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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، أما بعد: 

فنضع بني يديك ـ بني العزيز ـ كتاب الطالب ملادة الفقه للصف األول املتوسط.
وهو كتاب يقرب إليك األحكام الشرعية لركن عظيم من أركان اإلسالم، وهو الصالة، والذي يعد الركن الثاني من أركان 
اإلسالم بعد الشهادتني، وهو أهم األركان العملية؛ كما يبني لك املقرر ما يتعلق بهذا الركن العظيم من أحكام أهمها مفتاح 

هذا الركن، وهو الطهارة التي تسبقه.
كما إن هذا املقرر يرشدك لبعض السلوكات واآلداب املتعلقة بهذه العبادة العظيمة؛ التي جتمع بني عمل القلب واجلوارح.

أراد  بإذن اهلل تعالى ممن  إليها وتعليمها لآلخرين؛ تكون  العظيمة ودعوتك  العبادة  وبقدر علمك وعملك بأحكام هذه 
اهلل بهم اخلير وسعادة الدارين؛ حيث أخبرنا رسولنا الكرمي � أنه: »من يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين«)1(، وبّشر من بلغ 
ر اهلل امرًءا سمع مقالتي فوعاها، فأداها إلى من لم يسمعها، فرب  شريعته، ودعا له � بأن يرزقه اهلل البهجة بقوله �: »نضَّ

حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه« )2(.
وقد يسر اهلل تعالى صياغة موضوعات هذا املقرر بطريقة تتيح لك أن تكون طالبا نشطا داخل الصف؛ تشارك في الدرس 
بفاعلية وروح متوثبة،مطبقا ملا ميكن تطبيقه داخل الصف أو املدرسة، وتشارك في حل النشاطات والتمارين التي تزيدك علما 
وفهما واستيعابا للدرس، وتنمي لديك املهارات املتنوعة؛ كما تعينك صياغة املقرر على البحث عن املعلومة بنفسك؛ مع 
مساعدتك في البحث عنها من خالل بعض املوجهات أو إرشاد معلمك املبارك؛كما تعينك على التعاون مع زمالئك في إثراء 
املادة ونفع اآلخرين، وقبل ذلك وبعده تعينك -إن شاء اهلل تعالى- في متثل األحكام الشرعية في عبادتك، وتقربك إلى ربك 

وخالقك؛ مما يقودك بإذن اهلل لسعادة الدنيا ونعيم اآلخرة.
وقد راعينا في هذا التأليف اجلديد ما يلي:

أواًل: تنوع العرض للمادة الدراسية؛ ليسهل عليك فهمها، وتتمكن من استيعابها بيسر وسهولة.
-بإذن  وتعينك  الكتاب،  ملطالعة  تشوقك  التي  املتنوعة؛  والوسائل  املناسبة،  من خالل:األشكال  املعلومة  تقريب  ثانيًا: 

اهلل- على فهمه، وترسخ لديك املعارف واألهداف التربوية التي يراد منك إدراكها والعمل بها.
ثالثًا: احلرص على مشاركتك في الدرس؛ تعلمًا وتطبيقًا وكتابًة، وبحثًا عن املعلومة، واستنباطا لها؛ من خالل أنشطة 
تعليمية وفراغات داخل احملتوى تركت لتكتبها بأسلوبك، وتضرب عليها أمثلة من واقع حياتك ومعايشتك، ثم تعرضها على 

معلمك للتأكد من مدى صحة ما توصلت إليه.
رابعًا: تنمية مهارات التعلم والتفكير لديك؛ من خالل مساحات للتفكير تتيح لك التمرن على االستنباط وضرب األمثلة 

واملشاركة الفاعلة، مع توجيه معلمك، وعنايته بك. 
خامسًا: ختم كل وحدة بخرائط للمفاهيم؛ ويراد بها املخطط التوضيحي؛ الذي يعطيك تصوراً إجماليًا عن كل وحدة؛ 

بربط مفاهيمها الرئيسة مبفاهيمها الفرعية.
كما نذكرك في ختام هذه املقدمة بأنه من أجل كمال انتفاعك، ومزيد فهمك واستيعابك ملا تدرسه، ليعينك على الفهم 

والتطبيق، وينمي مهارات التفكير لديك؛ فهو خير رفيق لكتاب الطالب الذي بني يديك.
 وقد رسم لكل وحدة في الكتاب أهداف وضعت في مدخل الوحدة من أجل أن تتأملها وتسعى لتحقيقها، فبقدر قربك 

من حتقيق األهداف تكون استفادتك من الكتاب كبيرة، ومثمرة.
والذي نؤمله أن يكون الكتاب دافعًا لك لالرتقاء في مدارج العلم والهداية، وانطالقة خلير عظيم ترى أثره في حياتك 

ومجتمعك ووطنك.
 نفع اهلل بك يا بني، وجعلك قرة عني لوالديك، وحفظك من كل مكروه.

)1( رواه البخاري رقم )71(، ومسلم رقم )1037(.
)2( أخرجه أحمد )1675٤(، وأبو داود رقم )3660(، والترمذي رقم )2656(، وابن ماجه رقم )231(.
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مقدمة مقدمة في في الفقهالفقه

الوحدة الأولــىالوحدة الأولــى

تعريف الفقه.  1
فائدة تعّلم الفقه.  2

األحكام الشرعية الخمسة.  3

]أخرجه  البخاري رقم )71(، ومسلم رقم )1037([.

المراَد بالفقه.  1
2  فائدَة تعّلم الفقه.

األحكاَم الشرعية الخمسة، وأمّيَز بينها.  3
4  أمثلًة لألحكام الشرعية الخمسة.

  عن معاوية   قال:
قال �:

 »َمْن ُيِرِد اهلُل ِبِه َخْيرًا 
ين«. هه في الدِّ ُيَفقِّ

77  
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( أمام المعنى الدال على الفقه فيما يأتي:   على ضوء معرفتي السابقة للفقه؛ أضع عالمة )
1  معرفة معاني أحاديث النبي � وأحكامها.     

2 معرفة األحكام الشرعية المتعلقة بأعمالنا.    

3  معرفة األحكام الشرعية االعتقادية.   

َدَرْســُت مــادَة الفقــِه فــي الســنوات 
ــن فــي أّي الصفــوف  الماضيــِة، وأبيِّ

درسُتها:
.................................................

   أرّتُب الكلماِت اآلتية بما يناسب التعريَف الصحيح للفقه:

مقدمة مقدمة في في الفقهالفقه
الوحدة الأولــىالوحدة الأولــى

ومما درسُته في مادة الفقه:

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

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

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

معرفة الشرعية األحكام العملية 

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

تعريف الفقه:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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  ُأبيُن الفائدة التي استفدُتها من دراستي للفقه في السنوات الماضية:
.......................................................................................................................         

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

األحكاُم الشرعيُة خمسٌة، أتعّرف عليها من خالل إجابتي عن األسئلة اآلتية:
2 ماحكُم صياِم ستِة أياٍم من شوال؟...................... 1 ما حكم ِبرِّ الوالدين؟................         

4  ما حكُم الحركِة في الصالة لغير حاجة؟....................  3 ما حكُم أكِل الخبز؟.................             

5  ما حكم الّلعن؟...........................

  ُأرتِّب األحرَف اآلتيَة، لتحديد األحكام الخمسة، وأتأّكُد من صحة ما توّصلت إليه: 

أحــكام ال�ضرعيـــة أحــكام ال�ضرعيـــةال ال

فائـدة تعـلم الفقــهفائـدة تعـلم الفقــه

1
و.ل.ج.ا.ب.ا.

2
ح.م.س.ا.ت.ل.ب

3
م.ح.ا.ب.ل.ا

4
ا.م.ل.ك. هـ.ر. و

5
م.ر.ا.ح.ل.م

11الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 

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

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

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

أتأّمُل التعريف التالي، ثم أقارنه بما كتبت:  

الحكُم الشرعيُّ األول )1(

والذي أفهمه عند إطالق هذه الكلمة في األحكام الشرعية هو:  

ما ُيثاب فاعله، ُويعاقب تاركه.

والذي أفهمه عند إطالق هذه الكلمة في األحكام الشرعية هو:  
   ...................................................................................................................  

الحكُم الشرعيُّ الثاني:

أتأّمُل التعريف التالي، ثم أقارنه بما كتبت:  

والذي أفهمه عند إطالق هذه الكلمة في األحكام الشرعية هو:  
...................................................................................................................  

الحكُم الشرعيُّ الثالث:

)1( بعد أن تتعّرف األحكام الشرعية اخلمسة انقْل اسم كل واحد منها في محّله املناسب، وهي مرتبة حسب األرقام.

أتأّمُل التعريف التالي، ثم أقارنه بما كتبت:  

ما ُيثاب فاعله، وال ُيعاقب تاركه.

ما ال ُيثاب فاعله، وال ُيعاقب تاركه.

واآلن أتعّرُف معاني هذه األحكام الشرعية.

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

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

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

أولــى أولــىالوحدة ال الوحدة ال

1

2

3
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والذي أفهمه عند إطالق هذه الكلمة في األحكام الشرعية هو:  
...................................................................................................................  

الحكُم الشرعيُّ الرابع:

أتأّمُل التعريف التالي، ثم أقارنه بما كتبت:  

ما ُيثاب تاركه، وال ُيعاقب فاعله.

والذي أفهمه عند إطالق هذه الكلمة في األحكام الشرعية هو:  
...................................................................................................................  

الحكُم الشرعيُّ الخامس:

أتأّمُل التعريف التالي، ثم أقارنه بما كتبت:  

ما ُيثاب تاركه، وُيعاقب فاعله.

األحكـــاَم  نستمدُّ   
ــَة مــن  ــيـ ــرعـ ــشـ الـ
عظيمين  مصدرين 

هما:

أحكام ال�ضرعية أحكام ال�ضرعيةم�ضادر ال م�ضادر ال

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

11الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 

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

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

4

5
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سس11 عّرف الفقه.

سس22  قارن بين الواجب والمستحب من خالل الجدول اآلتي:

سس33 على ضوء فهمك لألحكام الشرعية؛ اكتب تعريفًا لكل واحد منها بعبارة من عندك.

مات؟ ف من خاللها الُمباحات والُمحرَّ سس44  ما المصادر التي يمكن أن نتعرَّ

الِفْقُه هو: معرفُة األحكاِم الشرعيِة العملية.
أحكام ال�ضرعية ال

مالمباحالمستحبالواجب المحرَّ المكروه

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

وال يعاقب 
تاركه.

ما يثاب فاعله 
ويعاقب تاركه.

ما ال يثاب 
فاعله، وال 

يعاقب تاركه.

ما ال يعاقب على 
فعله، ويثاب 

على تركه.

ما يثاب تاركه، 
ويعاقب فاعله.

مثاله:
الصالة

مثاله:
السواك

مثاله:
شرب

العصير

مثاله:
التثاؤب في 

الصالة

مثاله:
عقوق

الوالدين

الوحدة الأولــىالوحدة الأولــى

12345

أوجه االختالفأوجه الشبهالحكم

الواجب

المستحب



الوحدة الثانيــــــةالوحدة الثانيــــــة

قال تعالى:

]الفرقان: ٤8[

المراَد بالطهارة وأقسامها.    1
2    أقساَم المياه وأحكامها.

حكَم استعمال آنية الذهب والفضة.   3
أنواَع النجاسة وأحكامها.    4

آداَب قضاء الحاجة.    5

الطهارة: تعريفها وأنواعها.   
1

مكانة الطهارة في اإلسالم.   
2

أقسام المياه.      
3

األصل في المياه الطهارُة.    
4

استعمال آنية الّذهب والفضة.         
5

الّنجاسة: تعريفها، أقسامها.    
6

قضاء الحاجة.    
7

االستنجاء واالستجمار.    
8

األصل في األشياء الطهارة.    
9

الطـهــارةالطـهــارة

1313  
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   بعد قراءتك لهذا التعريف يتبّين لك أن الطهارة قسمان، هما:

1- القسم األول:......................................................   
2- القسم الثاني:......................................................   

على  ــْت  ــَع وق ـ   1
نجاسة  ــي  ــس مــاَلب

هذه األفعال تشترك فغسلتها بالماء.
في اسٍم واحد، هو:

الصالة  أَرْدُت  ـ   2
فتوضأت.

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

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

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

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

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

الطهارةالطهارة

    مـا الطــهـــــــارة؟مـا الطــهـــــــارة؟
هي: رفع الحدث، وإزالة النجاسة.

