َساَبَقُة االإِمامِ

َ املأموم َ املأمومومعناها: أن يأ ومعناها: أن يأ

)1( أخرجه البخاري يف كتاب اجلامعة واإلمامة باب إتم من رفع راسه قبل اإلمام برقم )659(.

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

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

.................................................... 1
2

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

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

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

.................................................... 3
�

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

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

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

بعد أن تعرفت عىل معنى املسابقِة َمثِّْل هلا بأمثلٍة تطبيقيٍة.

1....................................................................

2....................................................................

ِثانيًا: موافقُة االإمامِ



والسجوِد  الركوِع  يف  كثريًا  عنه  ر  بالتأخُّ إماِمه  عن  املأموُم  َف  يتخلَّ أن  ومعناها:   
ونحِوِها، وهي صفٌة مكروهٌة.

بإشراِف معلِّمك طبِّق مع زمالئِك الصفَة المشروعَة للمأموِم مع إماِمه وهي المتاَبعُة، 
ْل ما تالِحُظه أثناَء التطبيِق. ِب الصفاِت المنهيِّ عنها، وَسجِّ مع مالحظِة تجنُّ

)1( انظر فتح الباري البن رجب احلنبيل 144/3.

ََّ َّ
اَلَفُة االإِماِم ثالثًا: ُمَ

ن��س�اط

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

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

ُجلَ ُيِسُء يف صالتِِه فال ينهاُه     قال ميموُن بن ِمْهراَن: َمَثُل الذي يرى الرَّ
ُة ثم ال ُيوِقُظه )1(. َكَمَثِل الذي يرى النائَِم َتْنَهُشُه احَليَّ

يِن، وتعظيُم شأِن النصيحِة، وعظيُم فائدهِتا،  يف هذا األثِر تعظيُم السلِف ألموِر الدِّ
ُف عنه. ْ موِقَفك إذا رأيَت زميَلَك ُيَسابُِق اإلماَم أو يواِفُقُه أو يتخلَّ َبنيِّ

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

4

َت عىل معنى املخالفة َمثِّْل هلا بأمثلٍة واقعيٍة. بعد أن تعرفَّ
ُر عنه املأموُم، وقبل َرْفِعِه من السجوِد يسُجُد. -1 يسجُد اإلماُم، ويتأخَّ  

........................................................................................................2-  

   قال ميمون
لثلَثل َ كَكَ

1

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

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



ِصْف باختصاٍر احلالَة املرشوعَة للمأموِم مع إماِمه.  
ْ باختصاٍر احلاالِت املنهيَّ عنها للمأموِم مع إماِمه، ممثاًل عىل ُكلِّ  َبنيِّ  

واحدٍة منها بمثال.
  ما الَفْرُق بني ُكلٍّ من:
أ- املتاَبَعِة واملواَفَقِة.

ب- امُلَخاَلَفِة واملساَبَقِة.

اأحواُل املاأموِم مع اإماِمه 

مثاهلا:

حكمها:

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

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

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

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

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

مثاهلا:

حكمها:

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

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

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

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

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

مثاهلا:

حكمها:

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

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

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

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

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

مثاهلا:

حكمها:

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

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

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

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

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

1
2

3

التقويم

الحظ نفسك ومن يصيّل حولك يف صالة اجلامعة ملدة أسبوع كامل، 
د الصورة التي  ثم ِصْف حالك وحال من حولك يف كيفية عملهم مع اإلمام، ثم حدِّ

يقع فيها الغلط من كثري من الناس، وماذا تقرتح لعالجها؟
ف حالك وحال من حولك يف كيفية عملهم مع اإلمام، ثم حد

2

ْص أحواَل المأمومِ مع إماِمه في الشكِل التالي: 3 تأكْد من فهِمَك وَلخِّ

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

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

حال اإلمام عند دخويل 
ماذا أفعل بعد سالم كم فاتني من الصالة؟ماذا أفعل عندما أدخل؟ املسجد

اإلمام؟
الركعة  يف  راكٌع  اإلماُم 

األوىل من الظهر.
ًا  ُ لإلحراِم قائاًم، ثم أركُع مكبِّ ُأَكبِّ

قبل رفِع اإلمام من الركوع.
ألين مل َيُفْتنِي شٌء. ــام؛  اإلم مع  ــم  ُأَســلِّ

الركعَة  معه  أدركـــُت 
األوىل.

الركعة  يف  ساجٌد  اإلماُم 
الثانية من املغرب.

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

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

من  فاتني  ما  َفُأَصيلِّ  أقوُم 
الصالة.

الفاحتَة  يقرأ  ـــاُم  اإلم
من  األوىل  الركعِة  يف 

الفجر.
.....................................
.....................................

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

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

الركعة  يف  ساجٌد  اإلماُم 
الثالثة من املغرب.

أسجُد  ثم  قائاًم،  لإلحراِم  ــبُِّ  ُأَك
مبارشًة من غري تكبرٍي.

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

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

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

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

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

الدرس
اخلامس
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)1( أخرجه البخاري يف كتاب: األذان، باب: ال يسعى إىل الصالة وليأت بالسكينة والوقار، برقم )610(، ومسلم يف كتاب: املساجد ومواضع الصالة، باب: استحباب الصالة بوقار وسكينة 
والنهي عن إتياهنا سعيًا، برقم )602(.

اأري�د اأن اأتع�ل��م
1ـ  من هو املسبوق يف الصالة.

2ـ  كيف يقيض املسبوق صالته. اأحكاُم امل�سبوِق

عن أيب هريرة  عن النبيِّ  قال: »إذا سمعتم اإلقامَة فامشوا إىل الصالِة وعليكُم بالسكينة 
وا«.)1( وا وما فاتكم فأتِمُّ عوا فام أدركتم فصلُّ والوقار وال ُتْسِ

الناَس  أدركُت  فإذا  أستعجُل،  وال  هبدوٍء  أميش  املسجِد  إىل  خرجُت  إذا  َأينِّ  احلديث:  معنى 
وَن فإينِّ أدخُل معهم يف الصالِة مبارشًة، وُأْكِمُل معهم وُأتابُع اإلماَم يف صالتِه، فإن كان فاتني  يصلُّ

شٌء من الصالِة فإينِّ ُأْكِمُل صاليت بعد سالِم اإلماِم بَِقْدِر ما فاتني مع اجلامعة.

اقرأ احلديَث السابَِق ومعناه ثم َأِجْب عن األسئلِة التالية:
حال اإلمام عند دخويل 

ماذا أفعل بعد سالم كم فاتني من الصالة؟ماذا أفعل عندما أدخل؟ املسجد
اإلمام؟

الركعة  يف  راكٌع  اإلماُم 
األوىل من الظهر.

ًا  ُ لإلحراِم قائاًم، ثم أركُع مكبِّ ُأَكبِّ
قبل رفِع اإلمام من الركوع.

ألين مل َيُفْتنِي شٌء. ــام؛  اإلم مع  ــم  ُأَســلِّ
الركعَة  معه  أدركـــُت 

األوىل.
الركعة  يف  ساجٌد  اإلماُم 

الثانية من املغرب.
.....................................
.....................................

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

............................
من  فاتني  ما  َفُأَصيلِّ  أقوُم 

الصالة.
الفاحتَة  يقرأ  ـــاُم  اإلم
من  األوىل  الركعِة  يف 

الفجر.
.....................................
.....................................

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

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

الركعة  يف  ساجٌد  اإلماُم 
الثالثة من املغرب.

أسجُد  ثم  قائاًم،  لإلحراِم  ــبُِّ  ُأَك
مبارشًة من غري تكبرٍي.

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

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

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

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

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

الدرس
اخلامس

املسبوُق هو: َمْن فاَتْته ركعٌة أو أكثُر من الصالِة مع اإلماِم.5



ن��س�اط
اكتشْف اخلطَأ يف احلاالِت التاليِة ثم اكُتْب الترصَف الصحيَح:

الترصف الصحيحاخلطأاحلالة
رفع  بعد  املسجد  أمحــُد  دخل 
الركعة  يف  الركوع  من  اإلمام 
فكبَّ  ــرص،  ــع ال ــن  م األوىل 
م  لإلحرام، ودخل معه، فلام سلَّ

م معه. اإلماُم سلَّ

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

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

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

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

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

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

يف  واإلماُم  املسجد  فهٌد  دخل 
فانتظر  األوىل،  الركعة  سجود 
كبَّ  ثم  اإلمام  قام  حتى  قائاًم 

لإلحرام ودخل معه.

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

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

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

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

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

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

واإلماُم  املسجَد  أنٌس  دخل 
جالٌس للتشهِد األول من صالة 
قام  حتى  قائاًم  فانتظر  املغرب، 
ودخل  لإلحرام  كبَّ  ثم  اإلمام 

معه.

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

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

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

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

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

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

ْخُص املسبوُق بأربِع تشهداٍت وهي صحيحٌة  ما الصالُة التي يأت فيها الشَّ
وليس فيها سهٌو وال َغَلٌط؟ وكيف يكون ذلك؟

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

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

ِمك. ص  إذا مل تتمكن من معرفتِها فاستِعْن  – بعد اهلل تعاىل-  بمعلِّ



م اإلماُم التسليمَة الثانيَة من صالتِه. يقوُم املسبوُق لقضاِء ما فاته إذا سلَّ

متى يقوُم امل�سبوُق للق�ساِء

ْمَتها، والِحْظ ما  تعلَّ التي  َطبِّْق مع زمالئِك بعَض احلاالِت  بإرشاِف معلمك 
يكون من َغَلٍط، واْحِرْص عىل تصحيِحه، واكُتْب ملحوظاتَِك:

أمثلٌة عىل ما يمكن تطبيُقه:
1  دخْلَت واإلماُم راكٌع.

2  دخْلَت واإلماُم ساجٌد.

3 دخْلَت واإلماُم يف التشهِد األوِل.

.................................................  �

امللحوظات:

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

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

.............................................................................................................
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َمْن املسبوُق؟  
ِكينِة والوقاِر  قال : »إذا سمعتم اإلقامَة فامشوا إىل الصالِة وعليكم بالسَّ  
وا وما فاتكم فأمتوا«، ما الفوائُِد التي تستفيُدها  وال ُتْسعوا فام أدركتم فصلُّ

من احلديِث؟
عًا  ُمْسِ إليها  يأت  وَمْن  ووقاٍر،  بسكينٍة  الصالِة  إىل  يأت  َمْن  بني  قاِرْن   

الهثًا.
( أو )×( فيام ييل: أجب بـ )  

أ- إذا دخْلُت املسجَد واإلماُم ساجٌد أنتِظُره حتى يقوَم ثم أدخُل معه   
)  ( ًا.        يف الصالِة ُمَكبِّ

ُ وأنا قائٌم  ب- إذا دخْلُت املسجَد واإلماُم جالٌس بني السجدتنِي ُأَكبِّ  
 )  ( ثم أجلُس معه.      

َم اإلماُم التسليمَة الثانيَة ثم أقوُم  جـ- إذا كْنُت مسبوقًا أنتظُر حتى يسلِّ  
)  ( َصيلِّ ما فاتني.       أِلُ

1
2

3

�

التقويم

الدرس
السادس
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اأري�د اأن اأتع�ل��م
احلاالت التي جيوز فيها ترك    1-

صالة اجلامعة.
األعذار التي ال تبيح التخلف    2-

عن صالة اجلامعة.

ْفُت سابقًا عىل أن صالَة اجلامعِة واجبٌة ومهمٌة، وألجل ذلك فإينِّ ال أختلُف  لقد تعرَّ
عنها يف املسجِد وَأْحِرُص عليها.

