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

فالكتاب الذي بني يديك ـ أخي الطالب ـ  هو مقرر الفقه للصف األول املتوسط يف طبعته اجلديدة، وهو مقرر يقرب
إليك األحكام الرشعية لركٍن من أركان اإلسالم؛ وهو الصالة ، وبعض املوضوعات املتعلقة به ، كام يرشدك لبعض اآلداب والسلوكيات 
املتعلقة هبذه العبادة العظيمة ، وبقدر علمك وعملك هبا، ودعوتك إليها تكون بإذن اهلل تعاىل ممن أراد اهلل تعاىل هبم اخلري ؛ حيث أخرب 

رسولنا � بقوله: )من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين( .
 وقد يرس اهلل تعاىل صياغة موضوعات املقرر بطريقة تتيح لك أن تكون طالبًا فاعاًل داخل الصف ، تشارك يف تطبيق نشاطات 
الدرس، وتتوىل البحث عام حتتاجه , وتتعاون مع زمالئك يف إثراء املادة ونفع اآلخرين ، وقبل ذلك وبعده تتمثل األحكاَم الرشعية يف 

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

أواًل: تنوع العرض للامدة الدراسية  ، ليسهل عليك  فهمها، وتتمكن من استيعاهبا بأيرس طريق .
ثانيًا: تقريب املعلومة من خالل األشكال املناسبة لكل موضوع، والوسائل املقربة للفهم، واملرسخة للمعاين التي  يراد منك إدراكها.

ثالثًا: مشاركتك يف تطبيق الدرس والبحث عن املعلومة واستنباطها من خالل :
يمكنك  مناسبة؛  معلومات  بإضافة  الدرس  وإثراء   ، الرأي  وإبداء  واملناقشة  احلوار  يف  الفرصة  لك  تتيح  وهي   : النشاطات  ـ  أ 
الوصول إليها عن طريق التعرف عىل مصادر التعلم املختلفة التي متكنك من الوصل إىل املعلومة حيث كانت ؛ وهي كثرية متنوعة ، 
وتتمثل يف أهل العلم الذين أدركوا أحكامه ومراميه ، ووسائط التعلم املختلفة من الكتب والدوريات وأقراص احلاسب اآليل والشبكة 

العنكبوتية، وغريها، وهي حتتاج منك أن تكون طالبًا نشيطًا فاعاًل، وربام احتاج بعضها أن تستعد له قبل الدرس بوقٍت كاٍف .
ولعل من املفيد أن نذكرك بأن النشاطات التي يف صلب الدرس والسابقة لفقرة )التقويم(، يطلب منك املشاركة فيها داخل الصف 
مع معلمك وزمالئك، وأما النشاطات التي تيل فقرة )التقويم(، وخيتم هبا الدرس عادة؛ فرياد منها أن تقوم هبا يف منزلك ، أو يف بيئتك  

مع معلمك أو مع زمالئك بتوجيه من معلمك ؛ لتكون عضوًا فاعاًل نشيطًا متحركًا، مستفيدًا من  جمتمعك ومؤثرًا فيه. 
ب ـ التمرينات الصفية: وهي تطبيقات عىل ما تعلمته يف الدرس ، يمكن من خالهلا ترسيخ فهمك وتقويمه ، و تبني مدى إدراكك 
جلزئيات املوضوع، واملقارنة بينها وإدراك الفرق بني املباحث املتشاهبة ، فتقوم بحل هذه التمرينات يف كتابك داخل الصف، ومن ثم 

عرضها عىل معلمك للتأكد من مدى صحة ما توصلت إليه.
ج ـ مساحات للتفكري: وهي تتيح لك فرصة التفكري والتأمل والنظر ، والتمرن عىل استنباط الفوائد ، ورضب األمثلة ، واملشاركة 

الفاعلة، مع توجيه معلمك وعنايته اخلاصة بك.
 د ـ التقويم : وهو 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  نحب أن نذكرك بأن بعض النشاطات والتمرينات واألسئلة بطبيعتها قد حتتمل أكثر من إجابة واحدة، 
وبعضها فيه مساحة للرأي والتفكري  ، فال ترتدد يف اإلجابة عليها ؛ فاملجال فيها واسع ، والقصد من إيرادها تنمية مهارات التعلم 
والتفكري، وتقوية الثقة بالنفس للتعبري عن الفكر ة ، ولذا فمن املهم عند شعورك بمواجهة أية صعوبة يف سؤال ما أو نشاط  أال ترتدد 

يف استشارة معلمك .
نسأل اهلل العيل القدير أن تكون الشاب الذي ينشأ يف طاعة اهلل ، مؤمنًا نافعًا لنفسك وجمتمعك وأمتك .  

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني ،،،،

املقدمة
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1 الطهارة من احلدث
وتكون  ـــرب،  األك احلــدث  مــن  الــطــهــارة   |  

باالغتسال.

أقسام
الطهارة

| الطهارة من احلدث األصغر، وتكون بالوضوء.  
2 الطهارة من النجاسة

الطـهــارة

الطهارة يف اللغة: النظافة والنزاهة عن األقذار.تعريفها
ويف الرشع: رفع احلدث ، وإزالة النجاسة.

نشاط

ن خالصة ذلك. شارك مع معلمك يف احلوار حول الصور التي تدل عىل اهتامم اإلسالم بالطهارة ، ودوِّ
.......................................................................................................... 

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

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

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

1- أنواع الطهارة.
2- أقسام املياه مع األمثلة واألدلة عليها.

أو  بطاهر  املتغريرّ  املاء  استعامل  حكم   -3
نجس.
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ثانيًا:
ء  ملا ا

النجس: 
لونه  تغري  الذي  املاء  وهو 

بنجاسة،  أو رحيه  أو طعمه 
سواٌء أكان املاء قلياًل أم كثريًا 

مثل:
واملاء  والبيرّارات   املجاري  مياه 

فغري  مسفوح)4(  دم  خالطه  الذي 
فغريت  ميتة  فيه  سقطت  أو  لونه، 

رائحته.
حكمه:

النجس  املاء  استعامل  جيوز  ال 
غريها  يف  وال  الطهارة،  يف 

أو  الطعام  مع  أو  كالرشب، 
غري ذلك.

)1( سورة الفرقان: آية �4.
)2(  سورة األنفال: آية 11.

)3(  رواه أمحد 361/2، واألربعة، انظر: سنن أيب داود 64/1 رقم )�3(، والرتمذي 

فغريت  ميتة  فيه  سقطت  أو  فغريت لونه،  ميتة  فيه  سقطت  أو  فغريت لونه،  ميتة  فيه  سقطت  أو  لونه، 

غريها  يف  وال  الطهارة،  غريها يف  يف  وال  الطهارة،  يف 

أواًل:
ء  ملا ا

الطهور:
التي  الباقي عىل صفته  املاء  وهو 

ُخلق عليها مثل: ماء البحار، واألهنار، 
التي  واملياه  والعيون،  ــار،  واآلب واألمطار، 

نستخدمها اآلن مأخوذة من هذه املصادر.
حكمه:

يرشع استعامله يف الطهارة؛ ألنه طاهر يف نفسه، مطهر لغريه. 
َعَلْيُكم  ُل  اَمِء َماًء َطُهوًرا{)1(، وقال: }َوُيَنزِّ قال تعاىل:}َوَأنَزْلَنا ِمَن السَّ

َرُكم بِِه{)2(. ُيَطهِّ اَمِء َماًء لِّ َن السَّ مِّ
قال � يف البحر: »هو الطهور ماؤه احلل ميتته«.)3(.

إذا تغري املاء الطهور بيشء طاهر فام احلكم؟
أواًل: إذا تغريَّ املاء بيشء يسري ال يؤثر عليه مثل: أن يتغري بالرتاب، أو بالصدأ كام 

حيدث يف مياه السخانات أحيانًا؛ فيبقى عىل طهوريته.
ثانيًا: إذا تغريَّ بيشء يؤثر عليه، ويسلبه اسمه، بحيث يتحول إىل شاي، أو مرق، 

أو حرب، أو عصري، أو غري ذلك؛ فهو يف هذه الصور خرج عن كونه ماًء إىل 
يشٍء آخر، كشاي وعصري وغريمها هلذا ال يصح استعامله 

يف الوضوء أو االغتسال.

املياه

ـاه
ملـي

م ا
سـا

أقـ

100/1 رقم )�6( وقال: حسن صحيح، وصححه البخاري )علل الرتمذي الكبري ص 
14( وانظر التلخيص احلبري 1/�.

)4( الدم املسفوح: هو الذي يسيل من احليوان أثناء ذبحه، وكذا ما يسيل من اجلروح.
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ية مترينات صفرّ  �
أ- بني ما تصح به الطهارة وما ال تصح به فيام ييل مع بيان السبب:

السبباحلكمالنوع
  ماء خلط بيشء يسري من املرق فتغري لونه.

 ماء خلط بحرٍب كثري حتى صار يسمى حربًا.
ماء سقط فيه قطرات من احلرب حتى تغري لونه.
ماء وضعت فيه فناجيل القهوة حتى تغري لونه.

ر لونه. ماء يف الصحراء قد خالطه الرتاب حتى تكدرّ
من  كأٌس  فيه  انسكب  احلجم  متوسط  سطٍل  يف  ماء 

عصري.

نشاط

أ- بإمكانك ذكر أمثلة أخرى للامء النجس:
.....................................................................................................-1
.....................................................................................................-2

ب- شارك يف احلوار مع معلمك حول اآلثار السيئة الستعامل املاء النجس وأثره عىل الصحة 
ن خالصة ذلك. العامة، ودوِّ

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

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

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

إذاكان عند شخص ماٌء طهور، ثم حصل هلذا املاء تغري ال يدري سببه، فشك هل هذا املاء ال يزال 
طهورًا أو أنه صار نجسًا، فحكم هذا املاء أنه باٍق عىل أصله وهو الطهورية.

الشك يف املاء الطهور
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ضع الرقم املناسب من املجموعة )أ(  أمام ما يناسبه من املجموعة )ب(: س1: 
)ب()أ(

)1( من تغوط أو تبول فقد
)2( املياه التي نستخدمها اآلن مأخوذة من

)3( إذا تغري املاء بالرتاب

)     (   فإنه ال يزال ماًء طهورًا.
)     (   أحدث حدثًا أصغر.

)     (   ماء البحار واألهنار واآلبار 
واألمطار.

)     (   فقد حتول إىل طنٍي.
)     (   ارتكب إثاًم عظياًم.

يف الواقع من حولك؛ حدد عرشة أمثلة عىل املاء الطهور. س2: 

ب- اكتب ما ال يقل عن ثالث خصائص تالحظها يف العنارص التالية، وفكر يف إعطاء سبب لكل واحدة منها.

السبباخلصائصالعنرص

 املاء الطهور

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

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

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

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

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

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

املاء النجس

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

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

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

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

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

............................................
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تعريفها
النجاسات: أشياء مستقذرة رشعًا، متنع من صحة الصالة والطواف.

1- تعريف النجاسة، وأقسامها.
2- درجات النجاسة وكيفية تطهريها.

البدن  عىل  النجاسة  تطهري  كيفية   -3
والثوب والبقعة.

4- احلكم إذا خفي موضع النجاسة.
مأكول  احليوان  من  خيرج  ما  حكم   -5

اللحم.

أحكام النجاسات

عندما تقرأ أو تسمع كلمة »نجاسة«؛ ماذا يتبادر إىل ذهنك 
من أنواع وأمثلة هلا؟ سجل ذلك.

أواًل: النجاسة الذاتية؛ وهي أن يكون الشيء نجسًا بذاته مثل: البول، والغائط)1(، 
والكلـب، والخـنزير، والـدم المـسـفوح )2(، والمـيتـة )3(. وهـذه األشـياء ال يمكن 

تطهــيرها؛ ألن ذاتها نجسة.

أقسامها

ثانيًا: النجاسة احلكمية، وهي  النجاسة الطارئة عىل حمل طاهر مثل:  الثوب إذا أصابه 
البول، والنعل إذا داس هبا الغائط، واملاء إذا وقعت فيه محامة فامتت فغريت رائحته.

وهذه األشياء يمكن تطهريها؛ ألن ذاهتا طاهرة، والنجاسة طارئة عليها.

)1( يستثنى بول احليوان املأكول، وغائطه كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل. 
)2( هو الذي يسيل من احليوان أثناء ذبحه وكذا ما يسيل من اجلروح.

)3( يستثنى من امليتة: ميتة اآلدمي، وحيوان البحر كالسمك، واجلراد، واحلرشات الصغرية 
التي ليس هلا دم يسيل؛ كالذباب، والبعوض.



البخاري 13 )1( رواه مسلم يف الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب 234/1 )�27(، ورواه  
أيضًا رقم )172( وليس فيه: )أوالهن بالرتاب(.

)2( رواه البخاري يف الوضوء، باب بول الصبيان رقم )223(، ومسلم يف الطهارة، باب 
حكم بول الطفل الرضيع 23�/1 رقم )2�7(.

ت النجاسة
درجا

الثوب  أصاب  إذا  الرضيع  الصبي  بول  مثل  فة،  امُلَخفَّ النجاسة  ثانيًا: 
ونحوه، وكيفية تطهريها: أن يرش عليها املاء حتى يغمرها، وال حيتاج إىل 
فرك ٍ أو عرٍص، ودليل ذلك: »أن النبي � ُأيت بصبي صغري مل يأكل الطعام، 

فبال عىل ثوبه. فدعا بامٍء، فنضحه عىل ثوبه، ومل يغسله«)2(.

احليض،  ودم  وغائطه  اآلدمي  بول  مثل:  املَتَوسطة،  النجاسة  ثالثًا: 
وغالب النجاسات من هذا النوع وكيفية تطهريها: أن يغسلها أو يكاثرها 

باملاء حتى تزول، وإن كان هلا جرٌم أزاله قبل ذلك.

ظة، مثل: نجاسة ما ولغ فيه الكلب،وكيفية تطهريها:  أواًل:  النجاسة امُلَغلَّ
   - أيب هريرة  بالرتاب، ودليل ذلك: حديث  أوالهن  تغسل سبع مرات  أن 
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع  إناء أحدكم  النبي � قال:»طهور  - أن 
مرات أوالهن بالرتاب«)1(، ومعنى ولغ: رشب أو أدخل لسانه يف املاء ونحوه 

بغري  أم كان  النجس، وسواء كان ذلك بقصد،  املحّل  بأي يشء طهر  النجاسة  إذا زالت 
قصد؛ كام لو سقط الثوب النجس يف املاء، أو نزل عليه مطٌر، فزالت نجاسته.
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1- تطهري األرض املتنجسة
اًل، ثم يصب عىل موضعه ماء  إذا وقعت النجاسة عىل األرض، فإن كان هلا جرم كالغائط مثاًل فإنه يزال أورّ

حتى ال يبقى للنجاسة أثر. ولو أزيل الرتاب الذي وقعت عليه النجاسة، أو ُدفن برتاٍب طاهر فال بأس.
وإن كان بواًل مثاًل فإنه يصب عىل املوضع ماء حتى ال يبقى للنجاسة أثر.

ويدل عليه حديث األعرايب الذي بال يف املسجد فدعا النبي � بامء وأمر بصبِّه عليه)1(.
2- تطهري املاء املتنجس

يطهر املاء النجس إذا متت تنقيته من النجاسة بحيث ال يبقى هلا أثر يف لون املاء أو طعمه أو رحيه، ويتم ذلك 
بوسائل منها: إضافة ماء كثري إليه حتى يزول أثر النجاسة، أو بتصفيته بوسائل التنقية احلديثة)2(.

3- تطهري الثوب املتنجس
يغسل باملاء، ويفرك ويعرص حتى تزول النجاسة.

4- تطهري الُفُرش
تغسل باملاء، أو باملنظفات احلديثة وتفرك حتى تزول النجاسة.

5-  تطهري جلد امليتة
احلياة،  أثناء  إذا كان احليوان طاهرًا  باغ)3(؛  بالدِّ امليتة  يطهر جلد 

مثل: احليوان املأكول والقط)4(.

طرق تطهري النجاسات

خفاء موضع النجاسة

إذا علم الشخص بوقوع نجاسة يف يشٍء، لكنه نيس، أو مل يستطع حتديد مكان النجاسة فإنه يف هذه احلالة  
يلزمه أن يغسل ما يتيقن بغسله زوال النجاسة، ولذلك صور، منها:

ه كله،  ه نجاسة، ولكنه ال يدري موضعها متامًا، فإنه يف هذه احلالة يغسل كمرّ أ- إذا علم أنه قد وقع عىل كمِّ
ألنه بذلك حيصل له يقنٌي بغسل النجاسة.

ب- إذا وقعت النجاسة عىل مفرش صغري أو سجادة وال يعرف موضعها متامًا، فإن علم اجلهة التي هي 
فيها كأسفل السجادة أو أعالها غسل ذلك، وإال غسلها كلها.

أنا أحرتز من النجاسات وأعرف كيف أطهرهاأنا أحرتز من النجاسات وأعرف كيف أطهرها

)1( رواه البخاري يف الوضوء، باب ترك األعرايب حتى فرغ من بوله يف املسجد رقم )�21(، ومسلم يف 
الطهارة باب وجوب غسل البول 236/1 رقم )2�4()2�5(.

)2( ينظر فتاوي اللجنة الدائمة �0/5-�1، وتوضيح األحكام البن بسام 133-132/1.

)3( الدباغ:معاجلة اجللود ببعض املواد حتى تلني ويزول ما هبا من نتن.
)4( هذااحلكم للحيوان الذي مات حتف أنفه، أما إذا كان احليوان املأكول مذكى ذكاة رشعية 

فإن جلده طاهر. 
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األصل يف األشياء الطاهرة أهنا باقية عىل طهارهتا كاألرض واملالبس واملفروشات ونحوها، فال ينبغي 
للمسلم أن يكثر من الشك أو الوسوسة يف الطاهرات، حتى لو داستها األقدام، ومشى عليها الصغار، 

ما مل ُتعلم نجاستها، وال يرشع السؤال عنها ألنا مل نؤمر به.

األصل يف األشياء الطهارة

بول احليوان املأكول وروثه

بول احليوان مأكول اللحم وروثه طاهر، مثل: الغنم، واإلبل والبقر، واحلامم، واألرانب وغريها. ومما 
يدل عىل ذلك أن النبي � سئل: أصيل يف مرابض الغنم؟ قال:»نعم«.)1( ومعلوم أن يف مرابض الغنم 

أبعارها وأبواهلا،فلام جازت الصالة عليها دلرّ ذلك عىل طهارهتا.

ية مترينات صفرّ  �
أ - حدد يف اجلدول اآليت ما يمكن تطهريه، وما ال يمكن، مع ذكر السبب:  

السببإمكانية تطهريهاملثال
  الكلب

املاء النجس
الثوب النجس

البول
ب- سافرت مع صديقك إىل الطائف؛ وسكنتام يف أحد الفنادق، وبعد صالة العشاء أردت أن تصيل   

الوتر فقال صديقك: كيف تصيل عىل فرش الغرفة وال تعلم أهنا طاهرة؟ حّدد موقفك، وملاذا؟

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

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

)1(  رواه مسلم يف احليض، باب: الوضوء من حلوم اإلبل 275/1 رقم )260(.
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ضع الرقم املناسب من املجموعة )أ( أمام ما  يناسبه من املجموعة )ب(: س1: 
)ب()أ(

)    (  يكاثر باملاء حتى يزول تغريه)1( البول
)    (  ال حيتاج إىل نية وقصد)2( ماء تنجس ببول

)    (  نجاسته مغلظة)3( بول الرضيع
)    (  ال يمكن تطهريه)4( إزالة النجاسة

)    (  يغسل كله
)    (  نجاسته ُمففة

قارن بني النجاسات من حيث أقسامها، ودرجاهتا. س2: 

ج- بني ما هونجس وما هو طاهر فيام ييل، مع بيان السبب:ج- بني ما هونجس وما هو طاهر فيام ييل، مع بيان السبب:

السبباحلكماحلالة
ماء سقطت فيه محامة ثم طارت وقد تغري لونه.ماء سقطت فيه محامة ثم طارت وقد تغري لونه.

كأس ماء سقط فيه ذباب. 
 إناء للامء يف حظرية أغنام تغري لونه.

 الدم الذي خيرج من الذبيحة أول ذبحها.
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نشاط

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: مر النبي � بقربين فقال: »إهنام يعذبان، وما يعذبان 
يف كبري...«، بالرجوع إىل مصادر التعلم املختلفة:

أ-  أكمل احلديث.
ب- بني من أخرجه من علامء احلديث يف كتبهم.

ج- اكتب تعليقًا يف سطرين حول أهم ما تستفيده من احلديث.



1�

1- ما جيب عند قضاء احلاجة وما يستحب 
مع الدليل.

يكره  وما  احلاجة،  قضاء  عند  حيرم  ما   -2
مع الدليل.

ما  ورشوط  واالستجامر،  االستنجاء   -3
يستجمر به، وحكم االكتفاء باالستجامر.

أحكام قضاء احلاجة

)3( رواه البخاري يف الصالة ، باب قبلة أهل املدينة.. رقم )3�4(، ومسلم يف الطهارة، باب: 
االستطابة رقم )264( وهذا لفظه.

)4( رواه مسلم يف الطهارة، باب النهي عن التخيل يف الطرق والظالل 226/1 رقم )�26(.
)1( رواه الرتمذي 504/2، يف أبواب الصالة، وابن ماجة 10�/1، وضعفه الرتمذي، وقواه 

1- سرت العورة عن الناس أثناء قضاء احلاجة.
2- التنزه عن إصابة النجاسة لثوبه أو بدنه، فإن أصابه يشء غسله: قال �:»تنزهوا من البول فإن 

عامة عذاب القرب منه«)1(. 
3- االستنجاء أو االستجامر؛ وسيأيت ذكر أحكامها بالتفصيل إن شاء اهلل تعاىل.

1- استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء احلاجة 
يف الصحراء، وأما يف البنيان فاألفضل ترك ذلك)2(. 
القبلة  تستقبلوا  فال  الغائط  أتيتم  �:»إذا  قال 
أو  رشقوا  ولكن  غائط  وال  ببول  تستدبروها  وال 

غربوا«)3(.
وأماكن  هم،  وظلِّ الناس،  طرق  يف  احلاجة  قضاء   -2
»اتقوا   : املاء، ونحو ذلك، قال �  العامة، واألسواق، وبرك  اجتامعهم وجلوسهم، واحلدائق 

هم«)4(. انان يارسول اهلل؟ قال: »الذي يتخىل يف طريق الناس أو يف ظلِّ اننْي«، قالوا: وما اللعرّ اللعَّ
3- الدخول باملصحف إىل احلامم، ملا فيه من اإلهانة لكتاب اهلل تعاىل.

1

2

ماجيب:

ما حيرم:

نشاط

حيرم قضاء احلاجة يف احلدائق العامة

القبلة  استقبال  حتريم  سبب  أعرف  القبلة أنا  استقبال  حتريم  سبب  أعرف  القبلة أنا  استقبال  حتريم  سبب  أعرف  القبلة أنا  استقبال  حتريم  سبب  أعرف  أنا 
واستدبارها أثناء قضاء احلاجة.واستدبارها أثناء قضاء احلاجة.

القبلة  استقبال  حتريم  سبب  أعرف  أنا 
واستدبارها أثناء قضاء احلاجة.

القبلة  استقبال  حتريم  سبب  أعرف  القبلة أنا  استقبال  حتريم  سبب  أعرف  أنا 
واستدبارها أثناء قضاء احلاجة.

القبلة  استقبال  حتريم  سبب  أعرف  أنا 

قطني  الدار  بعضها  ألفاظ صحح  وله  اهلل عنهم،  الصحابة ريض  من  واحد  احلديث روي عن غري   )1(
والبوصريي. انظر مسند أمحد 326/2 وسنن ابن ماجة 125/1، والدار قطني 127/1، ومصباح 

الزجاجة 101/1، وصححه البخاري )العلل الكبري للرتمذي ص 42(.
)2( للفائدة انظر فتاوى اللجنة الدائمة �7/5.

بالتعاون مع زميلك أو جمموعتك، تأمل يف احلكمة  من حتريم استقبال القبلة أو استدبارها 
أثناء قضاء احلاجة، سجل ذلك.

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

.........................................................................................................
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غريه انظر إرواء الغليل �7/1.

يف  ومسلم   ،)142( رقم  اخلالء  عند  يقول  ما  باب  باملاء،  الوضوء  يف  البخاري  رواه   )2(
احليض، باب ما يقول إذا دخل اخلالء رقم )375(. 

إذا خرج من اخلالء 03/1 رقم  أبو داود يف الطهارة ، باب ما يقول الرجل  )3( رواه 

ما يستحب:3

نشاط

)30(، والرتمذي يف الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من اخلالء، وقال: حسن غريب، وصححه أبو 
حاتم )بلوغ املرام ص 31( والنووي يف املجموع  �4/2.

يقدم الرجل اليمنى عند اخلروج من احلامميقدم الرجل اليرسى عند دخول احلامم

يف  احلاجة  قضاء  عند  الناس  عن  االبتعاد   -1
الصحراء.

2- أن يقول عند الدخول: »باسم اهلل«)1(، »اللهم 
إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث«)2(.

3- تقديم الرجل اليرسى عند دخول احلامم، واليمنى عند اخلروج منه.
4- غسل اليد بالصابون عند االنتهاء.

5- أن يقول عند اخلروج: »غفرانك«)3(.

االبتعاد عن الناس عند قضاء احلاجة يف الصحراء

يمكنك ذكر السبب يف تقديم اليرسى عند الدخول واليمنى عند اخلروج.

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

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

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

.........................................................................................................
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مايكره:4

1- الكالم حال قضاء احلاجة،أو خماطبة اآلخرين إال حلاجة.
2- الدخول بيشء فيه ذكر اهلل تعاىل، إال أن خياف عليه الرسقة ونحوها.

ه أو يرضها. 3- البول يف الشقوق واجلحور، فإنه ربام كان فيها دوابٌّ فترضرّ
َذَكَرُه  اليمنى، أو االستنجاء أو االستجامر هبا، قال �:»ال ُيمسَكنَّ أحدكم  باليد  4- مس الفرج 

بيمينه وهو يبول، وال يتمسح من اخلالء بيمينه«)1(.

االستنجاء واالستجامر

االستنجاء رشعًا: إزالة أثر اخلارج من السبيلني باملاء الطهور.تعريفهام
االستجامر رشعًا: إزالة أثر اخلارج من السبيلني باحلجارة ونحوها.

أ- أن يكون طاهرًا.
ب- أن يكون مباحًا.

فًا للمحل، فال يصح االستجامر بام  ج- أن يكون منظِّ
ال ينظف جيدًا.

 : د- أن ال يكون عظاًم وال روثًا، قال سلامن الفاريس
أو  لغائط  القبلة  نستقبل  أن   � اهلل  رسول  هنانا  »لقد 
بول، أو أن نستنجي باليمني، أو أن نستنجي بأقلَّ من 

ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم«)2(.
ُكتَِب  أو ورق  أن ال يكون شيئًا حمرتمًا كالطعام،  هـ- 

فيه يشٌء حمرتم.
الطاهرة،  احلجارة  به:  االستجامر  جيوز  ما  أمثلة  ومن 

واملناديل، والورق النظيف، واخِلرق، ونحو ذلك.

رشوط ما يستجمر به:

)1( رواه البخاري يف الوضوء، باب ال يمسك ذكره بيمينه إذا بال، رقم )154(، ومسلم يف 
الطهارة، باب النهي عن االستنجاء باليمني رقم )267( وهذا لفظه.

)2( رواه مسلم يف الطهارة، باب االستطابة  223/1 رقم )262(.
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نشاط

االستنجاء أفضل من االستجامر؛ ألنه أكمل تنظيفًا، واجلمع بينهام حسٌن، وجيوز االكتفاء باالستجامر وحده 
برشطني مها:

1- أن ال يتعدى البول أو الغائط املوضع املعتاد خلروجه، فلو انترش البول أو الغائط وتعدى موضع اخلروج 
املعتاد فالبد عندها من استعامل املاء.

2- أن يكون االستجامر بثالث مسحات فصاعدًا حتى حيصل تنظيف القبل أو الدبر من أثر النجاسة.

حكم االكتفاء باالستجامر

ينبغي ملن أراد دخول احلامم أن يطرق الباب؛ ليعلم هل يوجد به أحد أم ال.  -1
عىل املسلم املحافظة عىل دورات املياه العامة؛ يف املساجد أو املدارس   -2

أو األسواق أو غريها.
عىل املسلم أن ينظف مكان قضاء احلاجة )احلامم( جيدًا بعد انتهاء   -3

حاجته.

أ- يمكنك ذكر مثالني آخرين ملا جيوز االستجامر به:
...............................................-2 .................................................. -1

ب- رشع االستنجاء واالستجامر حلكم عظيمة، بالتعاون مع زمالئك سجل ثالثًا منها.
...................................................................................................... -1
...................................................................................................... -2
...................................................................................................... -3
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ماذا تعمل يف احلاالت التالية؟ س1: 
أ- إذا أردت دخول احلامم.  