مكانة الطـهارة في الإ�ضالممكانة الطـهارة في الإ�ضالم

الوحدة الثانيــــــةالوحدة الثانيــــــة

٤

1

3
2

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa



1515  

  الماء من أعظم الّنعم التي أنعم 
منه  ونستفيُد  علينا،  بها  اهلل 

فوائَد كثيرًة.
بالتعاون مع زمالئي َأذكُر أربعًا    

منها: 

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

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

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

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

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

  نـعـمـــة المــــــاء  نـعـمـــة المــــــاء

الميــــاهالميــــاه

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

................................................ 3................................................ 4

22الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 

ُ

رابط الدر�س الرقمي
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)2( املاء الّنِجس)1( املاء الَطهور

ف
عري

الت

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

مثل:
1- مياه البحار.

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

........................................-3

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

ارات. 1- مياه الَبيَّ
........................................-2
........................................-3

كم
والُغسل، احل الــوضــوء  فــي  استعماله  يشرع 

واألكل والّشرب.
ال يجــوز اســتعماله فــي الطهــارة، وال فــي 

غيرها كالّشرب، أو مع الطعام.

يح
وض

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

أما إذا تغّير بشيء طاهٍر كثير خرج عن مسمى املاء فصار ُيسّمى عصيرًا أو قهوًة أو 
غير ذلك؛ فإنه ال يصّح الوضوء منه.

اأقـ�ضـــام المـيــــاهاأقـ�ضـــام المـيــــاه

أ�سل في المياه الطهارة، ما لم تثبت نجا�ستها« »ال
قاعدة

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

هذا الماء أنه باٍق على أصله و هو الّطهورية.

الوحدة الثانيــــــةالوحدة الثانيــــــة
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ô qµa
 كان مهند في رحلة برية، وأراد أن يتوضأ، فوجد إناًء فيه 

ماء، فشّك؛ هل هذا املاء طهور أو جنس، فماذا يفعل؟ 
اإلجابتني  إحدى  اختر  السابقة؛  للقاعدة  فهمك  على  بناء 

فيما يأتي، مع بيان السبب:
    يتوضأ من هذا اإلناء، وال يلتفت إلى الشّك. 

    يريق الماء الذي في اإلناء، ويبحث عن ماء جديد. 

السبب:

ا�ضتعمال اآنية الذهب والف�ضةا�ضتعمال اآنية الذهب والف�ضة

من  ُصنع  ما  ذلك  من  وُيستثنى  طاهر،  إناٍء  كلِّ  استعماُل  ُيباح 
استعمالها،  وال  آنيِتِهما  اقتناء  يجوز  ال  فإنه  الفضة،  أو  الذهب 

وذلك عامٌّ في حق الذكور واإلناث.
ودليل ذلك: حديث حذيفة بن اليمان         أن النبي �  قال: 
ِصحافِهما،  في  تأكلوا  وال  والفضة،  الذهِب  آنية  في  تشربوا  »ال 

فإنها لهم في الدنيا، ولنا في اآلخرة«)1(.

)1( أخرجه البخاري رقم )5٤26(، ومسلم رقم )2067(.

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

22الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 
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ال ميكن تطهيرهاميكن تطهيرها

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

    اأقــ�ضــامـــهـا    اأقــ�ضــامـــهـا

ô qµa
ماذا تفهم من كلمة »جناسة«؟

  أقارن هذا التعريف بما توّصلُت إليه في مفهوم النجاسة.

النجاسة هي: أشياُء مستقذرٌة، أَمَر الشرُع باجتناِبها.

أحكام النجاسة أحكام النجاسة 

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

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

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

الوحدة الثانيــــــةالوحدة الثانيــــــة
رابط الدر�س الرقمي
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  إذا تأّملت في الجدول السابق وجدت ما يأتي:

النجاسة العينيةالنجاسة الُحكمية

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

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

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

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

   ُألّخُص ما فهمته فيما يأتي:
اأق�ضاُم النجا�ضة:

      .................................. ، ومثالها:..........................................................       
............................................................................................................

الفرق بين القسمين:

ومــن أمثلته: الثوب إذا أصابه البول، 
والّنعل إذا ديس بهــا الغائط، والماء 
إذا مات فيه حيوان وتغّيرت رائحته.

     .................................. ، ومثالها:..........................................................       
............................................................................................................

النجاسة الُحكمية

ومن أمثلته:
 البول، والغائط، والكلب، والميتة.

هناك 
أشياُء طاهرٌة ويقع عليها 

بعض النجاسات، فتصبح نجسة، 
ويسمى هذا القسم: 

وهناك 
أشياُء نجسٌة بذاتها اليمكن 

تطهيرها، ويسمى هذا القسم:

النجاسة العينية

22الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 
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درجـــات النجا�ضــــة درجـــات النجا�ضــــة 

1

إذا أصاب  الطعام  يْأكل  لم  الَّذي  الّرضيع  الصبي  بول  مثل: 
الثوَب ونحوه. 

وطريقة تطهيرها: أن يرشَّ عليها الماء حتى يغمَرها، وال 
يحتاج إلى َفْرٍك أو َعْصٍر.

ودليل ذلك: حديث عائشة          أن النبي �: »ُأتي بصبي صغير 
لم يأكل الطعام، فباَل على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه، ولم 

كر دون األنثى. يغسله«)2(.وهذا الحكم خاصٌّ ببول الرضيع الذَّ

2

)1( أخرجه مسلم رقم )279(.
)2( أخرجه البخاري رقم )222(.

وطريقة تطهيرها: بأن ُتغسل سبع مرات ُأوالهّن بالتراب.
»ُطهور  قال:   � النبي  أن   : هريرة  أبي  ذلك: حديث  ودليل 
ُأوالهّن  مرات،  يغسله سبع  أن  الكلب  فيه  َوَلَغ  إذا  أحِدكم  إناِء 

بالتراب«)1(، ومعنى َوَلَغ: شرب أو أدخل لسانه في الماء ونحوه وحرَّكه.

فة  النجاسة المخفَّ

مثل: نجاسة ما َوَلَغ فيه الكلب.      النجاسة المغّلظة 

الوحدة الثانيــــــةالوحدة الثانيــــــة
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ô qµa يت نجاسة الكلب مغّلظة ونجاسة بول الصبي مخّففة؟      لم سمِّ
..........................................................................................................      

طة3  النجاسة المتوسِّ

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

وتنظيف محلها بالماء أو غيره من وسائل التنظيف الحديثة.

22الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 
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تطهيراألرض المتنّجسة
إذا وقعت النجاسة على األرض

 فإن كان لها ِجْرٌم كالغائط 
ثم  اًل،  أوَّ ُيــزال  فإنه  مثاًل 
ُيصّب على موضعه الماء 
للنجاسة  اليبقى  حتى 
ــل الــتــراب  ــ ــر. ولـــو ُأزي أثـ

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

فإنه  مثاًل  كالبول  ِجـــْرٌم  لها  ليس  كــان  وإن 
ــصــّب عــلــى الــمــوضــع مـــاء حــتــى اليبقى  ُي

للنجاسة أثر.

ُيغسل بالماء، وُيفــرك وُيعصـــر 
حتى تزول النجاسة.

ــاء  ــ ــم ــ ال يـــطـــهـــر    
المتنجس إذا تّمت 

النجاسة  من  تنقيته 
لها  يبقى  ال  بحيث 
أثــر في الــمــاء،ال في 
طــعــٍم  فـــي  وال  لــــوٍن 
بوسائل،  ذلــك  ويــتــّم  رائــحــٍة،  فــي  وال 
يزول  حتى  إليه  كثير  ماء  إضافة  منها: 

أو  الـــنـــجـــاســـة،  ـــر  ـــ أث
التنقية  بوسائل  بتنقيته 

الحديثة.

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

النجاسة.

بــالــّدبــاغ.  الميتة  جلد  يطهر 

تطهير الماء المتنجس

 تطهير السجاد المتنجس

تطهير جلد الميتة

 تطهير الثوب المتنّجس

13

4

2

5

أ�ضياء المتنج�ضة أ�ضياء المتنج�ضة    طـرق تطهيـر ال     طـرق تطهيـر ال

الوحدة الثانيــــــةالوحدة الثانيــــــة
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أن  وأردت  الفنادق  أحد  وسكنتم  الطائف،  إلى  أهلك  مع  سافرت   
تصلي في الغرفة، فقالت لك أختك: كيف تصلي على فرش الغرفة 
وأنت ال تعلم هل هي طاهرة أو ال؟ بناًءا على فهمك للقاعدة السابقة، 

ماذا يكون موقفك؟ وملاذا؟

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

)1( أخرجه مسلم رقم )360(.

    خفــاء مو�ضــع النجا�ضــة     خفــاء مو�ضــع النجا�ضــة 

في  ُأصلي  ُسئل:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ذلك:  على  والدليل  طاهران،  وروثه  المأكول  الحيوان  بول 
مرابِض الغنِم؟ قال: »نعم« )1(.

كيف نستدل بهذا الحديث على طهارة بول الحيوان المأكول وروثه؟

  بوُل الحيوان الماأكول وروُثه  بوُل الحيوان الماأكول وروُثه

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

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

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

أعالها غسل ذلك، وإال غسلها كلها.

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

يحصل له يقنٌي بغسل النجاسة.
 أ

أ�سياء الطهارة« أ�سل في ال قاعدة   »ال
األصل في األشياء كاألرض واملالبس واملفروشات ونحوها أنها باقية على 
طهارتها، فال ينبغي للمسلم أن يكثر من الشك أو الوسوسة في الطاهرات، 
حتى لو داستها األقدام، ومشى عليها الصغار، ما لم ُتعلم جناستها، وال يشرع 

السؤال عنها ألننا لم نؤمر به.

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

22الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 
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)1( رواه ابن ماجه رقم )335(.
)2( أخرجه البخاري رقم )1٤2(، ومسلم  رقم )375(.

)3( رواه أبوداود رقم )30(.
)٤( أخرجه أحمد رقم )9059(، وابن ماجه رقم )3٤8(.

أقرأ النصوص اآلتية ثم أبّين اآلداب المستنبطة منها:

عن جابر  قال:»خرجنا مع رسول اهلل � في سفر، وكان رسوُل اهلل � ال يأتي الَبراز  1
 - يعني: موضع قضاء الحاجة - حتى يغيب فال ُيرى« )1(.

   أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة:

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

2  عن أنس  قال: »كان رسوُل اهلل �  إذا دخل الخالَء -يعني: أراد دخول الخالء- قال:  
اللهم إني أعوذ بك من الُخْبث والخبائث«)2(. 

وعن عائشة        قالت: »كان رسول اهلل � إذا خرج من الخالء قال: ُغْفَراَنَك«)3(.  

   أستفيد من هذين الحديثين أن من آداب قضاء الحاجة:

           أ -.............................................................................................................

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

أحكام قضاء الحاجةأحكام قضاء الحاجة

     ما ي�ضتحب عند ق�ضـاء الحاجـة     ما ي�ضتحب عند ق�ضـاء الحاجـة

   ما يجب عند ق�ضاء الحاجة   ما يجب عند ق�ضاء الحاجة
عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل �: »اسَتْنِزُهوا ِمن الَبْوِل، فإن أكثَر عذاِب القبِر   1

ِمْنه«)٤(.
الثوب، أو  النجاسة أن تصيب  التحرز من  التنّزه وهو  في هذا الحديث دليل على: وجوب   

البدن، وأنه يجب غسلها. 

الوحدة الثانيــــــةالوحدة الثانيــــــة
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)1( أخرجه الترمذي رقم )279٤(، وأبو داود رقم )٤017(.
)2( أخرجه  البخاري رقم )39٤(، ومسلم  رقم )26٤(، وهذا لفظه. 

)3( أخرجه مسلم رقم )269(. 
)٤( أخرجه البخاري رقم )239(، ومسلم رقم )282(.

)5( أخرجه البخاري رقم )15٤(، ومسلم رقم )267(، وهذا لفظه. 
)6( أخرجه مسلم رقم )370(، وأبوداود رقم )16(، والترمذي رقم )90(، وقال حديث حسن صحيح.

  قال: قال رسول اهلل �: »إذا أتيتم الغائَط فال تستقبلوا القبلَة  عن أبي أيوَب األنصاريِّ  1
وال تستدبروها ببول وال غائط« )2(. 

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

عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل �: »اتقوا الالِعَنْين«، قيل: وما الالعناِن  2
  يارسول اهلل؟ قال: »الذي يتبّول في طريق الناس، أو ظّلهم« )3(. 

   أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة:
............................................................................................................             

3  عن أبي هريرة  قال: »نهى النبي � أن يبال في الماء الراكد« )٤(.
   أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة:

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

   ما يحرم عند ق�ضاء الحاجة   ما يحرم عند ق�ضاء الحاجة

عن أبي قتادة  قال: قال رسول اهلل  �: »ال ُيمِسَكنَّ أحُدكم ذَكَرُه بيمينه وهو يبول، وال   1
يتمّسْح من الخالء بيمينه« )5(.

     أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة:
  )أ(....................................................)ب(.....................................................

   ما يكره عند ق�ضاء الحاجة   ما يكره عند ق�ضاء الحاجة

عن ابن عمر        »أن رجاًل مّر على النبي � وهو يبول، فسّلم عليه، فلم يرّد عليه« )6(.  2
   أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة:

                  اجتناب ذكر اهلل تعالى عند قضاء الحاجة.

عن معاويَة بن َحْيدَة  قال: قال رسول اهلل �:  »احفظ عورَتك«)1(.   2
      أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة:

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

22الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 
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االستنجاء: إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء. 
االستجمار: إزالة أثر الخارج من السبيلين بغير الماء، كاألحجار والمناديل.

ُشرع االستنجاء واالستجمار لِحَكٍم متعددة، بالتعاون مع زمالئي أكتُب ثالثًا منها:

من خالل التعريفين يكون الفرق بين االستنجاء واالستجمار هو:................................
.......................................................................................................................

أحكامأحكام االستنجاء واالستجمار االستنجاء واالستجمار

                 �ضروط ما ُي�ضتجمر به �ضروط ما ُي�ضتجمر به

     تـعـريفـــهما     تـعـريفـــهما

     الحكمــة من م�ضروعيتهما      الحكمــة من م�ضروعيتهما 

1 ـ ..............................

2 ـ ..............................

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

11

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

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

3.......................................................................................................

االستجمار 22 يجوز  فال  طاهًرا.  يكون  أن 
بالنجس، مثل:

1 ـ ..............................

2 ـ ..............................

الوحدة الثانيــــــةالوحدة الثانيــــــة
رابط الدر�س الرقمي
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االستنجاء أفضل من االستجمار؛ ألنه أكمل تنظيفًا.
 ويجوز االكتفاء باالستجمار وحده بشرطين هما:

  بعد معرفتي لشروط ما ُيستجمر به، أكتب أمثلة على ما يصحُّ االستجمار به.  

                الكتفــاء بال�ضتجمــار  الكتفــاء بال�ضتجمــار

تنظيف  يحصل  حتى  فصاعدًا،  مسحات  بثالث  االستجمار  يكون  أن   
القبل أو الدبر من أثر النجاسة.

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

1

2

1 ـ أكياس البالستيك.
2 ـ ............................

3344 يجوز  فال  للمحل.  منّظفًا  يكون  أن 
االستجمار بما ال ينّظف جيدًا، مثل: 

أالَّ يكوَن َعْظًما وال روًثا. 

ألن العظم طعام الجن، 
والّروث طعام دواّبهم. 

1 ـ  الطعام.
2 ـ ..............................

أاليكون شيئًا ُمْحَتَرمًا. مثل: 55

 ................... ................... ................... 4 3 2 المناديل 1

22الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 



2828  

رة
ـها

طــ
 ال

ياه
الم

ام 
قس

أ

هور
ط

س
نج

سة
جا

الن

ها 
جات

در

ظة
مغل

 
ب«

كل
غ ال

ولو
«

طة
وس

مت
ي«

آلدم
ل ا

»بو

ّففة
مخ

ي«
صب

ل ال
»بو

 

ها 
سام

أق

مية
حك

ال

نية
لعي

ا

جة
حا

ء ال
ضا

ب ق
آدا

ب 
تح

يس
الء.

لخ
ي ا

س ف
النا

ن 
د ع

لبع
 ـ  ا

1
ول 

خــ
لــد

د ا
عــنــ

رد 
ــوا

الـــ
اء 

دعـــ
 الـــ

ول
 قـــ

2 ـ 
ج.

خرو
وال

ل.
لبو

ن ا
ه م

تنّز
  ال

1 ـ
رة.

عو
ر ال

ست
 ـ  

2

جة 
حا

ء ال
ضا

د ق
 عن

رها
دبا

ست
أو ا

لة 
لقب

ل ا
قبا

ست
ـ   ا

1
ن.

نيا
ر الب

 غي
في

مة.
لعا

م ا
كنه

وأما
س 

النا
رق 

ي ط
جة ف

حا
ء ال

ضا
 ـ  ق

2
د.

راك
ء ال

لما
ي ا

ل ف
لبو

 ـ  ا
3

اء 
قض

اء 
ثــنــ

ى أ
من

 الي
يــد

بــالــ
كــر 

لــذ
س ا

 مــ
1 ـ 

جة.
حا

ال
ى.

من
 الي

يد
 بال

مار
تج

الس
أو ا

اء 
نج

ست
 اال

2ـ  
اء 

قض
ــد 

عــن
هلل 

ر ا
ذكــ

ا بــ
ــمــ

ســّي
وال

الم 
كــ

 الــ
3 ـ

جة.
حا

ال

اء 
نج

ست
 اال

كام
أح

مار
تج

الس
وا

ن 
 م

رج
خـــا

الـــ
ـــر 

 أث
ــــة

إزال
ء: 

جا
ستن

اال
اء.

الم
ن ب

يلي
سب

ال

ن 
يلي

سب
ن ال

ج م
خار

ثر ال
لة أ

 إزا
ار:

جم
ست

اال
ل.

ادي
من

 وال
جار

ألح
 كا

اء 
الم

ير 
بغ

 به
مر

تج
ُيس

ما 
ط 

رو
ش

حًا.
مبا

ون 
يك

أن 
 ـ  

1
راً.

طاه
ون 

يك
أن 

 ـ  
2

فًا.
ِّ نظ

ن م
كو

ن ي
ـ  أ

 3
ثًا.

 رو
وال

مًا 
عظ

ون 
يك

أال 
٤ ـ  

رم.
حت

ء م
شي

ن ب
كو

ال ي
ـ  أ

 5

مار
تج

الس
ء با

تفا
الك

ا
ن:

رطي
بش

وز 
يج

دة.
لعا

ع ا
وض

ج م
خار

ى ال
عّد

 يت
َّ  أال

1 ـ 
ٍث 

ــال
بــث

ار 
ــمــ

ــج
ســت

اال
ون 

كــ
 يــ

أن
ـ  

 2
داً.

صاع
ف

ب
يج

رم
يح كره

ي

سة
جا

 الن
زالة

، وإ
ث

حد
ع ال

 رف
هي



2929  

سس22 صنِّف الكلمات التالية - في جدول - تصنيفًا مناسبًا. 

هور واذكر حكمه، والماء النجس واذكر حكمه.   ف الماء الطَّ سس33 عرِّ

 

سس44 ما حكم األكل بملعقة من ذهب؟ مع ذكر الدليل.

سس55 بيِّن ما تفعله في الحاالت التالية:

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

ج- أردت أن تصلِّي فوجدت دمًا على ثوبك.  
سس66 كيف يتم تطهير جلود الميتة؟

سس77 بيِّن الحكمة مما يأتي:

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

ـر  ر لونه / األنهار/ الّسيول / ماٌء مات فيه حيوان وتغيَّ )البحار / ماٌء خالطه بول فغيَّ
ريحه / اآلبار(.

د أقسام الطهارة. سس11 عدِّ

22

الحكمالتعريفالماء

الّطهور

النِجس
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الوحدة الثالثـــــةالوحدة الثالثـــــة

 عن عقبة بن عامر  قال: قال 
رسول اهلل �: »من تو�س�أ ف�أح�سن 

الو�سوء، خرجت خط�ي�ه من 
ج�سده، حتى تخرج من تحت 

اأظف�ره«.
أخرجه مسلم رقم )2٤5(. 

حكم الوضوء ودليله.    
1

فضائله.  2
صفته.    3

شروطه.  4
فروضه.     5

سننه.    6
نواقضه.  7

من أحكام الوضوء.  8
األحواَل التي يجب فيها الوضوء، ويستحب.  1

فضائَل الوضوء.  2
صفَة الوضوء.  3

شروَط الوضوء وفروَضه وسنَنه.  4
نواقَض الوضوء.  5

الوضــــــــوالوضــــــــو  ءء
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ي�صتحب الو�صوء 
يف اأحوال منه�:

قــال  قــال:    ثـوبـــــان  عــن 
�: »اليحافُظ على  اهلل  رسول 

الوضوِء إال مؤمٌن« )1(.
عن البراء بن عـــازب       قال: 
أتيت  »إذا   :� اهلل  رسول  قال 
ــَك فــتــوضــأ وضــــوَءك  ــَع مــضــَج

للصالة« )2(. 

  قنفذ  بــن  المهاجر  عــن 
قال: قال رسول اهلل �: »إني 
على  إال  اهلل  أذكــر  أن  كرهُت 

طهر « )3(.

المداومة على 
الوضوء في كل 

حال.

1

2

3

بالتعاون مع معلمي وزمالئي: أمأُل الفراغات السابقة بما يناسبها.
)1( أخرجه أحمد )22٤33( وابن ماجه رقم )277(، وقال املنذري في الترغيب )311(: إسناده صحيح، واخرجه ابن حبان رقم 

)103٤(، واحلاكم رقم )٤٤9(.                       
)2( أخرجه البخاري رقم )2٤7(.                          )3( رواه ابن خزمية رقم )206(.

ô qµaملاذا نتوضأ؟

يجب الو�صوء 
لثالث عب�دات

الطواف
2

3

م�س 
امل�صحف

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

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

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

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

1

الوحدة الثالثــــــةالوحدة الثالثــــــة

الوضــــــــوالوضــــــــو  ءء

ال�صالة
1

َ

َ

رابط الدر�س الرقمي
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بالتعاون مع جمموعتي اأقوم مِبْلء الفراغات التالية:

ف�ضــائل الو�ضــــوءف�ضــائل الو�ضــــوء

)1( سورة البقرة: اآلية 222.
)2( أخرجه مسلم رقم )251(.

)3( أخرجه مسلم رقم )2٤5(.
)٤( أخرجه مسلم  رقم )250(.

الف�سل امل�ستنبطالن�س 

)1(
قال تعالى:﴿                                    ﴾.

اخلطايا  به  اهلل  ميحو  ما  على  َأُدلُّكم  �:»أال  قال 
ويــرفــُع الــدرجــاِت؟« قــالــوا: بلى يــا رســـوَل اهلل، 
الـُخطا  املكاِرِه، وكثرُة  الوضوِء على  قال: »إسباُغ 
الصالِة«)2(. بعَد  الصالِة  وانتظاُر  املساجِد،  إلى 

يوم  المؤمن  درجــات  بالوضوِء  اهلل  يرفع 
القيامة.

قال �:»من توضَأ فأحسَن الوضوَء، خرجت خطاياُه 
أظفاِره«)3(. من جسده، حتى تخرج من تحِت 

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

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

ô qµa :ما الفرق بين قولنا: يجب الوضوء عند مّس المصحف، وقولنا
ُيستحبُّ الوضوء عند قراءة القرآن؟

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

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

33الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 

ُ

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

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



)1(  سورة املائدة: آية  6.     )2( أخرجه مسلم رقم )23٤(  ونّصه: »ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن ال إله إال اهلل     3434
وأن محمداً عبداهلل ورسوله؛ إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء«.

�ضـــفـة الو�ضـــــوء�ضـــفـة الو�ضـــــوء

13

456

789

اأبــلــل يــدي بــ�ملــ�ء ثــم اأم�صح بهم� راأ�ــصــي، 
اإىل  اأ�صل  الراأ�س حتى  اأبتدئ من مقدم 
قف�ه، ثم اأعيدهم� اإىل مقدم الراأ�س مرة 

اأخرى، اأفعل ذلك مرة واحدة.

يَّ ثالث مرات. اأقول: »ِب��ْصِم اهلل«.  اأغ�صل َكفَّ
اليمنى؛  بيدي  واأ�صتن�صق  اأمت�صم�س 
بــغــرفــة واحـــــــدة، ثـــم اأ�ــصــتــنــر بــيــدي 

الي�صرى، اأكرر ذلك ثالث مرات.

الراأ�س  �صعر  من�بت  من  وجهي  اأغ�صل 
ــواًل،  اإىل مـــ� انـــحـــدر مـــن الــلــحــيــن طــ
ومن االأذن اإىل االأذن عر�ص�ً، اأكرر ذلك 

ثالث مرات.

اأغ�صل يدي اليمنى من اأطراف االأ�ص�بع 
اأغ�صل يدي  اإىل املرفق ثالث مرات، ثم 
الي�صرى من اأطراف االأ�ص�بع اإىل املرفق 

ثالث مرات.