لكن ماذا لو حصل يل ُعْذٌر رشعٌي يمنُعنِي من صالهِتا مع اجلامعِة يف املسجِد، هل 
جيوُز يل َتْرُك اجلامعِة؟

ُف عىل اجلواِب من خالله: أقرُأ احلديَث التايَل وأتعرَّ
عن ابن عباٍس ريِض اهللُ عنهام أنَّ النبيَّ  قال: »من سمع النداَء فلم يأتِِه فال صالَة 

له إال من ُعْذٍر«.)1(
................................................................................................................................        

االأعذاُر  التي ُتِبيُح التخلَف عن اجلمعِة واجلماعِة

1 املرُض.

ي باملطِر أو الَوَحل. 2 التأذِّ

3 حضوُر الغداِء أو العشاء إذا كان يشتهيه، عىل أالَّ يكوَن 

ُفه عن صالِة اجلامعِة. عادًة بحيُث َيْكُثُر ختلُّ

ُبه ذلك من األذى وَتْرِك  �  ُمَداَفَعُة البوِل أو الغائِِط؛ ملا يسبِّ

اخلشوِع يف الصالِة.
5  َمْن خاف عىل نفِسِه أو مالِه لو ذهب للصالِة.

غرُيُه،  يرعاه  َمْن  عنده  وليس  للمريِض  مراِفقًا  كان  َمْن    6

وخيشى عليه لو ذهب للصالِة وَتَرَكُه.
)1( أخرجه ابن ماجه: أبواب املساجد واجلامعات، باب التغليظ يف التخلف عن اجلامعة برقم )793( 260/1، وصححه ابن حبان: 5 / 415، وقال احلاكم )1/ 372(: صحيح عىل رشط 

الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي والبيهقي: 3 / 174.

الدرس
السادس
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َُاأعذاُر َتْرِك اجلمعِة واجلماعِة

الوحل



وهناك ن��س�اط اجلامعِة،  صالِة  َتْرَك  جُتِيُز  التِي  الصحيحُة  األعذاُر  كانت  تقدم  ما 
صالِة  َتْرِك  عن  الناِس  بعُض  هبا  يتعذَّر  مقبولٍة  وال  صحيحٍة  غرُي  أعذاٌر 
ِف عن  اجلامعِة، بالتعاون مع جمموعتك َمثِّلْ لألعذاِر غرِي الصحيحِة للتخلُّ

صالِة اجلامعِة:

النشغالِه  العرِص  صالِة  عن  باألمِس  َف  ختلَّ قد  أمحَد  صديَقك  أن  َعَرْفَت 
رسالًة  له  اكُتْب  ْلفاِز،  التِّ ِة عىل شاشِة  الرياضيَّ املبارياِت  إحدى  بمشاهدِة 
ألجِل  اجلامعِة  صالَة  برتكه  َربِّه  طاعة  يف   َ َقرصَّ قد  أنه  فيها  له  تبنُي  ًة  أخويَّ

ه فيها عىل تقديِم الصالِة عىل غرِيها. ذلك، وحتثُّ

أ
إذا كان عندي ضيٌف أو صديٌق 
وهو ال يريُد الذهاَب إىل صالِة 

اجلامعة.

ج

هـ

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

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

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

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

ب
تلفزيوينُّ   برنامٌج  إذا كان يوجد 

أثناَء وقِت الصالِة.

د
.............................................

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

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

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

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

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

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



الفجِر،  بعد صالِة  إال  يناُم  ال  وقد  اجلمعِة  ليلَة  يسهر  َتْعِرُف شخصًا  قد   
بامذا  بالتعاون مع جمموعتِك،  يتكاسُل عن االستيقاِظ لصالِة اجلمعِة،  ثم 
َف عن صالِة اجلمعِة؟  تنَصُحه؟ وهل ُيْعتُب هذا ُعْذرًا صحيحًا ُيبِيُح له التخلُّ
ُمها له ليكوَن أكثَر نشاطًا وِحْرًصًا عىل  وملاذا؟ وما احللوُل املناسبُة التي تقدِّ

صالِة اجلمعِة؟

ُرك عن حضوِر صالِة اجلامعِة،  َمثِّْل لألعذاِر التي قد َتْعِرُض لك وتؤخِّ
ِفك عن اجلامعِة بسببِها. ْ ُحْكَم ختلُّ ثم َبنيِّ

ُ فيه أهيَة احِلْرِص عىل صالِة اجلامعِة، ثم تذكر ُيْسَ الرشيعِة  اكُتْب مقااًل تبنيِّ
َف عن اجلامعِة لبعض األسباب. وسامَحَتها حيُث أباحت التخلُّ

 أجب بصح أو خطأ:
أ- جيوُز ملرافِق املريِض َتْرُك صالِة اجلامعِة إذا كان املريُض يتاج 

)  ( إليه.         
)  ( ب- صالُة اجلامعِة واجبٌة إال بُِعْذٍر.    
) ِف عن صالِة اجلامعِة املطُر اخلفيُف.  )  جـ- من أسباِب التخلُّ

6

النصيحة:................................................................................................................
........................................................................................

هل يعتب عذرًا؟ وملاذا؟.............................................................................................
...............................................................................................

احللول املقرتحة......................................................................................................
..........................................................................................

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

....................................................................................
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الدرس
السابع

7
الُة املري�ِس -1 صفة صالة املريض. �سَ

-2 حكم مجع الصالة للمريض.

ُك بعُض الناِس الصالَة إذا َمِرَض، ويقول: إن  َيرْتُ
اهللَ تعاىل يقول: }

                {)1(، وأنا مريٌض فال 
حرج َعيَلَّ يف َتْرِك الصالِة. 

هل كالُمه صحيٌح؟ وملاذا؟
........................................................................................

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

تِها العظيمِة ال َتْسُقُط  هذا الدرُس يبنُي لك كيف ُيَصيلِّ املريُض، وأنَّ الصالَة ألهيَّ
ُم معًا صفَة صالِة املريِض. ممعنه مادام عاقالعنه مادام عاقالً، واآلن نتعلَّ عنه مادام عاقالعنه مادام عاقالعنه مادام عاقالعنه مادام عاقال

�سفُة �سالِة املري�ِس

َي الصالَة يف الوقِت َحَسَب استطاعتِه، وال يوُز له تأخرُيها  يب عىل املريِض أن يؤدِّ
عن الوقِت مادام َعْقُله حارضاً، وبياُن صفِة صالتِه عىل التفصيِل كام ييل:

)1( اآلية )17(، سورة الفتح.

1
 َ ُيَصيلِّ أن  عليه  جيب 
يستطيُع  كان  إذا  قائاًم 
أو  مشقٍة  غرِي  من  القياَم 

ٍر. رَضَ

الصالَة  يستطْع  مل  فإن 
ُة  نَّ قائاًم صىلَّ قاعًدا، والسُّ
يف  ــًعــا  مــرتبِّ يكون  أن 

موِضِع القياِم.

2



، وإال أوَمَأ بالسجوِد ويكوُن أَخْفَض من  وُيوِمُئ بالركوِع، ويسُجُد عىل األرِض إن تيسَّ
الركوِع.

بالركوِع  ويوِمئ  الِقْبَلة،  إىل  ووَجُهه  َجْنبِه،  عىل  َصىلَّ  قاعدًا  الصالَة  يستِطْع  مل  فإن   
والسجوِد.

ويوِمُئ  الِقْبَلِة،  إىل  ورجالُه  ظهِره،  عىل  ُمْسَتْلِقيًا  َصىلَّ  َجْنبِه  عىل  الصالَة  يستِطْع  مل  فإن   5

بالركوِع والسجوِد.
6 إذا مل يتيسَّ له اإليامُء ببدنِه يف الركوِع والسجوِد أومأ برأِسه.

ِم عند  7 يفعُل من رشوِط الصالِة ما َيْقِدُر عليه، مثل: استقباِل الِقْبَلِة والوضوِء باملاِء أو التيمُّ

الَعْجِز، والطهارِة من النجاساِت، وإذا عجز عن شٍء من ذلك َسَقَط عنه وُيَصيل َحَسَب 
ُر الصالَة عن وقتِها. حالِه، وال ُيَؤخِّ

7

ويدل عىل ما تقدم عموم قوله تعاىل: }          { )1(، وحديُث عمراَن 
فعىل  تستطع  مل  فإن  فقاعدًا  تستِطْع  مل  فإن  قائاًم  »َصلِّ  قال:    النبيَّ  أنَّ  ُحَصني   بن 

َجْنٍب«)2(.

اجَلْمُع بني ال�سالتنِي للمري�ِس
املغرِب  وبني   ، والَعرْصِ ْهِر  الظُّ بني  َمَع  جَيْ أن  للمريِض  جيوُز 
َ ُكلَّ  ُيَصيلِّ َيُشقُّ عليه أن  والِعشاِء يف وقِت إحدامها إذا كان 

صالٍة يف وقتِها.
ِديٍر  ٌة ويتاُج إىل خَتْ واملريُض الذي َسُتْجَرى له عمليٌة جراِحيَّ

ُع الصالتنِي تقدياًم أو تأخريًا َحَسَب األنسِب له. جيوُز له مَجْ
 وال جيوُز للمريِض الَقرْصُ إال إذا كان مسافرًا؛ ألن الَقرْصَ 

)1( اآلية )16(، سورة التغابن.
)2( أخرجه البخاري يف كتاب: تقصري الصالة، باب: إذا مل يطق قاعدًا، رقم )1117( وله قصة قال عمران بن حصني ريض اهلل عنه كانت يب بواسري فسألت النبي  فقال: صل قائاًم.........«.

َفِر. خاصٌّ بالسَّ

الركوعالركوع
3

والسجود
�



ن��س�اط
لزيارِة  مدينتكم،  يف  املستشفياِت  ألحِد  زيارًة  زمالئِك  بعِض  مع  َرتِّْب   

بعِض املَْرَض، واكُتْب فوائَِد هذه الزيارِة يف َدْفرَتِ الواجباِت.
ِم املختلفِة اذُكْر حديًثا  لعيادِة املريِض َفْضٌل كبرٌي، بالرجوِع إىل مصاِدِر التعلُّ

يدلُّ عىل َفْضِل الِعياَدِة.
..........................................................................................................

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

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

ِمْن ِخالِل هذا الدرِس ُأْدِرُك ثالَث حقائَِق مهمٍة؛ هي:

 أ- أمهيُة الصالِة ومكاَنُتها الرفيعُة.
ب- تيسرُي الرشيعِة اإلسالميِة ومراعاهُتا ألحواِل الناِس.

واألمكنِة  ــواِل  األح مجيِع  يف  تعاىل  بــاهللِ  االرتباِط  أمهيُة  ج- 
واألزماِن.

ُص كيَف ُأْدِرُك هذه الحقائَِق المهمَة من خالِل هذا الدرِس: ُأَلخِّ

أ-......................................................................................................
ب-....................................................................................................
جـ-....................................................................................................



ْ باختصاٍر كيف ُيَصيلِّ املريُض. َبنيِّ

متى تسقُط الصالُة عن املريِض؟

ملاذا ال يوُز للمريِض أن َيْقرُصَ الصالَة؟

قال : »َصلِّ قائاًم فإن مل تستِطْع فقاعدًا فإن مل تستِطْع فعىل َجْنٍب«، 
ما الفوائُِد التي نستفيُدها من هذا احلديِث؟

ماذا يفعُل املريُض يف احلاالِت التاليِة:
شديدٌة  مشقٌة  له  حتصل  ولكن  القيام  يستطيُع  كان  إذا  أ- 

ورضٌر.
ب- إذا كان يستطيُع اجللوَس وال يستطيُع السجوَد.