ب- إذا أردت دخول احلامم ويف جيبك مصحف.  
ج- إذا أصابك رشاش بوٍل أثناء قضاء احلاجة.  

ية مترينات صفرّ  �
أ- اكتب ما ال يقل عن ثالث خصائص تالحظها يف األشياء التالية، وفكر يف إعطاء سبب لكل واحدة.  

السبباخلصائصاليشء

االستجامر

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

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

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

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

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

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

االستنجاء

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

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

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

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

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

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

ب- مّر بك أربعة أمثلة عىل ما جيوز االستجامر به، اذكر مثالني ال تنطبق عليهام الرشوط.  

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

ج- من خالل ما تعلمت؛ حدد حاالت يكون فيها التبول قائاًم أمرًا سائغًا، وحاالت ال يكون فيها كذلك  
حاالت ال جيوز فيهاحاالت جيوز فيها
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البول يف املاء الراكد
قال �: »ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ثم يغتسل فيه«)1(. مما علم من 
احلكم من هنيه عليه الصالة والسالم عن البول يف املاء الراكد؛ ما يكون من األمراض التي 
خترج عواملها املمرضة عن طريق البول، مثل مرض »البلهارسيا«؛ الذي حيدث نتيجة لعامل 

ممرض هو نوع من الديدان يسمى بـ»منشقة اجلسم الدموية«. 
)الطب النبوي يف ضوء العلم احلديث  2�1/1 د. غياث األمحد(.

ئية
ثرا

ت إ
وما

عل
م

ما األشياء التي ال جيوز االستجامر هبا؟ س2: 
ضع كل كلمة مما ييل أمام ما يناسبها: )مستحب، مكروه، حمرم، واجب(: س3: 
)  ( أ- الكالم أثناء قضاء احلاجة.       
)  ( ب- قضاء احلاجة يف طريق الناس.      
)  ( ج- التنزه من البول.        
)  ( د- قول: »غفرانك« عند اخلروج من احلامم بعد قضاء احلاجة.   

نشاط

)1( رواه البخاري يف الوضوء، باب البول يف املاء الدائم رقم )�23(، ومسلم يف الطهارة، 
باب النهي عن البول يف املاء الراكد 1/235 رقم )2�2(.

أ- بالرجوع إىل مصادر التعلم املختلفة:
1-  بنيرّ ملاذا ال جيوز االستجامر بالعظم أو الروث.  

2-  اذكر الدليل عىل ذلك.  
ب-  اكتب مقااًل عن توجيه الدين اإلسالمي يف املحافظة عىل البيئة، واملنع من قضاء احلاجة 

فيام ينتفع منه الناس؛ مثل طرقهم واحلدائق العامة وبرك املاء.
ج- اكتب مقااًل عن مشكلة العبث بدورات املياه العامة؛ تبني فيه مظاهرها السيئة، وأسباب 

ذلك، والوسائل املناسبة لعالجه.
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الوضوء

)1( سورة املائدة آية رقم: 6
)2( رواه البخاري كتاب الوضوء، باب ال تقبل صالة بغري طهور رقم)135(. 

)3( رواه أمحد 277/5. وابن ماجه يف الطهارة، باب املحافظة عىل الوضوء )101/1( وقال املنذري يف 
الرتغيب )162/1(: إسناده صحيح ، ورواه ابن حبان )311/3( واحلاكم )130/1(

)4( سورة البقرة آية 222.

لغة: من الوضاءة وهي احلسن والنظافة.تعريفه
رشعًا: استعامل املاء يف أعضاء خمصوصة بنيرّة التطهر.

أ- جيب الوضوء لثالثة أشياء هي: الصالة، والطواف، ومس املصحف.
ُوُجوَهُكْم  َفاْغِسُلوا  الِة  الصَّ إىَل  ُقْمُتْم  إَذا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيهُّ }َيا  قال اهلل تعاىل 

.)1(} َوَأْيِدَيُكْم إىَل اْلـَمَراِفِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إىَل اْلَكْعَبنْيِ
وقال �: »ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ«)2(.

ب- يستحب الوضوء عىل الدوام، لقوله �:»وال حيافظ عىل الوضوء إال 
مؤمن«)3(. ويتأكد عند قراءة القرآن، وقبل النوم.

حكمه

ِريَن{)4(. ابنَِي َوحُيِبهُّ اْلـُمَتَطهِّ َ حُيِبهُّ التَّوَّ 1- حمبة اهلل للمتطهرين، قال تعاىل: }إنَّ اهللَّ
2- أنه عالمة ألمة حممد �، حيث يأتون يوم القيامة غرًا حمجلني قال �: »إن أمتي يدعون يوم 

ًا حمجلني من آثار الوضوء«)5(. القيامة غررّ
الوضوء، خرجت خطاياه من  فأحسن  توضأ  قال �: »من  للذنوب واخلطايا،  تكفري  فيه   -3

جسده، حتى خترج من حتت أظفاره«)6(.
4- فيه رفٌع للدرجات، قال �: »أال أدلكم عىل ما يمحو اهلل به اخلطايا، ويرفع به الدرجات؟« 
قالوا: بىل يا رسول اهلل. قال:»إسباغ الوضوء عىل املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد، وانتظار 

الصالة بعد الصالة..«)7(.
ون يوم القيامة باألساور عىل مواضع الوضوء، قال �: »تبلغ احللية من املؤمن  لرّ 5- أهل اجلنة حُيَ

حيث يبلغ الوضوء«)�(.

فضائل الوضوء
للوضوء فضائل كثرية منها:

كتاب  ومسلم   )136( رقم  الوضوء...  فضل  باب  الوضوء،  كتاب  البخاري  رواه   )5(
الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء 216/1 رقم )246(.

)6( رواه مسلم كتاب الطهارة، باب خروج اخلطايا من ماء الوضوء 216/1 رقم )245(.
)7( رواه مسلم كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء عىل املكاره 21�/1 رقم )251(.
)�( رواه مسلم كتاب الطهارة، باب تبلغ احللية حيث يبلغ الوضوء 21�/1 رقم )250(.

ر أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان يتوضأ باملد. ر أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان يتوضأ باملد.تذكر أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان يتوضأ باملد.تذكََّّ

ال يمس املصحف إال عىل وضوء

1- حكم الوضوء وفضائله مع الدليل.
2- صفة الوضوء.

3- رشوط الوضوء، وفروضه، وواجبه، 
عن  املتفرعة  واألحكام  ونواقضه،  وسننه 
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ني
رفق
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ع إ
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ل ال

غس

تعرف يف نفسك عىل املرفقتعرف يف نفسك عىل املرفق

1-  يستحرض املسلم بقلبه نية الوضوء، ويقول: 
باسم اهلل.

2-  ثم يغسل كفيه ثالث مرات.
واحدة،  بغرفة  ويستنشق  يتمضمض،  ثم    -3

ويستنثر، يفعل ذلك ثالث مرات.
4- ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس إىل 
ما انحدر من اللحيني طواًل، ومن األذن إىل 

األذن عرضًا، يفعل ذلك ثالث مرات.
األصابع  أطراف  من  اليمنى  يده  يغسل  ثم    -5

إىل املرفق ثالث مرات، ثم اليرسى كذلك.
يبدأ  رأسه  هبام  ويمسح  باملاء،  يديه  يبلل  ثم    -6
يعيدمها  ثم  قفاه،  إىل  مه حتى يصل  مقدَّ من 
إىل مقدمه مرة أخرى، ثم يمسح وسط أذنيه 
بسبابتيه، وظاهرمها بإهباميه،يفعل ذلك مرة 

واحدة.
ثالث  الكعبني  إىل  اليمنى  رجله  يغسل  ثم   -7

مرات، ثم اليرسى كذلك.
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ه إ
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صفة الوضوء

ت
مرا

ث 
ثال

يه 
كف

ل 
غس

ي
ثر 

ستن
 وي

دة،
اح

ة و
غرف

ق ب
نش

ست
 وي

ض
ضم

يتم

تعرف يف نفسك عىل حدود الوجهتعرف يف نفسك عىل حدود الوجه

تعرف يفتعرف يف نفسك عىل أصبعيك: السبابة واإلهبام، هل يمكنك ذكر أسامء بقية أصابعك؟ نفسك عىل أصبعيك: السبابة واإلهبام، هل يمكنك ذكر أسامء بقية أصابعك؟ نفسك عىل أصبعيك: السبابة واإلهبام، هل يمكنك ذكر أسامء بقية أصابعك؟
اإلصبع األول: .................... اإلصبع الثاين: ................... اإلصبع الثالث:................ اإلصبع الرابع: السبابة، اإلصبع اخلامس: اإلهبام
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ما  الشخص  فعل  فلو  القلب،  النية،وحملها    -1
إنام  الوضوء  قصده  يكن  ومل  املتوضئ  يفعله 

د أو التنظف؛ فإن هذا ال جُيزُئه. قصد التربرّ
أن يكون املاء طهورًا.  -2
أن يكون املاء مباحًا.  -3

البرشة كالصمغ  إىل  املاء  يمنع وصول  ما  إزالة   -4
والصبغ واملناكري ونحوها.

5- إذا كان املرء قد قىض حاجته قبل الوضوء، فالبد 
أن يستنجي أو يستجمر قبل البداءة بالوضوء.

رشوط الوضوء
للوضوء رشوط ال يصح إال هبا منها:

جيب إزالة ما يمنع وصول املاء إىل البرشة كاألصباغ

تأمل احلكمة من التفريق بني الرأس وبقية األعضاء، وسجل ذلك.تأمل احلكمة من التفريق بني الرأس وبقية األعضاء، وسجل ذلك.
...............................................................................................................
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)1( رواه أمحد 460/2 وصححه ابن خزيمة 73/1، وذكره البخاري يف صحيحه معلقًا 

بصيغة اجلزم كتاب الصيام باب سواك الرطب واليابس للصائم.

 من ترك أحد فروض الوضوء، أو بعضه، مل يصح وضوؤه، فإن علم برتكه قبل أن جيف 
العضو الذي قبله غسله وما بعده، وإن جف العضو الذي قبله أعاد الوضوء.

من شك يف ترك أحد األعضاء بعد انتهاء الوضوء؛ مل يلتفت إىل هذا الشك.

للوضوء واجب واحد هو: التسمية، وتسقط التسمية إذا نسيها وال يشء عليه، لكن ينبغي االهتامم هبا.
وصفتها: أن يقول: )باسم اهلل( عند ابتداء الوضوء.

واجب الوضوء

ختليل ما بني أصابع اليدين والرجلني
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نشاط

من صىل بغري وضوء ناسيًا، وجب عليه إعادة الصالة.

1- إذا قام املسلم من نوم الليل وأراد أن يتوضأ من إناء فال يغرتف منه بيديه حتى يغسلهام قبل ذلك 
ثالث مرات؛ لقول النبي �: »إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حتى يغسلها 

ثالثًا فإنه ال يدري أين باتت يده«.)1(

من أحكام الوضوء

)1( رواه مسلم كتاب الطهارة، باب كراهة غمس املتوضئ وغريه يده املشكوك يف نجاستها 
يف اإلناء قبل غسلها ثالثًا 233/1 رقم )�27( وقد رواه البخاري برقم )162( دون 

قوله )ثالثًا(.

أ- اصحب معلمك إىل حمل الوضوء يف املدرسة، وطبق الوضوء عمليًا مع زمالئك. والحظ عىل 
نفسك وعىل غريك ما تعلمته من الفروض واملستحبات وغريها، وسجل ما تالحظه.

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

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

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

ب- شارك يف احلوار مع معلمك حول األخطاء التي يقع فيها بعض الناس يف الوضوء. ودون 
خالصة ذلك.

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

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

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

...........................................................................................................
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الوضوء عىل  املسلم عند  أن حيرص  2- جيب 
غسله،  الواجب  العضو  جلميع  املاء  إيصال 
اليدين  أصابع  بني  ما  إىل:  باخلصوص  وينتبه 
وكذا  واألذن،  اللحية  بني  وما  والرجلني، 

املرفقني، والكعبني، والعقبني.
3- إذا كان املسلم غري متوضئ ثم شك: هل 
توضأ أم ال؟ فهنا يبقى عىل األصل وهو عدم 

الوضوء ويطرح الشك، فيلزمه أن يتوضأ.
4- إذا توضأ املسلم فغسل أعضاء الوضوء مرًة 
مرًة، أو مرتني مرتني، أو بعضها مرة، وبعضها 
ولكنه  صحيح  فوضوؤه  ثالثًا  وبعضها  مرتني 

ترك األفضل.

نشاط

أرش إىل العقب يف هذه القدمأرش إىل العقب يف هذه القدم

أ- ناقش مع معلمك اهتامم اإلسالم بالصحة العامة من خالل احلديث السابق:»إذا استيقظ 
أحدكم...«

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

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

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

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

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

ب- بالرجوع إىل مصادر التعلم املختلفة، اذكر حديثًا حيذر من ترك العقبني يف الوضوء.
.........................................................................................................

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

.........................................................................................................
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يه مترينات صفرّ  �
أ- هناك صفة مشرتكة بني املفردات يف كل من املجموعات اآلتية، ما الصفة التي تصلح لتصنيف   

كل جمموعة؟

التصنيفاملجموعة
من فروض الوضوءاملواالة - الرتتيب

...........................................................................................السواك، التيامن

...........................................................................................الصمغ، الصبغ

...........................................................................................االستنشاق، املضمضة

...........................................................................................طهورية املاء، إباحة املاء

...........................................................................................النوم، أكل حلم اإلبل

ب- بني من ينتقض وضوؤه ممن ال ينتقض وضوؤه يف احلاالت التالية:  

احلكماملسألة

رجل نام نومًا عميقًا. 

 رجل رشب لبن ناقة.

 رجل وقعت عىل يده نجاسة فأزاهلا. 

رجل نعس وهو جالس.
ختديرًا  فخدر  يده  يف  جراحية  عملية  له  أجريت  رجل   

كاماًل.
رجل رضبه آخر عىل رأسه ففقد وعيه ملدة ساعة ثم أفاق.
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الغر: الغرة بياض يف جبهة الفرس.
املحجلون: التحجيل بياض يف يدي الفرس ورجليها واملراد هبام النور الذي يكون عىل مواضع 

الوضوء يوم القيامة.

مصطلحات

ج- ماذا تفعل يف احلاالت التالية مع بيان السبب ؟  

السببما تفعلهاحلالة

توضأت ثم صليت وبعد الصالة رأيت جزءًا من رجلك 
اليمنى مل يصبه املاء.

رأيت  وضوئه  من  انتهى  فلام  زميلك،  بجانب  توضأت 
مرفقه األيمن مل يصبه املاء.

ومل  فصليت  الصالة  وقت  فحرض  وضــوؤك،  انتقض 
تتوضأ ناسيًا أنك حمدث، وبعد شهر تذكرت أنك صليت 

ذلك اليوم بغري وضوء.

أردت أن تتنظف، فغسلت يديك ووجهك ومتضمضت، ونظفت 
أنفك، ثم نويت أن تكمل بقية األعضاء وجتعله وضوءًا.

رأيت  قدميك  غسل  إىل  وصلت  وملا  توضأت 
جزءًا من يدك مل يصبه املاء.
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الوضوء والصحة العامة
يف مقال نرش يف جملة سورس التي تصدرها األمم املتحدة ما نصه: )إن االغتسال املنتظم والوضوء   
يعد  الذي  )الرتاخوما(  انتشار مرض  احلد من  كثريًا يف  قد ساعد  املجتمعات اإلسالمية  للصالة يف 
السبب الرئيس للعمى يف بلدان العامل الثالث.. وهناك ما يقارب 500 مليون نسمة مصابون باملرض 
يف أنحاء العامل يمكنهم جتنب العمى إذا اتبعوا الطريقة اإلسالمية يف النظافة الواجبة عىل كل مسلم 
قبل الصالة، وإنه لوحظ يف املجتمعات اإلسالمية امللتزمة انخفاض نسبة اإلصابة هبذا املرض، بل إنه 

وصل إىل درجة االنعدام! ئية
ثرا

ت إ
وما

عل
م

( عىل اإلجابة الصحيحة: جيب الوضوء يف احلاالت التالية: س1: ضع عالمة )

س2:  ما الفرق الذي استفدته بني حلم اإلبل وحلم الغنم يف املوضوع الذي درسته؟
س3: تأمل ما درسته من رشوط الوضوء وفروضه، وحاول أن توجد بينهام فروقًا عامة أو خاصة.

مس املصحفالصالةقراءة القرآن

دخول املسجدالطوافالوقوف بعرفةالدعاء

عرفت أن الصاع يعادل 2040 جرامًا فكم يعادل املد من اجلرامات ؟
............................... جرامًا

أحرض ملدرس املادة ما يعادل هذا الوزن من اللرتات من املاء ، وكم يساوي الصاع منها .
سجل إِجابتك :

............................... لرتًا

............................... لرتًا

نشاط



1- فضل السواك وحاالت تأكده مع الدليل.
2- ما ينوب عن السواك.

السواك

استعامل عود ونحوه يف تنظيف األسنان، تعريفه
ثة، واللسان. واللرّ

عليه  وحث   � النبي  به  أمر  مؤكدة،  سنة  السواك 
أشق  أن  ال  »لو   :� قوله  منها  كثرية؛  أحاديث  يف 
عىل أمتي ألمرهتم بالسواك مع كل صالة«)1(، وقوله 

�: »السواك مطهرة للفم مرضاة للرب«)2(.

حكمه

1- عند الوضوء.
2- عند القيام إىل الصالة.

فاه  يشوص  الليل  من  قام  إذا   � اهلل  رسول  كان   : حذيفة  قال  النوم،  من  االنتباه  عند   -3
بالسواك.)3(

4- عند قراءة القرآن.
بدأ  بيته  دخل  إذا  كان   � النبي  »أن  عنها:  اهلل  ريض  عائشة  عن  املنزل،  دخول  عند   -5

بالسواك«.)4( 
6- عند تغري رائحة الفم، وذلك له أسباب مثل: األكل، وطول السكوت، وغريمها.

احلاالت التي يتأكد فيها 
السواك أكثر من غريها

احلديث )��7(،  رقم  اجلمعة  يوم  السواك  باب  اجلمعة،  كتاب  البخاري  رواه   )1(
ومسلم يف كتاب الطهارة، باب السواك 220/1 رقم )252(.

)2( رواه أمحد 47/6 والنسائي 10/1 وذكره البخاري معلقًا بصيغة اجلزم يف كتاب 
 70/1 خزيمة  ابن  وصححه  للصائم،  واليابس  الرطب  سواك  باب:  الصيام 

والنووي يف املجموع 267/1.

يف  ومسلم   ،)���( رقم  اجلمعة  يوم  السواك  باب  اجلمعة،  كتاب  البخاري،  رواه   )3(
كتاب الطهارة باب السواك 220/1 )255(. ومعنى يشوص يدلك.

)4(  رواه مسلم كتاب الطهارة باب السواك رقم )253(
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)1(  انظر كتاب: السواك فضله وفوائده  ص �12 وما بعدها.

)2(  انظر مسند اإلمام أمحد.. 420/1 والطرباين �/�7.
)3(  رواه البخاري يف كتاب اجلمعة، باب السواك يوم اجلمعة برقم )��4(.

ملا كان املقصود من مرشوعية السواك تنظيف الفم وتطييبه، فإن كل ما حيقق هذا املقصد له حكم 
السواك.

وفرشاة األسنان واملعاجني احلديثة تسهم بقوة يف تنظيف الفم وتطييبه، 
تغني  أهنا ال  إال  املرشوعية،  السواك يف  فإن هلا حكم  ولذلك 
حني  كل  يف  اصطحابه  يمكن  والسواك  خصوصًا  عنه، 

وبخاصة عند أداء الصالة بخالف غريه.
واستخدام عود األراك أفضل من غريه ملا فيه من مواد طبيعية 

منظفة ومطهرة، )1( وألنه أيرس تناواًل، وأقل كلفة، وهو أقرب 
إىل اتباع السنة، وقد كان سواك النبي � من عود األراك.)2(

استخدام الفرشاة واملعجون لتنظيف األسنان

ملا كان املقصود من مرشوعية السواك تنظيف الفم وتطييبه، فإن كل ما حيقق هذا املقصد له حكم ملا كان املقصود من مرشوعية السواك تنظيف الفم وتطييبه، فإن كل ما حيقق هذا املقصد له حكم 

وفرشاة األسنان واملعاجني احلديثة تسهم بقوة يف تنظيف الفم وتطييبه، 
تغني  أهنا ال  إال  املرشوعية،  السواك يف  فإن هلا حكم  ولذلك 

واستخدام عود األراك أفضل من غريه ملا فيه من مواد طبيعية 
، وأقل كلفة، وهو أقرب 

نشاط

1- السواك مرشوع للرجل واملرأة، الصغري والكبري، للصائم واملفطر.
2- السنة أن يبدأ باالستياك من جانب فمه األيمن.

3- ال ينبغي للمسلم أن يلقي بام يتساقط من السواك يف املسجد.
4- إذا كرب اإلمام للصالة فال جيوز أن يتأخر املأموم عن التكبري ألجل أن 

يتسوك.
5- إذا مل جيد السواك أو الفرشاة فإنه ينظف أسنانه بكل ما حيقق املقصود أو 

بعضه كاملنديل، أو باألصبع مع املاء.

قال رسول اهلل �: »أكثرت عليكم يف السواك«)3(، شارك يف احلوار مع معلمك حول احلكمة 
ن خالصة ذلك. من مرشوعية السواك، ودورّ

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

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

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

................................................................................................
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س1: امأل الفراغات بام يناسبها من الكلامت التالية:
األسنان، مرضاة، التسوس، اللثة، األمراض، اللسان، مسخطة.  

للشيطان، وفيه   .......................... فيه  أن  للرب سبحانه، كام  السواك........................  أ- يف   
وقاية لألسنان من............................، ووقاية للثة من...................................

ب- السواك ُينظف به ثالثة أشياء هي: .................... و.................... و...................
س2: أجب بـ)صح( أو )خطأ( مع تصحيح اخلطأ إن وجد فيام ييل:

أ- ال يرشع السواك  للصائم.  )      (
ب- السواك خاص بالرجال دون النساء واألطفال.  )      (
)       ( ج- السنة أن يبدأ باالستياك من جانب فمه األيرس. 

س3:  اذكر ثالث حاالت يتأكد فيها السواك أكثر من غريها، واذكر دلياًل عىل واحدة منها.

نشاط

من فوائد السواك
َنْخر األسنان، ذكر ذلك د. كينيث كميوديل أمام  1- حيتوي السواك عىل مادة حتول دون 

املؤمتر الثاين واخلمسني للجمعية الدولية ألبحاث األسنان يف أتالنتا األمريكية.
2- ويف تقرير ملعهد علم اجلراثيم واألوبئـة يف أملانيا: أن مادة السواك هلا تأثري فعال مثل تأثري 

البنسلني سواء بسواء.
)الطب النبوي يف ضوء العلم احلديث 167/1- 171  د. غياث األمحد(.

ت 
وما

عل
م

أ- قم برتتيب زيارة مع معلمك وزمالئك إىل طبيب األسنان بالوحدة املدرسية، واستفد من 
ن خالصة الزيارة يف دفرتك. توجيهاته، ودورّ

ب- بالرجوع إىل مصادر التعلم املختلفة، اكتب بحثًا عن العناية باألسنان وأمهيتها، وحث 
اإلسالم عىل ذلك.
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ورشوط  اخلفني،  عىل  املسح  حكم   -1
املسح ومدته، وكيفيته ومبطالته.

والعصابة  اجلبرية  عىل  املسح  حكم   -2
واللصوق وكيفيته.

3- الفرق بني هذه املمسوحات.

املسح عىل اخلفني 
واجلوربني

 )1( قال اإلمام أمحد رمحه اهلل: ليس يف قلبي من املسح عىل اخلفني يشٌء، فيه أربعون حديثًا 
عن النبي �.

)2( رواه البخاري يف الوضوء باب: إذا أدخل رجليه ومها طاهرتان رقم )206( ومسلم يف 
الطهارة، باب املسح عىل اخلفني رقم )274(.

حكم املسح عليهام

املسح عىل اخلفني واجلوربني، ويدل عىل جوازه  جيوز 
قال:    شعبة  بن  املغرية  فعن   )1( جدًا  كثرية  أحاديث  

كنت مع النبي � يف سفر فأهويت ألنزع خفيه فقال: 
»دعهام، فإين أدخلتهام طاهرتني« فمسح عليهام.)2(

جل من اجللد.تعريفهام اخلف: ما يلبس عىل الرِّ
جل من الصوف والقطن ونحومها. اجلورب: ما يلبس عىل الرِّ

1-  لبسهام بعد كامل الطهارة.
فال  الكعبني،  إىل  الرجلني  سرتمها   -2

ُيمسح عىل ما دون الكعبني.
3- أن يكونا مصنوعني من يشء طاهر.

4- أن يكونا مباحني.
5- أن يكون املسح يف أثناء املدة املحددة.

احلدث  طهارة  يف  املسح  يكون  أن   -6
يف  املسح  يصح  فال  )الوضوء(،  األصغر 

طهارة احلدث األكرب )االغتسال(.

رشوط املسح
عىل اخلفني:

خف

جورب

ال يصح املسح عىل النعلني

ال يصح املسح عىل جورب دون الكعبني
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مدة املسح

مدة املسح يوم وليلة للمقيم، وثالثة أيام بلياليها للمسافر، ودليل ذلك: قول عيل  »جعل رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم«.)1(

بداية املدة وهنايتها

تبدأ املدة من أول مسح بعد حدث، فإذا لبس اجلوربني عىل طهارة، ثم أحدث ثم مسح فمن هذا 
املسح حيسب املقيم يومًا وليلة )أربعًا وعرشين ساعة(.

العارشة  الساعة  الفجر، ويف  لبس جوربيه فصىل  ثم  وصورة ذلك: توضأ رجل، وغسل رجليه، 
الضحى  ليصيل  توضأ  صباحًا  عرشة  احلادية  الساعة  جاءت  فلام  وضوؤه،  فانتقض  أحدث  صباحا 
احلادية  الساعة  واملسح عليهام حتى  اجلوربني  لبس  االستمرار يف  له  فهنا جيوز  ومسح عىل جوربيه، 

عرشة صباحًا من اليوم الثاين.

)1(  رواه مسلم يف الطهارة، باب التوقيت يف املسح عىل اخلفني 232/1 رقم 
.)276(
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كيفية املسح

يمسح أعىل اجلورب من أصابع رجليه إىل ساقه بكلتا يديه ومها مبللتان باملاء، مرة واحدة، يمسح 
األيمن باليد اليمنى، واأليرس باليد اليرسى.

وال يمسح أسفل اجلورب، وال عقبه، قال عيل : »لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل 
باملسح من أعاله، وقد رأيت رسول اهلل � يمسح عىل ظاهر خفيه«.)1(

مبطالت املسح

1- انقضاء مدة املسح، فإذا انقضت املدة مل جيز له أن يمسح بعدها.
2- خلع اجلوربني أو أحدمها، فإذا خلعهام أو أحدمها مل جيز له املسح بعد ذلك.

3- حصول احلدث األكرب )وهو الذي يوجب االغتسال(. 

نشاط

)1( رواه أبوداود يف الطهارة باب: كيف املسح 114/1 رقم )162( قال ابن حجر يف بلوغ 
املرام ص 24: إسناده حسن.

يمسح اليمنى باليمنى واليرسى باليرسىال يمسح أسفل اجلورب

ن خالصة  أ- شارك يف احلوار  مع أستاذك حول احلكمة من مرشوعية املسح عىل اجلوربني، ودورّ
ذلك.

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

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

...................................................................................................................
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1- ينبغي عىل البس اجلورب إذا وجد فيه رائحة كرية؛ أن يبادر إىل خلعه 
وتنظيف رجليه حتى ال يؤذي إخوانه املسلمني.

املحددة؛  املدة  انتهاء  بعد  جوربيه  عىل  ومسح  حدث،  عن  توضأ  من   -2
فإن وضوءه ال يصح، وإن كان قد صىل به صالة فعليه إعادهتا بوضوء 

ب- شارك مع أستاذك يف التعرف عىل طريقة املسح الصحيحة للجوربني من خالل تطبيق 
ذلك يف الصف عىل الواقع، أو من خالل جمسم للقدم. وسجل ما تالحظه.

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

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

املسح عىل
اجلبرية، والعصابة واللَّصوق

اجلبرية

اجلبرية: ما يشد عىل الكرس من جبس أو أعواد ونحومها.تعريفها
الّلصوق: ما يلصق عىل اجلرح ونحوه للتداوي.

العصابة: ما يعصب به اجلرح أو الرضرّ أو احلرق أو غريها من قامش ونحوه للتداوي 
به.