بــ�إ�ــصــبــعــي  بــ�طــنــهــمــ�   ، اأذينَّ ــح  ــصـ ــ�ـ اأمـ
ال�صب�بتن، وظ�هرهم� ب�إبه�مّي، اأفعل 

ذلك مرة واحدة.

الكعبن  اإىل  الــيــمــنــى  رجــلــي  اأغــ�ــصــل 
ثالث مرات، ثم اأغ�صل رجلي الي�صرى 

اإىل الكعبن ثالث مرات.

اأقول بعد انته�ء الو�صوء:

 اأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل، واأن 
حممداً عبد اهلل ور�صوله)2(.

2

{ق�ل تع�ىل:

الوحدة الثالثــــــةالوحدة الثالثــــــة

.)1(﴾
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ر أن ر أنتذكَّ تذكَّ

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

�سروط الو�سوء

هذا  و���س��وء  ي�سح  ه��ل 
هذا الرجل؟ مل�ذا؟

النية

طه�رة امل�ء

اإزالة م� مينع 
و�سوَل امل�ِء اإىل 

الب�سرِة

1
2

3

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

التنّظف فليس بوضوء.

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

للبشرة لم يصح الوضوء.

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

الحاجة.

33الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 

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

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

يهدف البرنامج الوطني لترشيد استهالك المياه »قطرة« إلى 
خفض استهالك الماء بمعدل 24٪ بحلول عام 2022

كان النبي � 
- وهو ِمْلُء  يتوضأ بالُمدِّ

ي اإلنسان المعتدل إذا  كفَّ
مألهما ومد يده بهما.
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أو  منها  واحدًا  ترك  فمن  بها،  إال  الوضوء  يصّح  ال  التي  األمور  الوضوء هي:  فروض 
بعضه بغير عذر، لم يصح وضوؤه.

أستخرُج من خالل فهمي لصفة الوضوء بقية السنن التي لم تذكر.

فــرو�س الو�ضـــــوءفــرو�س الو�ضـــــوء

�ضــــنن الو�ضـــــوء�ضــــنن الو�ضـــــوء

�سنن الو�سوء  1

234

5
تخليل ما بني 

ــع الــيــديــن  ــاب أص
والرجلني

التسّوك

فرو�س الو�سوء 
�ستة، هي:

غسل الوجه، 
ومنه املضمضة 

واالستنشاق

مسح جميع
الرأس، ومنه

األذنان

غسل الرجلني
مع الكعبني

الترتيب بني 
األعضاء املذكورة

1

2
34

5

6

غسل اليدين مع 
املرفقني

املواالة،
 فال يفصل بني

األعضاء فصاًل 
طوياَلً

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

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

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

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

الوحدة الثالثــــــةالوحدة الثالثــــــة
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نواق�س 
الو�سوء ــن  كــــــل خــــــــــارج م

البول  مثل:  السبيلني، 
والغائط والريح.

من  باليد  الفرج  مّس   
غير حائل.

وما  املستغرق  النوم 
ــهــه كــاإلغــمــاء  شــاب

أما  الكامل،  والتخدير 
يسير النوم )النعاس( 

فـــــــال يـــنـــقـــض 
الوضوء.

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

حلمها.

1

23

4

من اأحك�م الُو�سوء

من صلى بغير وضوء ناسيًا وجب عليه إعادة الصالة.

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

الذي بني األذن والعارض في غسل الوجه.

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

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

1

2

3

4

نواقــ�س الو�ضـــــوءنواقــ�س الو�ضـــــوء

اأحـــكام الو�ضـــــوءاأحـــكام الو�ضـــــوء
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ô qµa

تــــوضــــأ 
محمد، ثم صلى الظهر، ثم 

بقي على ُوضوئه إلى صالة العصر، 
أو  أحدث  الصالة شّك: هل   أراد  فلما 

ال؟ فهل يجب عليه الوضوء في هذه 
احلالة؟ وملاذا؟

1

 من خالل فهمك للقاعدة السابقة بين الحكم في الحالتين التاليتين: 

ــأ  ــ ــوض ــ ت
فهد، ثم صلى الظهر، ثم 

فلما  فقضى حاجته،  احلمام  دخل 
أراد أن يصلي العصر شّك: هل توضأ 
أو ال؟ فهل يجب عليه الوضوء في 

هذه احلالة؟ وملاذا؟

2

الوحدة الثالثــــــةالوحدة الثالثــــــة

من تيقن الطهارَة وشك في احلدث، أو تيقن احلدَث وشك 
في الطهارة؛ فهو على ما تيقن منهما.
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سس11 مّيز من ينتقض وضوؤه ممن ال ينتقض في الحاالت التالية، مع بيان السبب:

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

شخص شرب لنب ناقة، ومرقة بها حلم إبل. ج- 
شخص أجرى عملية جراحية فخّدر تخديراً كاماًل. د- 

شخص أصيب بجرح فخرج منه الدم. هـ- 
شخص سقط فأغمي عليه ساعة ثم أفاق. و- 

سس22 ماذا تفعل في الحاالت التالية مع بيان السبب؟

توضأت وصليت ثم رأيت جزءاً من رجلك لم يصبه املاء.   أ- 
توضأت بجانب زميلك فلما انتهى من وضوئه رأيت مرفقه لم يصبه املاء.   ب- 

صليت ناسيًا أنك محدث، ثم تذكرت بعد أسبوع أن صالتك تلك بغير وضوء.   ج- 
غسلت وجهك ويديك للنظافة ثم نويت أن تكمل بقية األعضاء بنية الوضوء.   د- 

توضأت وملا بقي غسل القدمني رأيت مرفقك لم يصبه املاء.   هـ- 

سس33 رأى رسول اهلل � أصحابه يتوضؤون فرأى بعضهم تلوح أعقابهم لم يمّسها الماء، 

فقال �: »ويل لألعقاب من النار«)1(.
تأّمل الحديث، وأجب عما يلي:  

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

ج - أفاد الحديث فائدة تتعّلق بالّنصح إلخوانك المسلمين، فما هي؟  

)1( أخرجه البخاري رقم )60(، ومسلم رقم )2٤0(.

سس44 ما الفضل الحاصل لمن قال الذكر الوارد بعد الوضوء؟

سس55 اكتشف الخطأ في الجمل التالية، ثم صححه:

      أ - يستحب مسح الرأس ثالث مرات.
   ب - ُيستحب غسل الكفين عند غسل اليدين إلى المرفقين.

  ج - يجب الوضوء عند قراءة القرآن.

الوحدة الثالثــــــةالوحدة الثالثــــــة
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الوحدة الرابعــــةالوحدة الرابعــــة

الّسواكالّسواك

حكَم السواك و فوائَده.   1
الحاالِت التي ينبغي أن أحرص فيها على الّسواك.  2

األشياَء التي يمكن أن تنوب عن الّسواك عند فقده.   3

  تعريف السواك. 
1

حكمه، مع الدليل.  
2

  فوائده.      
3

  الحاالت التي يتأّكد فيها.
4

  العمل عند فقده.                       
5

  استخدام الفرشاة والمطهرات 
6

الحديثة.

�ضجرة الأراك

رواه أحمد ٤7/6،  والنسائي 101/1،   وذكره البخاري معلقًا بصيغة 
الجزم في كتاب: الصيام، باب: سواك الرطب واليابس للصائم، 216/1. 

وصححه ابن خزيمة: 70/1، والنووي في المجموع: 267/1. 

عن عائشة  قالت: قـــال 
رسول اهلل �:

»ال�ّسواك مطهرٌة للفم، 
مر�س�ٌة للرّب«.
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السواك 
مشروع للرجل 

واملرأة، والصغير 
والكبير، والصائم 

واملفطر.

  ما اسم الشجرة التي في الصورة؟

  وفي أي شيء ُتستعمل؟

استعمال عود أراك، أو ما يقوم مقامه في تنظيف األسنان، 
والّلَثة، والّلسان.

� وحث عليه في أحاديث  النبي  به  أمر  ٌة مؤكدٌة،  ُسنَّ السواك   
كثيرة ؛ منها:

عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل �: »لوال أن أشّق على أمتي 
ألمرتهم بالّسواك مع كل صالة« )1(.

عن أنس  قال: قال رسول اهلل �: »أكثرت عليكم في الّسواك« )2(.

عن عائشة   قالت: قال رسول اهلل  �: »الّسواك مطهرٌة للفم، مرضاٌة للرّب«)3(.

)1( أخرجه البخاري رقم )887(، ومسلم رقم )252(. 
)2( أخرجه البخاري رقم )888(.

)3( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

     فـوائـد ال�ّضـــواك     فـوائـد ال�ّضـــواك

     تـعـريفـــــــه     تـعـريفـــــــه

     حـكــمـــــــــه     حـكــمـــــــــه

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

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

الّسواكالّسواك

إذا 
كبَّر اإلمام فال 

ينبغي للمأموم أن يتأخر 
عن التكبير  ألجل أن 

يتسّوك.

 فمن فوائد السواك:

1 ــ ...............................     2 ــ ..................................  3 ــ  يكثر الحسنات.

الوحدة الرابعــــــةالوحدة الرابعــــــة
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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السنة أن ُيبدأ باالستياك 
من جانب الفم األمين.

  أتعاوُن مع زمالئي في استخراج هذه الحاالت 
من األدلة التالية:

قال حذيفة بن اليمان         : 
»كان النبي � إذا قام من الليل 

َيُشوُص فاُه بالّسواك«)1(.

: »أن النبيَّ � كان  عن عائشة 
إذا دخَل بيَته بدأ بالّسواك«)2(.

على  ــقَّ  ــ أش أن  �:»لـــــوال  قــــال 
كل  عنَد  بالّسواِك  ألمرُتهم  أمتي 

ُوضوء«)3(.

على  أشـــقَّ  أن  �:»لــــوال  ــال  ــ ق
كلِّ  مع  بالّسواِك  ألمرتهم  أمتي 

صالٍة«)٤(.

الحالت التي يتاأّكد فيها ال�ّضواكالحالت التي يتاأّكد فيها ال�ّضواك

ْوُص: دلُك األسناِن وتنظيفها بالسواك. )1( أخرجه البخاري رقم )2٤5(، ومسلم رقم )255(، والشَّ
)2( أخرجه مسلم رقم )253(.

)3( ذكــره البخـاري معلقًا رقم )1933(.
)٤( تقدم تخريجه.
)5( تقدم تخريجه.

44الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 

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

............................................ 4 ............................................ 3

مطهرٌة  ــواُك  ــسـ �:»الـ ــال  قـ
للفم« )5(.

ر رائحة الفم. عند تغيُّ 5
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وتطييَبه،  الفم  تنظيَف  الّسواِك  من  المقصوُد  كان  لّما 
فإن كلَّ ما يحّقق هذا المقصَد له حكم الّسواك. وُفرشاة 
الفم  تنظيِف  في  ُتسهم  الحديثُة  والمعاجيُن  األسنان 
المشروعية،  الّسواك في  لها حكَم  فإن  وتطييِبه، ولذلك 
ته،  إال أنها ال تغني عنه، ألن الّسواك من هدي النبي � وسنَّ
كما يمكن اصطحاب المسواك في كل حين، وبخاصة عند 
أداء الصالة بخالف غيره، كما أن فيه موادَّ طبيعية منّظفة 

ومطّهرة ال توجد في غيره.

الّسواك َخْصلة من 
ِخصال الفطرة.

العمـل عند فقـد ال�ضواكالعمـل عند فقـد ال�ضواك
ال ينبغي 

للمسلم أن ُيلقي 
بالشعيرات الساقطة من 

املسواك في املسجد.

ا�ضتخدام الُفر�ضاة والَمَعاجين الحديثة ا�ضتخدام الُفر�ضاة والَمَعاجين الحديثة 

أقطُع اجلزء 
املستخدم من املسواك 

يوميًا لكي يبقى مفعوله 
مستمّرا.

 فقد السواك له حالتان:

ففي  به،  يتسّوك  ما  أفضل  هو  الذي  األراك(،  يفقد )عود  أن 
هذه الحالة يستعمل ما يقوم مقامه من أعواد األشجار، على أن 
ي الفم وال يجرحه وال يضّره، مثل: عود الزيتون،  نًا ُينقِّ يكون ليِّ

وكذلك فرشاة األسنان.

أن يفقد ما يقوم مقام عود األراك، وفي هذه الحالة ال 
بأس من تنظيف األسنان بكل ما يحّقق المقصود أو 

بعضه، كالمنديل أو اإلصبع مع الماء.