جـ- إذا عجز عن استقباِل القبلِة.
د- إذا عجز عن الوضوِء والتيمِم.

71
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يها ركعتني، وقد  ِة )الظهِر والعرِص والِعشاِء( فيصلَّ باِعيَّ ُيَسنُّ للمسافر َقرْصُ الصالِة الرُّ
دلَّ عىل ذلك قوُل اهللِ تعاىل: }

)1(.}               

َة، فكان يصيلِّ  وعن أنِس بِن مالٍك  قال: »خرجنا مع النبيِّ  من املدينِة إىل َمكَّ
ركعتنِي ركعتنِي حتى رجعنا إىل املدينِة«)2(.

ما معنى َقرْصِ الصالِة؟

-1 الصلوات التي جيوز قرصها.
-2 حكم مجع املسافر بني الصالتني.
-3 متى جيب عىل املسافر إمتام الصالة.

لعلَّك سافرَت يومًا، ما االختالفاُت التي 
تالحظها يف صالِة املسافِر؟

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

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

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

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

الدرس
الثامن

8

�سفُة �سالِة امل�سافِر

َة  ................................................................................ َباِعيَّ َ الصالَة الرُّ أن ُيَصيلِّ

)1( اآلية )101(، سورة النساء.
)2( أخرجه البخاري يف كتاب: تقصري الصالة، باب: ما جاء يف التقصري، وكم يقيم حتى يقرص، رقم )1081(، ومسلم يف كتاب: صالة املسافرين، باب: صالة املسافرين وقرصها، رقم )693(.

ِ�سالُة املُ�َسافِر



ِر اأحكاُم الَق�سْ
الصلواُت التي يوُز قرُصها هي: الظهُر، والعرُص، والِعشاُء، وأما الفجُر واملغرُب 

فال يوز قرصها.
املسافُة - التي إذا أراد املسافُر   2

َقْطَعها جاز له َقرْصُ الصالِة - هي )80( كم تقريبًا.
يـوُز للمسـافر الَقرْصُ مـن حني خروِجه مـن بلِده، وذلـك بمفارقتِه آِخـَر بيوهِتا  يـ   3

العامرِة، وال عبَة بالبيوِت القديمِة اخَلِرَبِة غرِي املسكونِة، وال املزارعِ واالسرتاحاتِ 
التي خارَج البلِد.

للمسافر الَقرْصُ يف رجوِعه حتى يدُخَل َبَلَدُه الذي خرج منه.  �

َص إذا كان املطاُر خارَج البلِد جاز للمسافر أن يرتخَّ  5

      فيه بالقرِص واجلمِع يف ذهابِه ورجوِعه.
إذا وصل املساِفُر إىل بلٍد وأراد اإلقامَة فيه، فله ثالُث حاالٍت:  6

أن ينوَي إقامَة أكثَر من أربعِة أياٍم، فيجب عليه إمتاُم الصالِة من أوِل أ
ُص بُِرَخِص السفِر. يوٍم استقرَّ فيه، وال يرتخَّ

ُص بُِرَخِص ب خُّ َ ، فيجوز له القرُص والرتَّ أن ينوَي إقامَة أربعِة أياٍم فأقلَّ
ِة. السفِر مجيَع امُلدَّ

ج
َة أياٍم حسب مناسبِة املكاِن  أالَّ ينوَي إقامًة حمددًة، بل قد يبقى يومًا أو َعرْشَ
له، أو لديه َغَرٌض من عالٍج أو مراجعٍة للدوائِر احلكوميِة وغريها متى 
بُِرَخِص  والرتخُص  القرُص  له  جيوز  فهذا  بلِده،  إىل  رجع  َغَرُضه  انتهى 

ُة بقائِه عىل أربعِة أياٍم. السفِر حتى يرِجَع، ولو زادت ُمدَّ

7 إذا صىلَّ املساِفُر َخْلَف إماٍم ُمِقيٍم وجب عليه إمتاُم الصالِة؛ ولو مل ُيْدِرْك معه إال 

التشهَد األخرَي.
إذا صىل املقيُم خلف مسافٍر يقرُص الصالَة وجب عليه إمتاُم صالتِه بعد سالِم اإلماِم.  8
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ن��س�اط
بعد معرفتِك لألحكاِم السابقِة: َصنِّْف احلاالِت التي يوُز للمسافُر القرُص 

فيها، واحلاالِت التي ال يوُز له الَقرْصُ فيها:

احلاالت التي ال يوز القرص فيهااحلاالت التي يوز فيها القرص

1

2

3

�

5

اجَلْمُع بني ال�سالتنِي

يوُز للمسافر اجلمُع بني الظهِر والعرِص يف وقِت إحداها، واجلمُع بني املغرب والعشاء 
يف وقت إحداها.

ًة تتسُع ألداِء ُكلِّ صالٍة يف وقتها، فاألفضُل له  إذا استقرَّ املسافُر يف بلٍد أو موضٍع ُمدَّ
َمُع. َتْرُك اجَلْمِع، كام َفَعَل النبيُّ  يف ِمَنى حيُث كان َيْقرُصُ الصالَة وال َيْ

1



ُكْنَت مع أهِلك يف سفٍر، فنزلتم للصالة يف إحدى حمطاِت الَوقوِد، فصىلَّ بكم 
يَت  ملاذا صلَّ الناِس:  بعُض  له  فقال  ها ركعتني،  وَقرَصَ املغرِب،  شخٌص صالَة 

ركعتنِي؟ فقال: نحن عىل سفٍر واملساِفُر يقرص الصالَة.

ما موِقُفك يف هذه احلاَلِة؟ وكيف تترصُف؟
...................................................................................................................

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

يريد  عائلتِه  مع  منزلِه  ِمن  ُأسامُة  خرج 
من  َبْعُد  ْج  خيــرُ ومل  َة؛  َمكَّ إىل  السفَر 
مدينتِه،  فلو أراد الصالَة اآلَن هل يوُز 

له القرُص يف هذه احلالِة؟ وملاذا؟

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

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

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

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

يريد  منزلِه مع عائلتِه  خرج أمحُد من 
وصل  النبويَِّة؛وقد  املدينِة  إىل  السفَر 
فلو  مدينتِه،  خارَج  االسرتاحاِت  إىل 
أراد الصالَة اآلن: هل يوُز له القرُص 

يف هذه احلالِة؟ وملاذا؟ 

8
1

2

3



ْص أحكاَم صالِة املسافِر. َلخِّ

الَقرْصُ  يوز  حاالٌت  ِقْسَمنِي؛  إىل  جدوٍل  يف  التاليَة  احلاالِت  َصنِّْف 
فيها، وحاالٌت ال يوُز القرُص فيها:

ٍة قرابَة ثالثنَي كيلو مرتًا - سافرتم  يَّ )خرْجَت مع أهِلك يف ُنْزهٍة َبرِّ
أياٍم- رجع إىل  َة ثالثِة  ُمدَّ البقاَء  الُعْمَرِة وتريدون  َة ألداِء  َمكَّ إىل 
بلده وتوقَّف للصالة يف حمطِة َوُقوٍد تبعد عن البلد عرشين كيلو 
مرتًا - خرج مسافرًا وتوقَّف للصالة يف حمطِة َوُقوٍد تبعد عن البلد 
ِه يف الطائف أو أهبا وَتْعِزمون  تِْسَع كيلو مرتات - سافرتم للتنزُّ

َة ثالثِة أسابيع(. عىل البقاِء ُمدَّ

التي  احلالة  من  للمسافر،  أفضَل  فيها  اجَلْمُع  يكون  التي  احلالَة  ْز  َميِّ  
يكون َتْرُك اجَلْمِع فيها أفضَل.

1

2

3

الدرسالتقويم
التاسع
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اأري�د اأن اأتع�ل��م

-1 ما السنُن الرواتُب.
السنِن  عىل  املحافظِة  فضُل   2-

الرواتِب.

َن ِالرواتِب بياُن النبي   لل�سُّ

وليلٍة  يوٍم  يف  صىلَّ  »من   : اهللِ  رسوُل  قال  قالت:  عنها  اهللُ  ريَض  َحبِيبَة  ُأمِّ  عن 
َة ركعًة ُبنَِي له بيٌت يف اجلنِة؛ أربعًا قبل الظهِر وركعتنِي بعدها، وركعتنِي بعد  ثِْنَتي َعرْشَ

املغرِب، وركعتنِي بعد الِعشاِء، وركعتنِي قبل الفجِر«.)1(

ٌة  ْ ما ليس فيه ُسنَّ َنَن الرواتَِب واكُتْبها يف مواِضِعها، وَبنيِّ اقرْأ احلديَث واستخِرْج منه السُّ
راتبٌة:

الراتبة البعديةالفريضةالراتبة القبليةم

1

2

صالة العرص ليس هلا راتبة3

4

5

)1( أخرجه مسلم: كتاب: صالة املسافرين وقرصها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن برقم )728(. والرتمذي: يف كتاب الصالة باب ماجاء فيمن صىل يف يوم 
وليلة اثنتي عرشة ركعة من السنة ما له فيه من الفضل برقم 415 واللفظ له.

واِتُب؟ ما ال�سن الرَّ
افرَتِْض أنَّك َرَجْعَت إىل البيِت، وسألك أخوك الصغرُي قائاًل:

فني ما السنُن الرواتُب؟ أسمُع بيشٍء اسُمُه السننُ الرواتُب، فهل يمكُنك أن تعرِّ
اكُتْب ما يمكنَك أن تقوَلُه ألخيك الصغري:

الدرس
التاسع
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وعدُدها:...................  املفروضِة،  َلَواِت  الصَّ بعد  أو  قبل  ُتْفَعُل  التي  هي:  الرواتُِب  السنُن 

ركعًة.

وبياُن أوقاهِتا:.................................. قبل الفجِر، و.............................

........... قبـل الظهِر، و.................................. بعدها، و......................

............ بعد املغرِب، و..................................  بعد الِعشاِء.

ْف إخواَنك وأخواتَِك بالسنِن الرواتِب، وُحثَُّهم عىل الَعَمِل هبا، وبنيِّ هلم ن��س�اط َعرِّ
َفْضَلها، وأخبهم باخلِب اآلت الذي يدلُّ عىل ِحْرِص الصاحلنَي عىل السنِن 
الرواتِب، ومواظبتِِهم عليها. عن أم حبيبة  قالت: سمعت رسول اهلل 
 يقول: َمْن صىل ثِْنَتي عرشَة ركعَة يف يوٍم وليلٍة ُبنَِي له هِبِنَّ بيٌت يف اجلنِة.

وقال   ، اهللِ  رسوِل  ِمْن  سمعُتُهنَّ  منُذ  َتَرْكُتُهنَّ  فام   : َحبِيبة  ُأمُّ  قالت 
َعْنَبَسُة بُن أيب ُسْفياَن: فام َتَرْكُتُهنَّ منُذ سمعُتُهنَّ من ُأمِّ َحبِيبَة، وقال عمُرو 
ما  بُن ساملٍ:  عامُن  النُّ َعْنَبسَة، وقال  منُذ سمعُتُهنَّ من  تركُتُهنَّ  ما  أوٍس:  بُن 

تركُتُهنَّ منُذ سمعُتُهنَّ من عمرِو بِن أوٍس.)1(
 ما الفائدة التي تستفيدها من هذه القصة:  .............................................................