اللصوق الِعصابة



40

حكمها ورشطه

هذه األشياء املذكورة يضعها املسلم حال حاجته إليها وال يشرتط لبسها بعد كامل الطهارة، فامدام 
زالت  املسح عليها، ومتى  الطهارة من احلدثني )األصغر واألكرب(  أثناء  له يف  فيجوز  لبقائها  حمتاجًا 

حاجته فإنه يلزمه خلعها واالستغناء عنها وغسل العضو عند الطهارة.
ُينظر: فإن تيرسرّ خلعها وغسل ما  اللرّصوق والعصابة ونحومها مما يسهل خلعه وإعادته فإنه  ويف 
حتتها بدون رضر أو تأخر ُبرٍء نزعها وغسل ما حتتها ثم أعادها، وإن مل يتيرس ذلك مسح عليها عند 

غسل العضو الذي هي عليه.
ويشرتط جلواز املسح عىل هذه املذكورات أن ال تتجاوز موضع احلاجة، وموضع احلاجة هنا هو: 

ما يراد عالجه هبا، مع ما حوله مما حيتاج إليه لتثبيت هذه األشياء.

كيفية املسح عليها

إذا وصل املتطهر إىل العضو الذي عليه أحد هذه 
مجيع  من  عليه  ويمسح  حوله  ما  يغسل  فإنه  األشياء 

جوانبه.
 فإن كان جزء من هذا احلائل خارجًا عن العضو 

الواجب تطهريه، فإنه ال حُيتاج إىل املسح عليه. 
مثال ذلك: إذا كان عىل رجله جبرية جزء منها عىل 
الساق، فإنه يف الوضوء ال حيتاج إىل مسح ما زاد عن 

حدرّ الكعبني.

يمسح عىل احلائل، ويغسل ما ظهر من العضو، وال يمسح 
الزائد عن حد الكعبني

نشاط

والعصابة.  واللصوق  للجبرية  الصحيحة  املسح  طريقة  عىل  التعرف  يف  أستاذك  مع  شارك 
ما  وسجل  ونحوه.  للقدم  جمسم  خالل  من  أو  الواقع،  عىل  الصف  يف  ذلك  تطبيق  خالل  من 

تالحظه.
..................................................................................................................

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



41

ية مترينات صفرّ  �
أ- مع جمموعتك؛ قارن بني املسح عىل اجلوربني ومسح اجلبرية ونحوها، وسجل ذلك يف اجلدول التايل:  

املسح عىل اجلبريةاملسح عىل اجلوربني

ب- ما املرشوع لكل فيام ييل؟  
املرشوع له احلالة

وضوؤه،  انتقض  ثم  جوربيه،  عىل  ومسح  توضأ  رجل 
وانخلعت إحدى جوربيه.

 رجل يلبس جوربني فأصابت أحدمها نجاسة.
رجل بأصبعه جرح عليه لصوٌق وأراد الوضوء.

ج- اكتب ما ال يقل عن ثالث خصائص  تالحظها يف األشياء التالية، وفكر يف إعطاء سبب لكل واحدة منها.  

السبباخلصائصاليشء

املسح عىل اخلفني
.....................................................

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

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

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

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

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

املسح عىل اجلبرية
.....................................................

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

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

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

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

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

س1: أي هؤالء قد وافق السنة؟ وأهيم قد خالفها؟
أ- رجل توضأ وعليه جوربان، فرشرّ عليهام املاء.

ب- رجل توضأ وعليه جوربان، فمسح أعالمها وأسفلهام.
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ج- رجل توضأ وعليه جوربان، فمسح رجله اليمنى بيده اليمنى واليرسى باليرسى.
س2: اخرت اإلجابة الصحيحة فيام ييل:

أ- مدة املسح للمقيم هي: 

ب- مدة املسح عىل اجلبرية هي:

ج- من كان به جرح قد عصبه، فإنه:

حتى خيلع جوربيهيوم وليلةمخس صلوات

حتى يستغني عنها وخيلعها عرشة أيامثالثة أيام بلياليها

ال يفعل شي�ًا من ذلكيمسح عليه يتيمم له



1- حكم التيمم وصفته مع الدليل.
2- متى يرشع التيمم.

3- رشوط التيمم وفروضه ومبطالته.
فامذا  والرتاب  املاء  استعامل  عن  املسلم  عجز  إذا   -4

يعمل

1-1- حكم التيمم وصفته مع الدليل. حكم التيمم وصفته مع الدليل.
 متى يرشع التيمم.

التيمم

)1(  سورة املائدة اآلية رقم: 6
)2( رواه البخاري يف التيمم، باب )1(، رقم )335(، ومسلم يف أول املساجد 

ومواضع الصالة، 370/1 رقم )521(.

لغة: القصدتعريفه
رشعًا: مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر بقصد الطهارة.

جيب التيمم عند فقد املاء، أو العجز عن استعامله لألشياء التي 
جتب هلا الطهارة كالصالة. 

التي تستحب هلا  احلالتني لألشياء  التيمم يف هاتني  ويستحب 
الطهارة كقراءة القرآن.

حكمه

ُموا َصِعيًدا  َفَتَيمَّ }َفَلْم جَتُِدوا َماًء  1- قال اهلل تعاىل: 
ْنُه{. )1( ًبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّ َطيِّ

2- قـال �: »أعطيـت مخسـًا مل يعطهـا أحد قبيل، 
بالرعـب مسـرية شـهٍر، وجعلـت يل  نـرصت 
األرض مسـجدًا وطهورًا، فأيـام رجل من أمتي 

أدركته الصالة فليصل«.)2(
3- وقد أمجع العلامء عىل مرشوعية التيمم.

األدلة عىل مرشوعية التيمم

1- التيمم من خصائص أمة حممد�، مل يكن موجودًا 
ودفعًا  علينا،  تيسريًا  اهلل  رشعه  السابقة،  األمم  يف 
للمشقة عنرّا، إذا مل نجد املاء، أو مل يتيرس لنا استعامله.

2-  دفع الرضر الذي قد حيصل باستعامل املاء يف بعض 
احلاالت؛ كاملرض، أو شدة الربد، ونحو ذلك.

3- دوام الصلة بالعبادة وعدم االنقطاع عنها بانقطاع 
الماء.

احلكمة من مرشوعية التيمم

1- عند عدم وجود املاء، ويف هذه احلالة جيب البحث 
عن املاء إن تيرسرّ فيام حول اإلنسان من مساكن، أو 
حمطات وقود ونحو ذلك، ودليل ذلك قوله تعاىل: 
ُموا{ وال يقال لإلنسان )مل جيد(  }َفَلْم جَتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

حتى يبحث. 
موجودًا،  كان  وإن  املاء  استعامل  عن  العجز  عند   -2
احلركة،  يستطيع  ال  الذي  الكبري  أو  املريض  مثل: 

وليس عنده من يساعده عىل الوضوء.
3- عند خوف الرضر باستعامل املاء، ولذلك أمثلة منها:

أ- املريض الذي لو استعمل املاء زاد مرضه.  
به  ما يسخن  برد، وليس عنده  ب- شخص يف شدة   

املاء ويغلب عىل ظنه أنه لو اغتسل أصابه مرض .
ج- إذا كان يف مكان بعيد وليس معه إال ماء قليل حيتاجه   

يف الرشب أو الطبخ، وال يستطيع إحضار غريه.

احلاالت التي يرشع فيها التيمم

يتيمم عىل صعيد طاهر
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1- أن يرضب الرتاب بيديه رضبة واحدة.
2- ثم ينفخهام لتخفيف الغبار عنهام.
3- ثم يمسح وجهه هبام مرة واحدة.

4- ثم يمسح ظاهر كفيه، يمسح ظاهر اليمنى 
بباطن  اليرسى  ظاهر  ثم  اليرسى،  بباطن 
اليمنى. والدليل حديث عامر ، يف صفة 
التيمم أن النبي � رضب بكفيه األرض، 

ونفخ فيهام ثم مسح هبام وجهه وكفيه.)1(

صفة التيمم

يرضب الرتاب بيديه رضبة واحدة

يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليرسى

)1(  رواه البخاري يف التيمم، باب املتيمم هل ينفخ فيهام، رقم )�33(، ومسلم يف احليض، 
باب: التيمم، 2�0/1 رقم )�36(.

نشاط

يمسح ظاهر اليرسى بباطن اليمنى

أ- شارك مع أستاذك وزمالئك يف التعرف عىل الكيفية الصحيحة للتيمم من خالل تطبيق   
ذلك يف ساحة املدرسة، أو بإحضار إناء به تراب داخل الصف. وسجل مالحظاتك.

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

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

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

............................................................................................................
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1- النية.
عىل  الــقــدرة  ــدم  ع  -2

استعامل املاء.
3- طهارة الرتاب.
4- إباحة الرتاب.

رشوط التيمم

1- مسح الوجه.
2- مسح  الكفني.

3- الرتتيب، فيبدأ بمسح 
الوجه ثم الكفني.

4- املواالة؛ فيمسح اليدين 
بعد مسح الوجه 

مبارشة.

فروض التيمم

عىل  ُقدر  أو  املاء،  وجد  إذا   -1
استعامله بطل التيمم.

من  ناقض  أي  حصل  إذا   -2
املتقدمة  الوضوء  نواقض 

بطل اليتمم.
من  واحــد  أي  حصل  إذا   -3

موجبات الغسل بطل التيمم.

مبطالت التيمم

حيصل لإلنسان أحيانًا أن ال يستطيع الوضوء وال التيمم، كاملريض العاجز الذي مل جيد من يساعده 
الرتاب، أو شخص أغلق عليه يف مكان مل يستطع اخلروج منه، أو رجل به  له  يف الوضوء أو حُيرض 
جروح وحروق ال يستطيع معها استعامل املاء وال الرتاب ونحو ذلك، فهل جيوز ملسلٍم حصل له مثل 

ذلك أن يرتك الصالة حمتجًا بأنه ال يستطيع التطهر؟
واجلواب: إن الصالة ملا هلا من املكانة واألمهية يف الدين، فإنه ال جيوز للمسلم تركها بأي حال من 
األحوال ما دام عقله حارضًا، فيجب عليه أن يصليها عىل احلالة التي هو عليها وإن مل يستطع التطهر، 

َ َما اْسَتَطْعُتْم{ ويسمى من هذه حالة: )فاقُد الطهورين(.)1( ُقوا اهللَّ قال تعاىل: }َفاتَّ

حكم العاجز عن استعامل املاء والرتاب

1- الصالة بالتيمم - عند عدم القدرة عىل املاء - أفضل من أن يصيل املرء بوضوٍء وهو حاقن 
أو حاقب.

2- ال جيوز لإلنسان إذا أحدث يف أثناء الصالة أو تذكر أنه عىل غري وضوء أن يتيمم ويكمل 
صالته بل جيب عليه أن يذهب ويتوضأ ثم يأيت ويبتدئ الصالة.

3- ال جيوز التيمم عىل اجلدار أو السجاد ونحومها إال أن يكون عليهام تراب أو غبار.
4- املريض العاجز عن الوضوء حُيرض له إناء فيه تراب ليتيمم منه، سواء أكان يف بيته أو يف املستشفى.

)1(  سورة التغابن اآلية رقم: 16.

ال يتيمم عىل السجاد ال يتيمم عىل اجلدار
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ية مترينات صفرّ  �
أ- سافر حممد، وصالح، وعبداهلل إىل مكة، ويف أثناء الطريق توقفوا قرب إحدى حمطات البنزين   

ليصلوا الظهر والعرص مجعًا وقرصًا، ومل يكن معهم ماء.

فقال حممد: هيا بنا نتيمم برسعة، ونصيل ، فالطريق طويل، ونخشى أن نتأخر.
وقال صالح: كيف نتيمم وهذه املحطة بقربنا وهبا ماء؟!

وقال عبداهلل: الدين يرٌس يا صالح، وليس معنا ماء، والسنة أن نتيمم.
عىل ضوء ما درست: من يكون املصيب منهم؟ وملاذا؟

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

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

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

ب- ما حكم التيمم يف احلاالت التالية؟  
احلكماحلالة

رجل بجانب البحر )املالح(، وليس معه ماء وليس حوله 
بلد يأيت منها باملاء العذب.

رجل يف بيته وانقطع عنه املاء.

رجل مسافر ومعه قليل من املاء، وتعطلت سيارته، وليس 
حوله ماء قريب.

ج- جاء صديقك )سلامن( يسألك قائاًل: انقطع عنا املاء يف البيت أمس، فتيممت ثم خرجت إىل   
املسجد وصليت. فام حكم صاليت هذه؟ ماذا يكون جوابك؟ مع ذكر السبب.

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

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

...............................................................................................................
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س1: أجب فيام يأيت بـ)صح( أو )خطأ( مع تصحيح اخلطأ إن وجد:
)       ( أ- التيمم رضبتان، رضبة يمسح هبا الوجه، وأخرى يمسح هبا الكفني.  
)       ( ب- يمسح املتيمم وجهه ويديه إىل املرفقني.     

)       ( ج- فاقد الطهورين )املاء والرتاب( ال يرتك الصالة، بل يصيل عىل حالته. 
س2: حدد ثالث حاالت يصح فيها التيمم، وثالث حاالت ال يصح فيها.

د- تضم كل جمموعة مما ييل ثالث مفردات إحداها ال تنتمي إىل املجموعة ، استخرجها مع بيان   
وجه االختالف الذي يميزها عن الباقي.

السبباليشء املختلفاملجموعة
الرتاب، األسمنت، اجلبس

مسح الوجه، مسح الكفني، مسح الرأس
طهارة الرتاب، إباحة الرتاب، طهارة املاء

حاقن: الذي احَتبَس بولُه.
حاقب: الذي احَتبَس غائطُه.

مصطلحات



4�

الدليل،  مع  واإلقامة  األذان  حكم    -1
وفضل األذان.

2-  ما يستحب ملن سمع األذان مع الدليل.
3-  رشوط صحة األذان وسننه

األذان واإلقامة

)1( رواه البخاري يف األذان، باب ما حيقن األذان من الدماء رقم 575، ومسلم يف الصالة 
باب اإلمساك عن اإلغارة عىل قوم يف دار الكفر.

السفر مؤذن واحد، رقم )�62(، ومسلم يف  ليؤذن يف  باب  األذان،  البخاري يف  )2(  رواه 
املساجد، باب: من أحق باإلمامة 466/1 رقم )674(.

 ،)1203(  �/2 السفر  يف  األذان  باب  الصالة،  يف  وأبوداود   ،20/2 النسائي  رواه   )3(

والبيهقي 405/1 وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة رقم )41(. والشظية: 
القطعة تنقطع من اجلبل ومل تنفصل منه.

)4( رواه  أمحد 43/4، وأبوداود 337/1 رقم )��4(، وابن ماجة 232/1، ورواه 
الرتمذي خمترصًا 35�/1 وقال: حسن صحيح، وصححه البخاري )نقله عنه 

البيهقي يف  سننه 3�1/1(.

ماذا تفهم من هذا احلديث؟
..................................................
..................................................

وقت تعريفهام بدخول  اإلعالم  رشعًا:  األذان 
الصالة بذكر خمصوص.

للصالة  بالقيام  اإلعالم  رشعًا:  اإلقامة 
بذكر خمصوص.

مجاعة  عىل  كفاية  فرضا  واإلقامة  األذان   -1
الرجال يف السفر واحلرض إذا مل يقم به غريهم 
اخلمس  للصلوات  وذلك  موضعهم،  يف 
قـول  ذلك:  عىل  ويدل  فقـط،  املفروضة 
النـبي �:»إذا حرضت الصالة فليؤذن لكم 

أحدكم، وليؤمكم أكربكم«)2(.
عليه  ويدل  سنة،  فهام  املنفرد  حق  يف  أما   -2
حديث عقبة بن عامر  قال: سمعت رسول 
»يعجب ربك من راعي غنم  اهلل � يقول: 
يف رأس شظية اجلبل، يؤذن بالصالة ويصيل، 
هذا  عبدي  إىل  انظروا  وجل:  عز  اهلل  فيقول 
غفرت  قد  مني،  خياف  الصالة  ويقيم  يؤذن 

لعبدي وأدخلته اجلنة«.)3(

حكمهام

وكان  اهلجرة،  من  األوىل  السنة  يف  األذان  رشع 
سبب ذلك: أنه ملا دعت احلاجة إىل وضع عالمة 
تشاور  الصالة  وقت  دخول  اجلميع  هبا  يعرف 
املسلمون يف ذلك، فلام كان من الليل ُأري عبداهلل 
بن زيد ، يف املنام رجاًل حيمل ناقوسًا، فقال له: 
أتبيع هذا الناقوس؟ فقال الرجل: ماذا تعمل به؟ 
قال عبداهلل: ندعو به إىل الصالة. فقال الرجل: أال 
مه  أدلك عىل ما هو خري منه؟ قال عبداهلل: بىل. َفَعلرّ

األذان املعروف، ثم علمه اإلقامة.
أتيت رسول اهلل �  فلام أصبحت   : قال عبداهلل 
إن شاء  رؤيا حق  »إهنا  فقال:  رأيت،  بام  فأخربته 
اهلل، فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت فليؤذن به؛ 

فإنه أندى صوتًا منك«.)4(

متى رشع األذان وسببه

ةئةةةئةئةئةةةئةةةةئةةةةئةئيئئئيئةئةئةئةئئئةئةئةئةةةئةةةةةهتيئة ئيئئئيئيئيئئئيئيئيييئيئئئيئئئئيئئيئيئيئيييي يهتيييهتيهتيهتيييهتييييهتييييهتييهتيهتيهتيهتهتهتيهتيهتهت
عن أنس بن مالك  أن النبي � كان إذا غزا بنا قومًا مل يكن يغزو بنا حتى 

يصبح وينظر فإن سمع أذانًا كف عنهم وإن مل يسمع أذانًا أغار.)1(



)1(   رواه البخاري يف األذان، باب: رفع الصوت بالنداء رقم )�60(.�4
يف  ومسلم   ،)653( رقم  الظهر  إىل  التهجري  فضل  باب:  األذان،  يف  البخاري  رواه    )2(

الصالة، باب تسوية الصفوف 1000/ 523 رقم )437(.
)3( لالستفادة انظر زاد املعاد البن القيم 3�1/2.

نشاط

ورد للتأذين فضائل كثرية منها:
مدى  »اليسمع   :� قال  صوته،  يبلغه  ما  كل  القيامة  يوم  وجل  عز  الله  عند  للمؤذن  يشهد   -1

صوت املؤذن جن وال إنس وال يشٌء إال شهد له يوم القيامة«.)1(
»لو يعلم الناس ما يف النداء  2- أن الناس لو يعلمون ما فيه من الفضل لتسابقوا إليه، قال �: 

والصف األول ثم مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا عليه«.)2(

فضل التأذين

1-أن يكون من مسلم ذكر عاقل.
2-  أن يكون مرتبًا.

3- أن يكون متواليًا.
4- أن يكون بعد دخول وقت الصالة.

رشوط صحة األذان

1- استقبال القبلة حال التأذين.
2- أن يؤديه املؤذن عىل طهارة.

3- االلتفات يف احليعلتني يمينًا وشاماًل.
4- أن جيعل  املؤذن أصبعيه السبابتني يف أذنيه 

حال التأذين، ويرتله ويتأنى فيه.
5-  أن يكون املؤذن ذا صوٍت حسٍن قوي.

سنن األذان

1- أن ينصت عند سامع األذان.
عند  إال  املؤذن  يقول  ما  مثل  يقول  أن   -2
قوله: )حي عىل الصالة، حي عىل الفالح( 

فيقول: ال حول وال قوة إال باهلل.
انتهاء  بعد   -  �  - النبي  عىل  يصيل  أن   -3

األذان.
هذه  رب  »اللهم  األذان:  بعد  يقول  أن   -4
آت  القائمة،  والصالة  التامة،  الدعوة 
مقامًا  وابعثه  والفضيلة،  الوسيلة  حممدًا 

حممودًا الذي وعدته«.

ما يستحب ملن سمع 
األذان)3(

مناديًا هلذه  األذان  مرات، وتسمع  وليلة مخس  يوم  الصالة كل  تؤدي  أنت  الطالب:  أخي   
الصلوات فهل فكرت يومًا يف احلكمة من مرشوعية األذان؛ سجل ثالثًا منها:

....................................................................................................... -1

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

....................................................................................................... -3
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نشاط

من أحكام األذان واإلقامة:
1- عند مجع صالتني كالظهر والعرص فإنه يكتفى بأذان واحد، ويقام لكل صالة.

2-  إذا أقيمت الصالة، ثم حصل أمر جعلنا نتأخر عن االبتداء هبا قلياًل فال حاجة إلعادة 
اإلقامة مرة أخرى.

3- عىل املؤذن أن حيذر من الغلط يف ألفاظ األذان ومن ذلك:
أ- قول: )آهلل آكرب( باالستفهام.  

ب- قول: )اهلل أكبار( بألف بعد الباء.  
ج- قول )اهلل وأكرب( بزيادة الواو.  

4- إذا أقيمت الصالة فال جيوز االبتداء بنافلة، ومن كان قد ابتدأ بنافلة فإن مل يبق منها إال 
قليٌل أكملها، وإال قطعها - دون سالم - ودخل مع اإلمام يف الفريضة.

أ- بالتحاور مع معلمك؛ سجل احلكمة من قول: ال حول وال قوة إال باهلل.
.......................................................................................................

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

ب- بالرجوع إىل مصادر التعلم املختلفة اكتب ما ورد يف فضل قول الدعاء:»اللهم رب هذه الدعوة 
التامة، والصالة القائمة، آت حممدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا حممودًا الذي وعدته«.

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

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

ج-  شارك مع أستاذك وزمالئك يف تطبيق األذان واإلقامة بصورة صحيحة. وتعرف عىل ما يزاد يف أذان 
الفجر بعد قولك: حي عىل الفالح، وسجل ما تالحظه، وما قد يقع من األخطاء، أثناء التطبيق.

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

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

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

.......................................................................................................
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س1: أكمل الفراغات التالية بام يناسبها:
أ- األذان واإلقامة فرضا................... عىل مجاعة ................... يف ................... و................... إذا   

مل يقم به ................... يف .......................
ب- األذان واإلقامة رُشعا يف ................................................................................  

س2: أجب بـ)صح( أو )خطأ( مع تصحيح اخلطأ إن وجد فيام ييل:
)        ( أ- من أذن قبل دخول الوقت فأذانه صحيح، وال يرشع له إعادته.   
)        ( ب- يستحب ملن يسمع األذان أن يقول مثل املؤذن إال يف احليعلتني.   
)        ( ج- اإلقامة إعالم بدخول وقت الصالة.       

يمترين صفييمترين صفيمترين صفمترين صفمترين صفمترين صفمترين صفيييييييي �
التالية: احلاالت يف الرشعي احلكم درستبينّ ما خالل من 	

احلكماحلالة
مجاعة من األصدقاء خرجوا إىل النزهة يف الرب، فلام حان وقت صالة مجاعة من األصدقاء خرجوا إىل النزهة يف الرب، فلام حان وقت صالة مجاعة من األصدقاء خرجوا إىل النزهة يف الرب، فلام حان وقت صالة 

الظهر صلوا من غري أذان وال إقامة.
رجل مسافر مع عائلته، فلام حرض وقت الصالة أقام وصىل.رجل مسافر مع عائلته، فلام حرض وقت الصالة أقام وصىل.رجل مسافر مع عائلته، فلام حرض وقت الصالة أقام وصىل.

أذن املؤذن ثم تبني أنه كان قبل دخول الوقت بعرش دقائق.أذن املؤذن ثم تبني أنه كان قبل دخول الوقت بعرش دقائق.
كنت وأصحابك يف الرب فأذن أحدكم للظهر، وقدم حي عىل الفالح كنت وأصحابك يف الرب فأذن أحدكم للظهر، وقدم حي عىل الفالح 

عىل حي عىل الصالة.

فرض الكفاية: هو الواجب الذي إذا قام به من يكفي سقط اإلثم عن الباقني.
االستهام: رضب القرعة ليخرج املستحق للتقديم.

مصطلحات
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نشاط

يتحرج بعض الناس من القيام باألذان مع ما ورد يف فضله. ماسبب هذه املشكلة يف رأيك؟ 
وما عالجها؟

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

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

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

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

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

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



حدث يف املعراج برسول اهلل � إىل السامء السابعة أن فرض اهلل تعاىل عليه الصالة، 
وكان عددها مخسني صالة، ثم راجع رسول اهلل � ربه عز وجل يف عددها حتى 
بلغت مخس صلوات يف اليوم والليلة، استنبط من هذا احلدث العظيم أربعة أمور 

مما يدل عىل أمهية هذا الركن من أركان اإلسالم.
.....................................-2............................................-1
.....................................-4............................................-3

1- مكانة الصالة وفضلها مع الدليل.
2-  حكم الصالة وحكم تاركها مع الدليل.
3-  حكم  من أنكر وجوب الصالة مع الدليل.

الصالة

فها

لغــة: الدعاء بخري.تعري
ورشعًا: التعبد هلل تعاىل، بأقوال وأفعال خمصوصة، مفتتحة بالتكبري، وخمتتمة بالتسليم.

)1(  رواه  مسلم يف الطهارة، باب فضل الوضوء 203/1 رقم )223(.
)2( سورة هود اآلية رقم : 114

رقم  املساجد  يف  ومسلم   ،)52�( رقم  الصالة  مواقيت  يف  البخاري  رواه   )3(
)667( وهذا لفظه، والدرن: الوسخ.

للصالة يف اإلسالم منزلة رفيعة، ومكانة عالية، يدل عىل ذلك أمور كثرية، ومن أمهها ما ييل:
1- الصالة أفضل األعامل وهي الركن الثاين من أركان اإلسالم.

2- الصالة عمود اإلسالم، فعليها - بعد التوحيد - يبنى اإلسالم.
3- الصالة فاصل بني اإلسالم والكفر.

مكانة الصالة يف اإلسالم

للصالة فضل عظيم وردت به نصوص كثرية )7( ومن ذلك ما ييل:
1- الصالة نور لصاحبها، قال �: »والصالة نور«)1(.

اْلـَحَسَناِت  إنَّ  ْيِل  اللَّ َن  مِّ َوُزَلًفا  َهاِر  النَّ َطَريَفِ  الَة  الصَّ }َوَأِقِم  تعاىل:  قال  للخطايا،  كفارة  الصالة   -2
َئاِت{)2(، وقال �: »أرأيتم لو أن هنرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات، هل  يِّ ُيْذِهْبَن السَّ
يبقى من درنه يشء« قالوا: ال يبقى من درنه يشء. قال »فذلك مثل الصلوات اخلمس يمحو اهلل هبن 

اخلطايا«.)3(
اجلنة:  املرافقة يف  ملا سأله    بن كعب  لربيعة  النبي �  قال  فقد  اجلنة،  الصالة سبب لدخول   -3

»فأعني عىل نفسك بكثرة السجود«.)4(

فضل الصالة

)4( رواه مسلم يف الصالة، باب فضل السجود 353/1 رقم )4�1(.
)7( لالستزادة انظر: الرتغيب والرتهيب للمنذري جـ1، واملتجر الرابح للدمياطي.

ةئةةةئةئةئةةةئةةةةئةةةةئةئيئئئيئةئةئةئةئئئةئةئةئةةةئةةةةةهتيئة ئيئئئيئيئيئئئيئيئيييئيئئئيئئئئيئئيئيئيئيييي يهتيييهتيهتيهتيييهتيهتيهتهتهتيهتيييهتييييهتييهتيهتيهتيهتهتهتيهتيهتهت
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حكم الصالة
الصلوات اخلمس واجبة عىل كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى،  وأما الصغري فيؤمر 
هبا إذا بلغ سبع سنني مترينًا له عىل هذه العبادة العظيمة، ويرضب عليها إذا بلغ عرش 

سنني رضبًا غري موجع. ولذلك أدلة كثرية نذكر منها ما ييل:
اِكِعنَي {.)1( َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّ الَة َوآُتوا الزَّ 1- قال اهلل تعاىل: }َوَأِقيُموا الصَّ

2- قال �: »بني اإلسالم عىل مخس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل، 
وإقام الصالة...«.)2(

»مخس  فقال:  اإلسالم  عن   � النبي  سأل  رجاًل  أن    عبيداهلل  بن  طلحة  عن   -3
صلوات يف اليوم والليلة« فقال: هل عيلرّ غريها؟ قال : »ال إال أن تطوع«.)3(

حكم تارك الصالة
إىل  دعوته  األمر  ويل  وعىل  كفر،  فقد  وكساًل  منه  هتاونًا  متعمدًا  الصالة  ترك  من 

الصالة، وعرض التوبة عليه مدة ثالثة أيام، فإن تاب  وإال قتله مرتدًا.
قال �:»العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر«)4(، وقال - أيضًا -:»إن 

بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك الصالة«)5(.

)1(   سورة البقرة اآلية رقم : 43.
)2(  رواه البخاري أول كتاب اإليامن يف صحيحه رقم )�( ومسلم يف اإليامن باب: بيان 

أركان اإلسالم 45/1 رقم )16(.
)3(  رواه البخاري يف اإليامن، باب الزكاة من اإلسالم رقم )46(. ومسلم يف اإليامن، باب 

بيان الصلوات 40/1 رقم )11(.