1

2

الوحدة الرابعــــــةالوحدة الرابعــــــة

ً
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قال �: »أكثرت عليكم في الّسواك«. سس11  

  من خالل دراستك لهذا الحديث أجب عّما يلي:
     أ -  ما الحكم الذي يستفاد من هذا الحديث؟

            ب -  ما وجه الداللة منه على ما تذكر؟

سس22 »المسواك هو عود األراك الذي ُيؤخذ من شجرة األراك، ومن تسّوك بغيره فقد 

خالف السنة«.
- من خالل ما درسته في موضوع الّسواك، ناقش العبارة السابقة.        

سس33 صّحح الُجمل التالية:

           أ - ُيشرع الّسواك للصائم صباحًا فقط.
          ب - الّسّنة أن تبدأ باالستياك من جانب الفم األيسر.

          ج - الّسواك خاصٌّ بالرجال والنساء دون األطفال.

الوحدة الرابعــــــةالوحدة الرابعــــــة
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المسح على الحوائلالمسح على الحوائل

الوحدة اخلام�ضــــةالوحدة اخلام�ضــــة

والنسائي:   )61(  158/1 والترمذي    ،239/٤ أحمد  رواه 
83/1 وهذا لفظه. 

المسُح على الخّفين والجوربين.  1
المسُح على الجبيرة والعصابة   2

والّلصوق.

الفرُق بين المسح على الجبيرة   3
ونحوها والمسح على الخّفين.

أهمَّ أحكام المسح على الخفين مع الدليل.  1
أحكاَم المسح على الجبيرة ونحوها.  2

الفرَق بين المسح على الجبيرة والخّفين.  3
صوراً من سماحة اإلسالم وُيْسره.  4

عن صفوان بن عّسال  قال: 
»ك�ن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�أمرن� اإذا كن� 

م�س�فرين، اأن نم�سح على اأخف�فن� ول 
ننزعه� ثالثة اأي�م، من غ�ئط وبوٍل 

ونوم؛ اإل من جن�بة«
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د االسم املناسب: اخلّف،   اجلوربأمام كل تعريف مما يلي ُأحدِّ

َأذكُر تسميًة أخرى للخّف في ِبيَئتي.               َأذكُر تسميًة أخرى للجورب في ِبيَئتي.
..................................................................................................

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

عليهما )1(.

)1( أخرجه البخاري رقم )206(، ومسلم رقم )27٤(.

المراد بالخّفين والجوربينالمراد بالخّفين والجوربين

   حـكــم الم�ضـــح عليــهما   حـكــم الم�ضـــح عليــهما

المسح على الخفين والجوربينالمسح على الخفين والجوربين

1 ما ُيلبس على القدمني من الّصوف أو القطن ونحوهما.  

ما ُيلبس على القدمني من اجللد ونحوه.  2

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

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

ماذا ترى في الصورة؟

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

الوحدة اخلام�ضــــــةالوحدة اخلام�ضــــــة
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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الدليلنهايتهبداية حسابهابالساعاتمدة املسح باأليام

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

َحَدٍث

بعد مضي يوم وليلة، 
ــن عــلــى  ــكـ ــم يـ ــ ــال ــ م
في  فيستمر  طــهــارة 
حتى  عليهما  املسح 

ينتقض وضوءه.

 : عـــــلـــــي  قــــــــــال 
»َجــَعــَل رســول اهلل  �  
ولياليهّن  ــام  أيـ ــَة  ــالث ث
وليلًة  ويومًا  للمسافر، 

للمقيم«)1(. للمسافر
ثالثة أيام 

بلياليهن
................

من أول مسح بعد 
َحَدٍث

بعد مضي ثالثة 
أيام ولياليهّن

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

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

أتعّرُف بداية مّدة املسح ونهايتها، وأكمُل الفراغات مبا يناسبها:

    مـّدة الم�ضـــح    مـّدة الم�ضـــح

أن يكون املسح �سروط امل�سح عليهم�
في الوضوء دون 

الُغْسل.

أن يلبسهما بعد 
كمال الطهارة.

أن يسترا 
الّرجلني مع 

الكعبني.
أن يكونا 
طاهرين.

أن يكون 
املسح في املدة 

احملددة.

1

234

5

)1(  أخرجه مسلم رقم )267(.

55الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 

أغّيُر 
جواربي وأنّظُفها 

باستمرار، حتى ال تتغّير 
رائحتها فأوذي إخواني 

وزمالئي.  ال يصح املسح على 
جورب دون الكعبني

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

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

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

أسفل  لكان  بالرأي  الدين  :»لو كان  قال علي  اجلوربني،  أسفل  وال ميسح 
اخلّف أولى باملسح من أعاله، وقد رأيت رسول اهلل � ميسح على ظاهر خّفيه«)1(.

ô qµa

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

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

ثم  ظهرًا،  الثانية  الساعَة  رجليه  فغسل  مقيم،  وهو  محمد،  توضأ 

    كيفية الم�ضـــح    كيفية الم�ضـــح

)1( أخرجه أبو داود  رقم )162(.

á∏«dh Ωƒj
í°ùŸG ájGóH

kÉMÉÑ°U 11 áYÉ°ùdG

í°ùŸG ájÉ¡f

¬°ùØf âbƒdG ‘ ó¨dG øe

لبس جوربيه، ثم أحدث،  فلما كانت الساعة الثالثة والربع عصرًا توضأ ومسح 
على جوربيه، فمتى تنتهي مدة املسح بالنسبة له؟ وملاذا؟

الوحدة اخلام�ضــــــةالوحدة اخلام�ضــــــة

نهاية املسح من 
الغد في الوقت 

نفسه

بداية املسح
الساعة 11 صباحًا
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مبطالت امل�سح

انتهاء مّدة 
املسح

1
2

حصول 
احَلَدِث األكبر

3

خلع اجلوربني 
أو أحِدهما 

إال حلاجة
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االثنني؛  يوم  صباحًا  العاشرة  الساعة  جوربيه  على  املسح  فهد  ابتدأ   1
فتوضأ ومسح على جوربيه وصّلى الضحى، ثم استمّر ميسح عليهما، 
حتى توضأ لصالة الظهر يوم الثالثاء الساعة الثانية عشرة، ثم مسح 
شرعًا  احملددة  املدة  جتاوز  أنه  تذّكر  وبعدها  العصر،  لصالة  عليهما 

للمسح.
أ- متى جتاوز فهد املدة احملددة للمسح؟  

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

ب - هل تصّح الصلوات التي صاّلها فهد بعد أن جتاوز املدة احملددة 
شرعًا؟ وملاذا؟

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

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

انتقض وضوؤه، وبعد  ثم  ثم لبس جوربيه على طهارة،  بدر،  توضأ   2
ساعة أمسك أخوه الصغير ياسر بأحد جوربيه فخلعه.

          � هل يجوز لبدر بعد ذلك أن يلبس جوربه وميسح عليه؟ وملاذا؟
.........................................................................................  
.........................................................................................  
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ماذا ترى في هذه الصور؟ 

أمام كل تعريف مما يلي ُأحّدد االسم املناسب:   اللَّصوق،  العصابة،  اجلبيرة

هذه احلوائل الثالثة توضع عند احلاجة إليها، ويجب املسح عليها في الوضوء - إذا كانت 
على أحد أعضاء الوضوء - وفي الُغسل مادام محتاجًا إلى بقائها، وسواء أكان لبسها على 

طهارة أم ال، ومتى زالت احلاجة إليها وجب خلعها وغسل العضو عند الطهارة.
ويشترط جلواز املسح على هذه احلوائل: أاّل تتجاوز موضع احلاجة.

حـكـم المـ�ضـح عليـهاحـكـم المـ�ضـح عليـها

صوق صوقالمسح على الجبائر والعصائب واللَّ المسح على الجبائر والعصائب واللَّ

ما ُيشّد على اجلرح أو الّرّض أو احلرق من قماش ونحوه للتداوي. 3..........................

ما ُيشّد على الكسور من جبس أو أعواد ونحوها. 2..........................

ما ُيلصق على اجلروح أو البثور للتداوي. 1..........................

الوحدة اخلام�ضــــــةالوحدة اخلام�ضــــــة

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

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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إذا أردت أن تتوضأ وعلى بعض أعضائك 
أحد احلوائل الثالثة، فإنك تغسل ما حوله، 
ومتسح على احلائل من جميع جوانبه، مع 
مالحظة أنه ال ُيحتاج إلى مسح ما زاد على 
محل الوضوء. فلو كان على رجل املتوضئ 
جبيرة جزء منها على الساق فإنه ال ميسح 
على ما زاد عن حّد الكعبني، وفي الغسل 
بقية  ويغسل  كلها،  اجلبيرة  على  ميسح 

البدن.

كيـفيـة الم�ضـح عليـهاكيـفيـة الم�ضـح عليـها

والعصائب  اجلبائر  على  الصحيحة  املسح  طريقة  تطبيق  في  أستاذي  مع  أشــارك 
واللصوق في الصف، أو من خالل مجّسم للقدم أو اليد عليها بعض احلوائل، وأكتب 

ما أحلظه.

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

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

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

55الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 

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

بالتعاون مع زميلي أو مجموعتي، وبالتأّمل فيما سبق: أستخرج الفرق بني املسح على    
اجلوربني واملسح على بقية احلوائل:

املسح على بقية احلوائلاملسح على اجلوربنيجهة املقارنة

احُلكم

املّدة

نوع احلدث الذي ميسح فيه

اشتراط الطهارة للبسها

كيفية املسح

املبطالت

أشارك في احلوار مع معلمي وزمالئي إلبداء بعض احِلَكم من مشروعية املسح على     
احلوائل في الطهارة، وأكتُب خالصة احلوار:

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

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

الفرق بين الم�ضح على الجوربين والم�ضح على بقية الحوائلالفرق بين الم�ضح على الجوربين والم�ضح على بقية الحوائل

الحكمة من الم�ضح على الحوائلالحكمة من الم�ضح على الحوائل

الوحدة اخلام�ضــــــةالوحدة اخلام�ضــــــة
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اذكر الحكمة من مشروعية المسح على الحوائل. سس11 

( أمام العبارة الخاطئة فيما  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) سس22  ضع عالمة )

يأتي، مع تصحيح الخطأ إن وجد:

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

سس33  اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

أ- مدة املسح على اجلوربني للمقيم هي:  

    خمس صلوات.        يوم وليلة.   حتى يخلع اجلوربني.

ب- مدة املسح على اجلبيرة هي:  

    ثالثة أيام بلياليها.         يوم وليلة.     حتى يستغني عنها.

الوحدة اخلام�ضــــــةالوحدة اخلام�ضــــــة
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التيــّمـمالتيــّمـم

الوحدة ال�ضاد�ضــــةالوحدة ال�ضاد�ضــــة

التيّمَم وحكَمه  والدليل على ذلك.    1
متى يشرع لي أن أتيّمم؟   2

الصفَة التي يجب أن أفعلها عند إرادة التيّمم.   3
شروَط التيمم وفروضه ومبطالته.    4

الحكَم إذا عجز اإلنسان عن الوضوء والتيّمم.   5

عن جابر بن عبداهلل  قال: قال 
رسول اهلل �:

»... وُجعلت لي الأر�س 
التيمم: تعريفه - حكمه - أدلُة م�سجدًا وطهورًا«.  1

مشروعّيته.

2  الحاالت التي ُيشرع فيها التيمم.
صفته.  3

4  شروطه - فروضه - مبطالته.
حكم فاقد الّطهورين.  5

رواه البخاري رقم )521(، ومسلم رقم )335(.

ُ
َ
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  مسح الوجه والكفين بالّصعيد الطاهر بقصد الطهارة.

 يجب التيمم بداًل من الوضوء والغسل عند فقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله.

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

)1(  سورة المائدة: آية 6.   
)2(  أخرجه البخاري رقم )335(، ومسلم رقم )521(.

         الحكـــــــم         الحكـــــــم

          الدليــــل          الدليــــل

التيــّمـمالتيــّمـم

ô qµa
ومن  تعالى،  اهلل  شرعها  التي  البدنية  العبادات  أعظم  الصالة 
الطهارة  المسلم  يستطيع  ال  قد  ولكن  بالماء،  الطهارة  شرطها 

بالماء في بعض الحاالت، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
................................................................................................

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

         تعريف التيّمـم         تعريف التيّمـم

قال تعالى:                 )1(. 
والتيمم من خصائص أمة محمد � ولم يكن معروًفا في األمم السابقة.

عن جابر بن عبداهلل  قال: قال رسول اهلل �: »ُأعطيت خمسًا لم ُيعطهّن أحٌد قبلي: ُنصرُت 
بالّرعب مسيرة شهر، وُجِعَلْت لي األرُض مسجدًا وطهورًا، فأّيما رجل من أمتي أدركته 

الصالة فليصّل...« )2(.
استخرج من الحديث العبارة الدالة على أن التيمم من خصائص أمة محمد �:

الوحدة ال�ضاد�ضــــــةالوحدة ال�ضاد�ضــــــة
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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1  عند عدم الماء، والعادم للماء هو الذي بحث عن الماء فلم يجده فيما حوله  من 
مساكن أو محطات وقود ونحوذلك.