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

واِتِب َنِ الرَّ ُحْكُم ال�سُّ
دٌة ينبغي احِلْرُص عليها. ٌة مؤكَّ َنُن الرواتُِب ُسنَّ السُّ

)1( أخرجه مسلم: يف كتاب: صالة املسافرين وقرصها، باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن برقم )728(.



ن��س�اط
ْعها عىل زمالئِك يف املدرسِة. اكُتْب السنَن الرواتَِب يف ورقٍة، ووزِّ

لوحة  عىل  واجَعْلها  ٍة،  حائطيَّ لوحٍة  عىل  وَفْضَلها  الرواتَِب  السَنَن  اكُتْب 
اإلعالناِت بمصىّل املدرسِة.

)1( أخرجه البخاري يف كتاب: الرقاق، باب التواضع، برقم 6502.

ا  فإنَّ الفريضِة  صالِة  عىل  ِحْرِصنا  بعد  ِع  التََّطوُّ صالِة  عىل  َحِرْصنا  إذا 
ُب إيلَّ  : »وما زال َعْبِدي يتقرَّ َة اهللِ تعاىل لنا، ويف احلديِث الُقْدِسِّ َنْكِسُب حمبَّ

بالنَّواِفِل حتى َأْحَبْبُتُه«.)1(

حمافظتي 
عىل السنِن الرواتِب أستفيُد منها يف إكامِل ما قد 
َيْنُقُص من ثواِب الصلواِت اخَلْمِس املفروضِة.

دٌة؟ ٌة مؤكَّ ما الدليُل عىل أن صالَة السنِن الرواتِب ُسنَّ

احلديِث  وُرَواِة  عنها  اهللُ  ريَض  َحبِيبَة  ُأمِّ  املؤمننَي  ُأمِّ  ِحْرَص  رأيَت 
بعدها عىل السنِن الراتبِة، فام الفوائُِد التي استفدهَتا من ذلك؟

واألسباُب  الرواتِب،  السنِن  عىل  املحافظِة  عىل  امُلِعينُة  األسباُب  ما 
التي ُتَثبُِّط عن املحافظِة عليها؟

9

1

2

3

التقويم



الُة الِوْتِر -1 املراد بصالة الوتر. �سَ
-2 حكم صالة الوتر.
-3 وقت صالة الوتر.

-4 دعاء القنوت.
حقيقُة �سالِة الِوْتِر

ما صالُة الِوْتِر يا أيب؟ ُن:   ـْ االب
يها بعد صالِة العشاِء. ، ركعٌة نصلِّ الوالُِد:  صالُة الِوْتِر يا ُبَنيَّ

ِة الراتبِة للعشاِء أم بعدها؟ نَّ يها قبل السُّ هل ُأَصلِّ االبـُن: 
. ِة الراتبِة يا ُبَنيَّ نَّ يها بعد السُّ بل ُتَصلِّ الوالُِد:  

ْرهُتا بعد ذلك؟ وماذا لو َأخَّ االبـُن:  
َرها إىل دخوِل وقِت الفجِر، وتأخرُيها  الوالُِد:  يوُز لك أن ُتَؤخِّ

أفضُل إذا ُكْنَت ستذكرها وال تناُم عنها.
هل يل أن ُأَصيلِّ قبل الِوْترِ شيئًا يا أيب؟ االبـُن:  

َ قبل الوْتِر ركعتنِي، ولك أن تزيَد أيضًا ركعتنِي  ، لك أن تصيلِّ نعم يا ُبَنيَّ الوالُِد:  
ختتُِمها  ثم  لك،  خريًا  كان  ِزْدَت  ام  وُكلَّ أفضُل،  الزيادُة  وهذه  ركعتنِي، 

بركعٍة واحدٍة هي الِوْتُر.

ُحْكُم �سالِة الِوْتِر
هل صالُة الِوْتِر واجبٌة يا أيب؟ االبـُن:  

دٌة. ٌة مؤكَّ ، صالُة الِوْتِر ُسنَّ الوالُِد:  ال يا ُبَنيَّ
ما الدليلُ عىل ذلك يا أيب؟ االبـُن:  

  ك به، فعن أيب هريرَة أحسنَت يا ُبَنيَّ لرغبتِك يف معرفِة الدليل، وَسُأْخِبُ الوالُِد:  
قال: »أوصاين خلييل  بثاَلٍث: صياِم ثالثِة أياٍم من ُكلِّ شهٍر، وركعتي 

الُضحى، وأن ُأوتَِر قبل أن أناَم«.)1( 
)1( أخرجه البخاري يف كتاب: الصوم باب: صيام أيام البيض ثالث عرشة وأربع عرشة ومخس عرشة، برقم )1880(. ومسلم يف كتاب: صالة املسافرين، باب استحباب صالة الضحى، برقم 

.)721(

الدرس
العارش
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ُل �سالِة الِوْتِر َف�سْ
ون الِوْتَر يا أيب، فلامذا؟ َأْعِرُف بعَض زمالئي ال ُيَصلُّ االبـُن:  

. هم ال يعرفون َفْضَلُه يا ُبَنيَّ لعلَّ الوالُِد:  
وما َفْضُل صالِة الِوْتِر يا أيب؟ االبـُن: 

، لو مل يكن منها إال أن النبيَّ  َحثَّ عليها وقال لنا: »يا  للِوْتِر فضائُِل كثريٌة يا ُبَنيَّ الوالُِد:  
ِوْتٌر ُيِبُّ الِوْتَر«)1(، فهل أدركَت يا ُبَنيَّ أنَّ اهللَ تعاىل  أهَل القرآِن، َأوتُِروا؛ فإنَّ اهللَ 

ُه اهللُ تعاىل؟ ُيِبُّ الِوْتَر؟ أفال َنْحِرُص عىل يَشٍء ُيِبُّ
االبـُن:   نعم يا أيب وجزاك اهللُ خرًيا عىل هذه الفوائد؟

ِك صالِة  ْف عىل أسباٍب ُأْخَرى تدعو بعَض النَّاِس لرَِتْ بالتعاُوِن مع جمموعتِك تعرَّ
ْ ِعالَجها: الِوْتِر، وَبنيِّ

عالجهاأسباب ترك الوترم

1

2

3

)1( أخرجه أبو داود يف: تفريع أبواب الوتر، باب: استحباب الوتر، برقم )1416(. والرتمذي يف: أبواب الوتر، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم، برقم )453(، وقال: حديث حسن.
)2( أخرجه البخاري يف كتاب أبواب التهجد باب قيام النبي  يف رمضان وغريه برقم 1096.

10

2

قالت عائشُة ريَض اهللُ عنها: »ما كان رسول اهلل  يزيُد يف رمضاَن وال يف غريِه 
عىل إحدى عرشَة ركعَة«)2(

ِمْن ِخالِل هذا احلديِث: كم كان ِوْتُر النبيِّ ؟

1
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ُدَعاُء الُقُنوِت
َأْسَمُع بيشٍء اسُمُه ُدَعاُء الُقُنوِت يف صالِة الوِْتِر يا أيب، فام هو؟ االبـُن:  

َعاُء الذي َنُقوُله بعد الرفِع من الركوِع يف صالِة  - هو الدُّ ُدَعاُء الُقُنوِت -يا ُبَنيَّ الوالُِد: 
الِوْتِر، ويمِكُنك أن حتفَظه اآلَن: 

)1( أخرجه أبوداود: يف كتاب باب ختريج أبواب الوتر باب القنوت يف الوتر رقم )1425(. والرتمذي: يف كتاب أبواب الوتر باب ما جاء يف القنوت والوتر برقم )464( وقال: هذا حديث 
حسن.

أحفظ دعاء القنوت 

حكم دعاء القنوت

ُدعاَء  َفْظ  َيْ مل  فمن  الُقُنوِت،  ُدَعاُء  الِوْتَر هو  إن  يقوُل:  َمْن  أيب  يا  َسِمْعُت  االبـُن:  
القنوِت فال ُيوتُِر.

ا ُدَعاُء  هذا مفهوٌم خاِطٌئ للوِْتِر، وقد أخبُتك سابقًا عن حقيقِة الِوْتِر، أمَّ الوالُِد:  
الُقُنوِت، فهو ُسّنٌة يف صالِة الِوْتِر.

هل يعني هذا يا أيب أنه َتِصحُّ صالُة الِوْتِر من غرِي ُدعاِء الُقُنوِت؟ االبـُن:  
، ولكن ِذْكُرك لُِدعاِء الُقُنوِت أفضُل. نعم يا ُبَنيَّ الوالُِد:  

فإن مل أحفْظ ُدعاَء القنوِت يا أيب؟ االبـُن:  
يمِكُنك قراَءُته من ورقٍة، أو كتاٍب صغري ولو يف الصالة حتى حتفَظُه، ويمِكُنك  الوالد:  

َك دعاَء القنوِت أحيانًا. أن تدُعَو يف القنوِت بأيِّ ُدعاٍء مناسٍب، ولك أن َترْتُ

ُهمَّ اهِدني فيمن  اللَّ
َهَدْيَت، وعاِفني فيمن عاَفيَت، 

نِي فيمن توّلَّيَت، وباِرْك لي فيما  وتولَّ
أعطيَت، وِقني َشرَّ ما قضيَت، إنك َتْقِضي 

وال ُيْقَضى عليَك، وإنه ال َيِذلُّ من 
واليَت، تباَرْكَت ربَّنا وتعاَليَت)1(.



ْل  بإشراف معلِّمك َطبِّْق صالَة الِوْتِر، واقرْأ فيها دعاَء القنوِت الذي حفظَتُه، وَسجِّ  
ملحوظاتِك:
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ْ ُحْكَم ما ييل: َبنيِّ
صالُة الِوْتِر. أ -   

ُدعاُء القنوِت. ب -   
وقُت صالِة الوتِر هو:

من بعد صالِة العشاِء إىل طلوِع الفجِر. أ -   
من أوِل الليِل إىل طلوِع الشمِس. ب -   

من ُغُروِب الشمِس إىل طلوِع الفجِر. ت -   
( أو خطأ )×( فيام ييل:     أجب بصح )

)  ( أ- َيِصحُّ الوتُر ولو مل أقرْأ فيه دعاَء القنوِت.    
)  ( ب- َتِصحُّ صالُة الوتِر بركعٍة واحدٍة.     
)  ( ها اهللُ تعاىل.    جـ- صالُة الوتِر ُيِبُّ  

1

2

3

التقويم



فيها  اأوقاُت النَّهي عن ال�سالِة تــوز  ال  التي  األوقــات   1-
الصالة.

-2 الصلوات التي جيوز فعلها وقت 
النهي.

الصالُة من خرِي األعامل التي يفعُلها املسلُم، ولذلك ُيْسَتَحبُّ اإلكثاُر من صالِة 
ِع، ومن فضل الصالة أنَّ اهللَ تعاىل يرفُع هبا الدرجاتِ ويطُّ هبا اخلطيئاِت،  التطوُّ
يقولُ النبيُّ : »عليك بكثرِة السجوِد هلل؛ فإنَّك ال تسُجُد هلل سجدًة إال رفعك اهللُ هبا 

درجًة، وحطَّ عنك هبا خطيئًة«.)1(
ِع املطَلِق،   أن نصيلِّ فيهن صالَة التطوُّ ولكن هناك ثالثُة أوقاٍت هنانا رسوُل اهللِ 

الوقُت االأوُل الذي ُينهى عن ال�سالِة فيه

ُد وقَت رشوِق الشمس يف منطقتي أو أقرِب موضعٍ إليها، ثم أزيُده ُرْبَع  ُأَحدِّ
ُف عىل وقِت انتهاِء النهِي عن الصالِة يف اليوِم املحدَِّد. ساعٍة وأتعرَّ

الدرس
احلادي
عرش
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)1( أخرجه مسلم يف كتاب: الصالة، باب: فضل السجود واحلث عليه، رقم )488(.