)4(  رواه الرتمذي يف اإليامن، باب: ما جاء يف ترك الصالة 14/5 رقم )2621(، 
وقال: حسن صحيح غريب.

)5(  رواه مسلم يف اإليامن، باب: إطالق اسم الكفر عىل من ترك الصالة 1/�� 
رقم: )�2(.

ن خالصة ذلك. شارك يف احلوار مع أستاذك حول احلكمة من مرشوعية الصالة، ودوِّ
.......................................................................................................

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

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

........................................................................................................
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حكم الذي ينكر وجوب الصالة
استمر عىل  فإن  كان جاهاًل،  إن  ُم  ُيعلَّ فإنه  علينا  واجبة  ليست  الصالة  إن  قال  من 

إنكاره فهو كافر مكذب هلل ولرسوله � وإلمجاع املسلمني.

خالصة  ون  ودرّ واملجتمع  الفرد  حياة  يف  الصالة  أثر  حول  أستاذك  مع  احلوار  يف  شارك  أ- 
ذلك.

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

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

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

ب- بعد أن درست موضوع الصالة تبني لك عظم هذا الركن من أركان اإلسالم، بإرشاف 
املعلم ينقسم الطالب إىل جمموعتني، كل جمموعة تناقش األسباب املعينة عىل املحافظة عىل 

الصالة، واألسباب املثبطة عنها، وعالج ذلك.
األسباب املثبطة عنهااألسباب املعينة عىل املحافظة عىل الصالة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العالج
.......................................................................................

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

نشاط
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1-  يتهاون بعض الناس بالقيام لصالة الفجر، وهذا أمر خطري جيب التنبه له، واختاذ 
األسباب املعينة عىل التخلص منه، كرتك السهر، واستعامل الساعة املنبِّهة ونحو 

ذلك.
نون من أمر الصالة، ويدعون إىل تركها، فالواجب احلذر  2- بعض أصدقاء السوء يورّ

منهم وترك صحبتهم، ومصاحبة األخيار الذين يعينون عىل اخلري واهلدى.

س1:  أجب بـ)صح( أو )خطأ( وصحح اخلطأ إن وجد فيام ييل:
)  ( أ -  الصالة فاصل بني اإلسالم والكفر.   
)  ( ب- الصالة تدعو إىل الفضائل.    

س2: اذكر دلياًل عىل كل مما ييل:
أ - الصالة تكفر اخلطايا.  

ب- الصالة فيها راحة النفس واطمئنان القلب.  
ج- من ترك الصالة فقد كفر.  

س3: ارجع إىل بعض الكتب وانقل منها يف دفرتك بعض النصوص الدالة عىل فضل الصالة عمومًا، أو 
فضل بعض الصلوات كالفجر والعرص.

)يمكنك االستفادة من كتاب صحيح البخاري، أو صحيح مسلم، أو رياض الصاحلني للنووي، أو 
الرتغيب والرتهيب للمنذري، أو املتجر الرابح يف ثواب العمل الصالح للدمياطي، أو غريها(.

ال تنس أن تكتب اسم الكتاب، ورقم الصفحة.
س4: اخرت اإلجابة الصحيحة:

أول عمل يسأل عنه العبد يوم القيامة هو:   

الصالة بر الوالدين الشهادة

نشاط

فام  الصلوات،  بقية  املدرسة، وال يصيل  الظهر يف  إال  أحد زمالئك ال يصيل  أن  تعرف  قد 
أسباب ذلك يف نظرك؟ وكيف توجد العالج النافع هلذه املشكلة؟ سجل ذلك يف دفرتك.



رشوط الصالة

)1(  تقدم خترجيه يف الوضوء.
)2( سورة املدثر اآلية رقم: 4.

)3( تقدم خترجيه يف التيمم .
)4(  يستثنى من ذلك الصالة عىل اجلنازة.

رشوط الصالة تسعة: اإلسالم والعقل والتمييز، وهذه الثالثة 
تشرتط للصالة كام تشرتط لغريها من العبادات.

رشوط الصالة

الرشط الرابع: الطهارة من احلدث

الطهارة من احلدث األصغر بالوضوء، ومن احلدث األكرب باالغتسال، قال �: »اليقبل اهلل صالة 
أو  أنه حمدث يف صالته،  تذكر  املحدث، ومن  يتوضأ«.)1( فال تصح صالة  إذا أحدث حتى  أحدكم 
أحدث يف أثنائها فقد بطلت صالته، ولزمه اخلروج منها، والتطهر ثم االبتداء بالصالة. وال حاجة يف 

الم؛ ألن الصالة هنا قد انقطعت ومل تنته، والسالم إنام هو ختام الصالة. هذا املوضع للسرّ

الرشط اخلامس: الطهارة من النجاسة

يشرتط للصالة الطهارة من النجاسة سواٌء أكانت يف الثوب، أم كانت يف البدن، أم كانت يف املكان 
ْر {.)2( الذي ُيصىل فيه, قال اهلل تعاىل: } َوثَِياَبَك َفَطهِّ

أحكام الطهارة من النجاسة
1- األرض كلها مسجٌد تصح الصالة فيها ، قال �: »وجعلت 
أدركته  أمتي  من  رجل  فأيام   ، وطهورًا  مسجدًا  األرض  يل 
عنه  النهي  ورد  ما  ذلك  من  ويستثنى  فليصل«،)3(   الصالة 

مثل: الصالة يف املقربة  )4( واحلامم، وأعطان اإلبل.
فصالته  نسيها  أو  عنها،  يدري  ال  نجاسة  وعليه  صىل  من   -2

صحيحة.
3- من علم أن عليه نجاسة أثناء الصالة، وجب عليه التخلص 
منها  يتخلص  مل  أمكن، كأن تكون عىل غرتته، وإن  إن  منها 

بطلت صالته.

التصح الصالة يف املقربة

ال جتوز الصالة يف ثوب نجس

1- حكم من صىل بغري طهارة أو صىل وعليه نجاسة
2-  أوقات الصلوات اخلمس وحكم من نيس 

الصالة أو نام عنها.
3-  حد العورة الذي جيب سرته يف الصالة.
4- قبلة من يصيل النافلة يف السفر عىل الراحلة.

5- حكم النية للصالة وهل ختتلف النية بالنسبة 
لنوع الصالة فريضة أو نافلة.
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الرشط السادس: دخول الوقت)1( 

وال  قبله،  تصح  ال  وقت  املفروضة  للصالة   
املسلم  عىل  فيجب  عذر،  من  إال  بعده  تصح 
خيرج  حتى  يملها  فال  الصالة  بأوقات  االعتناء 
وقتها فإن ذلك من كبائر الذنوب، قال تعاىل: } إنَّ 
ْوُقوًتا{)2( أي:  الَة َكاَنْت َعىَل اْلـُمْؤِمننَِي ِكَتاًبا مَّ الصَّ

مفروضًا يف أوقات حمددة. وأوقات الصالة هي:
1- وقت الظهر: من زوال الشمس إىل أن يصري 
عليه  زالت  الذي  الظل  بعد  مثله  اليشء  ظل 

الشمس.
أن  إىل  الظهر  وقت  انتهاء  من  العرص:  وقت   -2
زالت  الذي  الظل  بعد  مثليه  اليشء  ظل  يكون 

عليه الشمس.
3- وقت املغرب: من غروب الشمس إىل مغيب 

الشفق األمحر.
إىل  املغرب  وقت  انتهاء  من  العشاء:  وقت   -4

نصف الليل.
الثاين )وهو:  الفجر  الفجر: من طلوع  5- وقت 
البياض املعرتض يف األفق من جهة املرشق(، 
إىل طلوع الشمس. واآلن يمكن معرفة أوقات 

الصالة بسهولة عن طريق التقويم.

)1( هذا الرشط خاص بالفرائض، أو ماله وقت من غريها كالكسوف والضحى، أما النوافل 
املطلقة فال وقت هلا إال أهنا ال تصىل يف أوقات النهي.

)2( سورة النساء آية رقم: 103 .
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 أحكام وقت الصالة 
1- من نيس صالة فرض حتى خرج وقتها ثم ذكرها، فليصلها إذا ذكرها مبارشة، يف أي 

وقت، وال جيوز له تأخريها.
2- من نام عن صالة فرض حتى خرج وقتها فالواجب عليه أن يصليها متى استيقظ ، وال 

جيوز له التهاون يف ذلك، وال أن يؤخرها حتى يصليها يف مثل وقتها من اليوم الثاين.
3- ال جيوز تأخري الصالة عن وقتها حتى لو كان املرء مسافرًا بالطائرة)1(، فإنه يصيل فيها 

حسب استطاعته وال يؤخر الصالة حتى يفوت وقتها.

)1( يالحظ هنا أن للمسافر أن جيمع بني الظهر والعرص، واملغرب والعشاء، فاملراد خروج 
وقت الصالتني كلتيهام أو الفجر، كام حيدث هذا يف سفر املسافات الطويلة.

ي مترين صفرّ  �
يمكنك  فهل  الصالة  أوقات  عرفت   
حتديد وقت الظهر ووقت العرص  بالرسم يف 

املربع أمامك: 

أمهية صالة الفجر
................................................................................

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

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

أ- بالتعاون مع زميلك أو جمموعتك تأمل احلكمة من منع الصالة يف املقربة، وسجل ذلك.
........................................................................................................

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

يتساهل بعض الناس فيصيل صالة  الفجر بعد خروج وقتها. شارك يف احلوار مع أستاذك حول 
ن خالصة ذلك. املحاور التالية ودورّ
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الرشط السابع: سرت العورة

1- جيب عىل الرجل إذا صىل أن يسرت عورته، وهي: من الرسة إىل الركبة، كام جيب عليه زيادة عىل 
ذلك أن يلبس ما يغطي منكبيه.

واألفضل أن يأخذ للصالة كامل زينته، ويلبس أحسن ثيابه، قال اهلل تعاىل: } َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم 
ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد { )1( ، ففي هذه اآلية الكريمة يأمر اهلل عباده أن يأخذوا زينتهم عند كل صالة، وهذا 

زائد عىل جمرد سرت العورة.
وقال �: »ال يصيل أحدكم يف الثوب الواحد ليس عىل عاتقيه منه يشء«.)2(

2- وأما املرأة فيجب عليها أن تغطي مجيع بدهنا يف الصالة ما عدا الوجه والكفني؛ إال أن يكون يف 
موضعها الذي تصيل فيه رجال أجانب فيجب عليها تغطية الوجه والكفني.

الرشط الثامن: استقبال القبلة

)1(  سورة األعراف اآلية رقم: 31.
)2( رواه البخاري يف الصالة، باب إذا صىل يف الثوب الواحد....، رقم )�35(، ومسلم 

يف الصالة، باب : الصالة يف ثوب واحد 36�/1، رقم )516(.

)3( سورة البقرة اآلية رقم: 144.
)4( رواه الرتمذي 173/2 وقال: حسن صحيح، ورواه ابن ماجة 323/1.

أسباب تكاسل 
بعض الناس عنها:

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

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

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

األسباب املعينة عىل أدائها 
يف وقتها مع اجلامعة:

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

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

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

عليها،  الناس  إلقبال  قبلة:  سميت  املرشفة،  الكعبة  هي  القبلة   
َشْطَر  َوْجَهَك  }َفَولِّ  تعاىل:  اهلل  قال  يقابلها.  املصيل  وألن 

وا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه  اْلـَمْسِجِد اْلـَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولهُّ

 أحكام استقبال القبلة
1- الواجب عىل من يصيل داخل املسجد احلرام أن يتوجه إىل ذات الكعبة.

2- الواجب عىل من يصيل بعيدًا عن الكعبة أن يتوجه إىل جهتها؛ ألنه قد ال يستطيع أن 
يتوجه إىل ذاهتا، ولذلك قال النبي �: »ما بني املرشق واملغرب قبلة«.)4(

3ـ ال جيب عىل املسافر إذا صىل النافلة عىل مركوبه )سيارة - أو طائرة - أو سفينة( أن 
يتوجه إىل الكعبة، وتكون قبلته جهته التي يقصدها.

عليها،  الناس  إلقبال  قبلة:  سميت  املرشفة،  الكعبة  هي  القبلة 
َر ْ

عليها،  الناس  إلقبال  قبلة:  سميت  املرشفة،  الكعبة  هي  القبلة 
ْ

عليها،  الناس  إلقبال  قبلة:  سميت  املرشفة،  الكعبة  هي  القبلة 
رطرط َش شط  ط 
رطرْطَرُه

1- الواجب عىل من يصيل داخل املسجد احلرام أن يتوجه إىل ذات الكعبة.
 عن الكعبة أن يتوجه إىل جهتها؛ ألنه قد ال يستطيع أن 



61

ملاذا كان التلفظ بالنية بدعة؟ سجل إجابتك.
..............................................................................................

أحكام النية
صالته،  انقطعت  الصالة  يقطع  أن  نوى  فمن  الصالة،  أثناء  النية  قطع  جيوز  ال   -1

ووجب عليه االبتداء من أوهلا.
2- من أحرم بصالة نفل مل جيز له أن حيوهلا يف أثنائها إىل صالة فريضة.

3- من أحرم منفردًا بصالة فريضة ثم جاءت مجاعة فإنه جيوز له أن حيول نيته إىل نافلة 
ويكملها ركعتني، ثم يسلم ويصيل مع اجلامعة.

نشاط

الرشط التاسع: النية
يريدها  التي  الصالة  بقلبه  أن يستحرض  القلب للصالة، فيجب عىل املصيل  بالنية هنا: قصد  واملراد 
كالظهر أو العرص أو غريها وذلك عند إرادة فعلها. والنية حملها القلب، وال جيوز التلفظ هبا ألن 

ذلك بدعة، قال �: »إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى«.)1(

)1(  رواه البخاري أول حديث  يف الصحيح، ورواه مسلم يف اإلمارة، باب قوله � إنام 
األعامل بالنية 1515/3 رقم )1�07(

البرشة من  التي تصف  اخلفيفة  الثياب  الصالة يف  املعلم حكم  ناقش مع زمالئك بإرشاف 
ن احلكم. خالل ما درست يف الرشط السابع من رشوط الصالة. ثم دورّ

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

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

.........................................................................................................
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س1: ما األحكام التي تستفيدها من النصوص التالية؟
ا{. ـً ْوُقوت الَة كَاَنْت َعىَل الـُمْؤِمننَِي ِكَتابًا مَّ أ - قول اهلل تعاىل: }إنَّ الصَّ  

ب- قول النبي �: »ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ«  
ج- قول اهلل تعاىل: }وثيابك فطهر{.  

د - قول النبي �: »ما بني املرشق واملغرب قبلة«.
س2: أجب بـ )صح( أو )خطأ( مع تصحيح اخلطأ فيام ييل:

)  ( أ- من صىل عاريًا وهو يستطيع سرت عورته بطلت صالته.     
)  ( ب- وقت صالة الظهر من زوال الشمس إىل أن يكون ظل اليشء مثليه.    

)  ( ج- جيب  عىل املرأة أن تغطي وجهها وكفيها إذا كانت عند رجال أجانب.   

ية مترينات صفرّ  �
أ- ما الذي جيب عىل كل واحد من هؤالء ؟  

احلكماحلالة 
امرأة صلت تظن  أن الوقت قد دخل، ثم تبني هلا أهنا أخطأت.
رجل نيس صالة العشاء، ومل يتذكر إال الساعة العارشة صباحًا.

ب- قارن بذكر أوجه الشبه واالختالف لكلٍّ مما ييل:  
أوجه االختالفأوجه الشبهاملسألة

صالة من نيس الوضوء
صالة من نيس أن ثوبه نجس

ج-حدد املختلف من اآليت مع بيان سبب االختالف.  
سبب االختالفالكلمة املختلفةالكلامت

التشهد  الوقت،  دخول  العورة،  سرت  القبلة،  استقبال 
األول.

الطهارة، العقل، قراءة الفاحتة، اإلسالم.



1-  آداب امليش إىل الصالة.
وبعد  املسجد  إىل  الدخول  آداب    -2

الدخول وعند اخلروج مع الدليل.
3-  أمهية اخلشوع يف الصالة

1-1-  آداب امليش إىل الصالة.  آداب امليش إىل الصالة.
وبعد  املسجد  إىل  الدخول  آداب    

آداب امليش إىل الصالة

)1( رواه أبوداود يف األدب، باب ما يقوله إذا خرج من بيته 32�/5 رقم )50�50(، والرتمذي يف 
الدعوات 4�0/5 رقم )3426( وقال: حديث حسن صحيح غريب.

)2( رواه أبوداود )املوضع السابق( رقم )50�4(، والرتمذي يف الدعوات 4�0/5 رقم )�342(، 
وقال: حديث حسن صحيح.

)3( رواه مسلم يف صالة املسافرين، باب  صالة النبي صىل اهلل عليه سلم ودعائه بالليل، 530/1 
رقم )763( يف إحدى رواياته.

باب  املساجد،  يف  ومسلم   ،)636( رقم  الصالة  إىل  يسعى  ال  باب  األذان،  يف  البخاري  رواه   )4(

استحباب إتيان الصالة بوقار 425/1 رقم )602(.
)5( رواه أبوداود يف الصالة، باب: فيام يقوله الرجل عند دخوله املسجد 31�/1 رقم )466( وقال 

النووي يف األذكار ص 26: حديث إسناده جيد.
)6( رواه مسلم يف صالة املسافرين، باب: ما يقول إذا دخل املسجد 4�4/1 رقم )713(.

)7( رواه مسلم يف املوضع السابق.
)�( رواه  البخاري يف الصالة، باب: إذا دخل املسجد فلريكع ركعتني، رقم )444(، ومسلم يف صالة املسافرين، باب 

استحباب حتية املسجد 4�5/1 رقم )714(.

1- التطهر هلا، مع إحسان الوضوء وإسباغه.
2- استحضار اإلخالص حني اخلروج للمسجد.

3- اخلرج إليها مبكرًا؛ إلدراك فضيلة انتظار الصالة، وتكبرية اإلحرام.
4- الدعاء حني خروجه من املنزل بالدعاء الوارد: »باسم اهلل توكلت عىل اهلل 
وال حول وال قوة إال باهلل«)1(، »اللهم إين أعوذ بك أن أِضل أو ُأضل، أو 

)2(.» أِزل أو ُأَزل، أو أظِلم أو ُأْظَلم أو أجَهل أو جُيْهل عيلَّ
نورًا،  سمعي  يف  واجعل  نورًا،  لساين  ويف  نورًا،  قلبي  يف  اجعل  »اللهم   
واجعل يف برصي نورًا، واجعل من خلفي نورًا، ومن أمامي نورًا، واجعل 

من فوقي نورًا، ومن حتتي نورًا، اللهم أعطني نورًا«.)3(
إىل  فامشوا  اإلقامة  سمعتم  »إذا   :� لقوله  ووقار،  بسكينة  إليها  امليش   -5
أدركتم فصلوا، وما  فام  والوقار وال ترسعوا.  بالسكينة  الصالة وعليكم 
فاتكم فأمتوا«.)4(، والسكينة: الطمأنينة والتأين يف امليش، والوقار: الرزانة 

وغض البرص وقلة االلتفات.
6- تقديم رجله اليمنى يف الدخول إىل املسجد، ويقول: »أعوذ باهلل العظيم وبوجهه 
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم«)5(، »اللهم افتح يل أبواب رمحتك«)6(، 

وتقديم رجله اليرسى عند اخلروج وقول: »اللهم إين أسألك من فضلك«.)7(
7- بعد دخول املسجد ال جيلس حتى يصيل ركعتني، لقوله �: »إذا دخل 

أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس«.)�(
8- جتنب تشبيك األصابع يف الطريق إىل املسجد وحني انتظار الصالة.

عدم  مع  الصالة،  انتظار  عند  القرآن  وتالوة  والدعاء  بالذكر  االشتغال   -9
التشويش عىل املصلني.

الصالة عبادة عظيمة، يتوجه املسلم فيها بقلبه وبدنه إىل اهلل تعاىل، فينبغي أن يتقدمها استعداد وهتيؤ نفيس وبدين؛ 
ليتفرغ هلا ويؤدهيا عىل الوجه الصحيح، وهلذا يرشع يف التوجه إليها واخلروج هلا ما ييل:



64 )1(  آية 1-2 من سورة املؤ منون.
)2(  الوابل الصيب ص 11.

نشاط

حقيقة اخلشوع يف الصالة

مظاهر وجوده
................................................................................

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

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

أنواع اخلشوع يف الصالة

الصوارف عنه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مظاهر عدمه
................................................................................

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

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

وسائل حتقيقه

أ- شارك مع جمموعتك يف املسابقة التي جيريا املعلم بني املجموعات يف الصف عىل حفظ 
األذكار الواردة يف الدرس خالل عرش دقائق.

ب- قال اهلل تعاىل: }قد أفلح املؤمنون، الذين هم يف صالهتم خاشعون{)1(، قال ابن القيم 
تبارك وتعاىل؛ هو  الرب  يدي  بني  فيها  القلب  الصالة، وحضور  اهلل)2(: اخلشوع يف  رمحه 

روح الصالة ولبرّها، فصالة بال خشوع وال حضور؛ كبدن ميت ال روح فيه.أهـ
شارك يف احلوار مع أستاذك حول املحاور التالية:
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الترشيع  هذا  أمام  وأنت  تشعر  وبامذا  تفعل؟  فامذا  الدخول  وأردت  املسجد  إىل  ذهبت  س1: 
الدقيق؟

س2: كنت ذاهبًا مع زميلك إىل املسجد ثم سمعتام اإلمام يكرب للركوع، فقال زميلك: برسعة حتى 
ندرك الركعة. ما موقفك؟

أ- تستجيب له وتبدآن باجلري إلدراك الركعة.  
ب- تبني له برفق أن ذلك خالف السنة.  

ج- تقول له: اْجِر أنت أما أنا فلن أجري.  

نشاط

أثناء  يف  الرشعي  للسلوك  املخالفة  املظاهر  من  تراه  مما  بعضًا  الواجب  دفرت  يف  سجل  أ- 
الذهاب إىل املسجد وأثناء انتظار الصالة، ثم  اعرضه عىل معلمك وناقشه مع زمالئك.

الفصل  مقوى، وعلقه يف  واكتبه عىل ورق  الدرس،  املذكورة يف  األدعية  أحد  اخرت  ب- 
بإرشاف معلمك.
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1-  صفة صالة النبي � مع الدليل.
يف  واملسنونة  الواجبة  الصفات    -2

الصالة.
3- كيفية اإلتيان بالصالة عىل الوجه األكمل.

صفة الصالة

)1(  رواه البخاري يف األذان، باب األذان للمسافرين رقم: )631(.

لما للصالة من مكانة عظيمة فقد اهتم الشرع ببيانها تفصياًل، والقدوة المطلقة فيها هو رسول 
: »صلوا كما رأيتموني أصلي«.)1( ً

لما للصالة من مكانة عظيمة فقد اهتم الشرع ببيانها تفصيال
ً
لما للصالة من مكانة عظيمة فقد اهتم الشرع ببيانها تفصيال
ًالله ملسو هيلع هللا ىلص، الذي كان يصلي ويأمر المسلمين باالقتداء به قائاًلالله ملسو هيلع هللا ىلص، الذي كان يصلي ويأمر المسلمين باالقتداء به قائال

ومن خالل النصوص الكثيرة يمكن أن نجمل صفة الصالة فيما يلي:ومن خالل النصوص الكثيرة يمكن أن نجمل صفة الصالة فيما يلي:

 كيفية اإلتيان بالصالة عىل الوجه األكمل.

1- يقف من أراد الصالة مستقباًل القبلة، مستشعرًا 
وقوفه بني يدي اهلل تعاىل، خاشعًا يف صالته.

أ- ويرفع يديه إىل حذو منكبيه أو أذنيه ويقول:   
»اهلل أكرب«.

عىل  اليـرسى  عىل  اليمنـى  يده  جيـعل  ثم  ب-   
صدره، أو يقبض اليرسى باليمـنى.

مكان  إىل  نظره  وجيعل  ــه،  رأس وخيفض  ج-   
وبحمدك،  اللهم  »سبحانك  يقول:  ثم  سجوده 
وتبارك اسمك، وتعاىل جدك، وال إله غريك«. 

د- ثم يقول بعد ذلك: »أعوذ باهلل من الشيطان 
الرجيم«، »بسم اهلل الرمحن الرحيم«، رسًا.

مل  ملن  صالة  وال  الفاحتة،  يقرأ  ذلك  وبعد  هـ-   
يقرأها.

و- ثم يقرأ املصيل بعد الفاحتة سورة، أو بعض ما   
تيرس من القرآن يف الركعتني األوليني.

الركعتني  ويف  الفجر،  يف  بالقراءة  جيهر  ز-   
األوليني من املغرب والعشاء.
2- ثم يرفع يديه ويكرب راكعًا.

مفرجتي األصابع  ركبتيه.  يديه عىل  أ - وجيعل   

صفة الصالة

يرفع يديه حذو منكبيه أو أذنيه

د  حّدّ املختلفة:  التعلم  مصادر  إىل  حّدبالرجوع  املختلفة:  التعلم  مصادر  إىل  ّبالرجوع 
معنى : تعاىل جدك.

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

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

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

جيعل يده اليمنى عىل اليرسى عىل صدره، أو يقبض اليرسى باليمنى



)1(  الَعُضد: ما بني املرفق والكتف.67

كالقابض عليهام، ويسوي ظهره ورأسه.
ب ثم يقول: »سبحان ريب العظيم« ثالثًا.  

ج- ثم يرفع ويقول )إمام ومنفرد(: سمع اهلل   
احلمد  ولك  »ربنا  اجلميع:  ويقول  محده،  ملن 
ملء السموات وملء األرض وملء ما بينهام، 

وملء ما ش�ت من يشء بعد«.
كام  صدره  عىل  يديه  يضع  أن  ويستحب  د-   

فعل يف قيامه قبل الركوع.
3- ثم خير ساجدًا مكربًا، وال يرفع يديه عند هذا 

التكبري.
أ- ويكون أول ما يقع عىل األرض منه ركبتيه،   

ثم يديه، ثم جبهته وأنفه.
ب- ويبسط كفيه عىل األرض بحذاء أذنيه أو   

كتفيه، وجيعل أصابعهام إىل جهة القبلة.
ج- ويرفع ساعديه عن األرض، وجيايف عضديه)1(   
عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه ويقول: »سبحان ريب 

األعىل« ثالثًا.
د- ويكثر من الدعاء يف سجوده.  

4- ثم يرفع رأسه مكربًا، وال يرفع يديه.
جاعاًل  يمناه  ناصبًا  يرساه  مفرتشًا  وجيلس  أ-   

أصابعها إىل القبلة.
مبسوطتين  فخذيه  على  يديه  ويجعل  ب-    
رب   «  : ويـقــول  للـقـبـلة.  وأصـابـعــهـما 
واهدني،  واجـبرني  وارحمني،  لي،  اغـفـر 

وارزقـني«.
للركعة  ينهض مكربًا  ثم  الثانية كاألوىل،  ثم يسجد   -5

الثانية، ويأيت هبا كاألوىل لكن ال يستفتح.
6- فإذا فرغ من الركعتني األوليني جلس للتشهد األول.

تابع - صفة الصالة

يسجد عىل أعضائه السبعة

جيعل يديه عىل ركبيتيه مفرجتي األصابع كالقابض عليهام، ويسوي ظهره 

بعدما تعرفت عىل صفة الركوع؛ ارصد ثالثة بعدما تعرفت عىل صفة الركوع؛ ارصد ثالثة 
مما تراه من التطبيقات اخلاطئة فيه:
.................................................-1
.................................................-2-2
.................................................-3

ارصد  السجود؛  صفة  عىل  تعرفت  ارصد بعدما  السجود؛  صفة  عىل  تعرفت  بعدما 
ثالثة مما تراه من التطبيقات اخلاطئة فيه:

.................................................-1

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

.................................................-3
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أ- مفرتشًا يرساه ناصبًا يمناه.  
ب- وجيعل يديه عىل فخذيه، ويبسط اليرسى، ويقبض   
اخِلنرِص والبِنرِص من اليمنى، وحيلق بالوسطى مع اإلهبام، 

ويرفع السبابة.
ج- ويشري بسبابته عند التشهد.  

د- ويقول: »التحيات هلل والصلوات والطيبات،  السالم   
علينا وعىل  السالم  وبركاته،  اهلل  النبي ورمحة  أهيا  عليك 
أن  وأشهد  اهلل  إال  إله  ال  أن  أشهد  الصاحلني،  اهلل  عباد 

حممدًا عبده ورسوله«.
أكثر من ركعتني،  الصالة  إن كانت  ينهض مكربًا  ثم   -7
ويرفع يديه مع التكبري، وال يقرأ يف الباقي من الركعات إال 

الفاحتة.)1( 
8- وجيلس متوركًا)2( يف التشهد األخري ويقول ما ورد يف 
التشهد األول ويزيد عليه: »اللهم صل عىل حممد وعىل آل 
حممد، كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد 
عىل  باركت  كام  حممد،  آل  وعىل  حممد  عىل  وبارك  جميد. 

إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد«.
9- ثم يقول: »اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن 
عذاب القرب، ومن فتنة املحيا واملامت، ومن رش فتنة املسيح 

الدجال«.
10- ثم يسلم عن يمينه: »السالم عليكم ورمحة اهلل«، وعن 

يساره كذلك.

تابع - صفة الصالة

1- على المسلم أن يحرص على أداء الصالة كما أداها رسول الله � 
فذلك أكمل.

فإن  فيها  الغلط  الفاتحة، وليحذر من  قراءة  أن يحسن  المسلم  2- على 
ذلك قد يعرض صالته للُبْطالن.

)1(  وإن قرأ يف الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عىل الفاحتة يف بعض األحيان فال 
بأس؛ لثبوت ما يدل عىل ذلك عن النبي � من حديث أيب سعيد - )انظر: رسالة 

ابن باز يف صفة الصالة(.
)2( انظر ما يأيت يف سنن  الصالة ملعرفة صفة التورك.

جيعل يديه عىل فخذيه مبسوطتني وأصابعهام إىل القبلة

جيلس مفرتشًا للتشهد األول

يشري بسبابته عند التشهد

ال يشري بإصبعيه السبابتني
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نشاط

ية مترينات صفرّ  �
أ- قارن بني الركعة األوىل، والثانية، والثالثة.  

الركعة الثالثةالركعة الثانيةالركعة األوىل
...................................
...................................
...................................
...................................

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

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

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

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

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

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

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

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

ب- حدد األخطاء يف الصور التالية بوضع دائرة عليها، ثم كتابتها أسفل الصورة:  

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

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

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

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

أ - قم بتسجيل قراءتك لسورة الفاحتة عىل رشيط سمعي، وا عرضها عىل معلمك، ثم استمع 
إىل خمتارات من قراءات زمالئك، وتقويم املعلم هلا.وسجل  مالحظاتك يف دفرتك.

إىل  منقسمني  املدرسة،  مصىل  يف  الضحى  صالة  أداء  يف  وزمالئك  معلمك  مع  شارك  ب- 
قسمني، قسم يصيل، والقسم اآلخر يالحظون تطبيقهم لصفة الصالة، وما أخطؤوا فيه، 

ثم ناقش ذلك مع معلمك، وسجل خالصة ذلك يف دفرتك.
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................................

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

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

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

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

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

ربنا ولك 
احلمد

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

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

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

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

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

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

اهلل أكرب

اهلل أكرب اهلل أكرب
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س1: أكمل الفراغ:
يكون السجود يف الصالة عىل األعضاء السبعة وهي:.....................................................  

س2: اخرت اإلجابة الصحيحة:
أ- يكون نظر املصيل يف صالته إىل:  

ب- جيعل املصيل يديه أثناء السجود:  

ج- جيعل املصيل يديه مفرجتي األصابع يف:   

د- أول ما يقع من املصيل عىل األرض عند سجوده:  

س3: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يستعيذ باهلل يف تشهده األخري من أربعة أمور، اذكرها.
س4:  أجب بــ)صح( أو )خطأ( مع تصحيح اخلطأ فيام ييل:

)  ( أ- إذا خر ساجدًا رفع يديه مع التكبري.   
)  ( ب- جيلس  بني السجدتني متوركًا.    

س5:  ما كيفية اجللوس يف التشهد األول؟

الصف الذي أمامه موضع  موضع قدميه 

جبهته وأنفه يداه ركبتاه

عند بطنه

قيامه سجوده ركوعه

عند ركبتيه عند كتفيه
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1- األذكار الواردة بعد الصالة.  
والفرق  وواجباهتا  الصالة  أركــان   -2

بينهام.
3- ماذا يفعل من ترك ركنًا أو واجبًا.

1- األذكار الواردة بعد الصالة.   األذكار الواردة بعد الصالة.  
أرك  

أركان الصالة وواجباهتا
واألذكار الواردة عقبها

الصالة:  وأركان  ركن،  مجع  األركان: 
منها،   تتكون  التي  األساسية  أجزاؤها 
بحيث ال جيوز تركها بحال من األحوال،. 
حالة  يف  إال  سهوًا  وال  عمدًا  تسقط  فال 

العجز. وهي أربعة عرش ركنًا:
1- القيام يف الفرض مع القدرة.

2- تكبرية اإلحرام.
3- قراءة الفاحتة.

4- الركوع.
5- الرفع منه.

6- السجود عىل األعضاء السبعة.
7- االعتدال من السجود.
�- اجللسة بني السجدتني.

�- اجللوس للتشهد األخري.
10- قراءة التشهد األخري.

11- الصالة عىل النبي � يف التشهد 
األخري.

12- التسليمتان.
13- الطمأنينة يف مجيع األركان.

14- الرتتيب بني األركان.

أركان الصــالة

واجبات الصالة ثامنية هي:
1- مجيع التكبريات غري تكبرية اإلحرام.

2- قول: )سبحان ريب العظيم( يف الركوع.
3- قول: )سمع اهلل ملن محده( لإلمام واملنفرد، 

وليست مرشوعة للمأموم.
االعتدال من  )ربنا ولك احلمد( يف  4- قول: 

الركوع.
5- قول: )سبحان ريب األعىل( يف السجود.

6- قول: )رب اغفر يل( بني السجدتني.
7- اجللوس للتشهد األول.

�- التشهد األول.

واجبات الصــالةثانيًا

جيوز  ال  أهنا  يف  والواجبات  األركان  تتفق 
أو  ركن  ترك  املصيل  د  تعمرّ وإذا  تركها،  تعمد 

واجب بطلت صالته.
أن  يف:  الواجبات  عن  ــان  األرك وختتلف 
الواجب إذا تركه املصيل سهوًا فإنه يأيت بداًل عنه 

بسجود السهو.
أما الركن إذا تركه املصيل سهوًا، فإنه ال يسقط 

بل يأيت به وبام بعده ويسجد للسهو.

الفرق بني األركان والواجبات 
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يستحب عند انتهاء الصالة أن ال يعجل املصيل بالقيام بل يبقى مكانه ويذكر اهلل تعاىل بام ورد، ومن 
ذلك:

يا ذا اجلالل  تباركت  اللهم أنت السالم، ومنك السالم  1- أستغفر اهلل، أستغفر اهلل، أستغفر اهلل، 
واإلكرام.)1(

2- ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير، اللهم ال مانع ملا 
أعطيت وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد.)2(

3- سبحان اهلل، واحلمد هلل، واهلل أكرب، )ثالثًا وثالثني مرة(، ثم يقول: ال إله إال اهلل وحده ال رشيك 
له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير.)3(

4- اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.)4(
5- قراءة آية الكريس)5(، وقل هو اهلل أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.)6(

األذكار الواردةثالثًا
بعد الصالة

هل حفظت هذه األذكار أو بعضًاهل حفظت هذه األذكار أو بعضًاهل حفظت هذه األذكار أو بعضًا منها؟

نشاط

أحكام وتوجيهات 
1- من قام من الركوع أو السجود ثم سجد مبارشة دون أن يقيم صلبه؛ فإن صالته 

غري صحيحة ألنه مل يطمئن فيها.
عىل  يسجد  مل  ألنه  صالته؛  تصح  فال  كله  السجود  أثناء  قدميه  ورفع  سجد  من   -2

األعضاء السبعة.

)1( رواه مسلم يف املساجد، باب: استحباب الذكر بعد الصالة 414/1 رقم )5�1(.
)2(  رواه البخاري يف األذان، باب: الذكر  بعد الصالة، رقم )�44(، ومسلم، املوضع السابق رقم )5�3(. 

ومعنى: )وال ينفع ذا اجلد منك اجلد( أي ال ينفع ذا الغنى منك غناه وإنام ينفعه اإليامن والطاعة.
)3( رواه مسلم  املوضع السابق 41�/1 رقم )5�7(.

)4( رواه أبوداود 1�0/1 رقم )1522(، وقال النووي يف األذكار ص 60: إسناده صحيح.
)5( رواه النسائي يف اليوم والليلة ص 1�2 )100(, وقال ابن كثري يف تفسري سورة البقرة آية 

)255(: إسناده عىل رشط البخاري، وصححه املنذري وغريه )الرتغيب453/2(.
)6( رواه أبوداود 1�1/2 رقم )1523(،والرتمذي رقم )2�05(، والنسائي �6/3، وانظر 

األذكار للنووي ص 60.

آية الكريس بعد كل  الوارد يف فضل قراءة  التعلم املختلفة ، اكتب احلديث  بالرجوع إىل مصادر   
صالة.

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

...........................................................................................................  
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3- ال جيوز وضع إحدى القدمني عىل األخرى أثناء السجود؛ ألن من فعل ذلك فقد سجد 
عىل ستة أعضاء، وليس عىل سبعة.

4- ال يكفي يف قراءة الفاحتة والتكبريات وما يقال يف الركوع وبعده ويف السجود جمرد القراءة 
القلبية بل البد من النطق بذلك، وأقل األحوال حتريك اللسان والشفتني بالقراءة.

5- يستحب رفع الصوت باألذكار التي بعد الصالة)1( لكنه رفٌع يسري ليس فيه إيذاء ألحد.
6- من احتاج للقيام بعد الصالة مبارشة فال بأس أن يأيت باألذكار وهو يميش، أو حال ركوب 

سيارته.

ّّ �
وسببذلك أ- 	

التسليمتانالتسليمتان - األولاألول التشهدالتشهد - القدرةالقدرة مع القيامالقيام - الفاحتةالفاحتة قراءةقراءة - السجودالسجود - الركوع الركوع	 	

..................................................................................... السبب: 	

االختالف وأوجه الشبه أوجه حيث والواجبمن الركن بني قارن ب- 	
الشبهاحلال االختالفأوجهأوجهأوجه أوجهأوجهأوجه
الركن
الواجب

الصورة أسفل اكتبه ثم عليه، دائرة بوضع التالية الصور يف اخلطأ حدد ج- 	

يف  الكالم  حتقيق  ورسالة:   ،)5�3( رقم  ومسلم   )�41( رقم  البخاري  صحيح  انظر   )1(
مرشوعية اجلهر بالذكر بعد السالم للشيخ سليامن بن سحامن رمحه اهلل.

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

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

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

...........................................
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س1: حدد الركن، والواجب، وما ليس بركن وال واجب فيام ييل:
غري ذلكواجبركنما يطلب حتديدهم
تكبرية الركوع1

رفع اليدين مع تكبرية 2
اإلحرام

التشهد األول3
قول : آمني4
سجود السهو5
قول: ربنا ولك احلمد6
التسليمة األوىل7
قراءة سورة الفاحتة8
تكبرية اإلحرام9

اجللسة بني السجدتني10
قراءة سورة بعد الفاحتة11

س2:  أجب بـ)صح( أو )خطأ( مع تصحيح اخلطأ إن وجد فيام ييل:
)  ( أ- إذا تعمد املصيل ترك الركن بطلت صالته.    
)  ( ب- إذا تعمد املصيل ترك الواجب بطلت صالته.   
)  ( ج- إذا نيس املصيل أحد األركان جيربه بسجود السهو.   
)  ( د - إذا نيس املصيل أحد الواجبات فالبد أن يأيت به.   
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التشهد األخري من صالة تزيد عىل ركعتني.
اليمنى  القدم  ناصبًا  اجللوس  وهو  التورك:   -6
حتت  اليرسى  القدم  وجعل  للقبلة،  أصابعها  جاعاًل 
اليمني، واجللوس  اليمنى وإخراجها من جهة   ساق 
هذا   ويسن  األيرس،  الورك  عىل  معتمدًا  املقعدة  عىل 

اجللوس للتشهد األخري من صالة تزيد عىل ركعتني.

ثانيًا : سنن فعلية

وهي كثرية منها:
1- رفع اليدين مع تكبرية اإلحرام، وعند الركوع، 

وعند الرفع منه، وعند القيام إىل الركعة الثالثة.
2- وضع اليد اليمنى عىل اليرسى، أثناء القيام قبل  

الركوع وبعده.
3- النظر إىل موضع السجود. 

4- مباعدة اليدين عن البطن واجلنب أثناء السجود
اليمنى  القدم  ناصبًا  اجللوس  وهو  االفرتاش:   -5
اليرسى  الرجل  مفرتشًا  للقبلة،  أصابعها  وجاعاًل 
جالسًا عليها، ويسن يف مجيع جلسات الصالة إال يف 

1- مسنونات الصالة القولية والفعلية.
2-  مبطالت الصالة ومكروهاهتا.

1- مسنونات الصالة القولية والفعلية. مسنونات الصالة القولية والفعلية.
  مبطالت الصالة ومكروهاهتا.

سنن الصالة ومكروهاهتا 
ومبطالهتا

)1( طوال املفصل تبدأ من سورة )ق( إىل آخر سورة املرسالت، وأوساطه من أول 
سورة النبأ إىل هناية سورة الليل، وقصاره من أول سورة الضحى إىل آخر القرآن 

التورك

صحة  يف  تركه  يؤثر  ال  سنرّة،  فهو  الصالة  صفة  يف  ذكر  مما  وواجباهتا  وأركاهنا  الصالة  رشوط  عدا  ما  كل 
الصالة، وال جيب لرتكه سجود سهو، وسنن الصالة نوعان مها:

أواًل: سنن الصالة

أواًل : سنن قولية

وهي كثرية منها:
1- االستفتاح.

2- التعوذ.
3- البسملة.

الركوع  تسبيح  يف  الواحدة  عىل  زاد  ما   -4
والسجود.

اغفر  )رب  الواحدة يف قول:  زاد عىل  ما   -5
يل( بني السجدتني.

بعد  6- ما زاد عىل قول: )ربنا ولك احلمد( 
الرفع من الركوع.

والسنة  القراءة،  من  الفاحتة  عىل  مازاد   -7
ويف  املفصل،  طوال  من  الفجر  يف  تكون  أن 

املغرب من قصاره، ويف الباقي من 
أوساطه)1(.

االفرتاش
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1- االلتفات يف الصالة لغري حاجة، واملراد االلتفات بالوجه 
والصدر، وااللتفات أنواع هي:

أ - االلتفات بالوجه والصدر للحاجة، وهذا جائز.  
وهذا  حاجة،  بال  والصدر  بالوجه  االلتفات  ب-   

مكروه.
ج- االلتفات بجميع البدن لغري جهة القبلة بال رضورة،   
اخلوف  كحالة  لرضورة  كان  فإن  للصالة،  مبطل  وهذا 

واحلرب، فال بأس به.
2- رفع البرص إىل السامء.

3- تغميض العينني إال للحاجة.
4- افرتاش الذراعني يف السجود.

5- العبث، وهو فعل ما ينايف اخلشوع واالطمئنان يف الصالة 
والثوب  باللحية  والعبث  حاجة،  بدون  احلركة  مثل: 
ونحو  وتشبيكها،  األصابع  وفرقعة  والساعة،  والغرتة 

ذلك.
6- التلثم عىل الفم واألنف.

7- دخول املرء يف الصالة وهو مشوش الفكر أو عنده أو أمامه ما يلهيه عن صالته، كاحتباس البول، 

يكره تشبيك األصابع يف الصالة

يكره فرقعة األصابع يف الصالة

ثانيًا: مكروهات الصالة

1- اإلتيان بام ينايف رشطًا من رشوط الصالة؛ كحصول ما يبطل الطهارة، أو تعمد كشف العورة، 
أو االنحراف عن القبلة بجميع بدنه، أو قطع النيرّة.

2- تعمد ترك ركن أو واجب يف الصالة.
وكثرة  كامليش  رضورة؛  لغري  وكان  الصالة،  جنس  غري  من  كان  إذا  فيها  الكثري  العمل   -3

احلركة.
4- الضحك والقهقهة.

5- الكالم املتعمد.
6- األكل والرشب عمدًا.

7- زيادة ركعة أو ركن عمدًا.
�- سالم املأموم عمدًا قبل إمامه.

ثالثًاً: مبطالت الصالة
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نشاط

أ- رأيت بعد انتهاء الصالة مجاعة أخرى تصيل، سجل ما تراه من حركات املصلني املسنونة 
واملكروهة، ثم اعرضه عىل معلمك.

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

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

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

ب- يتساهل بعض املصلني يف وضع اجلوال عىل حالة )الصامت( عند الدخول إىل املسجد، 
ناقش مع معلمك هذه الظاهرة، وما الذي ينبغي جتاهها؟

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................
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ية مترينات صفرّ  �
أ- تضم كل جمموعة ثالث مفردات إحداها ال تنتمي إىل املجموعة، استخرجها مع بيان سبب   

االختالف.
سبب االختالفاملختلفاملجموعة

النية، االفرتاش، التورك
سرت العورة، قراءة الفاحتة، دخول 

الوقت.
البسملة، التعوذ، الركوع.

التسليمتان، الركوع. التشهد األول

سبحان ريب العظيم، سبحان ريب 
األعىل، سبحانك اللهم وبحمدك.

ب- حدد اخلطأ يف الصور التالية بوضع دائرة عليه، ثم اكتبه أسفل الصورة  

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

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

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

...........................................
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س1: حدد السنة، واملكروه، واملبطل للصالة، وما ليس شي�ًا من ذلك فيام ييل:
غري ذلكمبطل للصالةمكروهسنةما يطلب حتديدهم

تكبرية الركوع1

رفع اليدين مع تكبرية اإلحرام2

التشهد األول3

قول : آمني4

التلثم عىل الفم5

قول: ربنا ولك احلمد6

التسليم عمدًا قبل اإلمام7

قراءة سورة الفاحتة8

االلتفات حلاجة9

كشف العورة عمدًا10

قراءة سورة بعد الفاحتة11

س2: أجب بـ)صح( أو )خطأ( مع تصحيح اخلطأ إن وجد فيام ييل:
)  ( أ - االفرتاش موضعه فقط يف الصالة الثنائية.       
)  ( ب- من أغمض عينيه يف الصالة بطلت صالته.      
)  ( ج- يسن الدعاء يف التشهد األخري بعد الصالة عىل النبي �.     
)  ( د- يسن وضع اليد اليمنى عىل اليرسى عىل الصدر أثناء القيام يف الصالة.   

س3: أي الصلوات اآلتية يرشع فيها التورك؟ وأهيا ال يرشع فيه؟ مع بيان موضعه فيها:
صالة   - املغرب  صالة   - املسجد  حتية   - الوتر  صالة   - العرص  صالة   - الفجر  صالة   

الرتاويح.



الفصل الدرايس الثاين
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سجود السهوالدرس األول1
1-  متى يرشع سجود السهو واألدلة عىل ذلك.

2-  صفة سجود السهو.
3-  الفرق بني سهو اإلمام واملأموم.

السهو: تعريفه وسجود  النسيان،  بالسهو:  املراد   
حدوث  عند  الصالة  آخر  ترشعان  سجدتان 

السهو فيها.

سهو
َسها يف وقوع ال النبي �  أن  ثبت  قد  بل  والسهو يف صالته،  النسيان  من  املسلم ال خيلو 

ة ألن السهو من مقتىض الطبيعة البرشية. صالته أكثر من مررّ
وهلذا قال �: »إنام أنا برش مثلكم أنسى كام تنسون فإذا نسيت فذكروين«.)1(

ومن حكمة سهو النبي �: الترشيع ألمته عند حصول السهو منهم.

)1(  رواه مسلم ، كتاب املساجد باب السهو يف الصالة 400/1 رقم )572(.
)2(  رواه مسلم، كتاب املساجد باب السهو يف الصالة 40/1 رقم )573(.

نشاط

ناقش مع معلمك احلكمة من مرشوعية سجود السهو، وسجل ما تتوصل إليه. 
...................................................................................................................................  

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

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

أسبابه
يرشع سجود السهو عند وجود سببه وهو حدوث أحد أمور ثالثة:

األول: الزيادة يف الصالة سهوًا، مثل: زيادة ركوع أو سجود، أو زيادة ركعة، ومل يعلم إال بعد 
الفراغ منها، كأن يركع مرتني، أو يسجد ثالث مرات، أو يصيل الظهر أو العرص مخسًا: فإنه جيب 

عليه أن يسجد للسهو سجدتني، جربًا هلذا اخللل احلاصل يف الصالة وهو الزيادة عليها.
ويدل عىل ذلك: حديث عبداهلل بن مسعود ، أن رسول اهلل � قال: »إذا زاد الرجل أو 

نقص فليسجد سجدتني«.)2(
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الثاين: النقص من الصالة سهوًا. وله حالتان:
به وبام  يأيت  فيلزم املصيل أن  أكثر نسيانًا.  أو  أو ترك ركعة  أو ركوع،  )أ( ترك ركن، كسجود 
 ، تنعقد أصاًل  فإن الصالة ال  املرتوك تكبرية اإلحرام،  إذا كان  بعده، ويسجد للسهو؛ إال 

والواجب عليه أن يبدأ الصالة من أوهلا.
ونحو  السجود  أو  الركوع،  تسبيحة  ترك  أو  األول،  التشهد  نسيان  مثل:  واجب،  ترك  )ب( 

ذلك، وحينئذ جيربه سجود السهو.

الثالث: الشك، فإن شك هل صىل ثالثًا أو أربعًا - مثاًل - فإنه يأخذ باألقل ألنه املتيقن، فيجعلها 
ثالثًا ويزيد رابعة، ويسجد للسهو.

وإن شك يف الركن كالركوع هل أتى به أم تركه فإنه ُيسقط الشك هنا، ويكون كمن مل يأت 
به، فريكع، ويكمل صالته، ثم يسجد للسهو.

نشاط

ن  ودورّ الصالة،  يف  الشك  فيها  يؤثر  ال  التي  احلاالت  حول  معلمك  مع  احلوار  يف  شارك   
الـخالصة.

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

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

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

سجود السهو كالسجود يف صلب الصالة؛ يف التكبري عند السجود، والرفع منه، صفته
وما يقال فيه حال السجود، وبني السجدتني.

إن كان داخاًل مع اإلمام من أول الصالة، فال يسجد للسهو إال تبعًا إلمامه.سهو املأموم
إن كان مسبوقًا: سجد لسهوه بعد قضاء ما فاته.
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1

1- عىل املسلم أن يكون متيقظًا حال صالته، خاشعًا فيها ما أمكنه، وعليه 
مدافعة اهلواجس التي تشغله بسبب وسوسة الشيطان له.

أنه  منه  وإذا علم  ويعرف كم صىل،  إمامه  ينتبه لصالة  أن  املأموم  عىل   -2
أخطأ بزيادة أو نقص فعليه أن ينبهه بقوله: )سبحان اهلل(.

من أحكام سجود السهو 

من قام من الركعة الثانية ومل جيلس 
قائاًم فال  استتم  فإن  للتشهد األول؛ 
فعليه  قائاًم  يستتم  مل  وإن  يرجع، 

الرجوع واجللوس للتشهد.

فعىل  األول،  التشهد  اإلمام  ترك  إذا 
)بالقول  بالتسبيح  ينبهه  أن  املأموم 
قائاًم مل  سبحان اهلل(، فإن كان استتم 
يرجع، وعىل املأموم متابعته، وعليهام 

سجود السهو.

12

ي مترين صفرّ  �
ماذا يرشع للمصيل يف احلاالت التالية؛ مع بيان السبب؟

السبباملرشوع لهاحلالة
مأموٌم قام إمامه عن التشهد األول.

العظيم( يف  مأموٌم نيس أن يقول: )سبحان ريب 
الركوع، وقد أدرك إمامه من أول الصالة.

سجدة  أو  سجدتني  سجد  هل  شك  رجــل 
واحدة.

رجل نيس أن يكرب تكبرية اإلحرام.

رجل شك يف تكبرية اإلحرام هل أتى هبا أم ال
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س1: امأل الفراغات بام يناسبها من العبارات التالية:
- جيربه بسجود السهو - يطرح الشك ويبني عىل ما استيقن وهو األقل - يأيت بداًل عنه بمثله   
- يطرح الشك ويبني عىل ما استيقن وهو األكثر - ال يلتفت إىل ذلك - يسجد للسهو بعد 

قضاء ما فاته.
أ- إذا شك املصيل فإنه ..........................  

ب- من ترك واجبًا فإنه ..........................  
ج- إذا سها املأموم  وهو مسبوق فإنه ..........................  

س2: خلص أحكام سجود السهو.
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صالة التطوعالدرس األول1
1- السنن الرواتب مع الدليل.

مع  ووقته  ركعاته،  وعــدد  الوتر  صالة   -2
الدليل.

مع  ووقتها  ركعاهتا،  وعدد  الرتاويح  صالة   -3 التطوع لغة: فعل الطاعة.تعريفها
واجبة،  ــري  غ ــة  ــرشوع م طــاعــة  ــــًا:  ورشع
غري  املرشوعة  الصالة  هي:  التطوع  وصــالة 

الواجبة.

)1(  رواه البخاري، كتاب التهجد باب الركعتان قبل الظهر رقم )11�0(، ومسلم كتاب 
الصالة للمسافرين باب فضل السنن الراتبة )504/1( رقم )�72(.

نشاط

ن خالصة ذلك. شارك يف احلوار مع معلمك حول احلكمة من مرشوعية صالة التطوع، ودورّ
...................................................................................................................................  

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

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

أواًل: السنن الرواتب

أنواع صالة التطوع

للتطوع أنواع كثرية، منها ما هو متعلق بوقت أو سبب، ومنها ما هو مطلق، ونحن نبني أهم هذه 
التطوعات فيام ييل بيشء  من التفصيل - إن شاء اهلل تعاىل-:

وهي السنن التابعة للفرائض.
وحكمها: سنة مؤكدة.

أربع،  أو  الظهر  قبل  ركعتان  وهي:  ركعة،  عرشة  اثنتا  أو  ركعات  عرش  الرواتب:  السنن  ومجلة 
وركعتان بعدها، وركعتان بعد املغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.

النبي � عرش  قال: »حفظت من  ابن عمر ريض اهلل عنهام  ويدل عليها أحاديث منها: حديث 
ركعات: ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب يف بيته، وركعتني بعد العشاء 

يف بيته، وركعتني قبل صالة الصبح«)1(.
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وعن أم حبيبة ريض اهلل عنها قالت: سمعت رسول اهلل � يقول: »من صىلَّ اثنتي عرشة ركعة يف 
يوم وليلة، بني له هبن بيت يف اجلنة«.)1(

وآكد السنن الرواتب: ركعتا الفجر حلديث عائشة ريض اهلل عنها قالت: »مل يكن النبي � عىل 
يشء من النوافل أشد منه تعاهدًا عىل ركعتي الفجر«)2(.

)1(   رواه مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضل السنن الراتبة 503/1 رقم )�72(.
)2(   رواه البخاري يف التهجد، باب تعاهد ركعتي الفجر، رقم )�116(، ورواه مسلم يف صالة 

املسافرين، باب  استحباب ركعتي الفجر 501/1 رقم )724(.
)3( رواه  أمحد 143/1، والرتمذي يف أبواب الوتر، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم 216/2 

ثانيًا: صالة الوتر

أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره إحدى عرشة أو ثالث عرشة، يصليها ركعتني ركعتني، ثم يصيل 
واحدة يوتر هبا، وهو سنة مؤكدة، قال � : »إن اهلل وتر حيب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن«)3(.

وأدنى الكامل ثالث ركعات: يصيل ركعتني ثم يسلم، ثم يصيل ركعة واحدة ويسلم.
سورة  الثالثة:  ويف  الكافرون،  سورة  الثانية:  ويف  سبح،  سورة  الفاحتة:  بعد  األوىل  يف  يقرأ  أن  ويستحب 

اإلخالص.

من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر، وأداؤه يف الثلث األخري من الليل أفضل، وقته
»من خاف أال يقوم من آخر الليل، فليوتر أوله،  : أن النبي � قال:  حلديث جابر 
وذلك  مشهودة،  الليل  آخر  صالة  فإن  الليل،  آخر  فليوتر  آخره  يقوم  أن  طمع  ومن 

أفضل«.)4(
القنوت يف الوتر

يرشع القنوت يف الوتر، يف الركعة األخرية، بعد الرفع من الركوع، فريفع يديه ويدعو بام ورد، ومن 
ذلك: »اللهم اهدين فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك يل فيام أعطيت 
وقني رش ما قضيت، إنك تقيض وال يقىض عليك، وإنه ال يذل من واليت وال يعز من  عاديت تباركت 

ربنا وتعاليت«.)5(

رقم )453(، وأبوداود يف تفريع أبواب الوتر باب استحباب الوتر 61/2 رقم )1416( عن عيل  
.

)4( رواه مسلم يف صالة املسافرين، باب  من خاف أال يقوم آخر الليل: 520/1 رقم )755(.
أبوداود 133/2 )1425(، والرتمذي 32�/2 )464( وحسنه، والنسائي 24�/3 وابن  )5(  رواه 

ماجه 372/1 )�117(.

يرفع يديه يف القنوت ويلصق كفيه ال يفرج كفيه يف القنوت
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1

ثالثًا : صالة الرتاويح
أربع  بني كل  فيها  كانوا يسرتحيون  تراويح ألهنم  الليل يف رمضان، سميت  الرتاويح هي: صالة 

ركعات، لطول الصالة.