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

الحكمة من م�ضروعّية التيّممالحكمة من م�ضروعّية التيّمم

  الحالت التي ي�ضرع فيها التيمم  الحالت التي ي�ضرع فيها التيمم

التيّمم. مشروعّية  من  الِحكم  بعض  ُأبدي  زمالئي:  مع   بالتعاون 

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

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

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

)1( سورة البقرة: آية 185.  
)2( سورة احلج: آية 78.

 بالتعاون مع زمالئك: اذكر حالتين من حاالت العجز عن استخدام الماء:

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

......................................................................... 2
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قال تعالى: 

قال تعالى: 

)1(.

)2(.
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ودليل ذلك: حديث عمار بن ياسر  في صفة التيّمم: »أن النبي � 
ضرب بكّفيه األرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكّفيه«)1(.     

   

)1( أخرجه البخاري رقم )338(، ومسلم رقم )368(.

     �ضفـة التيــّمم     �ضفـة التيــّمم

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

 أن يضــرب التــراب  بيديــه 
وينفخهمــا  واحــدة؛  ضربــة 

لتخفيف التراب عنهما.
 ثم يمســح وجهــه بهما مرة 

واحدة. 

ثم يمســح ظاهر كّفــه اليمنى 
بباطن كّفه اليسرى.

ثم يمسح ظاهر كّفه اليسرى 
بباطن كّفه اليمنى.

الوحدة ال�ضاد�ضــــــةالوحدة ال�ضاد�ضــــــة

12

34
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فرو�س التيّممفرو�س التيّمم
مسح الوجه.

مسح الكّفين. 

1

2

مبطالت التيّمممبطالت التيّمم
وجود الماء، أو القدرة على استعماله.

 انتقاض الطهارة.

1

2

�سروط التيّمم�سروط التيّمم
 النّية. 

عدم الماء، أو عدم القدرة على استخدامه.

طهارة التراب.

2

3

1

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

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

..........................................................................................................
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ُأدخل صالٌح إلى المستشفى، وُأجريت له عملية جراحية، وبعد إفاقته من العملية أراد صالح 
أن يصلي ولكنه كان عاجزًا عن القيام لكي يتوضأ، وال يقدر أيضًا أن يتيّمم؛ ألن اإلصابة 

كانت في يديه، وليس عنده من يعينه على ذلك، فماذا يفعل؟ 
 يصّلي على حسب حاله واليلزمه الوضوء وال التيمم لعدم القدرة عليهما.

 يترك الصالة وال يجب عليه أن يصّلي.
 

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

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

حكم العاجز عن ا�ضتعمال الماء والتيممحكم العاجز عن ا�ضتعمال الماء والتيمم

ô qµa
أن  وقبل  فتيّمم،  به  يتوضأ  ماء  يجد  فلم  يصّلي  أن  أحمد  أراد 
يشرع في الصالة أخبره أحد إخوانه بوجود الماء، فماذا يجب 

عليه أن يفعل في هذه الحالة؟

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

َأذكُر مثالني للعاجز عن الوضوء والتيمم.

1

2

مستعينًا  السابقتين  اإلجابتين  إحــدى  اختر   t
باألدلة التي أمامك، مع بيان السبب.

)2( ]سورة البقرة: 185[    )3( ]سورة التغابن: 16[  )1( ]سورة احلج: 78[  
)٤( أخرجه البخاري  رقم )7288(، ومسلم رقم )1337(.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص:»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«)٤(.

 قال تعالى:

 وقال تعالى:

 وقال تعالى:

.)1(

.)3(

.)2(

الوحدة ال�ضاد�ضــــــةالوحدة ال�ضاد�ضــــــة
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سس11 بيِّن حكم التيّمم في الحاالت التالية: 

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

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

سس22 ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة و )×( أمام العبارة اخلاطئة فيما يأتي، مع 

تصحيح اخلطأ إن وجد: 

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

  رجل تذّكر وهو يصلي أنه ُمحدث فتيّمَم بالّسجاد ثم أتّم صالته.
  مريض عجز عن الوضوء والتيمم فترك الصالة. 

سس33 اذكر ثالث حاالت يصّح فيها التيمم، وثالث حاالت أخرى ال يصّح فيها التيمم. 

سس44 اكتشف األخطاء في التيّمم في الصور التالية:

الوحدة ال�ضاد�ضــــــةالوحدة ال�ضاد�ضــــــة



6565  

األذان واإلقامةاألذان واإلقامة

الوحدة ال�ضابعةالوحدة ال�ضابعة

1  فضَل األذان والمؤّذنين.
2  الحكمة من مشروعية األذان.

3  كيف ُشرع األذان؟
4  حكم األذان واإلقامة، وصفتهما.

5  الشروَط والسنن التي ينبغي للمؤّذن التزامها.

تعريف األذان واإلقامة.    1
حكمهمـا.    2

تاريخ مشروعيتهما.   
3

الحكمة من مشروعيتهما.   4
فضل األذان.     5

  شـروطه.  
6

سننه.   7

عن معاويَة  قال: سمعت رسول 
اهلل يقول: 

»الموؤّذن�ون اأط�وُل الن���س 
اأعن�ق�ً� ي�وم القي��مة«.

 أخرجه مسلم رقم )387(.
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َأكتُب بأسلوبي تعريفًا لألذان واإلقامة:

• األذان:.......................................................................................................
• اإلقامة:......................................................................................................

الدليل: حديث مالك بن الحويرث  قال: قال رسول اهلل : »إذا حضرت الصالُة فليؤّذن 
لكم أحُدكم، وليؤمَّكم أكبُركم« )1(.

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

)1( أخرجه البخاري رقم )628(، ومسلم رقم )67٤(. 

األذان واإلقامةاألذان واإلقامة

    حـكـمـهــــمـــا    حـكـمـهــــمـــا

األذان واإلقامة من العبادات التي تمّيزت بها هذه األمة عن غيرها من سائر األمم، 
وقد شرعهما اهلل لفائدة عظيمة.

بالتعاون مع زمالئي أتعّرف هذه الفائدة.
............................................................................................................

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

الوحدة ال�ضـــابعةالوحدة ال�ضـــابعة
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa



6767  
)1( أخرجه أحمد رقم )16٤78(، وأبوداود رقم )٤99(، والترمذي مختصراً رقم )189( ، وقال: حسن صحيح.

أذان ؟ أذان ؟ كيف �ُضِرع ال                  كيف �ُضِرع ال

ُشرع األذان في السنة األولى من الهجرة، وكان سبب ذلك: أنه لما دعت الحاجة إلى 
فلما  ذلك،  في  المسلمون  تشاور  الصالة  وقت  دخول  الجميع  بها  َيعِرف  عالمة  وضع 
أتبيع  المنام رجاًل يحمل ناقوسًا، فقال له:  في    ُأري عبداهلل بن زيد  الليـــل  كان مـن 

أقرأُ هذا الحديث ثم أشارك معلمي وزمالئي الحوار فيما يلي: 

1- ِلَم كان األذان خيًرا من الناقوس؟

2- ِلَم اختار النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالاًل ليقوم باألذان؟
..................................................................................................

..................................................................................................
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هذا الناقوس؟ فقال الرجل: ماذا تعمل به؟ قال 
عبداهلل: ندعو به إلى الصالة. فقال الرجل: أال 
أدّلك على ما هو خير منه؟ قال عبداهلل: بلى. 
فعّلمه األذان المعروف، ثم علَّمه اإلقامة. قال 
ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  أتيُت  أصبحُت  فلما  عبداهلل: 
حّق  لرؤيا  »إنها  فقال:  رأيــت،  بما  فأخبرته 
رأيت  ما  عليه  فألقِ  بالل  مع  فُقْم  اهلل،  شاء  إن 

فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك«)1(.
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أتعّرفُ على فضائل األذان من خالل ما أستنبُطه من األحاديث التالية: 

 الدليلالفضيلة

َأْدَبَر  للصالة  نودي  »إذا  قال:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول    هريرة  أبي  عن 
الشيطاُن وله ُضراط، حتى اليسمَع التأذيَن«)1(.

َمَدى  يسمُع  »ال  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال:    الخدري  سعيد  أبي  عن 
ن جنٌّ وال إنٌس والشيٌء؛ إال َشِهَد َلُه يوَم القيامِة« )2(. صوِت المؤذِّ

عن البراء بن عازب   أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:»المؤذُن ُيغفر له مدَّ 
صوته، وله مثُل أجِر َمْن َصلَّى معه«)3(.

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

لعبدي، وأدخلته الجنة«)٤(.

أذان أذان     ف�ضائل ال      ف�ضائل ال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)1( رواه البخاري رقم )608(، ومسلم رقم )389(.                          
)2( رواه البخاري رقم )609(.

)3( أخرجه النسائي رقم )1622(، وأحمد رقم )18506(، وقال المنذري في الترغيب والترهيب )363( رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد.  
)٤( رواه أبوداود رقم )1203(.

الوحدة ال�ضـــابعةالوحدة ال�ضـــابعة
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أتعــّرف سنن األذان من خالل وضع كل عبارة من العبارات  اآلتية أمام الحديث الذي يدل 
عليها.

 الدليلالسنة

عن أبي َمْحُذوَرة  أن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص »َأْعَجَبُه صوُته فعّلمه األذان«)1(.

على  حيَّ  َبَلَغ  فلما  يؤّذن،  وهو  بالاًل  »رأى  أنه    ُجحيَفَة  أبي  عن 
الصالة، حي على الفالح، َلَوى ُعُنَقه يمينًا وشمااًل ولم يستدر«)2(. 

عن أبي ُجَحْيَفَة  قال: »رأيُت بالاًل يؤّذن وِإصبعاه في ُأذنيه« )3(.

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

)1( رواه ابن خزيمة في صحيحه، رقم )377(.
)2( رواه أبوداود رقم )520(، وأصل حديث أبي جحيفة متفق عليه: البخاري رقم )63٤(، ومسلم رقم )503(.

)3( أخرجه أحمد  رقم )18759(، والترمذي رقم )197(، وابن ماجه رقم )711(. 
)٤( رواه ابن ماجه رقم )713(، وأحمد بنحوه في المسند )208٤9(

أأذانذان      �ضــنن      �ضــنن الال

1-  أن يضع ِإصبعيه في أذنيه. 
2- يؤّذن أول الوقت.

3- االلتفات في الحيعلتين يمينًا وشمااًل.
4- أن يكون ذا صوت حسن.

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

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

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

......................................
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أأذانذان      �ضروط      �ضروط الال

ô qµa

تذّكر  األذان  في  أحمد  شرع  أن  بعد   
أنه لم يتوضأ، فقطع األذان، ثم ذهب 

وتوضأ وأعاد األذان مرة أخرى. 
ما  األذان:  لشروط  فهمك  خالل  من 

رأيك في تصّرف أحمد؟
 صحيح.     غير صحيح. 

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

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

.....

ُيسّن لمن سمع المؤّذن ما يلي:

1 أن يقول مثل ما يقول المؤّذُن )1(؛ إال في لفظ )حّي 
على الصالة، وحي على الفالح(، فيقول: »الحول 

وال قوة إال باهلل« )2(.
2 أن يصلَي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد إجابة المؤذن)3(.

رّب  »اللهم  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  على  الصالة  بعد  يقول  أن   3
محمـدًا  آِت  القائمــِة،  والصـالِة  التامـَِّة،  الدعوة  هذه 
الذي  محمودًا  مقـامًا  وابعـثـه  والفضيلَة،  الوسـيلَة 

وعدته« )4(.
4 أن يدعو لنفسه بعد ذلك بما شاء )5(.

أأذانذان                  ما ُي�ضن عند �ضماع  ما ُي�ضن عند �ضماع الال

)1( انظر صحيح البخاري رقم )611(، ومسلم رقم )383(.
)2( انظر صحيح مسلم رقم )385(.
)3( انظرصحيح مسلم رقم )38٤(. 

)٤( انظر صحيح البخاري رقم )61٤(. 
)5( انظر: سنن أبي داود رقم )521(، والترمذي رقم )212(. 

3

أن يكون األذاُن بعد دخوِل الوقت.

أن يكون المؤّذُن  َذَكرًا. 1

أن يكون األذاُن ُمَتَواِليًا.

2

4

أن يكون األذاُن مرتَّبًا.

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

حي على الفالح(
..........................................................