منطقتي ...............................وقُت رشوِق الشمِس .....................................

انتهاُء وقتِ النهيِ يكوُن يف الساعِة ......................................................

ِ

من بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس وارتفاعها قدر 
رمح، وهو ربع ساعة من بعد طلوع الشمس تقريًبا.

النهايةالبداية 
ن��س�اط



الوقُت الثاين الذي ُينهى عن ال�سالِة فيه

دقائق  بعرش  الظهر  قبل  يكون  الوقت  وهذا 
تقريبًا.

ُ وقَت  ُد وقَت الظهِر؛ يف منطقتي أو أقرِب موضٍع إليها، ثم ُأَبنيِّ ُأَحدِّ
ابتداِء النهِي عن الصالِة ووقَت انتهائِه يف اليوِم املحدَِّد. 

11

منطقتي ..........................وقُت صالِة الظهِر...................................

ابتداُء وقِت النهِي يكوُن يف الساعِة .............................................

عن  تزول  أن  إىل  السامء.   يف  الشمس  تتوّسط  عندما 
وسط السامء أي متيل قلياًل إىل جهة الغروب.

النهايةالبداية

ن��س�اط



عن أيب سعيٍد اخُلْدريِّ  عن النبيِّ  قال: »ال صالَة بعد صالِة العرِص حتى 
تغُرَب الشمُس، وال صالَة بعد صالِة الفجِر حتى تطلَع الشمُس«)1(.

 ، َ فيهنَّ عن ُعْقَبَة بِن عامٍر  قال: »ثالُث ساعاتٍ كان رسوُل اهللِ  ينهانا أن نصيلِّ
أو أن نقُبَ فيهنَّ موتانا، حني تطُلُع الشمُس بازغًة حتى ترتفَع، وحني يقوُم قائُم الظهريِة 

حتى متيَل الشمُس، وحني تضيَُّف الشمُس للغروِب حتى تغُرَب« )2(.

ِّ ِّْ ْ ُعن أيب سعيد
م ليُل على ما تقدَّ الدَّ

)1( أخرجه البخاري يف كتاب: مواقيت الصالة، باب: اليتحرى الصالة قبل غروب الشمس رقم )586(. ومسلم يف كتاب: صالة املسافرين، باب: األوقات التي هني عن الصالة فيها، رقم )827(، وهذا 
لفظه.

)2( أخرجه مسلم يف كتاب: صالة املسافرين، باب: األوقات التي هني عن الصالة فيها، رقم )831(.

الوقُت الثالُث الذي ُينهى عن ال�سالِة فيه

ُد وقَت انتهاِء النهِي عن الصالِة يف منطقتي أو أقرِب موضٍع إليها،  ُأَحدِّ
وهو بدايُة وقِت املغرِب يف اليوِم املحدَّد ِ.................................

ابتداء  العرص..............................  صالة  وقت   ................................. منطقتي 
وقِت النهي يكون يف الساعِة ...............................................

من بعد صالة العرص إىل غروب الشمس

النهايةالبداية

ن��س�اط



       مصـطـلحـات 

ِع: الصالُة غرُي الواجبِة. صالُة التطوُّ
ِد بوقٍت أو سبٍب. ُع غري املقيَّ التطوُع املطلُق: هو التطوُّ

ال�سلواُت اجلائزُة وقَت النهي11ِّ

َ الصلواِت التي هلا سبٌب، ومنها: يوُز يف وقِت النهيِّ أن نصيلِّ

مثالهاالصالُة الجائزُة وقَت النهيِّ

قضاُء الصالِة الفائتِة.
...................................................................

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

ُة المسجِد.  تحيَّ
لحضوِر  الفجِر  بعد  المسجَد  دخْلُت  إذا 
المسجِد  َة  تحيَّ ي  ُأصلِّ علميٍّ  درٍس 

ركعتيِن.

ِة الفجِر القبليِة بعد صالةِ الفجِر. قضاُء ُسنَّ
...................................................................

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



ْد أوقاَت النهيِّ عن الصالِة واذُكْر الدليَل عليها. َحدِّ

َصنِّْف األوقاَت اآلتيَة يف جدوٍل إىل قسمنِي، أوقاٌت ُينهى عن الصالة 
فيها وأوقاٌت ال ُيْنَهى عن الصالة فيها:

)قبل أذاِن الفجِر- قبل صالِة العرِص- قبل صالِة املغرِب - بعد 
صالِة الِعشاِء- بعد صالِة العرِص- بعد صالِة الفجِر- قبل صالِة 
غروِب  قبل  الشمِس-  رشوِق  قبل  َحى-  الضُّ وقُت   – الظهرِ 

الشمِس- َوْسطُ الليل- بعد صالِة الظهِر(.

َصنِّْف الصلواِت اآلتيَة إىل قسمنِي، ما يوُز ِفْعُله وقَت النَّهِي وما ال 
يوز:

 - َحى  الضُّ صالُة   - املنسيَّة  الفريضِة  صالُة   - الُكسوِف  )صالُة 
عًا(.  ِة املسجِد - صالُة ركعتنِي تطوُّ صالُة حتيَّ

ْد اخلياَر الصحيَح مما  ملاذا ال جتوُز الصالُة يف أوقاِت النهِي؟ َحدِّ
ييل:

) أ- ألنَّ النبيَّ  هنانا عن الصالِة يف هذه األوقاِت.  ) 
)  ( ب- لئال َنُشقَّ عىل أنُفِسنا بكثرِة العبادِة.   
)  ( َغ لبعِض املصالِح اأُلْخرى.     ج- لنتفرَّ
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رابعًا: التجويد



املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبّينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني،
 أما بعد:

اخلامس  للصف  التجويد  مقرر  هو  الطالب-  -عزيزي  يديك  بني  الذي  فالكتاب 
ب إليك أحكام النون الساكنة والتنوين،  االبتدائي يف طبعته اجلديدة، وهو مقرر يقرِّ

مما يعينك عىل تالوة القرآن الكريم تالوة صحيحة رصينة خالية من اللحن واخلطأ.
ونثق بأن حمبتك وتقديرك للقرآن الكريم يدعوانك إىل اإلقبال عليه، فتعمل بام تستطيع 

من آدابه وأحكامه، وتطّبق أحكام تالوته وتويده. 
داخل  فاعاًل  طالًبا  تكون  أن  لك  تتيح  بطريقة  املقرر  موضوعات  صياغة  اهلل  يّس 
الصف، تشارك يف تطبيق نشاطات الدرس؛ فالتجويد -بالدرجة األوىل- مادة عملية 
تطبيقية، وليست جمّرد معلومات، وهي حتتاج إىل بعض التدريب واملران حتى تتقن 

األحكام التجويدية فتصبح سجّية لك يف قراءة أي موضع يف القرآن الكريم.
م  التعلُّ مهارات  تنمية  هو  األنشطة  بعض  إيراد  من  القصد  أن  إىل  أخرًيا-  نشري- 
شعورك  عند  املهم  فمن  ولذا  الفكرة،  عن  للتعبري  بالنفس  الثقة  وتقوية  والتفكري، 

بمواجهة أية صعوبة يف سؤاٍل )ما( أو نشاط أال ترتدد يف استشارة معّلمك.
نسأل اهلل أن نكون وإياك من أهل القرآن الذين هم أهل اهلل وخاّصته.

127



بعض الوسائل التي تعني عىل تطبيق التجويد تطبيًقا صحيًحا.)1(

)1( بعض هذه الوسائل متوفر يف حقيبة املقرأة؛ يستفيد منها املعلم والطالب. 127
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الدرس
1 اخرَتْ أيَّ املوادِّ التي تدرسها هلا ِصَلٌة بامدِة التجويِد هل هي:

)التاريُخ ـ القرآُن الكريُم ـ الِفْقُه ـ الرياضياُت - التوحيُد( ؟
................................................................................... 

اِء وهو يتلو بعَض اآلياِت مرتلًة ثم اسَتِمْع        اسَتِمْع إىل معلمَك أوأيِّ رشيٍط ألحِد الُقرَّ
إىل أحِد الطالِب وهو يتلو القرآَن.

 ما الذي تالحظ؟.................................................................................
........................................................................................................

 التجويد
ديهمت

القرآِن  كلامِت  إعطاُء  اصطالًحا: 
وال  ــادٍة  زي ــدوِن  ب ها؛  َحقَّ وحــروِفــِه 

ُنْقصاٍن.

.نُيسحتلا :ةغل

ديوجتلا فيرعت

    أّهيُة ِعْلِم التجويِد
 ِعْلُم التجويِد من أرشِف الُعُلوِم، وتكمُن أمهيُتُه فيام يأيت:

1ـ االمتثاُل ألمِر اهللِ يف قولِِه تعاىل:                           )1(
 2ـ اإلعانُة عىل تالوِة القرآِن الكريِم كام ُأْنِزَل. 

 تعاىل:                            تعاىل:                           } تعاىل:                           } تعاىل:                           { تعاىل:                           {
َلََ ْ ُ

 تعاىل:                           
ُ

 تعاىل:                           
 الكريم كام أ

 تعاىل:                           { تعاىل:                           {

نشاط

-1 سورة املزمل آية )5( .
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ْف التجويَد. 1ـ َعرِّ
ِم التجويِد. ْ أمهيَة تعلُّ 2 ـ َبنيِّ
مِ التجويِد؟ 3 ـ ما فائدُة تعلُّ

ِم ِعْلِم التجويِد فائدُة َتَعلُّ
-1 الَفوُز برضا اهللِ وَسَعاَدِة الُدْنَيا واآلِخَرِة.

-2 إتَقاُن تالوِة القرآِن.
-3 اجتناُب الوقوِع يف اخَلطأ.

تأليف

متن
12

3�

أهم الكتب املؤلفة يف علم  التجويد 

نشاط

معلومات إثرائية
قال ابُن اجَلَزِري- رمحه اهلل-

يف كيفية تطبيق علم التجويد:
َوَلْيَس َبْيَنُه َوَبنْي َتْرِكِه

ِه                     إالَّ رياَضُة اْمرىٍء بَِفكِّ

-1 قال تعاىل:                                                      .)1(
      ماذا تستفيد من هذه اآلية؟........................................................

} {

-2 قال ابن عباس         : »توىف رسول اهلل � وأنا ابن عرش سنني، وقد قرأت 
املحكم«.)2( ماذا تستفيد من احلديث؟..................................................................

-1 سورة البقرة آية )121(.
ل من سورة )ق( إىل سورة  ل، واملراد باملَفضَّ -2 أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن باب تعليم الصبيان القرآن برقم 5035 قال سعيد بن جبري: فقلت له وما املحكم؟ قال: املَفصَّ

)الناس(.
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2

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

ماذا تالحظ؟............................................

استخرج النون الساكنة من الكلامت التالية: 
-----

هي النوُن التي ال َحَرَكَة هلا.
ِمثاهُلا :         و     

ُّنلا ُفيرعت  :ةنكاسلا ِنو

} {} {

النون الساكنة والتنوين

 ماذا تالحظ ؟............................................

 ماذا تالحظ ؟.............................................