حيث  املبارك،  رمضان  شهر  يف   � اهلل   رسول  رشعها  مؤكدة  سنة  الرتاويح 
تفرض  أن  من  خوفًا  ذلك  ترك  ثم  ليايل،  املسجد  يف  بأصحابه   � النبي  صالها 

عليهم، وفعلها الصحابة -ريض اهلل عنهم- بعده عليه الصالة والسالم.
األفضل فيها إحدى عرشة ركعة ألنه أكثر فعل النبي �؛ لقول عائشة ريض اهلل عدد ركعاهتا

عنها ملا سئلت: كيف كانت صالة رسول اهلل � يف رمضان؟ فقالت: »ما كان رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يزيد يف رمضان وال يف غريه عىل إحدى عرشة ركعة، يصيل أربعًا، فال تسل عن 

حسنهن وطوهلن، ثم يصيّل أربعًا، فال تسل عن حسنهن وطوهلن ثم يصيّل ثالثًا«)2(.
 فإن صالها ثالث عرشة، أو إحدى وعرشين أو ثالثًا وعرشين ركعة فال بأس، 
ويكون تكثري  الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقرصه، حلديث ابن عمر 
ريض اهلل عنهام أن رجاًل سأل رسول اهلل � عن صالة الليل، فقال رسول اهلل � 
: »صالة الليل مثنى مثنى، فإذا خيش أحدكم الصبح صىل ركعة واحدة توتر له ما 

صحيح مسلم عقب احلديث السابق.  )1(
)2(   رواه البخاري يف كتاب التهجد باب قيام النبي � يف رمضان وغريه 1147، ومسلم 

يف كتاب صالة املسافرين باب صالة الليل وعدد ركعات النبي � برقم �73.

حكمها

نشاط

أ- شارك مع زمالئك أو جمموعتك يف املسابقة التي جيريا املعلم حلفظ دعاء القنوت داخل   
الصف، وخالل أربع دقائق.

ب- قالت أم حبيبة ريض اهلل عنها بعد روايتها للحديث السابق يف السنن الرواتب: فام تركتهن   
منذ سمعتهن من رسول اهلل �، وقال عنبسة بن أيب سفيان : فام تركتهن منذ سمعتهن من أم 
حبيبة، وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة، وقال النعامن بن سامل: ما 

تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس.)1(
ما الذي تستفيد من هذا؟  

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

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

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

صالة  يف  ومسلم   ،��0 الوتر  يف  جاء  ما  باب  الوتر  كتاب  يف  البخاري  رواه    )3(
املسافرين باب صالة الليل مثنى مثنى برقم �74.
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من بعد صالة العشاء وراتبتها وقبل الوتر إىل طلوع الفجر الثاين.وقتها

تصىل ركعتني ركعتني، وترشع هلا اجلامعة.صفتها

قال �: »من قام رمضان إيامنًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه«)1(.فضلها

س1: اخرت اإلجابة الصحيحة فيام ييل:
أ- السنن الرواتب هي:  

ب- آكد السنن الرواتب هي:  

ج- وقت صالة الوتر هو:  

س2: ماذا يعمل من تأخر عن صالة العشاء وحرض والناس  يصلون الرتاويح؟

ما رشع فعلها مع الفرائضما ترتب عىل فعلها الثواب ما كانت مرتبتها بعد مرتبة الفرائض

من بعد صالة العشاء إىل النوم

من صالة العشاء إىل طلوع الفجر من أذان العشاء إىل أذان الفجر

ركعتان بعد املغربركعتا الفجر الوتر

من صالة العشاء إىل صالة الفجر

كثري  من  خري  دائم  فقليل  واحدة  ركعة  ولو  الوتر  عىل  حيافظ  أن  املسلم  عىل   -1
منقطع.

2-   صالة النافلة يف البيت أفضل؛ إال إن خيش أن ينساها  يف البيت أو 
ينشغل عنها فليصلها يف املسجد.

3-  من ضيع صالة الرتاويح  يف رمضان، واستبدهلا باللهو واللعب فقد 
حرم نفسه خريًا كثريًا هو بأمس احلاجة إليه.

من تأخر عن صالة العشاء وحرض والناس يصلون الرتاويح فليدخل   -4
معهم بنية صالة العشاء، وإذا سلم اإلمام قام ليكمل صالته.

يعيد  وال  ركعتني  ركعتني  يصيل   فإنه  يصيل  أن  أراد  ثم  أوتر  من    -5

البخاري يف اإليامن، باب تطوع قيام رمضان من اإليامن رقم )37(، ومسلم يف  رواه   )1(
صالة املسافرين، باب الرتغيب يف قيام رمضان 523/1 رقم )�75(.
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صالة التطوعالدرس األول1
1- صالة الضحى وعدد ركعاهتا مع األدلة.

2- حتية املسجد وحكمها.
3- التطوع املطلق غري املقيد بوقت أو زمن.

4- عدد سجدات التالوة وهل يسجد املستمع.
5- سجود الشكر ومتى يرشع وما صفته.

باب  املسافرين،  صالة  يف  ومسلم   ،)117�( الضحى  صالة  باب  التهجد  كتاب  البخاري  رواه    )1(
استحباب صالة الضحى 4��/1 رقم )721(.

)2(  رواه مسلم يف صالة املسافرين، باب صالة األوابني 516/1 رقم )�74(. ترمض: من الرمضاء وهي 
شدة احلر، والفصال: مجع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه وقد يقال يف البقر.

نشاط

بالرجوع إىل مصادر التعلم املختلفة بنيرّ فضل صالة الضحى.
...................................................................................................................................  

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

رابعًا : صالة الضحى

بثالث:  »أوصاين خلييل  قال:    أيب هريرة  أقلها ركعتان، وال حدرّ ألكثرها، وهي سنة. حلديث 
صيام ثالثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام«)1(

ووقتها: من ارتفاع الشمس قدر رمح، وهو ربع ساعة بعد طلوع الشمس، إىل قبيل الزوال، وأفضل 
وقتها حني يبدأ اشتداد احلر لقوله �: »صالة األوابني حني ترمض الِفصال«.)2(

خامسًا: حتية املسجد

وهي ركعتان ترشعان ملن دخل املسجد قبل أن جيلس. وحكمها سنة مؤكدة. وترشعان كل وقت 
حتى إذا دخل املرء يوم اجلمعة واإلمام خيطب. قال �: »إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني 

قبل أن جيلس«.)3(
وجيزئ عنهام السنة الراتبة أو الفريضة.

سادسًا: التطوع املطلق 

وهو ما مل يقيد بزمن وال سبب. وصالة التطوع املطلق مرشوعة كل وقت إال يف األوقات املنهي 
عن الصالة فيها، وصالة الليل أفضل من صالة النهار لقوله �: »أفضل الصالة بعد الفريضة صالة 

الليل«.)4(

)3( تقدم خترجيه يف آداب امليش إىل الصالة صفحة 63.
)4( رواه مسلم يف الصيام، باب فضل الصوم املحرم �2/2 رقم )1163(.
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السجدات املرشوعة

أواًل: سجود التالوة

يليق بجالله  نزواًل  الدنيا،  السامء  إىل  الليل أفضل، ألنه وقت نزول اهلل جل جالله  والثلث األخري من 
وعظمته.

وقته
 يسن السجود إذا مررّ القارئ بآية فيها سجدة يف أي وقت كان من ليل أو هنار، يف حكمه و

الصالة أو خارجها، وال يشرتط له الوضوء.

صفته
بام  دعا  وإن  ويدعو،  األعىل،  ريب  سبحان  سجوده:  يف  ويقول  سجد  إذا  يكرب 
بحوله  وبرصه  سمعه  وشق  خلقه  الذي  هلل  وجهي  »سجد  قوله:  وهو  فحسن،  ورد 

وقوته«.)3(
ذخرًا،  عندك  يل  واجعلها  وزرًا،  هبا  عني  وضع  أجرًا،  عندك  هبا  يل  اكتب  »اللهم 

وتقبلها مني كام تقبلتها من عبدك داود«)4(
ويكرب إذا رفع من السجود؛ إن كان يف صالة، وإن مل يكن يف صالة رفع من غري 

تكبري وال سالم.

ثانيًا: سجود الـشـكر

وكام يرشع سجود التالوة يف حق القارئ، يرشع أيضًا يف حق املستمع وهو الذي 
يقصد االستامع للقراءة.

 مثل سجود التالوة، وال يشرتط له الوضوء.صفته

)1( رواه البخاري كتاب التهجد باب كيف صالة النبي � رقم )1137(، ومسلم يف املسافرين، 
باب صالة الليل مثنى مثنى 517/1 رقم )�74(.

)2( سنن أيب داود 65/2 )12�5(، ورواه الرتمذي 4�1/2 )5�7( وأعل هذه الرواية.
)3(   رواه الرتمذي 474/2 وقال: حديث حسن صحيح، وأبوداود 126/2.

ماجه  ابن  ورواه   ،47 ص  األذكار  يف  النووي  حسنه  وكذا  وحسنه،   473/3 الرتمذي  رواه    )4(
.334/1

باب  السري  يف  والرتمذي   ،)2774(  216/3 الشكر  سجود  باب  اجلهاد،  يف  أبوداود  رواه   )5(
ابن ماجه 446/1  الشكر 141/4 )�157( وقال: حسن غريب، ورواه  ماجاء يف سجدة 

.)13�4(

يسن السجود عند جتدد النعم واندفاع النقم، ويدل عىل مرشوعيته: حديث أيب بكرة : أن النبي 
� كان إذا جاءه أمر رسور أو ُبرشرّ به خررّ ساجدًا شاكرًا هلل.)5(

سجود املستمع



�2

نشاط1

ارجع إىل القرآن الكريم واستخرج اآليات املشتملة عىل سجدات التالوة مرتبة، وسجل اسم   
السورة، ورقم اآلية.

رقمهااآلية اسم السورةعدد
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س1: أجب بـ )صح( أو )خطأ( وصحح اخلطأ إن وجد فيام ييل:
)  ( أ-  التطوع املطلق ما كان له وقت حمدد.     
)  ( ب- إذا دخل شخص املسجد فال بد أن يصيل التحية، ثم يصيل السنة أو الفريضة. 
)  ( ج-  سجود التالوة يرشع للقارئ واملستمع دون السامع.    

س2: أكمل الفراغات التالية:
............. وضع عني هبــا................ واجعلها يل عندك  اكتب يل هبا  اللهم  التالوة:  يقول يف سجود  أ-  

.................  وتقبلها مني كام ................. من عبدك ..........................

ب- صالة ................. أفضل من صالة................. ودليل ذلك..................  

نشاط

درست موضوع صالة التطوع خلص املوضوع يف اجلدول التايل بعد نقله إىل دفرت الواجب.

دليلـهوقته وأهم أحكامهحكمهنوع التطوع
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صالة االستسقاءالدرس األول1
1-   متى ترشع صالة االستسقاء وما صفتها مع األدلة.

2- سنن صالة االستسقاء.
3-   السنن الواردة عند نزول املطر.

 ،)1012( رقم  االستسقاء  يف  الرداء  حتويل  باب  االستسقاء،  كتاب  البخاري،  رواه    )1(
ومسلم يف أول صالة االستسقاء 611/2 رقم )��4(.

وقت مرشوعية صالة االستسقاء

سقاء
تعريف االست

اهلل  إىل  بافتقاره  الشعور  من  دائاًم  للمسلم  البد 
وحاجته إليه، وال يغرت بام تيرس من وسائل لتوفري املاء 
هي يف حقيقتها فيض من نعم اهلل تعاىل، وليتذكر أن 
تأخر نزول األمطار إنام هو ابتالء من اهلل تعاىل لعباده 
إليه؛ وذلك بعمل الصاحلات، والتوبة من  لريجعوا 

الذنوب واملعايص، وبخاصة منع الزكاة.

االستسقاء: طلب السقيا من اهلل تعاىل عند اجلدب.
وقد جاء الدعاء بطلب الغيث عىل ثالث كيفيات هي:

1- الصالة مجاعة مع اخلطبة والدعاء بصفة خاصة وهي أكملها.
2- الدعاء يف خطبة اجلمعة كام فعل النبي �.

3- الدعاء يف أي وقت بطلب السقيا.

ترشع صالة االستسقاء إذا أجدبت األرض، وحبس املطر، أو غارت مياه العيون واآلبار، أو جفت 
األهنار، ونحو ذلك.

 حكمها زيد  بن  عبداهلل  حديث  يف  كام   � النبي  لفعل  مؤكدة؛  سنة  االستسقاء  صالة 
وصىل  رداءه  وقلب  القبلة  واستقبل  فاستسقى  املصىل  إىل   � النبي  »خرج  قال: 

ركعتني«.)1(



)1(  رواه  أبوداود 6��/1 رقم )1165(، والرتمذي 445/2 رقم )�55( وقال: حسن �5
صحيح.

تها
صف

موضعها و

إىل وقتها تقريبًا،  بربع ساعة  الشمس  بعد طلوع  قدر رمح وذلك  الشمس  ارتفاع  من 
الزوال.

 السنرّـة أن تؤدى يف املصىل، لفعل الرسول �، إال يف حال العذر.
وهي ركعتان بال أذان وال إقامة، جيهر فيهام بالقراءة، يكرب يف الركعة األوىل بعد 
تكبرية اإلحرام واالستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبريات، ثم يتعوذ ويبسمل 

ويرشع يف القراءة.
ويكرب يف الركعة الثانية بعد تكبرية االنتقال مخس تكبريات، ويرفع يديه مع كل 
تكبرية، وحيمد اهلل ويثني عليه، ويصيل عىل النبي � بني التكبريات. ثم خيطب خطبة 
من  ويكثر  يدعو  ثم  به،  تأمر  التي  اآليات  وتالوة  االستغفار  من  فيها  يكثر  واحدة 
األدعية املأثورة مع اإلحلاح يف الدعاء، وإظهار اخلضوع واالفتقار واملسكنة إىل اهلل 
تعاىل، ويرفع يديه ويبالغ يف ذلك ألن ذلك من أسباب إجابة  الدعاء، ثم يصيل عىل 
النبي � ويستقبل القبلة وحيول مشلحه ونحوه، فيجعل ما عىل اليمني عىل اليسار، 

والعكس، ثم يدعو رسًا.

من أحكام صالة االستسقاء

املعايص، واخلروج من  التوبة من  يلني قلوهبم  من: ذكر  بام  الناس  يتقدمها موعظة وتذكري  أن 
املطر، والتوبة  املعايص سبب ملنع  التشاحن والتباغض، ألن  املظامل بردها إىل مستحقيها، وترك 
واالستغفار والتقوى سبب إلجابة الدعاء وسبب للخري والربكة. كام حيثهم عىل الصدقة؛ ألن 

ذلك سبب الرمحة.

ُ يوٌم للخروج إليها، ليكون الناس عىل استعداد لذلك. ُيَعنيَّ

يسن اخلروج إليها بخضوع وخشوع وترضع وتذلل، مع إظهار االفتقار إىل اهلل. وهلذا ال يرشع 
التجمل والتطيب هلا. قال ابن عباس ريض اهلل عنهام يف وصف خروج النبي � لالستسقاء: 

خرج رسول اهلل � متبذاًل، متواضعًا، مترضعًا حتى أتى املصىل)1(.

2

1

3
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1

نشاط

املستحب عند نزول املطر

يستحب  الوقوف يف أول نزول املطر والتعرض له، لفعل النبي � كام يف حديث أنس  قال: 
أصابنا ونحن مع رسول اهلل � مطر قال: فحرس رسول اهلل � ثوبه حتى أصابه من املطر. فقلنا: يا 

رسول اهلل مل صنعت هذا؟ قال: »ألنه حديث عهد بربه تعاىل«)1(.

بالرجوع إىل مصادر التعلم املختلفة اذكر:
أ- الدعاء املرشوع عند نزول املطر:

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

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

ب- الدعاء املرشوع إذا كثر املطر وخيف منه:
..................................................................................................................  

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

ج- احلكمة من حتويل املشلح ونحوه بعد االنتهاء من اخلطبة يف االستسقاء.
..................................................................................................................  

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

اإلكثار يف خطبة االستسقاء من االستغفار والدعاء مع رفع اليدين. 4

5
 حتويل  املشلح أو الغرتة أو نحومها يف هناية اخلطبة والدعاء، وذلك بجعل يمينه عىل يساره 

ويساره عىل يمينه.

)1( رواه مسلم كتاب صالة االستسقاء باب الدعاء يف االستسقاء 615/2 رقم )���(.
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نشاط

س1:  اخرت اإلجابة الصحيحة فيام ييل:
أ- حكم صالة االستسقاء:   

ب- األفضل أن تصىل صالة االستسقاء يف:   

س2: خلص موضوع صالة االستسقاء.

اكتب مقااًل عن نعمة املاء؛ موضحًا فيه بعض جوانب اإلرساف يف استعامل املاء، وطرق   
عالجها. 

سنة مؤكدة فرض كفاية فرض عني

كل املساجد املصىل املسجد اجلامع



��

الدرس األول1

 ذهاب نور القمر أو بعضه يف الليل. ذهاب نور القمر أو بعضه يف الليل.

اخلسوف

صالة الكسوف واخلسوف
1-  حكم صالة الكسوف واخلسوف ومتى 

ترشع مع الدليل.
2-  صفة صالة الكسوف واخلسوف مع األدلة.

3-  وقت صالة الكسوف واخلسوف وسننها.

ومسلم   ،)1044( رقم  الكسوف  يف  الصدقة  باب  الكسوف،  كتاب  البخاري:  رواه   )1(
كتاب الكسوف، باب صالة الكسوف 61�/2 رقم )�01(.

سنة مؤكدة؛ دل عىل ذلك فعل الرسول � حيث صالها ملا كسفت الشمس عىل حكمها
عهده �، كام دلرّ عليها أمره، حيث قال �: »إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
اهلل، ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهلل، وكربوا وصلوا 

وتصدقوا«.)1(
وقد أمجع العلامء عىل مرشوعيتها. 

نشاط

للقمر، فهل حدوث ذلك  أو خسوف  للشمس  فيه كسوف  ليلة حدث  أو  يوم  مر بك  لعله 
ن خالصة ما  أمر طبيعي أم أن هناك حكمة من وقوعه؟ ناقش مع معلمك هذا املوضوع ودورّ

تتوصل إليه.
...................................................................... )2( ...........................................................)1(
...................................................................... )4( ...........................................................)3(

 ذهاب ضوء الشمس أو بعضه يف النهار. ذهاب ضوء الشمس أو بعضه يف النهار.

الكسوف
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ومل وقتها فإذا صلوها  الصالة،  تعاد  . وال  التجيلرّ إىل  أو اخلسوف  الكسوف  ابتداء  من 
حيصل التجيل بعد فإهنا ال تعاد، بل يستمرون يف الدعاء واالستغفار. كام أهنا ال ُتقىض 
بمجرد  فعلها  يرشع  ال  أنه  كام  ذهاهبام،  بعد  إال  الكسوف  أو  باخلسوف  ُيعلم  مل  إذا 

اخلرب، بل حتى ُيرى ذلك عيانًا.

إذا حصل كسوف أو خسوف: ينادى للصالة بقولنا )الصالة جامعة(، فإذا اجتمع 
الناس صىل هبم اإلمام ركعتني طويلتني، جيهر فيهام بالقراءة، يقرأ يف الركعة األوىل 
الفاحتة ثم سورة طويلة، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع قائاًل: سمع اهلل ملن محده، 
ربنا ولك احلمد؛ ثم يقرأ الفاحتة  وسورة طويلة أقرص من األوىل، ثم يركع ويطيل 

الركوع أقرص من األول ثم يرفع قائاًل: سمع اهلل ملن محده، ربنا ولك احلمد... إلخ.
ثم يسجد سجدتني طويلتني، جيلس بينهام وال يطيل اجللوس، ثم يرفع من السجدة 
وسجودها،  وركوعها  بقيامها  األوىل  كالركعة  الثانية  الركعة  ويصيل  مكربًا.  الثانية 

ولكنها دوهنا يف املقدار.

صفتها

من سننها

1-  أن تصىل يف مجاعة، وإن ُصليت فرادى فال بأس.

2-  التطويل يف الصالة، بقيامها وركوعها وسجودها؛ إال إذا انجىل فيتمها خفيفة.

3-  أن الركعة الثانية أقرص من األوىل بقيامها وركوعها وسجودها.

4-  املوعظة بعدها، وتذكري الناس بقدرة اهلل، وبيان حكمة الكسوف، واحلث 
عىل فعل الطاعات وترك املنكرات.

الدعاء والترضع واالستغفار والصدقة وغري ذلك من األعامل  كثرة   -5
الصاحلة حتى يكشف اهلل ما بالناس.
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1
عىل املسلم إذا رأى الكسوف أو اخلسوف أن يبادر إىل ترك ما هو مشغول به،    -1

واالجتاه إىل املسجد ليشارك إخوانه يف الصالة والترضع إىل اهلل تعاىل.
فاته  فمن  األول،  الركوع  بإدراك  يكون  الكسوف  الركعة يف صالة  إدراك    -2
الركوع األول وأدرك الثاين فقد فاتته الركعة، وعليه أن يقضيها بعد سالم 

اإلمام عىل صفتها.
3-  تصىل صالة الكسوف حتى يف أوقات النهي ألهنا من ذوات األسباب.

س1: أكمل الفراغات بام يناسبها من العبارات التالية:
 إيقاظ الناس من الغفلة - بمجرد اإلخبار عنها يف الصحف - ارتفاع الشمس إىل الزوال 

- حصول الكسوف حتى ينجيل.
أ- ال ترشع صالة الكسوف ...............  

ب- من حكمة حصول  الكسوف ...............  

ج- يبدأ وقت صالة الكسوف من ...............  
س2: أي هذه املظاهر صحيح وأهيا خاطئ يف نظرك؟

    )  ( أ-  استمرار الناس يف البيع والرشاء عند حدوث اخلسوف.   
     )  ( ب- املبادرة  للتوبة عند حدوث الكسوف.       

)  ( ج- الصدقة عىل الفقراء  واملساكني عند حدوث اخلسوف.   
  )  ( د- االستمرار يف لعب الكرة عند حدوث  الكسوف.     

 )  ( هـ- نوم اإلنسان بعد علمه بحدوث اخلسوف دون أن يصيل.   

نشاط

بإرشاف املعلم: خيرج الطالب إىل املصىل ويقومون بتطبيق خطوات أداء صالة اخلسوف أو 
الكسوف, ويسجلون ما يرون من مالحظات يف دفاترهم.



101

أوقات النهي عن الصالة
1- األوقات املنهي عن الصالة فيها وسبب النهي مع 

الدليل.
أوقات  يف  األسباب  ذوات  الصلوات  أداء  حكم   -2

النهي

)1(  رواه البخاري يف مواقيت الصالة، باب ال يتحرى الصالة قبل غروب الشمس 
عن  هني  التي  األوقات  باب  املسافرين،  صالة  كتاب  ومسلم:   ،)5�6( رقم 

الصالة فيها 567/1 رقم )�27( واللفظ ملسلم. 
فيها  الصالة  عن  هني  التي  األوقات  باب  املسافرين،  صالة  يف  مسلم  رواه   )2(

56�/1 رقم )�31(.

حكمها

األوقات املنهي عن الصالة فيها ثالثة هي:

 حترم  الصالة يف األوقات املذكورة، ويدل عىل ذلك: حديث أيب سعيد اخلدري 
 أن النبي � قال: »ال صالة بعد صالة العرص حتى تغرب الشمس، وال صالة بعد 

صالة الفجر حتى تطلع الشمس«. )1(
وحديث عقبة بن عامر  قال: »ثالث ساعات كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينهانا أن نصيّل 
فيهن، أو أن نقرب فيهن موتانا، حني تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحني يقوم قائم  

الظهرية حتى متيل الشمس، وحني تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب«.)2(

الصالة اجلائزة يف أوقات النهي

قضاء الفرائض الفائتة، سواء فاتت بسبب نوم أو نسيان أو غريمها، لقول النبي �: »من 1
نيس صالة أو نام عنها فكفارهتا أن يصليها إذا ذكرها«.)3(

الكسوف، 2 اجلنازة، وصالة  الطواف، وصالة  املسجد، وركعتي  كتحية  األسباب؛  صالة ذوات 
الة عىل ذلك كحديث: »إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس«.)4( لألدلة الدرّ

الثالث الثاين األول 

من بعد صالة الفجر إىل طلوع 
رمح  قدر  وارتفاعها  الشمس 
يف رأي العني، وذلك نحو ربع 

ساعة تقريبًا بعد طلوعها.

عند توسط الشمس يف السامء 
وقت  قبل  وهو  تزول،  حتى 

الظهر بدقائق.

حتى  العرص  ــالة  ص من   
تغرب الشمس.

قضاء سنة الفجر بعد صالة الفجر.3

)3( رواه البخاري كتاب مواقيت الصالة، باب من نيس صالة فليصلها.. رقم )5�7(، 
ومسلم يف كتاب املساجد، باب قضاء الصالة الفائتة 471/1 رقم )6�4( وهذا 

لفظ مسلم يف رواية، وليس يف البخاري ذكر النوم.
)4( تقدم خترجيه يف آداب امليش إىل الصالة.
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1

ية مترينات صفرّ  �

نشاط

ل خالصة  ناقش مع معلمك احلكمة من منع الصالة يف األوقات املنهي عن الصالة فيها، وسجرّ
ذلك.

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

أ- ميرّز ما هو وقت للنهي عن الصالة، وما ليس بوقت هني فيام ييل مع بيان السبب:  

السببمتييزهالوقت
بعد صالة العرص

بعد أذان الظهر
بعد صالة الظهر
قبيل أذان الظهر

قبل الفجر
بعد صالة الفجر
بعد أذان املغرب

بعد صالة املغرب.

ب-  بنيِّ حكم الصالة يف احلاالت التالية مع ذكر السبب:  
السبباحلكماحلالة

طلوع  عند  واستيقظ  الفجر  يصل  مل  رجل 
الشمس.

رجل طاف بالكعبة بعد العرص وأراد أن يصيل 
ركعتي الطواف.

رجل دخل املسجد بعد الفجر حلضور حلقة 
ألحد العلامء.
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س1: ما الدليل عىل ما ييل؟
أ - جواز صالة ذوات األسباب يف أوقات النهي.   

ب- جواز قضاء الفرائض يف أوقات النهي.   
س2: اذكر ما تعرفه من احِلَكم يف النهي عن الصالة يف بعض األوقات.

)1(  رواه أمحد يف املسند 111/4، ورواه مسلم 56�/1 - 570، رقم )�32(.

َمَعَك؟  َيْعنِي  أْسَلَم  َمْن  الله  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  َرُسوَل اهلل �  أَتْيُت  َقاَل:    َعَبَسَة  ْبِن  َعْمرو  َعْن 
ِمْن  َهْل  َوَأْجَهُل،  َتْعَلُم  ِمـامَّ  ْمنِي  َعلِّ اهلل،  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  َوباِلاًل.  َبْكٍر  َأَبا  َيْعنِي  َوَعبٌد«،  »ُحٌر  َفَقاَل: 
 َ لٌة َحتَّى ُتَصيلِّ ا َمْشُهوَدٌة ُمَتَقبَّ َ ْيِل اآلِخُر َأْفَضُل َفإهنَّ اَعاِت َساَعٌة َأْفَضُل ِمْن اأُلْخَرى َقاَل: »َجْوُف اللَّ السَّ
َشْيَطاٍن  َقْريَنْ  َبنْيَ  َتْطُلُع  ا  َ َفإهنَّ ؛  َتْنَترِشَ َحتَّى  َكاْلـَحَجَفِة  َداَمْت  َما  ْمُس  الشَّ َتْطُلَع  َحتَّى  ُه  ْاَهَنَ ُثمَّ   ، اْلَفْجَر 
ا َساَعٌة  َ َفإهنَّ ُه  اهْنَ ُثمَّ  ِه  ِظلِّ اْلَعُموُد َعىَل  َيْسَتِوي  َلٌة َحتَّى  ُمَتَقبَّ َمْشُهوَدٌة  ا  َ َفإهنَّ ُثمَّ ُتَصيلِّ  اُر،  اْلُكفَّ هَلَا  َوَيْسُجُد 
ُه َحتَّى َتْغُرَب  ، ُثمَّ اهْنَ َ اْلَعرْصَ َلٌة َحتَّى ُتَصيلِّ ا َمْشُهوَدٌة ُمَتَقبَّ َ ُتْسَجُر ِفيَها اْلـَجِحيُم، َفإَذا َزاَلْت َفَصلِّ َفإهنَّ

اُر«.)1( ا َتْغُرُب َبنْيَ َقْريَن َشْيَطاٍن َوَيْسُجُد هَلَا اْلُكفَّ َ ْمُس َفإهنَّ الشَّ ئية
ثرا

ت إ
وما

عل
م
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صالة اجلامعةالدرس األول1
1-  حكم صالة اجلامعة مع الدليل.