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

..........................................................
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اأ    حكم الخروج من المسجد بعد سماع األذان:

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

هذا فقد عصى أبا القاسم«.)1(
      أستفيد من الحديث السابق:  أنه يحرم على المسلم الخروج 
بعد سماع األذان، واستثنى العلماء من ذلك الذي يخرج لحاجة 

وهو ينوي الرجوع، أو الذي يريد إدراك الجماعة في مسجد آخر.

)1( أخرجه مسلم رقم  )655(.
)2( أخرجه مسلم رقم )1218(.

أأذانذان           من اأحكام من اأحكام الال

اأ�ص�رك مع اأ�صت�ذي وزمالئي 
في تطبيق االأذان واالإق�مة 

ب�صورة �صحيحة، واأكتب 
م� األحظه، وم� قد يقع من 

االأخط�ء اأثن�ء التطبيق. 

 كان صالح يذاكر دروسه داخل المسجد، وبعد سماعه األذان خرج من المسجد 
حتى ينهي بعض األعمال، ما رأيك في تصرفه؟ وما النصيحة التي توجهها له؟

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

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

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

ب   حكم األذان عند الجمع بين صالتين:

      لو أردت أن تجمع صالة المغرب مع صالة العشاء فكيف 
تؤّذن؟

       تؤّذن أذانين، لكل صالة أذان، ولكل صالة إقامة. 
       تؤّذن أذانًا واحداً للصالتين، وتجعل لكل صالة إقامة.  
       تؤذن أذانًا واحداً، وتقيم إقامة واحدة لكلتا الصالتين. 

  

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

أقام فصلَّى العصَر«.)2(
الحديث:  هذا  على  بناًء 
اإلجابات  إحــدى  اختر 

التي أمامك.
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سس11   من خالل دراستك بّين رأيك في الحاالت اآلتية: 

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

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

سس22   هل يشترط في المؤذن أن يكون متوضئًا عند األذان؟

سس33   صّحح األخطاء في الجمل اآلتية:

 أ - أّذن المؤّذن واثنان من زمالئك يتحّدثان فيما بينهما وال يجيبان المؤذن. 
 ب - السّنة عند قول المؤذن: »الصالة خير من النوم« أن نقول: ال حول وال قوة

 إال باهلل. 
 ج - ُيستحّب األذان لصالة االستسقاء. 

سس44   بّين حكم تقديم المؤذن الشهادتين على التكبير. 

سس55   ما حكم الخروج من المسجد بعد سماع األذان؟

سس66   ما السنن التي تنبغي مراعاتها عند سماع المؤذن؟ 
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منزلة الصالة وفضلهامنزلة الصالة وفضلها

1  المكانَة العظيمة للصالة في اإلسالم، وفضلها. 
2  حكَم الصلوات الخمس في حّق الصغير والكبير. 

3  خطورة ترك الصالة، 
  حكم من أنكر وجوبها. 

5  فضَل الخشوع في الصالة وأهّميته. 
6  كيف أخشع في صالتي؟

الوحدة الثــــــامنةالوحدة الثــــــامنة

مكانة الصالة.   
1

فضلها.   
2

الحكمة من مشروعيتها.    3
حكم الصلوات الخمس.     4

خطر ترك الصالة.     5
أثر الصالة في حياة  الفرد والمجتمع.          6

الخشوع في الصالة.   7

4

قال تعالى:

] العنكبوت: ٤5[. 
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منزلة الصالة وفضلهامنزلة الصالة وفضلها

ماذا يعني لك المسجد؟

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

     مكانة ال�ضالة     مكانة ال�ضالة

ما أهّم عمل تؤّديه فيه؟
.......................................................................................

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

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

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

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

المعراج، وهذا مّما اختّصت به من سائر العبادات.

الوحدة الثــــامنةالوحدة الثــــامنة
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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  ُشِرَعْت الصالة لحكم عظيمة، قد ندرك بعضها ويخفى علينا كثير منها. 
 بالتعاون مع معلمي وزمالئي: َأكُتُب بعض الحكم التي ُشرعت الصالة ألجلها:

)1( أخرجه مسلم رقم )223(.
)2( سورة هود: اآلية 11٤. 

)3( أخرجه البخاري رقم )528(، ومسلم رقم )667( وهذا لفظه.               )٤( أخرجه مسلم رقم )٤89(. 
)5( أخرجه البخاري رقم )527(، ومسلم رقم )85(.

     فـ�ضــــلـهـا     فـ�ضــــلـهـا

                 الحكمة من م�ضروعيتها الحكمة من م�ضروعيتها

• أنها نوٌر لصاحبها في الدنيا واآلخرة.

1   عن أبي مالك األشعري  قال: قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »الصالُة نوٌر«)1(.

  كعب  بن  لربيعة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قــال     3
لما سأله المرافقَة في الجنة: »فأعّني على 

4   عن عبِداهلِل بِن مسعود  قال: سألت رسول نفِسك بكثرِة السجوِد«)٤(.
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أّي العمل أحبُّ إلى اهلل تعالى؟ قال: 

»الصالُة على وقِتها«.)5(

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

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

يت ................................................... ُأدِّ إذا  إلى اهلل تعالى  أنها أحبُّ األعمال   •
في وقتها.
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2   قال تعالى: 

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

الخطايا«)3(.
..............................................................

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

)2(

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

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

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

1

2

3
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أنه ذكر الصالة يومًا فقال: »من حافظ عليها  ملسو هيلع هللا ىلص  وعن عبداهلل بن عمرو   عن رسول اهلل 
كانت له نورًا وبرهانًا ونجاًة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان وال نور وال 

نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأَُبيِّ بِن َخَلف«.)6(

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

الصالة«)٤(.
وعن ُبريَدَة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن َتَرَكَها فقد كفر«.)5(

الصغير  بها  يؤمر 
أتّم سبع سنين  إذا 
تمريًنا له على هذه 

العبادة العظيمة. 

)1( أخرجه أحمد رقم )6756(، وأبوداود في كتاب الصالة رقم )٤95(. 
)2( سورة البقرة: آية  ٤3.       )3( أخرجه البخاري رقم )8( ومسلم رقم )16(. 

)٤( أخرجه مسلم رقم )82(.
)5( أخرجه الترمذي  رقم )2621(، وقال: حسن صحيح غريب، وأخرجه الحاكم رقم )11( وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ال تعرف له علة بوجه من 

الوجوه، ووافقه الذهبي.
)6( أخرجه أحمد رقم )6576(، وصححه ابن حبان برقم )1٤67( وقال المنذري في الترغيب والترهيب برقم )832(: رواه أحمد بإسناد جيد.

حكم ال�ضلوات الخم�س حكم ال�ضلوات الخم�س   

                 خطر تـرك ال�ضـالة خطر تـرك ال�ضـالة

ويضرب عليها 
عشــر  أتــّم  إذا 
ســنين إن قّصر 

في أدائها.

لحديــث عبداهلل بن عمــرو  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قــال: »مــروا أوالدكم بالصــالة وهم أبناء 
ســبع ســنين، واضربوهم عليها لعشــٍر، 

)1 قوا بينهم في المضاجع«.) وفرِّ

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

لقول اهلل تعالــى: 

وحديــث ابــن عمــر  قــال: قال 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُبني اإلســالُم على 
خمــٍس: شــهادِة أن ال إلــه إال اهلل 
وإقــاِم  اهلل،  رســول  محمــدًا  وأن 

الصالة...«.)3(

)2(.
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                 حكم اإنكار وجوب ال�ضالة حكم اإنكار وجوب ال�ضالة

من قال: إن الصالة ليست واجبة علينا فُيعّلم إن كان جاهاًل، فإن استمّر على إنكاره فهو 
خارج من الملة مكّذب هلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص وإلجماع المسلمين. 

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

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

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



)1( سورة المؤمنون: اآلية  1- 2.  8080
)2( أخرجه مسلم رقم )228(.

اقـــراأ بتمّعــن:
فيها،  متفّكرًا  اآلياِت  يقرأ  على صدره،  ويداُه  يصلي،  وهو  موضع سجوِده  في  ينظُر  شاّب   

ويرّدد األذكاَر مستشعرًا معانيها. 
شاّب يصلي وهو ينظُر إلى األعلى، تدوُر عيناُه في أرجاء المسجد، جسُده في المسجد،    

وقلُبُه منشغل بالدنيا. 
  أي الشاّبين تدل حالته على خشوعه؟

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

عالمات تدل على عدم اخلشوععالمات تدل على اخلشوع

                 الخ�ضــوع فـي ال�ضــالة الخ�ضــوع فـي ال�ضــالة

     ف�ضل الخ�ضوع     ف�ضل الخ�ضوع

من خالل ما سبق وبالتحاور  مع معلمي حول عالمات الخشوع؛ أمأُل الجدول التالي:

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

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

كفارًة لما قبلها من الذنوب، ما لم َيْأِت كبيرًة، وذلك الدهَر كلَّه«)2(. 
       أنه روح الصالة ولّبها، والصالة من دون خشوع كالجسد بال روح. 

.)1(

رأى 
سعيد بن املسيَّب 

رجاًل يعبث في صالته 
بلحيته وثيابه فقال: لو 
خشع قلب هذا خلشعت 

جوارحه.

2

3

1
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  استحضار عظمة اهلل تعالى الذي هو ملك الملوك، وجّبار السماوات واألرض.  )              (
  أن يستحضر اإلنسان فقره وضعفه لجالل اهلل تعالى وعظمته.                  )              (
  التطّهر وإسباغ الوضوء.           )              (
)              (          .   الصالة بطمأنينة وتأنٍّ
  الحضور المبكر للصالة بسكينة ووقار.         )              (

أ�ضباب المعينة على الخ�ضوع أ�ضباب المعينة على الخ�ضوع ال                  ال

ُعْشُر  ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الرجل لينصرف وما كتب له إال  عن عمار بن ياسر  قال: قال رسول اهلل 
صالته، ُتسعها، ُثمنها، ُسبعها، ُسدسها، ُخمسها، ُربعها، ُثلثها، ِنصفها« )1(.

تأّمل األسئلة التالية وأجب عنها باختصار:
.  هل يستطيع من صلى بغير خشوع تدّبر آيات كتاب اهلل جّل وعال؟  

. هل يفهم من صلى بغير خشوع معاني األذكار التي يقرؤها في صالته؟  
. الصالة الخاشعة هل تزيد اإلنسان ُقْربًا من اهلل؟  

. هل ينقص أجر من لم يخشع في صالته أو بعضها؟  

من خالل اإلجابة عّما سبق من األسئلة، اكتب عن أهمية الخشوع باختصار:
1 - أن الخشوع يعين على تدّبر آيات كتاب اهلل جّل وعال.   

2 - أنه يعين على.............................................................................................   
3 - أنه يزيد العبد............................................................................................   
٤ - أن...........................................................................................................   

     اأهمية الخ�ضوع     اأهمية الخ�ضوع

)1( أخرجه أحمد رقم )1889٤(.

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
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ô qµa

الخشــوع يكون بأمريـن، وهمـا »القـلب، والجــوارح«.
 صّنف األسباب السابقة بناًء عليهما، واكتب إجابتك بين القوسين.

  تدّبر معاني اآليات واألذكار.                  )              (
  التوبة من جميع الذنوب.         )              (
  النظر إلى موضع السجود، وعدم رفع البصر إلى السماء.                     )              (

  التأّمل في حال النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الصالة، وكذلك أحوال الصحابة 
       ومن بعدهم من السلف الصالحين.        )              (
  ترك االلتفات والحركة بغير حاجة.        )              (
)               (   البعد عن كل ما يشغل عن الصالة »كالصالة بحضرة طعام تشتهيه«. 
  االجتهاد بالدعاء أن يعينك اهلل على الخشوع في الصالة.      )              (
  تطبيق سنن الصالة )1(.                                                                )              (
  مجاهدة النفس في حضور القلب وعدم الّسهو.       )              (

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6
7
8
9

10
11
12
13
14

 )1( يأتي بيانها في الوحدة الحادية عشرة إن شاء اهلل تعالى.

الوحدة الثــــامنةالوحدة الثــــامنة



)1( سورة العنكبوت: اآلية  ٤5.   8383

اأثـر ال�ضـالة فـي حيـاة الفـرد والمجتـمـعاأثـر ال�ضـالة فـي حيـاة الفـرد والمجتـمـع

األثر في املجتمعاألثر في حياة الفرد

من خالل هذه اآلية: أشارُك معلمي في الحوار حول أثر الصالة في حياة الفرد 
والمجتمع، وأكتُب خالصة ذلك. 

)1(.قال تعالى:  قال تعالى: 
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سس11   أجب بكتابة )( أمام العبارة الصحيحة، و)×( أمام العبارة الخاطئة:

    أ - ُفرضت الصالة بواسطة جبريل عليه السالم. )  (
  ب - حضور القلب في الصالة، يحتاج إلى مجاهدة النفس. )  (

سس22   اذكر دلياًل واحدًا لكل مما يأتي:

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

 ج - خطر ترك الصالة. 