نديهمت

ُّنلا ُةنكاسلا ُنو

نشاط

ِنَنُن

ـُ  ـَ  ـِ



قال تعاىل:} 

 
اْتُل اآلياِت واستخِرْج منها النوَن الساكنَة والنوَن املتحركَة والتنويَن 

كلامت حتتوي تنويًناكلامت حتتوي نوًنا متحركةكلامت حتتوي نوًنا ساكنة

    }

نيونتلا ةمالع 

الضمتان ) ( مثل:           وتلفظ نارن 

}}    {{

{    }
}{{ أو الفتحتان ) ( مثل:             وتلفظ ًٍ

خرين أو الكستان ) ( مثل:
تلفظ  و

غاسقن.

الدرس
2

نيونتلا ةمالع 

نيونتلا 

مثاله: )كتاٌب( وتلفظ كتاُبْن.
         )كتاًبا( وتلفظ كتاَبْن.

         )كتابٍ( وتلفظ كتابِْن.

تعريُف التنوين:
نوٌن ساكنة تلحق آخر االسم  لفًظا،وتفارقه 

خطا ووقًفا.ًّ



النون الساكنة والتنوين

1 ـ كيف تعرُف النوَن الساكنَة؟
2 ـ كيف تعرُف التنويَن؟

فام  أحكاٍم؛  أربعُة  والتنويِن  الساكنِة  للنوِن  3ـ 
هي؟ 

وِن الساكنِة والتنويِن  أحكاُم النُّ
للنوِن الساكنِة والتنويِن أربعُة أحكاٍم هي: 

اإلخفاُءاإلقالُباإلدغاُماإلظهاُر

معلومات إثرائية
الفروق بني النون الساكنة والتنوين:

 أ- النون الساكنة تقع يف وسط الكلمة ويف آخرها، أما التنوين فال يقع إال آخر 
الكلمة.

ب- النون الساكنة تقع يف األسامء واألفعال واحلروف، أما التنوين فال يقع إال 
يف األسامء.

ج- النون الساكنة ثابتة وصاًل ووقًفا، أما التنوين فال يثبت إال يف الوصل. 
د- النون الساكنة ثابتة يف اخلط واللفظ، أما التنوين فال يثبت إال يف اللفظ فقط. 

انظر التلخيص أحكام وقواعد يف علم التجويد
تأليف حممد بن عبداحلكيم بن سعيد العبداهلل 
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ماذا َتالِحُظ عىل النوِن الساكنِة؟
...........................................................

) اإلظهاُر )احللقيُّ

إخـراُج النـوِن السـاكنِة والتنويِن من 
ٍة'''؛ إذا جاء بعدمها  خمرَجيِهام بغري ُغنَّ

أحُد حروِف اإلظهاِر.

راهظإلا فيرعت

 استخرج احلروف يف الشكل املقابل من خمرجها)1( واكتبها.
..................................................................

ماذا تالحظ؟ ...............................................

ديهمت

)1( تعاون مع زمالئك عىل نطق النون الساكنة مع اإلظهار يف الكلامت التالية: 

} {

} { } {
} {} {

} {

رذدخحجثتبأ
فغعظطضصشسز
يوهـنملكق

ِراهظإلا ُفورح

 الحظ
وانطق

)1( لتعرف خمرج حرف ما،  ضع قبله هزة وصل )مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة(، وانطق احلرف مسكًنا أو مشدًدا  هكذا: اق، اك، ان.

الدرس
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ِنيونتلاو ِةنكاسلا ِنونلا ِراهظإ ىلع ٌةلثمأ
أواًل: َحْرُف اهَلْمَزِة 

السبباحلكممثال عىل التنوينمثال عىل النون

اإلظهار
)َمْن(  يف  الساكنُة  النوُن  جاءت 
اهَلْمَزُة  وبعدمها  )غاسٍق(  يف  والتنويُن 

فصار حكُمهام اإلظهاَر

 *...........

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

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

   ماذا ُتالِحُظ؟
...............................................

ثانًيا: َحْرُف اهلاِء 

السبباحلكممثال عىل التنوينمثال عىل النون

جاءت النون الساكنة يف )ينهى( والتنوين يف إظهار
)سالم( وبعدمها اهلاء فصار حكمهام اإلظهار

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

  ماذا ُتالِحُظ؟
...............................................

} {} {

} {

} {} {

} { } {

ماذا ُتالِحُظ عىل التنويِن؟
........................................................

ُ

} {} {

} {

} {
} { } {

* يمأل الطالب الفراغ.

} {

)2( تعاون مع زمالئك عىل نطق التنوين مع اإلظهار يف الكلامت التالية: 

النون الساكنة والتنوين



ثالًثا: َحْرُف الَعنِي

السبباحلكممثال عىل التنوينمثال عىل النون

إظهار
جاءت النوُن الساكنُة يف )أنعمَت( والتنويُن 

يف )واسٌع( وبعدمها العنُي فصار حكُمهام 
اإلظهاَر

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

  ماذا ُتالِحُظ؟
...............................................

رابًعا: َحْرُف احلاِء 

السبباحلكممثال عىل التنوينمثال عىل النون
إظهار

جاءت النوُن الساكنُة يف )ِمْن( والتنويُن يف )ناٌر( 
وبعدمها احلاُء فصار حكُمهام اإلظهاُر

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

  ماذا ُتالِحُظ؟
...............................................

خامًسا: َحْرُف الَغنيِ

السبباحلكممثال عىل التنوينمثال عىل النون
إظهار

 ) جاءت النوُن الساكنُة يف )من( والتنويُن يف )وربٌّ
وبعدمها الَغنُي فصار حكُمهام اإلظهاَر

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

  ماذا ُتالِحُظ؟
...............................................

ُ

ُ

} {} {

} { } {

} {} {

} {} {

} {} {

} { } {

الدرس
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تطبيقات

السبباحلكممثال عىل التنوينمثال عىل النون

إظهار
جاءت النوُن الساكنُة يف )ِمْن( والتنويُن يف )َنْخٍل( 

وبعدمها اخلاُء فصار حكُمهام اإلظهاَر

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

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

  ماذا ُتالِحُظ؟
...............................................

أ- َشاِرُك مع زمالئِك بقراءةِ سورةِ َعَبَس، ُمالِحًظا تطبيَق أحكاِم اإلظهاِر التي درسَتها.

} {} {

} { } {

سادًسا: َحْرُف اخلاِء 

       الكلامت التي اشتملت 
عىل حكم اإلظهار هي: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

النون الساكنة والتنوين



)1( يستمع املعلم لبعض تالوات الطالب التي سجلوها ويقومهم عىل ذلك.

وَن الساكنَة املظهرَة والتنويَن املظهَر فيام يأت مع بياِن السبِب: استخِرْج النُّ
موضع النون اآلية

الساكنة أو التنوين
احلرف الذي جعلنا نظهر 
النون الساكنة أو التنوين

سبب اإلظهار

} {

} {

} {

} {

} {

نشاط

اخلالصة
ٍة. ئ إذا جاءْت النوُن الساكنُة أو التنويُن قبل حروِف اإلظهاِر فإهنام ُتْنطقاِن واضحتنِي بغري ُغنَّ

.) ٌة جمموعٌة يف أوائل كلامت النص التايل: )أخي هاك ِعْلاًم حازه غرُي خاِسِ ئ أحرُف اإلظهار ِستَّ
ُرُج من احَلْلِق. َة خَتْ تَّ (؛ ألن احلروَف السِّ ئ يسمى إظهاُر النوِن الساكنِة والتنويِن: )اإلظهاَر احَلْلِقيَّ

عالمة اإلظهار في المصحف
ئ مُتَّيُز النوُن الساكنُة املظهرُة يف القرآن الكريم بوضع العالمِة التاليِة عليها:        ،أما غرُي امُلْظَهرِة 

فال ُيوَضُع هلا أيُّ عالمٍة مثل: )          (.
ئ ُيَمّيُز التنويُن املظهُر يف امُلْصَحِف بأن ُيْرَسَم التنويُن )                                                 .

 يف القرآن الكريم بوضع العالمة يف القرآن الكريم بوضع العالمة يف القرآن الكريم بوضع العالمة
 مثل: )          (. مثل: )          (.

 عليها:        ،أما غري

.                                                 ( .                                                 ( 

ْلها يف رشيِطَك اخلاصِّ بالتطبيقاِت  اْقَرْأ مرتِّاًل بصوتَِك سورَة عبس، وَسجِّ
املنزليِة مالحًظا أحكاَم اإلظهاِر التي تعلمَتها)1(

تطبيقات منزلية
الدرس
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النون الساكنة والتنوين

ْف اإلظهاَر؟ 1 ـ َعرِّ
2ـ )أخي هاك علاًم حازه غري خارس ( ماالذي اشتملت عليه هذه العبارُة؟

ُرُج حروُف اإلظهاِر.  3 ـ من أين خَتْ
 )         (   ) ـْ ْد مما ييل َرْسَم امُلْصَحِف للنوِن الساكنِة املظهرِة )ـ 3 ـ َحدِّ

4 ـ هاِت مثااًل عىل ما يأيت :
أ ـ نوٌن ساكنٌة بعدها حرُف الَغنِي. 

ب ـ نوٌن ساكنٌة بعدها حرُف اخلاِء. 
ج ـ تنويٌن بعده حرُف اهلمزِة. 

د ـ تنويٌن بعده حرُف العنِي. 
هـ ـ نوٌن ساكنٌة بعدها حرُف احلاِء. 

و ـ تنويٌن بعده حرُف اهلاِء. 

معلومات إثرائية
يف  اإلظهاِر  حروَف  اجَلْمُزوريُّ  مجع 

حتفِة األطفاِل بقوله:
مهٌز فهاٌء ثم عنٌي حاٌء 

                  مهملتاِن ثم غنٌي خاٌء)1(

)         (   )

)1( هذه األبيات ال يطالب هبا الطالُب، ويمكن للمعلم تشجيع الطالب عىل حفظها عن طريق بعض احلوافز أو املسابقات؛ لفائدهتا يف ضبط قواعد التجويد.



اإلدغام

إذا جاءْت النوُن الساكنُة أو التنويُن
 قبل حروِف اإلدغاِم َفُنْدِخُل النوَن الساكنَة 
أو التنويَن يف احلـرِف الذي بعدمها بحيُث 
ختتفي النوُن الساكنُة والتنويُن حاَل النطِق 

ًدا ويصبُح احلرُف الذي بعدمها ُمَشدَّ

 استخرج احلروف يف الشكل املقابل من خمرجها واكتبها.
..................................................................

ماذا ُتالِحُظ؟ ...............................................

ديهمت

رذدخحجثتبأ
فغعظطضصشسز
يوهـنملكق

:ماغدإلا فورح

َّيَم( :ظفلتو                        :هلاثم  .)ْلَمْع
ُّمَطارص( :ظفلتو                             )اًميقتْس

 ماذا ُتالِحُظ؟  ...............................................................................

                      } {
} {

فيرعتلا حيضوت

أحِد  يف  والتنويِن  الساكنِة  النوِن  إدخاُل 
حرًفا  يصرياِن  بحيُث  اإلدغــاِم،  حروِف 

ْطِق. ًدا أثناَء النُّ واحًدا مشدَّ

ِماغدإلا ُفيرعت

الدرس
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النون الساكنة والتنوين

ينقسُم اإلدغاُم إىل قسمنِي: 
ٍة، وحروُفُه أربعٌة هي )ي ن م و( أواًل: إدغاٌم بُِغنَّ

ماغدإلا ماسقأ 

أواًل: حرُف الياءِ 
السبباحلكممثال عىل التنوينمثال عىل النون الساكنة

إدغام بغنة
جاءت النوُن الساكنُة يف )َمْن( والتنويُن يف )خرًيا( 

وبعدمها الياُء فصار حكُمهام اإلدغاُم

)1(..............................................