2-   بأي يشء تدرك اجلامعة.
3- متى يباح التخلف عن اجلمعة واجلامعة.

4- ماذا يفعل من ختلف عن صالة اجلامعة لعذر.

)1(  سورة النساء اآلية رقم 102 .
)2( رواه البخاري يف األذان، باب: فضل العشاء يف مجاعة رقم )657(، ومسلم يف املساجد، 

باب: فضل صالة اجلامعة 451/1 رقم )651(

حكمها

نشاط

الجتامع املسلمني يف صالة اجلامعة كل يوم مخس مرات حكم عظيمة يدركها كل من حيافظ 
عىل صالة اجلامعة يف املسجد. ناقش مع معلمك هذه احلكم وسجل أبرزها:
...................................................................... )2( ...........................................................)1(
...................................................................... )4( ...........................................................)3(
...................................................................... )6( ...........................................................)5(

صالة اجلامعة واجبة عىل الرجال القادرين للصلوات اخلمس يف حال اإلقامة والسفر دون النساء.
ويدل عىل وجوهبا نصوص كثرية منها:

)3( رواه مسلم يف املساجد، باب جيب إتيان املسجد عىل من سمع النداء 452/1 
رقم )653(.

)4( رواه مسلم يف املساجد، باب صالة سنن اهلدى 435/1 رقم )654(.

-2 حديث أبي هريرة  أن رسول الله � قال : »إِن أثقل صالٍة على المنافقين

-4 ما ثبت عن ابن مسعود  أنه قال : »ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إاِل منافق 
معلوم النفاق«. )4(
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يف صالة اجلامعة فضل عظيم دلت عليه نصوص كثرية منها: حديث عبداهلل بن فضلها
عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل � قال: »صالة اجلامعة أفضل من صالة الفرد 

بسبع وعرشين درجة«.)1(

ما تدرك به صالة اجلامعة

تدرك صالة اجلامعة بإدراك ركعة من الصالة مع اإلمام، فإن أدرك أقل من ركعة فال يعترب مدركًا 
فيام أدرك وله أجر عىل ذلك، إال إن كان يغلب عىل ظنه حضور  للجامعة، ولكن يدخل مع اإلمام 

مجاعة أخرى فاألوىل أن ينتظر لكي يدرك اجلامعة من أوهلا.

ما تدرك به الركعة

تدرك الركعة بإدراك الركوع، فإذا أدرك املسبوق إمامه راكعًا: فيجب أن يكرب تكبرية اإلحرام وهو 
ة أخرى للركوع، هذا هو األفضل، وإن اقترص عىل تكبرية اإلحرام حال  واقف، ثم يركع مكربًا مررّ

قيامه أجزأته عن تكبرية الركوع.

األعذار املبيحة للتخلف عن اجلمعة واجلامعة

من يرس الرشيعة  اإلسالمية وسامحتها، ونفي احلرج عن أهلها أن جاءت بالتخفيف عند حصول 
واجلمع،  والقرص  والتيمم،  اخلفني  عىل  املسح  يف  سبق  ما  منها  متعددة؛  ومواضع  حاالت  يف  املشقة 

وصالة اخلوف.. وهلذا فمن قواعد هذه الرشيعة: »املشقة جتلب التيسري«.
وعىل هذا األساس جاءت النصوص الكثرية بجواز التخلف عن اجلمعة واجلامعة - مع وجوهبام 

وأمهيتهام - عند حصول بعض األعذار، ومن أمهها ما ييل:

)1(  رواه البخاري يف األذان، باب: فضل صالة اجلامعة رقم: )645(، ومسلم يف 
املساجد باب: فضل صالة اجلامعة 450/1 رقم )650(.

1- املرض؛ إذا كان يشق معه احلضور إىل اجلمعة واجلامعة.
2- مدافعة البول أو الغائط، ملا يرتتب عىل مدافعتهام من ذهاب اخلشوع يف الصالة، وملا فيه من 

الرضر عىل البدن.
3- حضور طعام ونفسه تتوق إليه، عىل أال يتخذ عادة أو حيلة للتخلف.
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1

ي مترين صفرّ  �

من أحكام صالة اجلامعة

4- اخلوف املحقق عىل النفس أو غريها، وله صوٌر متعددة منها:
أو رجٍل  به رشًا،  ويريد  النفس من رضر عليها؛ كمن خياف عدوًا يرتصده  أ- اخلوف عىل   

ضعيف يترضر بشدة الربد، ونحو ذلك.
ب- اخلوف من رضر عىل ماله، بضياع أو رسقة أو غريمها.  

ج- اخلوف عىل امرأته، أو رفيقه، أو قريبه، أو مريض يرافقه.  
د- اخلوف من موت قريبه، أو أنه مريض حيتاج إليه وليس عنده من يمرضه غريه.  

هـ- اخلوف من فوات الرفقة يف السفر، أو موعد الطائرة.  
5- التأذي باملطر أو الَوَحل أو اجلليد أو الريح الشديدة الباردة.

6- من به رائحة تؤذي املصلني كرائحة الثوم والبصل وما شاهبها عىل أال يتخذ ذلك عادة أو 
حيلة للتخلف.

1- عىل املسلم إذا جاء واإلمام عىل حاٍل أن يكرب ويتابعه يف تلك احلال وال ينتظره حتى يقوم.
2- من ختلف عن صالة اجلامعة يف املسجد لعذر فإنه يصليها مجاعة إذا تيرس له ذلك كمرافق املريض 

يصليها معه، أو مع أهل بيته.

بنيرّ  حكم صالة اجلامعة يف احلاالت التالية مع ذكر السبب:

السبباحلكماحلالة
وهو  املستشفى،  يف  املريض  والده  يرافق  رجل 

حمتاج إليه يف كل حني.
أن  وخيش  بالطائرة  سفر  موعد  عنده  رجل 

يفوته.
بعض  له  يصلح  البيت  يف  عامٌل  عنده  رجل 

)املواسري( التالفة.
به  يذهب  أن  إىل  حيتاج  مريض  عنده  رجــٌل 

لإلسعاف خلطورة حالته.
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س1:  بعد أن عرفت وجوب صالة اجلامعة اذكر دلياًل من القرآن الكريم ، وآخر من السنة النبوية 
عىل ذلك.

س2:  أكمل الفراغ فيام ييل:
أ- قال............... ولقد رأيتنا وما............. عنها إال............. معلوم .............   

ب- تدرك اجلامعة بـ..................  وتدرك الركعة بـ..................   

اشتكى إليك صديقك حممد أن أخاه ال حيرص عىل صالة اجلامعة يف املسجد.
اكتب بعض املقرتحات حلل هذه املشكلة.

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

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

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

اكتب رسالة أخوية لشخص ال يصيل الفجر يف املسجد موضحًا له بعض احللول العملية.
..............................................................................................................................

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

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

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

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

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

نشاط
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اإلمامة واالئتاممالدرس األول1

)1(  رواه  مسلم يف املساجد، باب: من أحق باإلمامة 465/1 رقم )673(.
)2( رواه مسلم املوضع السابق رقم )673(.

جاء الرشع باالهتامم باإلمامة ملنزلتها الرفيعة، وأمهيتها يف املجتمع، فاعتنى باختيار الشخص الذي 
تسند إليه هذه املهمة، ليتوالها من هو أهل هلا يقوم بواجبها خري قيام.

فجاء اختيار اإلمام بناء عىل أسس علميرّة دينية، وجعل التفاضل يف أحقية اإلمامة بناء عىل ما يتصف به 
الشخص من صفات العلم الرشعي، والعمل هبذا العلم وهلذا كان األحق فاألحق باإلمامة عىل الرتتيب 

التايل:
أواًل: األقرأ لكتاب اهلل وهو األحفظ له واألفقه بأحكامه.

ثانيًا: األعلم بالسنة: وهذه املرتبة بعد االستواء يف القراءة.
ثالثًا: األقدم هجرة: أي من تقدم يف اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم، وإن مل يكن هناك هجرة 

فاألقدم توبة وهجرة للمعايص.
رابعًا: األكرب سنًا: أي عند االستواء فيام سبق، يقدم لإلمامة األكرب سنًا.

ويدل عىل ذلك: حديث أيب مسعود البدري  أن النبي � قال: »يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل، 
فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا يف 

اهلجرة سواء فأقدمهم سلاًم« أي: إسالمًا، ويف رواية: »سنًا«.)1(
وهذا الرتتيب يالحظ عند إرادة تولية إمام للمسجد، أو يف مجاعة ليس هلم إمام راتب.

وهكذا  منه،  أفضل  هو  من  هناك  كان  ولو  غريه  عىل  مقدم  فهو  راتب،  إمام  للجامعة  كان  إذا  أما 

ال تصح الصالة خلف املحدث، إال إذا مل ُيعلم باحلدث إال بعد هناية الصالة فتصح. وتصح صالة 
املأموم، وعىل اإلمام اإلعادة.

إمـامة المحـدث

يف  الناس  بإمامة  األحــق  من   -1
الصالة مع الدليل.
2-  حكم إمامة املحدث.

3- موقف اإلمام واملأمومني رجااًل 
أو نساء يف الصالة مع الدليل.

4- حكم مسابقة اإلمام يف الصالة. األحـق باإلمـامة
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أحكام االقتداء باإلمام

1- ال يصح االقتداء باإلمام ملن هو يف بيته من خالل سامع صوته يف املكرب، أو من خالل سامع املذياع.
2- يصح االقتداء باإلمام من خارج املسجد إذا اتصلت الصفوف.

3- يصح اقتداء املأمومني باإلمام وإن كانوا يف سطح املسجد أو كانوا أنزل منه إذا سمعوا صوته.
يصيل  إمام  خلف  العشاء  صالة  مثل:  نفل  صالة  يؤدي  بمن  الفرض  صالة  يؤدي  من  اقتداء  يصح   -4

الرتاويح، عن جابر  قال: كان معاذ يصيل مع النبي � ثم يأيت قومه فيصيلرّ هبم.)3(.
5- يصح اقتداء من يصيل نافلة بمن يصيل فريضة، مثل: الصالة مع من فاتته الفريضة ليحصل له أجر اجلامعة.

النـساءموقف اإلمام والمأمومين موقـف 
وإذا  ها،  أمرّ إذا  الرجل  خلف  تقف  املرأة   -1
صلت مع الرجال تقف خلف الصف، وإذا 
فالسنة  الرجال  مع  النساء  من  مجاعة  صىل 
صفوفهن  وتكون  الرجال  عن  يتأخرن  أن 
كصفوف الرجال، وخري صفوفهن آخرها 
عكس صفوف الرجال فخريها أوهلا، وإذا 
الرجال،  يراهن  منعزل ال  صلني يف مكان 

فحكمهن كحكم الرجال.
تقف  أن  فالسنرّة  مجاعة  النساء  صىل  إذا   -2

إمامتهن وسط صفهن وال تتقدم عليهن.

1- إذا كان املأموم واحدًا. فالسنة أن يقف عن 
عباس  ابن  حلديث  له،  حماذيًا  اإلمام  يمني 
رسول  مع  »صليت  قال:  عنهام  اهلل  ريض 
ليلة فقمت عن يساره، فأخذ  اهلل � ذات 
برأيس من ورائي فجعلني  اهلل  �  رسول 

عن يمينه«.)1(
2- إذا كان اجلامعة اثنني فأكثر: فيقف  اإلمام أمامهم 
متوسطًا الصف، حلديث جابر وجبار ريض اهلل 
عنهام، أن أحدمها وقف عن يمني رسول اهلل � 
واآلخر عن يساره، قال جابر: فأخذ رسول اهلل 

� بيدينا مجيعًا فدفعنا حتى أقامنا  خلفه.)2(
3- صالة املنفرد خلف الصف، ال تصح إالرّ 

)1(  رواه البخاري كتاب األذان إذا قام الرجل عن يسار اإلمام... رقم )726(. ومسلم كتاب 
صالة املسافرين باب الدعاء يف صالة الليل 525/1 رقم )763(.

)2( رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل 2306/4، رقم )3010(.
)3( رواه البخاري كتاب األذان باب إذا صىل ثم أم قومًا رقم )711(.

املأموم الواحد يقف عن يمني اإلمام وحياذيه

اإلمام المأموم
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1

بإرشاف معلمك ارجع إىل مصادر التعلم يف املدرسة واستخرج معنى حديث الرسول �: »أما خيشى أحدكم 
إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن جيعل اهلل رأسه رأس محار، أوجيعل اهلل صورته صورة محار«. وسجل ذلك.

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

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

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

نشاط

املرشوع للمأموم متابعة إمامه بأن يفعل الفعل بعد إمامه مبارشة، لقول النبي �: »إنام جعل اإلمام 
ليؤتم به، فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا«)1(

د فيها النبي � فقال: »أما خيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام  ومسابقة اإلمام حمرمة،  وقد شدَّ
أن جيعل اهلل رأسه رأس محار، أو جيعل اهلل صورته صورة محار«)2(.

ومن سبق إمامه ساهيًا وجب عليه أن يرجع فيتابعه.  

ية مترينات صفرّ  �
أ- ما رأيك يف احلاالت التالية؟ مع ذكر السبب.

السبباحلكماحلالة
عرب  ذلك  ويتابع  اإلمام  بصالة  يصيل  احلرام  املسجد  قرب  رجل 

املذياع، أو مكربات الصوت، والصفوف غري متصلة بل بعيدة عنه.
  

رجل جاء إىل املسجد واإلمام راكع والصف األول مل يكتمل، لكنه 
لكي يدرك الركعة صف يف الصف الثاين وحده وكرب راكعًا.

إمام صىل باجلامعة، وملا انتهى تذكر أنه عىل غري وضوء.

ب- خرج مجاعة إىل الرّب يف نزهة ومعهم شخص عمره )12( سنة حيفظ القرآن كاماًل، ورجل كبري يف السن 

مصطلحات
اإلمام الراتب: هو اإلمام املعني للصالة يف املسجد.

اهلجرة: االنتقال من بلد الكفر إىل بلد اإلسالم.

مسـابقة اإلمـام

إثم من رفع رأسه قبل اإلمام رقم )6�1( ورواه مسلم كتاب  باب  البخاري كتاب األذان،  )1(  رواه 
الصالة، باب حتريم سبق اإلمام بركوع أو سجود ونحومها 320/1 رقم )427(.

 ،)734( الصالة  وافتتاح  التكبري  إجياب  باب  األذان  كتاب  البخاري  رواه   )2(
ومسلم كتاب الصالة باب ائتامم املأموم باإلمام 30�/1 رقم )411(.
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س1: إلمام املسجد مكانة معروفة يف كل حي، حدد موقفك منه:
)  ( أجتاهله وال يمني أمره.   

، وأنبهه بأدب عىل ما قد خيطئ فيه. )  ( أسلم عليه، وأحتدث معه، وأسأله عام قد يشكل عيلرّ   
)  ( أتصيد أخطاءه، وأحتدث هبا أمام اآلخرين.   

س2: خلص أحكام موقف اإلمام واملأمومني وحاالت ذلك.

ولكنه ال حيسن قراءة الفاحتة، أهيام أحق باإلمامة؟ وملاذا؟
..........................................................................................................................................

ج- قمت بعد صالة الفريضة لتؤدي السنة الراتبة, فجاء شخص مل يصل الفريضة وصف إىل جانبك، ماذا تفعل؟
..........................................................................................................................................

د- حدد اخلطأ يف الصور التالية، بوضع دائرة عليه ثم اكتبه أسفل الصورة.

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

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

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

...........................................
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صـالة املريـضالدرس األول1

)1(  اآلية 16 من سورة التغابن.
)2( رواه البخاري، يف كتاب تقصري الصالة، باب إذا مل يطق قاعدًا... رقم )1117(.

1- إذا كان يشق عىل املريض التطهر لكل صالة، أو تشق عليه الصلوات يف أوقاهتا، فله اجلمع بني  
صالة الظهر والعرص، وبني املغرب والعشاء يف وقت األوىل أو الثانية عىل حسب األرفق به.

2- ال تسقط الصالة عن املريض أبدًا ما دام عقله معه.
3- إذا كان املريض يغمى عليه أيامًا ثم يفيق؛ فإنه يصيل حال إفاقته حسب استطاعته، وليس عليه 
فعليه  مثاًل  يومني  أو  كيوم  يسريًا  إغامؤه  كان  إن  إغامئه، ولكن  التي مرت حال  الصلوات  قضاء 

القضاء متى تيرس له ذلك.

أحكام صالة المريض

1- كيف يتطهر املريض.
مع  الصالة  املريض  يؤدي  كيف   -2

الدليل.
املرض  حال  عليه  يغمى  من   -3 صفة صالة المريض

1- عىل املريض أن ال يقطع صلته باهلل تعاىل، بل يداوم عىل ذكره ودعائه، 
واللجوء إليه أن خيفف ما به، ويرزقه الصرب واألجر.

عدم  إىل  املرىض  إخوانه  يوجه  أن  املستشفى  داخل  كان  إذا  املتعلم  عىل   -2
التهاون بأمر الصالة ويعلمهم كيفيتها عىل ضوء ما درسه من أحكام، وأهنا 
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س1: أجب بـ)صح( أو )خطأ( مع تصحيح اخلطأ إن وجد فيام ييل:
)   ( أ- عىل املريض أن يفعل ما يستطيعه ويرتك ما ال يستطيعه.      
)   ( ب- إذا صىل املريض عىل ظهره فإنه جيعل رأسه جهة القبلة.      
ج- إذا أغمي عىل املريض وقت صاليت الظهر والعرص ثم أفاق فإنه ال يقضيهام.)   (   

س2: ما الدليالن اجلامعان ألكثر أحكام صالة املريض؟

ال تسقط عنهم حال املرض، بل يصلون حسب قدرهتم واستطاعتهم.
3- عىل املريض - عند أداء الصالة - أال يشق عىل نفسه بام يرضها.

4- املريض الذي ستجرى له عملية جراحية وحيتاج إىل ختدير فإنه جيوز له 
اجلمع بني الصالتني مجع تقديم أو مجع تأخري حسب األنسب له. 

ي مترين صفرّ  �
 ما احلكم يف احلاالت التالية:

احلكماحلالة
من  ختدير  إىل  وحيتاج  جراحية  عملية  له  ستجرى  مريض 
التاسعة  الساعة  إىل  معه  يستمر  وقد  ظهرًا  الثانية  الساعة 

مساًء.
مريض عىل رسيره وهو لغري القبلة، وال يستطيع التوجه 

له إليها. إليها، وليس عنده من حيورّ
 مريض يستطيع القيام وال يستطيع الركوع والسجود.

اكتب نصيحة توجهها إىل إخوانك املرىض تبني فيها األمور التي يقيض املريض وقته فيها، 
وواجبه مع إخوانه املرىض.

نشاط
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صالة املسافرالدرس األول1

)1( سورة النساء اآلية رقم: 101.
يقيم حتى يقرص  التقصري وكم  ما جاء يف  باب  الصالة،  البخاري كتاب تقصري  )2( رواه 

رقم )10�1(.

1- مسافة  القرص: �0كم تقريبًا.
2- للمسافر القرص من حني خيرج من بلده، وذلك بمفارقته آلخر بيوهتا العامرة، وال عربة بالبيوت 

القديمة اخلربة غري املسكونة، وال االسرتاحات خارج البلد.
وإذا كان املطار خارج البلد  منفصاًل عنها جاز ملن أراد السفر أن يقرص فيه.  

3- أ - إذا وصل املسافر بلدًا وأراد اإلقامة هبا أربعة أيام فأكثر، فإنه جيب عليه اإلمتام.
ب- وإن نوى اإلقامة أقل من أربعة أيام جاز له القرص.  

ج- وإن مل ينو إقامة معينة بل لديه غرض متى انتهى رجع، فهذا جيوز له القرص حتى يرجع.  
ومثاله: املريض الذي قدم للعالج فمتى انتهى رجع، أو من عنده معاملة يراجع فيها الدوائر    

احلكومية متى انتهت رجع، فهؤالء جيوز هلم القرص حتى يرجعوا، ولو زادت املدة عىل أربعة أيام.
4- يلزم املسافر اإلمتام إذا صىل خلف إمام مقيم ولو مل يدرك معه إال ركعة واحدة.

 5- إذا صىل املقيم خلف مسافر يقرص الصالة، وجب عليه أن يتم صالته بعد تسليم اإلمام.

من أحكام القصر

مع  الرباعية  الصالة  قرص  حكم   -1
الدليل.

2-  متى يباح للمسافر القرص واجلمع.
3- طرق أداء الصالة واإلنسان راكب عىل 

وسيلة من وسائل النقل مع الدليل.
4- األعذار التي تبيح مجع الصالتني.

إىِل مكة، فكان يصيل ركعتني  املدينة  النبي � من   قال : خرجنا مع  منها: حديث أين بن مالك 
ركعتني حتى رجعنا إىِل املدينة.)2(



115

صالة المسافر على مركوبه

صالة املسافر عىل مركوبه ال ختلو من حالتني مها:
احلالة األوىل: أن تكون نافلة: حينئذ تصح الصالة، مطلقًا بعذر وبغري عذر؛ ملا ثبت أن الرسول � 

كان يصيل النافلة عىل راحلته حيث توجهت به.)1(
احلالة الثانية: أن تكون فريضة: وحينئذ تصح عىل املركوب إذا كان ال يستطيع النزول للصالة عىل 
األرض إما لَوَحٍل أو مطر، أو يعجز عن الركوب إذا نزل أو خياف عىل نفسه من عدو أو سبع، 

ونحو ذلك، وله عدة صور منها:
1- أن يستطيع استقبال القبلة ويستطيع الركوع والسجود كام إذا كان يف سفينة، أو يف طائرة كبرية 
هبا مكان يتسع للصالة، أو يف سيارة واسعة، أو قطار، وحينئذ يلزمه الصالة بكيفيتها املعتادة، ألنه 

يستطيع.
سيارة  أو  دراجة،  عىل  كان  إذا  كام  والسجود،  الركوع  يستطيع  وال  القبلة،  استقبال  يستطيع  أن   -2
صغرية، أو طائرة صغرية، وحينئذ فيلزمه االستقبال عند تكبرية اإلحرام ثم يصيل حسب ما يتوجه 

به مركوبه ويومئ بالركوع والسجود سواء كان عىل دابة، أو دراجة أو سيارة أو طائرة.

الجمع بين الصالتين

 1- جيوز  للمسافر واملريض الذي يشق عليه أن يصيل كل صالة يف وقتها اجلمع بني الظهر والعرص 
يف وقت إحدامها، وبني املغرب والعشاء يف وقت إحدامها، وأما صالة الفجر فال جتمع مع غريها، 

كام جيوز اجلمع حلصول مطر يبل الثياب وحيصل معه مشقة.
2- يباح ملن يرشع له اجلمع أن يؤخر الصالة عن وقتها إىل وقت الصالة األخرى التي جتمع معها، أو 

يصليها يف وقت الصالة األوىل.
3- املسافر إذا صىل اجلمعة مع اجلامعة، فإنه ال جيمع إليها صالة العرص بل يصليها يف وقتها.

)1( انظر: صحيح البخاري كتاب تقصري الصالة، باب التطوع عىل الدواب رقم )10�3(  
)10�4(  وما بعدها.
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1

س1: اخرت اإلجابة الصحيحة فيام ييل:
أ- جيوز اجلمع بني الصالتني إذا وجد:  

ب- جتوز الصالة عىل املركوب عند:  

س2: متى جيوز للمسافر القرص وإن زادت مدة إقامته عن أربعة أيام؟

مترين صفيرّ  �
ما حكم القرص يف احلاالت التالية:

احلكماحلالة
أهبا  إىل  النبوية  املدينة  من  بعائلته  ذهب  رجل 

للتنزه، ويف نيته اإلقامة أسبوعني.
ثالثة زمالء قدموا من حائل إىل الرياض للتقديم 

يف اجلامعة، ومتى انتهوا رجعوا.
أربعة من رجال األعامل قدموا إىل جدة حلضور 

مؤمتر يستمر برناجمه أسبوعًا كاماًل.

أيُّ مطر مطر يبل الثياب حتصل بسببه مشقة غيم كثري يتوقع بسببه نزول مطر غزير

بني  واجلمع  املركوب  عىل  بالصالة   يتعلق  فيام  اإلسالمي  الدين  سامحة  عن  مقااًل  اكتب 
الصالتني.

نشاط

أداء الفريضة والنافلة أداء النافلة يف السفر واحلرض أداء النافلة يف السفر



صالة اخلوف

)1(  سورة النساء اآلية رقم: 102.
)2( رواه البخاري يف املغازي، باب غزوة ذات الرقاع، رقم )4131(، ورواه مسلم يف 

صالة املسافرين، باب صالة اخلوف، 575/1 رقم )�41(.

السفر،  هيئتها، وإن كانت يف  فإن كانت يف احلرض تصل عىل  الركعات،  للخوف عىل عدد  تأثري  ال 
صليت قرصًا، وإنام الذي خيتلف صفتها.

وقد ورد يف صفتها وجوه متعددة كلها جائزة  كام قال اإلمام أمحد: صحت صالة اخلوف عن النبي   
� من ستة أوجه كلها جائزة. واخلوف املوجب هلذه الصالة ال خيلو من حالتني:

صفة صالة الخوف

مع  ــوف  اخل صــالة  تــرشع  متى   -1
الدليل.

2- كيفية صالة اخلوف مع الدليل.
3- أحوال اخلوف وصفة أداء الصالة 

يف هذه األحوال مع الدليل.

الحالة األولى

حالة خوف هجوم العدو، ويف هذه احلالة، تصىل الصالة عىل أي كيفية من الكيفيات الواردة 
عن النبي �، ومن هذه الصفات الصفة الواردة يف حديث سهل بن أيب َحْثمة  ، وهي أشهر 
الكيفيات الواردة وبياهنا كام ييل: أن جيعلهم اإلمام طائفتني، طائفة تقوم جتاه العدو حترس، والطائفة 
الثانية تنوي مفارقته وتتم لنفسها، وتسلم،  األخرى تصيل معه ركعة، فإذا قام اإلمام إىل الركعة 
ثم تذهب جتاه العدو للحراسة وتأيت الطائفة األوىل، فتصىل مع اإلمام الركعة الثانية، فإذا جلس 

للتشهد قاموا وأمتوا ألنفسهم وهو ينتظرهم فإذا جلسوا وتشهدوا سلم هبم)2(.
إذا كانت يف  أما  الفجر  أو يف احلرض يف صالة  السفر،  الصالة يف  إذا كانت  فيام  الكيفية  وهذه 
احلرض أو يف صالة املغرب فيصيل باألوىل ركعتني ثم تنوي مفارقته وتتم لنفسها ما بقي وتسلم؛ 
لنفسها،  وتتم  األخري  للتشهد  جلس  إذا  تفارقه  ثم  بقي،  ما  هبم  فيصيل  الثانية  وجتيء  تذهب  ثم 

وينتظرهم حتى إذا جلسوا للتشهد األخري سلم هبم.
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1

 أ- أخي الطالب: رشعت صالة اخلوف يف حالة عدم متكن املسلم من أداء الصالة عىل الصفة 
املعروفة. سجل ما تتوصل إليه من حكمة مرشوعية صالة اخلوف واعرضه عىل معلمك.

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

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

ب- راوي صفة صالة اخلوف هو الصحايب اجلليل سهل بن أيب حثمة، بالرجوع إىل مصادر 
التعلم املختلفة اكتب ما تعرفه عنه)7(

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

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

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

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

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

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

نشاط

رقم  ركبانًا  أو  فرجااًل  خفتم  فإن  باب:  البقرة،  سورة  التفسري،  يف  البخاري  رواه   )1(
)4535(، ومسلم يف صالة املسافرين، باب صالة اخلوف 574/1 رقم )��3(، 
رشح  يف  حجر  ابن  احلافظ  ذلك  ورجح  مرفوع،  أنه  يفيد  ما  البخاري  رواية  ويف 

احلديث رقم )�431( من كتاب اخلوف الباب الثاين.
)2( سورة البقرة اآلية �23 . 

الحالة الثانية
الحالة الثانية
الحالة الثانية

)7( يمكنك االسرتشاد يف جواب السؤال بأستاذك - بوالدك - بإمام املسجد، بأمني 
مكتبة املدرسة، ويمكنك االستفادة من كتاب: اإلصابة يف متييز الصحابة البن 
حجر، أو كتاب: أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري، أو غريمها، أو أي 

برنامج حاسويب يتضمن سري الصحابة  ريض اهلل عنهم.
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س1:  حّدد خيارًا صحيحًا: اخلوف يؤثر يف:

س2:  إذا اشتد اخلوف ومل يتمكن الناس من الصالة بالصفة الواردة يف صالة اخلوف. فكيف العمل؟
س3: تصور نفسك وقد أصبحت طيارًا حربيًا، أو قائد دبابة، وشاركت يف معركة من معارك اجلهاد 

اإلسالمية، وحرض وقت الصالة وأنت يف طائرتك أو دبابتك. فكيف تصيل؟

ي مترين صفرّ  �
خلص صفة صالة اخلوف

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

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

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

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

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

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

عدد الركعات، وصفتها عدد الركعات صفة الصالة
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صالة اجلمعةالدرس األول1

)1( سورة اجلمعة اآلية رقم: �.
)2( رواه مسلم كتاب اجلمعة، باب التغليظ يف ترك اجلمعة 51�/2 رقم )�65(.