  ماذا ُتالِحُظ؟ ............................................
وِن ثانًيا: حرُف النُّ

السبباحلكممثال عىل التنوينمثال عىل النون الساكنة

إدغام بغنة
جاءت النوُن الساكنُة يف )َلْن( والتنويُن يف 

)يومئٍذ( وبعدمها النوُن فصاَر حكُمهام 
اإلدغاَم

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

ُ  ماذا ُتالِحُظ؟ ............................................

} {

} {

123

} {} {} {

ماذا ُتالِحُظ عىل النوِن الساكنِة والتنويِن؟
............................................

 الحظ
وانطق

} {

}
ُ

} {

} {

} {

تعاون مع زمالئك عىل نطق النون الساكنة والتنوين مع اإلدغام يف الكلامت التالية: 

} {

} {

} {

} {

} {

)1( يمأل الطالب الفراغ.



ِم  أواًل: حرُف الالَّ

السبباحلكممثال عىل التنوينمثال عىل النون الساكنة

إدغام بغنة
جاءت النوُن الساكنُة يف )ِمْن( والتنويُن يف )رسوٌل( 

وبعدمها امليُم فصار حكُمهام اإلدغاَم

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

  ماذا ُتالِحُظ؟
...............................................

رابًعا: حرُف الَواِو

السبباحلكممثال عىل التنوينمثال عىل النون الساكنة

إدغام بغنة
جاءت النوُن الساكنُة يف )ِمْن( والتنويُن يف )ووالٍد( 

وبعدمها الواُو فصار حكُمهام اإلدغاَم بغنٍة

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

  ماذا ُتالِحُظ؟
...............................................

ثالًثا: حرُف املِيمِ 

ٍة وحرفاُه ها )ل ر( ثانًيا: إدغاٌم بغري ُغنَّ

السبباحلكممثال عىل التنوينمثال عىل النون الساكنة

إدغام بغري غنٍة
جاءت النون الساكنة يف )أن( والتنوين يف )مهزة( 

وبعدمها الالُم فصار حكُمهام اإلدغام بغري غنٍة

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

  ماذا ُتالِحُظ؟
...............................................

ُ

ُ

} {} {

} { } {

} {

} {

} {

} {

} {

} { } {

} {

الدرس
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النون الساكنة والتنوين
اِء  ثانًيا: حرُف الرَّ

السبباحلكممثال عىل التنوينمثال عىل النون الساكنة

إدغام بغري غنٍة
جاءت النوُن الساكنُة يف )أن( والتنويُن يف )عشيٍة( 
وبعدمها الراُء فصار حكُمهام اإلدغاَم بغري غنٍة

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

  ماذا ُتالِحُظ؟
...............................................

التي  اإلدغاِم  أحكاِم  تطبيَق  مالحًظا  الَبَلِد  سورِة  بقراءِة  زمالئَِك  مع  َشاِرْك  ـ  أ 

ُ

} {

} { } {

} {

       الكلامت التي اشتملت 
عىل حكم اإلدغام هي: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



اخلالصة
وِن الساكنِة والتنويِن يف أحِد حروِف اإلدغاِم بحيُث يصرياِن حرًفا واحًدا  1 ـ اإلدغاُم هو: إدخاُل النُّ

مشدًدا أثناَء النطِق.
ـ حروُف اإلدغاِم ستٌة جمموعٌة يف كلمة )َيْرَمُلون(.   2

ـ ينقسُم اإلدغاُم إىل قسمنِي:  3
َمُع حروُفُه يف كلمِة: )ينمو(.  1 ـ  إدغاٌم بغنٍة وُتْ

ٍة وحرفاُه: )الالُم والراُء(. 2 ـ إدغاٌم بغري ُغنَّ
وِن الساكنِة: أن تكون يف كلمٍة وَحْرُف اإلدغاِم يف كلمةٍ بعدها.  ُط إلدغاِم النُّ 4 ـ  ُيْشرَتَ

5 ـ  إذا كانت النوُن الساكنُة وَحْرُف اإلدغاِم يف كلمٍة واحدٍة فال ُتْدَغُم، وإنام ُتْظَهُر ويسمى: )اإلظهاَر 
امُلْطَلَق(، وال يوجد يف القرآن إال يف أربِع كلامٍت فقط، هي: )ُدْنيا- ِقْنوان- ِصْنوان- ُبنيان(.

6 ـ  التنويُن ال يأيت إال يف آخِر الكلمِة.

ْلها يف رشيِطَك اخلاصِّ بالتطبيقاِت  اقرْأ مرتِّاًل بصوتَِك سورَة البلِد وَسجِّ
ْمَتها. املنزليِة مالحًظا أحكاَم اإلدغاِم التي تعلَّ

تطبيقات منزلية

  استخِرْج النوَن الساكنَة املدغمَة والتنويَن امُلْدَغَم فيام يأت مع بياِن السبِب:
موضع النون الساكنة اآلية

أو التنوين
احلرف الذي جعلنا ندغم 
النون الساكنة أو التنوين

سبب اإلدغام

نشاط

} {

} {

} {

} {

} {

الدرس
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النون الساكنة والتنوين

1 ـ قاِرْن بني اإلظهاِر واإلدغاِم من حيُث: التعريُف واحلروُف.
2 ـ اقرأ سورَة املطففنَي واستخِرْج منها ثالثَة أمثلٍة عىل اإلدغاِم. 

3ـ ملاذا ال ُتْدَغُم هذه الكلامُت: )ُدْنيا- ِقْنوان- ِصْنوان- ُبنيان(؟
4 ـ تنقسُم حروُف اإلدغاِم إىل ِقسمنِي، ما مها ؟

5 ـ ما الفرُق بني اإلظهاِر احللقيِّ واإلظهار امُلْطَلِق؟

معلومات إثرائية
مجع اجَلْمُزوريُّ حروَف اإلدغاِم يف حُتفِة األطفاِل بقوله:

ــْت             يف يرملون عندهم قد ثبتت والثاِن إدغاٌم بستٍة أت
ُعلمــا بينمــو  بغنة  فيه  ـــام      ـــدغ ي قسم  قــســامن  لكنهام 
َرنَّْه َكرِّ ثم  ــراء  وال الالم  يف  ــْة        ُغــنَّ بغري  إدغــاٌم  والثان 

      
احللق  أو  ساِن  للِّ عمل  وال  )األنف(،  اخَليُشوِم  من  خيرج  مجيٌل  صوٌت   : ُة  الُغنَّ

فيه.
َوَزَمُنَها حركتاِن.

احلركُة: ُيْقَصُد باحلركِة مقداُر َقْبِض األْصَبِع أو َبْسِطِه. 

مصطلحات
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اإلقالب

 تعاوُن مع زمالئك عىل ُنْطِق النون الساكنة والتنوين مع اإلقالِب يف الكلامِت التاليِة:

  ماذا ُتالِحُظ عىل النوِن الساكنِة والتنويِن؟
...............................................

} {} {

  استخرج احلرف يف الشكل املقابل من خمرجه واكتبه.
..................................................................

ماذا ُتالِحُظ؟ ...............................................

ديهمت

 الحظ
وانطق

رذدخحجثتبأ
فغعظطضصشسز
يوهـنملكق

َقْلُب النوِن الساكنِة والتنويِن مياًم أثناَء النطِق؛ 
ِة. إذا جاَء بعدمها الباُء مع بقاِء اإلخفاِء والُغنَّ

بالقإلا فيرعت 

إذا جاَء بعد النوِن الساكنِة أو التنويِن باء فإننا 
َنقلُب النوُن الساكنُة أو التنويُن إىل ميمٍ ساكنٍة 
ونخفيها عند الباِء، مع الُغنَّة، وقدرها حركتاِن.

فيرعتلا حرش

ُبالقإلا ُفرح

مثاله 
             وتلفظ: )ِمْمَبْعِد(

                       وتلفظ: )َسميعمبصير(

م

م

بالقإلا ُبالقإلا ُبالقإلا ُفرح
                       وتلفظ: )                       وتلفظ: )

ُ
                       وتلفظ: )

ُُ
                       وتلفظ: )

ُ
} {

} {



التي  اإلقالب  أحكاِم  تطبيَق  مالحًظا  اجُلُمعِة  سورِة  بقراءِة  زمالئك  مع  َشاِرْك  أ- 
درسَتها.

ُ

سبب اإلقالباحلكممثال عىل التنوينمثال عىل النون الساكنة

إقالب
جاءت النوُن الساكنُة يف )ِمْن( والتنويُن يف )كراٍم( 

وبعدمها الباُء فصار حكُمهام اإلقالب

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

  ماذا ُتالِحُظ؟
...............................................

ُ
} {

} {} {

} {

       الكلامت التي اشتملت 
عىل حكم اإلقالب هي: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:ِنيونتلاو ِةنكاسلا ِنونلا بلق ىلع ٌةلثمأ

النون الساكنة والتنوين



اخلالصة
وِن الساكنِة والتنويِن َحْرُف الباِء؛ فنقلُب النوَن الساكنَة والتنويَن مياًم  ئ إذا أتى بعد النُّ

ِة بدون تشديٍد.  ، مع الُغنَّ َفاًة يف اللفِظ ال يف اخَلطِّ خُمْ
ئ  لإلقالِب حرٌف واحٌد فقط وهو )الباُء(.

ئ عالمة اإلقالب في المصحف

موضع النون اآلية 
الساكنة أو التنوين

احلرف الذي جعلنا 
نقلب النون الساكنة أو 

التنوين

سبب اإلقالب

} {

استخِرْج النوَن الساكنَة والتنويَن املنقلبني مياًم فيام يأيت مع بياِن السبِب.

} {

ْلها يف رشيِطَك اخلاصِّ بالتطبيقاِت  اقرْأ مرتِّاًل بصوتَِك سورَة اجلمعَة وَسجِّ
ْمَتها. املنزليِة مالحًظا أحكاَم اإلقالب التي تعلَّ

تطبيقات منزلية

عالمة اإلقالب في المصحف

} {

الدرس
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ْف اإلقالَب. 1ـ َعرِّ
2 ـ اْتُل سورَة الشورى واستخِرْج منها مثااًل واحًدا عىل اإلقالِب.

-3 بامذا ُيْرَمُز لإلقالِب يف املصحِف؟
-4 هات مثااًل ملا يأيت:

أ- نوٌن ساكنٌة حكُمها اإلقالُب. 
ب- تنويٌن حكمُه اإلقالُب.

النون الساكنة والتنوين

معلومات إثرائية
اإلقالُب تتمُع فيه ثالُث مهاراٍت:

1 ـ  مهارُة قلِب النوِن الساكنِة أو التنويِن مياًم.
2ـ  إخفاُء امليِم. 

ُة.  3ـ  الُغنَّ

اإلقالِب  حرَف  اجَلْمُزوريُّ  ذكر 
يف حُتفِة األطفاِل بقوله:

والثالُث اإلقالُب عند الباِء
                  مياًم بغنٍة مع اإلخفاِء

معلومات إثرائية



اإلخفاء

الدرس
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رذدخحجثتبأ
فغعظطضصشسز
يوهـنملكق

 استخرج احلروف يف الشكل املقابل من خمرجها واكتبها.
..................................................................

ماذا ُتالِحُظ؟ ...............................................

ديهمت

النطـُق بالنوِن السـاكنِة والتنويِن وَسـًطا بني 
اإلظهـاِر واإلدغاِم بدون تشـديٍد، مـع بقاِء 

ِة. الُغنَّ

ُءافخإلا ُفيرعت

حروُف اإلخفاِء

تعاوُن مع زمالئك عىل ُنْطِق النون الساكنة والتنوين مع اإلخفاِء يف الكلامِت التاليِة:

} {} {

} {

} {

} { } {

 الحظ
وانطق

 استخرج احلروف يف الشكل املقابل من خمرجها واكتبها. استخرج احلروف يف الشكل املقابل من خمرجها واكتبها.

حروفحروُف اإلخفاء اإلخفاء

التنويِن  أو  الساكنِة  النوِن  بعد  جاَء  إذا 
النوَن  ُنْخِفي  فإننا  أحدُ حروِف اإلخفاِء 
يكوناِن  بحيُث  التنويَن  أو  الساكنَة 
مع  واإلدغاِم،  اإلظهاِر  بني  درجٍة  يف 

املحافظِة عىل الُغنَّةِ.

فيرعتلا حرش



مثال عىل النون حرف إخفاء
الساكنة

السبباحلكممثال عىل التنونني

إخفاءص
جاءت النوُن الساكنُة يف )عن( والتنويُن يف 

ا( وبعدمها الصاُد فصار حكُمهام اإلخفاَء )َصفَّ

إخفاءذ
جاءت النوُن الساكنُة يف )ِمْن( والتنويُن يف )ناًرا( 

وبعدمها الذاُل فصار حكُمهام اإلخفاَء

إخفاءث
جاءت النوُن الساكنُة يف )َمْن( والتنويُن يف )مطاٍع( 

وبعدمها الثاُء فصار حكُمهام اإلخفاَء

أمثلٌة عىل إخفاِء النوِن الساكنِة والتنويِن
ويمكُن تقسيُم حروِف اإلخفاِء إىل جمموعاٍت متقاربٍة.

املجموعُة األوىل:
جمموعة )ِصْف َذا َثَنا( وتتكون من ثالثِة أحرٍف هي:

املجموعُة الثانيُة جمموعُة )َكْم َجاَد َشْخٌص َقْد َساَم( وتتكون من مخسِة حروٍف هي:
مثال عىل النون حرف إخفاء

الساكنة
السبباحلكممثال عىل التنونني

إخفاءك
ً يف )كراًما(  يف )كراما(  يف )كراًما(  ُ( والتنويُن( والتنويُن ِ يف )ِمن يف )من يف )ِمْن جاءت النوُنُ الساكنُةُ

َهام اإلخفاَءهام اإلخفاَء ُ فصار حكُمهام اإلخفاء فصار حكمهام اإلخفاء فصار حكُم وبعدمها الكاُف

إخفاءج
ا(  ا( ًّ ا( با( با( ًّ ًّ يف )ُح ُ يف )ُحب يف )حبًّ يف )ح ُ( والتنويُن( والتنويُن َ يف )َمن يف )من يف )َمْن جاءت النوُنُ الساكنُةُ

ُ فصار حكُمهام  فصار حكمهام  فصار حكُمهام اإلخفاء ُوبعدمها اجليُموبعدمها اجليُم

إخفاءش
سفسْفٍس(  فنفنفَفَ َ يف )لِ ِ يف )لِن يف )لَن يف )ل ُ( والتنويُن( والتنويُن ِ يف )ِمن يف )من يف )ِمْن جاءت النوُنُ الساكنُةُ

َهام اإلخفاَءهام اإلخفاَء ُوبعدمها الشني فصار حكُمهام اإلخفاءوبعدمها الشني فصار حكمهام اإلخفاءوبعدمها الشني فصار حكُم

إخفاءق
ٌ يف )إنٌس يف )إنٌس(  ُ( والتنويُن( والتنويُن ِ يف )ِمن يف )من يف )ِمْن جاءت النوُنُ الساكنُةُ

َهام اإلخفاَءهام اإلخفاَء ُ فصار حكُمهام اإلخفاء فصار حكمهام اإلخفاء فصار حكُم وبعدمها القاُف

إخفاءس
 ) ُ( والتنويُن( والتنويُن يف )قوًلً ِ يف )ِمن يف )من يف )ِمْن جاءت النوُنُ الساكنُةُ

َهام اإلخفاَءهام اإلخفاَء ُوبعدمها السنُي فصار حكُمهام اإلخفاءوبعدمها السنُي فصار حكمهام اإلخفاءوبعدمها السنُي فصار حكم

} {

} {

} {

} {

} {

} {} {

} {

} {} {

} {

} {

} {

} {} {

} {

النون الساكنة والتنوين



املجموعُة الثالثُة:
ًبا( وتتكوُن من حرفنيِ ها: جمموعُة )ُدْم َطيِّ

املجموعُة الرابعُة:
جمموعُة )ِزْد يف ُتَقى( وتتكوُن من ثالثِة أحرٍف هي:

مثال عىل النون حرف إخفاء
الساكنة

السبباحلكممثال عىل التنونني

إخفاءض
جاءت النوُن الساكنُة يف )ِمْن( والتنويُن يف )معيشًة( 

وبعدمها الضاُد فصار حكُمهام اإلخفاَء

إخفاءظ
 ) جاءت النوُن الساكنُة يف )َمْن( والتنويُن يف )ِظالًّ

وبعدمها الظاُء فصار حكُمهام اإلخفاَء

املجموعُة اخلامسُة:
 جمموعُة )َضْع ظاملًا( وتتكوُن من حرفنِي ها:

مثال عىل النون حرف إخفاء
الساكنة

السبباحلكممثال عىل التنونني

إخفاءد
ا(  جاءت النوُن الساكنُة يف )ِمْن( والتنويُن يف )َدكًّ

وبعدمها الداُل فصار حكُمهام اإلخفاَء

إخفاءط
جاءت النوُن الساكنُة يف )َمْن( والتنويُن يف )َسَمَواٍت( 

وبعدمها الطاُء فصار حكُمهام اإلخفاَء

} {

} {

} {

} {

} {

} {

} {

} {

حرف 
إخفاء

مثال عىل النون 
الساكنة

السبباحلكممثال عىل التنونني

إخفاءز
جاءت النوُن الساكنُة يف )َمْن( والتنويُن يف )صعيًدا( 

وبعدمها الزاُي فصار حكُمهام اإلخفاَء

إخفاءف
جاءت النوُن الساكنُة يف )ِمْن( والتنويُن يف )ُسُباًل( 

وبعدمها الفاُء فصار حكُمهام اإلخفاَء

إخفاءت
جاءت النوُن الساكنُة يف )صعيًدا( والتنويُن يف 

)نعمٍة( وبعدمها التاُء فصار حكُمهام اإلخفاَء

} {

} { } {

} {

} {} {

الدرس
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النون الساكنة والتنوين

َشاِرْك مع زمالئك بقراءِة سورِة عبس مالحًظا تطبيَق أحكاِم اإلخفاِء التي درسَتها.

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

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

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

       الكلامت التي اشتملت 
عىل حكم اإلخفاء هي: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



اخلالصة
الساكنة  النون  فننطُق  اإلخفاِء  َأَحُد حروِف  والتنويِن  الساكنِة  النوِن  بعد  إذا جاء  ئ   

وِن. ِة يف النُّ والتنوين َوَسًطا بني اإلظهاِر واإلدغاِم، دون تشديٍد، مع بقاِء الُغنَّ
ئ حروُف اإلخفاِء )15( حرًفا جمموعٌة يف أوائِل البيِت التايل:

ًبا ِزْد يف ُتَقى َضْع َظامِلا ِصْف ذا ثنا َكْم َجاَد َشْخٌص َقْد َساَم            ُدْم َطيِّ
 .)  ئ يسمى هذا اإلخفاُء: )اإلخفاَء احلقيقيَّ

     الَفْرُق بني اإلخفاِء واإلدغاِم :
اإلدغاماإلخفاء

 1ـ  اإلخفاُء ليس فيه تشديٌد.
 2ـ اإلخفاُء َسرْتُ النوِن أو التنويِن عند احلرِف.

3 ـ اإلخفاُء يأيت يف كلمٍة وكلمتنِي.

1 ـ اإلدغاُم فيه تشديٌد.
2 ـ اإلدغاُم دمُج احلرِف الساكِن يف املتحرِك.

3 ـ اإلدغاُم ال يأيت إال يف كلمتنِي فقط.

ْلها يف رشيِطَك اخلاصِّ بالتطبيقاِت  اقرْأ مرتِّاًل بصوتَِك سورَة عبس وَسجِّ
ْمَتها. املنزليِة مالحًظا أحكاَم اإلخفاِء التي تعلَّ

تطبيقات منزلية
الدرس
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النون الساكنة والتنوين

استخِرْج النوَن الساكنَة والتنويَن امُلْخَفاَتنِي فيام يأيت مع بياِن السبِب.

موضع النون الساكنة اآلية 
أو التنوين

احلرف الذي جعلنا نخفي 
النون الساكنة أو التنوين

سبب اإلخفاء

1ـ قاِرْن بني اإلدغاِم واإلخفاِء. 
2ـ ِصْف كيف َيتِمُّ اإلخفاُء. 

3 ـ اخرت اإلجابَة الصحيحَة. 
أ ـ اإلخفاُء ال يكون إال يف كلمٍة 

ب ـ اإلدغاُم يكون يف كلمٍة وكلمتنِي 
ج ـ اإلخفاُء َوَسٌط بني اإلظهاِر واإلدغاِم. 

} {

} {

} {

} {

} {

مجع اجلمزوري حروف اإلخفاء يف حتفة األطفال بقوله: 
للفاضل  احلروِف واجٌب  الفاضل      من  عند  اإلخفاُء  والرابع 

يف مخسٍة من بعد عرش رمُزها       يف َكِلم هذا البيت قد ضّمنُتها 
ِصف ذا ثنا كم جاَد شخٌص قد َسما       ُدم طيبا ِزْد في تقى َضْع َظالًما 

معلومات إثرائية



كم حكاًم للنون الساكنة والتنوين؟
...................................................................................................................................................................

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

بـّيـن حكم النون الساكنة والتنوين فيام يأت مع بيان السبب:
السبباحلكماآلية

{}

{}

{}

{}

{}

{}

{}

{}

{}

{}

{}

{}

{}

تدريبات عىل أحكام النون الساكنة والتنوين
الدرس
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( أو )×(: أجب بـ)

النون الساكنة هي نون متحركة خترج من طرف السان.
عالمة التنوين: الفتحتان أو الضمتان أو الكستان.

لإلقالب ثالثة أحرف فقط.

قارْن بني أحكام النون الساكنة والتنوين:

رذدخحجثتبأ
فغعظطضصشسز
يوهـنملكق

ضع كل حرف حتت ما يناسبه من أحكام النون الساكنة والتنوين:

اإلخفاء اإلدغام  اإلقالب  اإلظهار   

النون الساكنة والتنوين

التنوينالنون الساكنة





اأخي المعلم
اأخي الم�سرف

اأخي ولي االأمر
اأخي الطالب

يطيب لوحدة العلوم ال�شرعية في الإدارة العامة للمناهج بالوزارة اأن تتلقى   
ملحوظاتكم ومقترحاتكم على كتب العلوم ال�شرعية على العنوان التالي:

-1  الهاتف المبا�شر: )014021095(
هاتف الوزارة: )014046666 - 014042888(  2-

تحويلة: )2523 - 2524 - 2525 - 2535(  
الفاك�س: )014091297(  3-

البريد الإلكتروني لوحدة العلوم ال�شرعية:  4-
         (runit@moe.gove.sa) 







طبع عىل ورق 80 جرام