)3( رواه مسلم كتاب اجلمعة، باب فضل يوم اجلمعة 5�5/2 رقم )�54(.

يوم اجلمعة هو أفضل أيام األسبوع، خص اهلل به هذه األمة بعد أن ضلت عنه سائر األمم، وقد جاء 
يف فضله أحاديث كثرية منها قوله �: »خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه 

أدخل اجلنة، وفيه أخرج منها«.)3(

1- فضل يوم اجلمعة مع الدليل.
2- رشوط صحة صالة اجلمعة وصفتها

3- األمور املستحبة يوم اجلمعة.
4- ما ينهى عنه يوم اجلمعة.

اجلمعة  صالة  فاتته  من  يفعل  ماذا   -5
الثانية من صالة  الركعة  أو مل يدرك 

اجلمعة مع اإلمام.

خالصة  ن  ودورّ اجلمعة،  صالة  مرشوعية  من  احلكمة  حول  معلمك،  مع  احلوار  يف  شارك   
ذلك.

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

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

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

نشاط

فضل يوم الجمعة

شروط صحة الجمعة

 1- دخول الوقت، فال تصح قبل وقتها وال بعد خروجه، كبقية الصلوات املفروضة. ووقتها كوقت صالة 
الظهر.

2- أن حيرضها مجاعة فال تصح من منفرد، وأقل اجلامعة ثالثة عىل الصحيح، وقيل: أربعون.)4(
)4( لالستفادة انظر بحثًا ماتعًا مطواًل حول عدد اجلمعة للشيخ سليامن بن عبداهلل 

بن اإلمام حممد بن عبدالوهاب يف كتاب الدرر السنية 213/3 - 227.
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من  ذلك  أكان  سواء   به،  بالبناء  العادة  جرت  بام  مبنية  بمساكن  مستوطنني  املصلون  يكون  أن   -3
األسمنت املسلح أو من احلجارة أو من الطني أو غريها.

وعليه فال تصح من أهل البوادي أصحاب اخليام وبيوت الشعر الذين ال يستوطنون مكانًا ثابتًا، بل 
يتنقلون ويتتبعون العشب ملواشيهم.

4- أن يتقدمها خطبتان، ملواظبة النبي � عليهام.

صفة صالة الجمعة

صالة اجلمعة ركعتان جيهر فيهام بالقراءة، ويسن أن يقرأ يف الركعة األوىل - بعد الفاحتة - سورة 
اجلمعة  أو  الغاشية،  الثانية  األوليسبح ويف  يقرأ يف  أو  املنافقون،   - الفاحتة  بعد   - الثانية  اجلمعة ويف 

والغاشية، فهذه ثالثة أنواع كلها ثابتة عن رسول اهلل �.)1(

 ،�7�  ،�77( رقم   5�7/2 اجلمعة  صالة  يف  يقرأ  ما  باب  اجلمعة،  يف  مسلم  صحيح  انظر   )1(

الخطبتان
خلطبتي اجلمعة أمهية عظيمة ومكانة بارزة يف اإلسالم؛ 
ملا تشتمل عليه من القرآن واحلديث، والتوجيه النافع، 
والنهي  باملعروف  واألمر  والتذكري،  احلسنة  واملوعظة 
عن املنكر، مع حضور ذلك اجلمع الكبري، مما يكون له 
أكرب األثر يف توجيه املجتمع ونصحه وتذكريه عىل هذا 

املستوى يف كل أسبوع.

مهام
لصحة حك رشط  ــا  ومه ــان،  ــت واجــب

اجلمعة.

هنام
محد اهلل والشهادتان، والصالة عىل رسول اهلل �، والوصية بتقوى اهلل، وقراءة يشء أركا

من القرآن، واملوعظة.

هتام
حبا

الناس عند صعوده، والفصل بني اخلطبتني مست  اخلطبة عىل منرب، وسالم اخلطيب عىل 
بجلسة خفيفة، وتقصريمها، والدعاء فيهام للمسلمني ووالة أمورهم.
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1
ن  دورّ ثم  اخلطبة،  والحظ  مبكرًا،  احرض  تعاىل-،  اهلل  شاء  -إن  القادم  اجلمعة  يوم  يف  أ- 
الرشوط  وجود  حيث  ومن  واستيفاؤه،  ومناسبته،  املوضوع،  حيث  من  مالحظاتك، 

واألركان واملستحبات التي درستها.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

ملا  ملخصًا  واكتب  اإلجابة،  ساعة  عىل  تعرف  املختلفة،  التعلم  مصادر  إىل  بالرجوع  ب- 
عرفته.

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

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

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

نشاط

مستحبات اجلمعة

التبكري بالذهاب 
إليها والدنو من 

اإلمام

اإلكثار من الدعاء 
رجاء موافقة  
ساعة اإلجابة

قراءة سورة 
الكهف يوم 

اجلمعة

اإلكثار من الصالة 
عىل النبي � يف 

يومها وليلتها االغتسال 1
والتطيب ولبس 

التبكري بالذهاب 2التبكري بالذهاب 2أحسن الثياب
إليها والدنو من 2إليها والدنو من 

اإلكثار من الدعاء 3اإلكثار من الدعاء 3اإلمام2اإلمام
رجاء موافقة  3رجاء موافقة  
الكهف يوم 4الكهف يوم 4قراءة سورة 4قراءة سورة 4ساعة اإلجابة3ساعة اإلجابة

اجلمعة4اجلمعة
اإلكثار من الصالة 5اإلكثار من الصالة 5

عىل النبي 5عىل النبي 

ما ينهى عنه في الجمعة

أنصت  اجلمعة:  يوم  لصاحبك  قلت  »إذا   :� لقوله  اجلمعة،  يوم  خيطب  واإلمام  الكالم  حيرم   -1
- واإلمام خيطب - فقد لغوت«)1(، أي قلت اللغو، واللغو: اإلثم.

2- يكره ختطي رقاب الناس؛ إال إذا كان إمامًا، أو يتخطى إىل فرجة ال يصل إليها إال بذلك.

)1(   رواه البخاري كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب رقم )�34(، 
ومسلم كتاب اجلمعة، باب يف اإلنصات يوم اجلمعة 5�3/2 رقم )�51(.
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إدراك الجمعة

الركوع مع  الصالة وأدرك  تأخر عن  فإن  إليها،  يبكر  إىل صالة اجلمعة وأن  يبادر  أن  املسلم  عىل 
اإلمام يف الركعة الثانية أمتها مجعة، وإن مل يدرك الركعة الثانية فإنه يتمها ظهرًا، وكذا من فاتته اجلمعة 

لنوم أو غريه فإنه يصليها ظهرًا.

ي مترين صفرّ  �
بني احلكم يف احلاالت التالية مع ذكر السبب:

 السبب احلكم احلالة
مجاعة يف مسجد جامع تأخر عليهم 
بغري  اجلمعة  فصلوا  اخلطيب، 

خطبة.
أيام  خرجوا  الزمالء  من  عرشة 
اجلمعة  وصلوا  برية،  لنزهة  الربيع 

يف املكان الذي هم فيه.
التشهد  يف  اإلمــام  أدرك  شخص 
وأتم  اجلمعة،  صالة  من  األخري 

صالة اجلمعة ركعتني.

مناسبة  خطبة  يعد  خطيبًا  جمموعة  كل  وختتار  جمموعات،  أربع  الصف  طالب  ينقسم 
م املعلم اخلطب، ويالحظ الطالب انطباق الرشوط واآلداب السابقة  يلقيها عىل زمالئه، يقورّ
مون اخلطبة، وحيدد الفريق الفائز. ثم ختتار اخلطبة املناسبة إللقائها عىل الطالب عقب  ويقورّ

الصالة.

نشاط
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1
س1: حّدد الترصف الصحيح فيام ييل:

أ- يف أثناء اخلطبة يوم اجلمعة كان إىل جانبك شخص يتحدث إىل صاحبه:  
- تقول له: اسكت هداك اهلل.   

- تسكت وال تقول له شيئًا وال يمك أمره.   
- تشري إليه بأدب أن يسكت دون أن تتكلم.   

ب- نام إىل جانبك شخص يف أثناء اخلطبة يوم اجلمعة:  
- ال هتتم بأمره وترتكه عىل حاله.   

- تنبهه بيدك برفق دون أن تتكلم.   
- تقول له برفق: قم، قم.   

ج- أتيت متأخرًا يوم اجلمعة واإلمام خيطب:  
- جتلس مبارشة حيث انتهت الصفوف.   

التحية  وتصيل  لك،  يوسعا  أن  اثنني  من  وتطلب  املتقدمة،  الصفوف  يف  مكان  عن  تبحث   -   
وجتلس.

- تأيت إىل حيث انتهت الصفوف وتصيل حتية املسجد ثم جتلس.   
س2: ِصْف شعورك يف احلاالت التالية:

أ- سهرت ليلة اجلمعة، وغلبك النوم يف صبيحتها فلام استيقظت وذهبت إىل املسجد وجدت 
املسلمني قد انتهوا من الصالة.

ب- اغتسلت وتنظفت وأتيت اجلمعة مبكرًا واستمعت إىل اخلطيب ورأيت وفود املصلني متأل 
املسجد. 

تساهل كثري من الناس يف احلضور مبكرين إىل اجلمعة، ما أسباب هذه املشكلة؟ وكيف 
تعاجلها من وجهة نظرك؟

نشاط



صالة العيدين

)1(  رواه النسائي 17�/3 وأبوداود 675/1 أول كتاب العيدين.
)2(  سورة الكوثر اآلية رقم )2(.

)3( رواه البخاري يف العيدين، باب خروج النساء واحليض إىل املصىل رقم )�74(، ومسلم 
كتاب صالة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء )606/2( رقم )��0(.

ال عيد يف اإلسالم سوى عيدي الفطر واألضحى، ومها اللذان عوض اهلل هبام أمة اإلسالم عن أعياد 
اجلاهلية وعن كل عيد مستحدث، قال أنس : قدم النبي � املدينة وهلم يومان يلعبون فيهام فقال: 

»قد أبدلكم اهلل هبام خريًا منهام يوم الفطر ويوم األضحى«)1(.

أعياد المسلمين

1-  سبب مرشوعية صالة العيدين.
2-   حكم صالة العيدين مع الدليل.
3- وقت صالة العيدين وصفتها.

العيدين  صــالة  إقامة  مكان   -4
وأحكامها وسننها.

واملباحات؛  الطيبات  وتناول  والرسور،  الفرح  إظهار  وبني  العبادة،  بني  جيمع  اإلسالم  يف  العيد 
فليس جمرد عبادة وال جمرد عادة وإنام جيمع بني خريي الدنيا واآلخرة.

وهلذا فال جيوز أن يتجاوز الناس يف العيد هذا املنهج، فال تشتمل أفراحهم يف العيد عىل منكر يتناىف مع 
تعاليم اإلسالم وآدابه؛ من اختالط، أو تضييع الصلوات، أو هلو حمرم، أو استامع لألغاين، أو غري ذلك من 

املحرمات.

مظاهر العيد

صالة العيدين مظهٌر  من مظاهر  الشكر عىل إمتام نعمة الصيام واحلج، وبيان أحكامها عىل النحو 
التايل:

صالة العيدين 

التايل:
مها

حك
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1
ن خالصة ذلك. شارك يف احلوار مع معلمك حول احلكمة من مرشوعية صالة العيد، ودورّ

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

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

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

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

نشاط

يبدأ وقت صالة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح يف نظر العني وهو ربع ساعة بعد وقتها
طلوع الشمس، إىل زواهلا.

والسنة تقديم صالة عيد األضحى ليتسع وقت التضحية، وتأخري صالة عيد الفطر 
ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر.

صالة العيدين ركعتان بال أذان وال إقامة جيهر فيهام بالقراءة؛ وصفتها كالتايل:صفتها  
1- يكرب يف الركعة األوىل بعد تكبرية اإلحرام واالستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست 
تكبرية  بعد  الثانية  الركعة  القراءة. ويكرب يف  يتعوذ ويبسمل ويرشع يف  ثم  تكبريات 
يديه مع كل تكبرية، وحيمد اهلل ويثني عليه، ويصيل  يرفع  االنتقال مخس تكبريات، 

عىل النبي � بني التكبريات.
أو  الثانية،  يف  )والغاشية(  األوىل،  يف  الفاحتة: سورة )سبح(  بعد  الركعتني  يف  يقرأ   -2

سورة )ق( يف األوىل )والقمر( يف الثانية.
3- إذا سلم من الصالة صِعد املنرب فخطب خطبتني، جيلس بينهام جلسة خفيفة، يتناول 
يف خطبتي عيد الفطر أحكام زكاة الفطر وما يناسب احلال، ويف خطبتي عيد األضحى، 

أحكام األضاحي وما يناسب املقام.

عها

األفضل إقامة صالة العيدين يف املصىلرّ إال يف حال عذر من مطر ومشقة، وإن أقيمت يف موض
املسجد اجلامع فال بأس.



)1(  رواه  البخاري كتاب العيدين، باب من خالف الطريق. رقم )��6(.127

من سنن العيدين

أحكام وفوائد

ثانيًا: يسن ملن فاتته صالة العيد أو فاته بعضها: 
ركعتني  يصليها  بــأن   صفتها؛  عىل  قضاؤها 

بتكبرياهتا، وما فاته يتمه عىل صفته.

يف  وبعدها  العيد  صالة  قبل  التنفل  يكره  أواًل: 
حتية  فتؤدى  املسجد  يف  أديت  إذا  إال  موضعها؛ 

املسجد عند الدخول.

يف  وبعدها  العيد  صالة  قبل  التنفل  يكره   :
حتية  فتؤدى  املسجد  يف  أديت  إذا  إال  موضعها؛ 

املسجد عند الدخول.

يف  وبعدها  العيد  صالة  قبل  التنفل  يكره  أوال: 
حتية  فتؤدى  املسجد  يف  أديت  إذا  إال  موضعها؛ 

املسجد عند الدخول.

ذي  وعرش  العيدين  ليلتي  التكبري  يسن  ثالثًا: 
احلجة وأيام الترشيق وهو نوعان:

1- املطلق:  وهو الذي مل يقيد بوقت حمدد، 
ويبدأ يف عيد الفطر من غروب شمس ليلة العيد  
إىل بدء الصالة، فيكرب يف الليل ويف الطريق إىل 
املصىل وأثناء جلوسه فيه حتى حضور اإلمام. 
الشمس  ويبدأ يف عرش ذي احلجة من غروب 
غروب  إىل  احلجة  ذي  من  األول  اليوم  ليلة 
شمس آخر أيام الترشيق )اليوم الثالث عرش(.

واملساجد  والبيوت  ــواق  األس يف  ويكرب 
وغريها، وجيهر به الرجال وترس به النساء.

بأدبار  املقيد  وهــو  املقيد:  التكبري   -2
ويبدأ  مجاعة،  يف  املؤداة  املفروضة  الصلوات 
يف حق غري املحرم باحلج من صالة الفجر يوم 

عرفة إىل عرص آخر أيام الترشيق.
ويف حق املحرم باحلج يبدأ من صالة الظهر 

يوم العيد إىل عرص آخر أيام الترشيق.

1- أن يتجمل الرجل بلبس أحسن ثيابه، أما النساء فيخرجن إىل الصالة غري متجمالت وال متطيبات.
2- أن يبكر املأموم يف احلضور، ويتقدم إىل الصفوف األوىل.

3- أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، ماشيًا عىل قدميه - إن تيرس - فعن جابر  قال: »كان 
النبي � إذا كان يوم عيد خالف الطريق«)1(.

4- أن يأكل قبل اخلروج لصالة عيد الفطر مترات يقطعها عىل وتر )ثالث أو مخس مترات...(.
. 5- ومن سنن الصالة: التكبريات الزوائد والذكر فيام بينها، وقراءة السور املذكورة، وأداؤها يف املصىلرّ



12�

1

س1:  ما موضع دعاء االستفتاح، واالستعاذة يف صالة العيد؟
( أمام األعياد غري الرشعية فيام ييل؟ ( أمام األعياد الرشعية وعالمة ) س2: ضع عالمة )

س3: أكمل الفراغات فيام ييل:
أ- السنة تقديم صالة عيد........................ وتأخري صالة عيد...........................   

ب- األفضل إقامة صالة العيدين يف ......................... القريبة من ..........................   

بري
ة التك

صف
أن يقول: اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل، واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد.

1- العيدان سمة خاصة ألمة حممد � يف أصلهام فهام رشيعة من اهلل تعاىل، ويف 
وقتهام إذ  يرتبطان بعبادتني من أجل العبادات، ويف مظاهرمها والتي من أمهها 

أداء أعظم شعرية وهي الصالة.
2- العيد فرصة جيب اغتنامها يف وصل األرحام املنقطعة، واإلصالح بني األنفس املختصمة.

أ- أخي الطالب، عىل ضوء ما درست اكتب ما تراه من املظاهر اإلجيابية، واملظاهر السلبية يف العيد.
ب- اكتب مقااًل عن األعياد املبتدعة وأثرها السيئ عىل األمة.

نشاط

عيد األم عيد رأس السنة عيد امليالد عيد الفطر
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اجلــنائـز

)1(  رواه مسلم يف اجلنائز، باب تلقني املوتى 631/2 رقم )�16(.

وتذكريه  املوت،  عالمات  عليه  بدت  من  عند  احلضور  يستحب 
بقول: ال إله إال اهلل؛ لقول النبي �: »لقنوا موتاكم ال إله إال اهلل«)1(.

فإذا مات غمضت عيناه، وغطي بثوب، وعجل بتجهيزه والصالة 
عليه ودفنه.

1-  حكم جتهيز امليت والصالة عليه.
2-   صفة صالة اجلنازة وأركاهنا وسننها.

3- طريقة دفن امليت يف القرب.
4- حكم التعزية وزيارة املقابر.

5- حمظورات اجلنائز.

كل  ودفنه؛  عليه،  والصالة  ومحله،  وتكفينه،  امليت،  تغسيل   
عن  اإلثم  سقط  يكفي  من  به  قام  إذا  كفاية'؛  فرض  ذلك 

الباقني.

حكم تجهيز الميت والصالة عليه

قراءة أركاهنا  -  3 1- القيام فيها.   2 - التكبريات األربع.  
الفاحتة.

5 - الدعاء  4- الصالة عىل النبي �.  

مقربة

1- رفع اليدين مع كل تكبرية.سننها
2- االستعاذة قبل القراءة.

3- الدعاء لنفسه وللمسلمني.
4- اإلرسار يف القراءة.

وقبل  الرابعة  التكبرية  بعد  قلياًل  السكوت   -5
التسليم.

6- وضع اليد اليمنى عىل اليرسى فوق الصدر.
7- تكثري الصفوف، بأن تكون ثالثة فأكثر.

 - الدعاء 

وقبل  الرابعة  التكبرية  بعد  كفن امليرّت 
صفتها

يقف اإلمام عند رأس الرجل ووسط املرأة، ويقف املأمومون خلفه كبقية الصلوات، ثم 
يكرب أربع تكبريات تفصيلها كالتايل:

يقرأ  ثم  يستفتح،  وال  ويسمي  ويستعيذ  اإلحرام،  تكبرية  وهي  األوىل،  التكبرية  يكرب  أ- 
الفاحتة.
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1
ب- يكرب التكبرية الثانية، ويصيل عىل النبي � عىل صفة الصالة عليه يف التشهد األخري.

ج- يكرب التكبرية الثالثة، ويدعو للميت ولنفسه وللمسلمني بالدعاء املأثور، ومنه:
منقلبنا  تعلم  فإنك  وأنثانا،  وذكرنا  وكبرينا  وصغرينا  وغائبنا  وشاهدنا  وميتنا  حلينا  اغفر  اللهم 
ومثوانا، إنك عىل كل يشء قدير. اللهم من أحييته منا فأحـيه عىل اإلسـالم والسنة، ومن توفيته فتـوفه 
باملاء  واغسله  مدخله،  ووسع  نزلـه،  وأكـرم  عنه،  واعف  وعافـه  وارمحـه،  له،  اغفـر  اللهم  عليهام. 
والثلج والربد، ونقـه من الذنـوب واخلطـايا كام ينقـى الثـوب األبيض من الدنـس، وأبدله دارًا خريًا 
من داره، وزوجًا خـريًا من زوجـه، وأدخلـه اجلنـة، وأعـذه من عذاب القـرب ومن عذاب النار وأفسح 

له يف قربه ونّور له فيه.
وإذا كان امليت أنثى أنَّث الضمري يف الدعاء.  

وإن كان امليت طفاًل أو ِسْقطًا )1( قال: اللهم اجعله ذخرًا لوالديه، وفرطًا)2(، وأجرًا، وشفيعًا جمابًا.   
كفالة  يف  واجعله  املؤمنني،  سلف  بصالح  وأحلقه  أجورمها،  به  وأعظم  موازينهام،  به  ثقل  اللهم 

إبراهيم، وقه برمحتك عذاب اجلحيم.
د- يكرب التكبرية الرابعة، ويسكت بعدها قلياًل، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه.

)1(  السقط هو: اجلنني يسقط من بطن أمه قبل متامه.
)2( الَفَرط: السابق واملتقدم.

حمل الميت وتشييعه ودفنه

إذا انتهت الصالة عىل امليت فالسنة املبادرة بحمله إىل قربه، ويستحب ملن تبع اجلنازة املشاركة يف محلها.
ويسن ملن يدخل امليت يف قربه أن يقول: باسم اهلل وعىل ملة رسول اهلل، ويضعه يف اللحد عىل جنبه 
األيمن ووجهه إىل القبلة، ثم حيل عقد الكفن، ثم تغطى فتحة اللحد باللبن والطني. ويسن ملن حرض 
الدفن أن حيثو عىل القرب ثالث حثيات، ثم يال الرتاب عىل القرب، ويرفع قدر شرب من األرض، وتوضع 

عليه احلصباء، ويرش باملاء، وال بأس بوضع صخرة عىل أحد طريف القرب أو كليهام لتكون عالمة عليه.

أ- يف خالل مخس دقائق من احلصة، شارك مع زمالئك يف حفظ الدعاء الذي يقال يف صالة 
اجلنازة.

ب- يقوم أحد الطالب ويؤدي صالة اجلنازة أمام الطالب ويسجلون مالحظاهتم ثم يناقشهم 
املعلم.

نشاط
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زيـارة المـقابر

تسن زيارة املقابر للرجال بدون سفر؛ لقصد االتعاظ والدعاء لألموات؛ لقول النبي �: »هنيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها«)1(.

ومما ورد من الدعاء عند زيارهتا:  
»السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون«)2(.  

أو : »السالم عىل أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، ويرحم اهلل املستقدمني منا واملستأخرين، وإنا   
إن شاء اهلل بكم لالحقون«)3(.

»أسأل اهلل لنا ولكم العافية«)4(.  
ولو دعا هلم بالرمحة واملغفرة ونحوها، جاز.

محـظورات الجـنائز
1- الندب والنياحة)5(، وإظهار اجلزع، والتسخط من قضاء اهلل وقدره.

2- شق الثياب ولطم اخلدود والرصاخ ونتف الشعر أو نرشه أو حلقه عند املوت.
3- إعداد الوالئم واألطعمة من قبل أهل امليت، ونحو ذلك من األمور املبتدعة التي يرتتب عليها 

رصف األموال من أجل املباهاة واملفاخرة.
4- إرساج القبور أو إنارهتا بالكهرباء، أو البناء عليها أو جتصيصها أو الكتابة عليها.)6(
5- إهانة القبور باجللوس عليها، أو امليش عليها بالنعال، أو جعلها مكانًا لرمي القاممة.

6- التربك بالقبور والطواف هبا، ودعاء املوتى.
7- الدفن يف املساجد، أو بناء املساجد عىل القبور، أو الصالة إليها.

�- اتباع النساء للجنائز أو زيارهتن للمقابر.

)1(   رواه مسلم يف اجلنائز، باب استئذان النبي � يف زيارة قرب أمه 672/2، رقم )�77(.
)2(  انظر صحيح مسلم يف الطهارة 21�/1 رقم )�24(، وأبوداود رقم )3237(.

)3( انظر صحيح مسلم يف اجلنائز 671/2 رقم )�74(.
)4( انظر صحيح مسلم املوضع السابق رقم )�75(.

)5( الندب: هو تعداد حماسن امليت مع البكاء، والنياحة: هي رفع الصوت بالبكاء عىل امليت.

من أحكام الجنائز
1- من فاتته الصالة عىل اجلنازة صىل عليها يف املقربة قبل الدفن أو بعده.

2- يستحب أن يعد طعاٌم ألهل امليت؛ ألهنم مشغولون بمصيبتهم عن إعداد الطعام.

تستحب تعزية أهل امليت ملا يف ذلك من تطييب نفوسهم وهتوين املصيبة عليهم وحثهم عىل الصرب.التعزية
عزاءك،  وأحسن  أجرك  اهلل  أعظم  يقول:  كأن  غرضها؛  يؤدي  لفظ  بكل  تصح  والتعزية 

وغفر مليتك، ونحو ذلك.

اج وهو املصباح، أما جتصيصها فهو طليها باجلص األبيض  )6( املراد بإرساج القبور: إضاءهتا بالرسرّ
املعروف الذي تطىل به اجلدران
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س1: كنت عند صاحب لك مريض فشعرت أنه يف حالة احتضار، ماذا عليك أن تفعل؟
س2: حدد ما هو ركن يف صالة اجلنازة، وما هو سنة، وما ليس بيشء منهام، فيام ييل:

ما ليس بيشء منهامالسنةالركناملطلوب حتديدهم
   حكمها1
استقبال القبلة2
رفع اليدين مع التكبري3
دعاء االستفتاح4
الدعاء للميت5
الدعاء لنفسه6
الرتتيب7
الطهارة�
التكبرية الثالثة�

اجلهر بالقراءة10
الركوع11

س3: أكمل  العبارات بام يناسبها من العبارات التالية:
- مجع الضمري يف الدعاء - مل يرشع له الدخول فيها - صىل عليها يف املقربة - أن حيثو عىل القرب    

ثالث حثيات من تراب.
أ- من فاتته صالة اجلنازة ................................................................................................     

        ب- إذا كان األموات مجاعة ............................................................................................
ج- يسن ملن حرض الدفن ................................................................................................   

3- البكاء عىل امليت بدون تسخط وال رفع صوت وال ندب جائز، قال � ملا مات ابنه إبراهيم: »إن 
العني تدمع، والقلب حيزن، وال نقول إال ما يريض ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم ملحزونون«)1(

4- شهيد املعركة يدفن يف ثيابه التي استشهد فيها، وال يغسل، وال يصىل عليه.
5- إذا مات املحرم بحج أو عمرة فإنه يغسل وال يقرب طيبًا، وال يغطى رأسه، ويصىل عليه.

)1(  رواه البخاري يف اجلنائز، باب قول النبي �: »إنا بك ملحزونون« رقم )1303(.
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س4: )املوت كأٌس كل الناس شاربه(، اذكر آية من كتاب اهلل تعاىل تفيد هذا املعنى. ثم ما املرشوع 
للمسلم من االستعداد هلذا الطارق؟

الغفلة عن تذكر املوت، وبالتايل عدم االستعداد الصحيح له.  أ- يعاين كثريون من مرض 
اجتهد يف معرفة أسباب هذه الغفلة، ثم اجتهد يف إجياد الطريقة الصحيحة التي تعالج هذا 

ن ذلك يف دفرتك. املرض، ودورّ
ب- قال �: »ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد............................« رواه....... 
هذا  حديث مشهور، بالرجوع إىل مصادر التعلم املختلفة: أكمل احلديث، واذكر راويه، 

ثم بني احلكم الذي يدل عليه مما درسته يف املوضوع.
ج- مات شخص تعرفه - قريب أو صديق - فشاركت يف الصالة عليه وتشييع جنازته، ودفنه، 
والعزاء فيه ونحو ذلك. ما املظاهر الصحيحة واخلاطئة التي رأيتها يف ضوء دراستك ملوضوع 

اجلنائز؟

نشاط



أخي المعلم
أخي المشرف

أخي ولي األمر
أخي الطالب

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد :

يطيب لوحدة العلوم الشرعية في اإلدارة العامة للمناهج بالوزارة أن تتلقى 
ملحوظاتكم ومقترحاتكم على كتب العلوم الشرعية على العنوان التالي : 

1 ــ الهاتف المباشر ) 40210�5 01(
2 ــ هاتف الوزارة ) 4046666 01  ــ  ���4042 01(

                             تحويلة )2523 ــ 2524 ــ  2525 ــ 2535 ــ 2536(
3 ــ الفاكس ) 40�12�7 01(

)runit@moe.gov.sa( : 4 ــ البريد اإللكتروني لوحدة العلوم الشرعية