سس33   تحت أّي عنوان وردت كل عبارة من العبارات التالية:

    أ - الصالة من دون خشوع كالجسد بال روح. 
  ب - أن يستحضر اإلنسان فقره وضعفه لجالل اهلل تعالى وعظمته. 

  ج - أنها عمود اإلسالم. 
  د - تدّبر معاني اآليات واألذكار. 

لمصادر  وبالرجوع  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمد  نبينا  معراج  ليلة  السماء  في  الصالة  فرضت  سس44 

الحديث الموثوقة، اذكر الدليل على ذلك.

الوحدة الثـــــامنةالوحدة الثـــــامنة
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آداب المشي إلى الصالة وصفتهاآداب المشي إلى الصالة وصفتها

الوحدة التا�ضعـــــةالوحدة التا�ضعـــــة

آداب المشي إلى الصالة.    1
آداب انتظار الصالة.   2

صفة الصالة.        3
األذكار المشروعة بعد الصالة.  4

1  اآلداَب التي ينبغي أن أتحّلى بها عند الذهاب إلى المسجد.
2  اآلداَب التي ينبغي أن أتحّلى بها في المسجد وأنا أنتظر الصالة.

3  الصفَة الكاملة للصالة )عملياً(.
4  األذكاَر التي يشرع قولها بعد الصالة المكتوبة.

عن مالك بن الحويرث  قال: 
قال رسول اهلل �:

»�سلُّوا كم� راأيتموني اأ�سّلي«
أخرجه البخاري رقم )631(.
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سمعُت المؤّذن وهو يرفع األذان بصوته الّشجي، وقد مأل اآلفاق تكبيرًا هلل رب العالمين، 
نا وحبيبنا محمد  حين قال:  د معه تلك الجمل العظيمة، امتثااًل ألمر نبيِّ فأخذُت أردِّ
»إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤّذن« )1(، وبعد انتهائه قرأت الذكر الوارد، ثم 

توضأت. 
  ما الذي ستفعله بعد ذلك؟

)1( أخرجه البخاري رقم ) 611(، ومسلم رقم )383(، من حديث أبي سعيد الخدري.
)2(أخرجه مسلم رقم )666(.

)3( أخرجه البخاري رقم )651(، ومسلم رقم )662(.

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

ف�ضل الم�ضي اإلى ال�ضالة وانتظارهاف�ضل الم�ضي اإلى ال�ضالة وانتظارها

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

النصالفضل المستنبط

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

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

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

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

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

واألخرى ترفُع درجًة«)2(.

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

أعظَم  »إن   : اهلل  رســول  قال  قــال:    موسى  أبي  عن 
الناس أجرًا في الصالة أبعُدهم َمْمشى فأبعدهم«)3(.

آداب المشي إلى الصالةآداب المشي إلى الصالة

الوحدة التا�ضعــــــةالوحدة التا�ضعــــــة
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)1( أخرجه أبو داود رقم )561(، والترمذي رقم )223(، وصححه ابن خزيمة رقم )1٤98(، والحاكم في المستدرك رقم )768(.
)2( أخرجه البخاري رقم )٤٤5(.

)3( أخرجه مسلم رقم )232(.

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

اآلداب  استخراج  في  وزمالئي  معلمي  مع  أتعاون 
من النصوص اآلتية:

اآداب الم�ضي اإلى ال�ضالة اآداب الم�ضي اإلى ال�ضالة 

................................... - 3
........................................

المّشائين في  روا  »بشِّ قال:    النبي   عن  ُبَرْيَدة  عن 
الظلم إلى المساجد بالنور التاّم يوم القيامة«)1(.

٤ - أن المالئكة تصلي على من 
يجلس النتظار الصالة.

عن أبي هريرة  أن رسول اهلل  قال: »المالئكة تصلي 
لم  ما  فيه،  صلَّى  الذي  ه  ُمَصالَّ في  دام  ما  أحدكم  على 

ُيْحِدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه«)2(.

النصاآلداب

مع  متطهًرا،  إليها  الخروج   -  1
إسباغ الوضوء، وهو: إكماله.

يقول:    اهلل  رسول  سمعت  قال:    عفاَن  بِن  عثماَن  عن 
الصالة  إلى  مشى  ثم  الوضوَء،  فأسبَغ  للصالة  توضأ  »من 
في  أو  الجماعة  مع  أو  الناس  مع  فصالها  المكتوبة، 

المسجد، غفر اهلل له ذنوبه«)3(.
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)1( أخرجه البخاري رقم )615(، ومسلم رقم )٤37(، والتهجير: التبكير إلى الصلوات. انظر فتح الباري 97/2، ولسان العرب 255/5.
)2( رواه مسلم رقم )763(.

)3( أخرجه البخاري رقم )636(، ومسلم رقم )602(.
)٤( أخرجه أبو داود رقم )562(.

مــبــكــراً،  ــيــهــا  إل ــروج  ــخـ الـ  -  2
فوائد،  عــدة  تتحقق  وبالتبكير 

منها:
أ - إدراك فضيلة انتظار الصالة.

ب -..................................
ج - إدراك تكبيرة اإلحرام.

الناس  يعلم  قال: »لو    اهلل  رسول   أن  هريرة  أبي  عن 
َيْسَتهموا  أن  إال  يجدوا  لم  ثم  األول  والصفِّ  النداء  في  ما 
الْستبقوا  التَّْهجيِر  في  ما  يعلمون  ولو  الْستهموا،  عليه 

إليه...«)1( 

...................................-  3

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

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

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

عن عبد اهلل بن عباس  أن رسول اهلل  خرج إلى الصالة 
وهو يقول: »اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، 
واجعل في سمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل من 
خلفي نورًا، ومن أمامي نورًا، واجعل من فوقي نورًا، ومن 

تحتي نورًا، اللهم أعطني نورًا«)2(.

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

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

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

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

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

تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتّموا«)3(.

..................................-  5

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

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

....

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

ُيَشبَِّكنَّ يديه؛ فإنه في صالة«)٤(.

الوحدة التا�ضعــــــةالوحدة التا�ضعــــــة
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...................................-  6

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

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

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

ما  ن  التيمُّ يحب    النبي  »كان  قالت:  عائشَة   عن 
استطاع في شأنه كله؛ في ُطهوره، وترّجله، وتنّعله« )1(.

وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى - أي عند دخول المسجد 
- فإذا خرج بدأ برجله اليسرى )2(.

...................................-  7

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

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

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

 : عن أبي ُحَمْيٍد أو عن أبي ُأَسْيٍد  قال: قال رسول اهلل
أبواب  لي  افتح  اللهم  فليقل:  المسجد  أحُدكم  دخل  »إذا 
رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك« )3(.

)1( أخرجه البخاري رقم )٤16(.
)2( ذكره البخاري معلقًا في الموضع السابق.

)3( أخرجه مسلم رقم )713(.
)٤(  أخرجه البخاري رقم )٤٤٤(، ومسلم رقم )71٤(.

النصاآلداب
................................-  1
 ......................................

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

األصــابــع  تشبيك  تجّنب   -  2
حين انتظار الصالة.

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

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

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

 اآداب انتظار ال�ضالة  اآداب انتظار ال�ضالة 
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بالتعاون مع معلمي وزمالئي: أكتُب أكثر اآلداب التي ألحظ محافظة الناس 
عليها عند المشي إلى الصالة.

اآلداب التي ألحظ المحافظة عليها

الوحدة التا�ضعــــــةالوحدة التا�ضعــــــة
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فيها هو  المطلقة  والقدوة  ببيانها تفصياًل،  الشرع  اهتّم  فقد  للصالة من مكانة عظيمة  ِلَما 
رأيتموني  كما  »صّلوا  قائاًل:  به  باالقتداء  المسلمين  ويأمر  يصّلي  كان  الذي   ، اهلل  رسول 

أصّلي«)1(.
ومن خالل النصوص الكثيرة التي وردت في صفة صالة النبي ، يمكن بيان صفة الصالة 

فيما يأتي:

)2( أخرجه البخاري رقم )5897(، ومسلم رقم )397(. )1( أخرجه البخاري رقم )605(.          
سُغ: هو المفصل الذي بين الكف والساعد. )3( الرُّ

صفة الصالةصفة الصالة

أقف مستقباًل القبلة، مستشعرًا 
وقوفي بين يدي اهلل تعالى، 

  خاشعًا في صالتي، لقوله
في الحديث الذي رواه أبو هريرة 

: »إذا قمَت إلى الصالة 
فأسبغ الوضوء،ثم استقبل القبلة 

فكّبر«)2(.

1

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

وأقول: »اهلل أكبر«.

ي اليمنى على  )أ( ثم أضع كفِّ
سغ )3( والساعد. اليسرى والرُّ

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

أخفض رأسي، وأجعل نظري إلى 
مكان سجودي بكل خشوع، ثم 
أقول دعاء االستفتاح: »سبحانك 
اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، 

َك، وال إله غيرك«. وتعالى َجدُّ

4

السننالواجباتاألركان

99الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 
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أقول بعد ذلك سّرا: »أعوذ باهلل من 
الشيطان الرجيم، بسم اهلل الرحمن 

الرحيمً«.
ثم أقرأ الفاتحة، وأقول عقبها: 

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

تيسر من القرآن. 

5

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

أو أكثر.
9

السننالواجباتاألركان

الوحدة التا�ضعــــــةالوحدة التا�ضعــــــة

ً

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

)يقولها اإلمام والمنفرد(.

8 7

10

6

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

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

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

يقولها: )اإلمام والمأموم 
والمنفرد(.

ويستحب هنا أيضًا أن أضع 
يدي على صدري كما فعلت 

في قيامي قبل الركوع.

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

واألنف(.
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أرفع ساعدّي عن األرض، وأجافي 
، وبطني عن  عضدّي عن جنبيَّ
، وأقول: »سبحان ربي  فخذيَّ

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

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

القبلة.

11

وأجعل يديَّ على فخذيَّ أو 
ركبتيَّ مبسوطتين، وأصابعهما 

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

14

مكبرًا. الــســجــود  مــن  رأســـي  أرفـــع 
 وأجلس جلسة االفتراش، وهي: أن أفتِرش 
قدِمي اليسرى، وأجلس عليها، وأنصَب 
القبلة. إلى  أصابعها  جاعاًل  اليمنى، 

13

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

16

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

دعاء استفتاح.

15

السننالواجباتاألركان

12
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ثم أقول: »التحيات هلل والصلوات 
والطيبات، السالم عليك أيها 

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

محمدًا عبده ورسوله«.
فإن كانت الصالة ركعتين كالفجر 

مثاًل، أتم التشهد بالصالة على 
النبي ، ثم أسلم.

18

أتم صالتي حتى أرفع من آخر سجدة 
مكبرًا، ثم أجلس للتشهد األخير 
متوركًا  وصفته: أن أجلس ناصبًا 

قدِمي اليمنى، جاعاًل أصابعها للقبلة، 
وأجعل قدِمي اليسرى تحت ساِقي 
اليمنى، وأخرجها من جهة اليمين. وأقول ما ورد في التشهد األول، وأزيد 

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

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

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

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

21

السننالواجباتاألركان

الوحدة التا�ضعــــــةالوحدة التا�ضعــــــة

17

20

ثم أسلم عن يميني قائاًل: »السالم عليكم 
ورحمة اهلل« وعن يساري كذلك.

22

 ، وأجعل يديَّ على فخذيَّ أو ركبتيَّ
الِخنِصَر  اليمنى  يدي  من  وأقبض 
بالوسطى  ــق  ــل وأح ــَر،  ــِص ــن ــِب وال
ــابــَة.  ــع اإلبـــهـــام، وأرفـــع الــســبَّ م
اليسرى.  الــيــد  أصــابــع  ــُط  ــُس وأب

وإن كانت الصالة أكثر من  ركعتين 19
أقوم مكبرًاً وأرفع يدي  مع التكبير 
وأقرأ فيها الفاتحة.وأفعل في بقية 

الصالة مثل ما فعلت في الركعة الثانية 
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»أستغفر اهلل، أسـتغفر اهلل، أسـتغفر اهلل«، »اللهم أنت السـالُم، ومنك السـالُم، تباركت    1
يا ذا الجالِل واإلكراِم«)1(.

2  »ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قدير، ال إله 
إال اهلل وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ال إله إال اهللُ مخلصين له 

الديَن ولو كره الكافرون«)2(.

3  »سبحان اهلل، والحمد هلل، واهلل أكبر« )33( مرة.

الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير«)3(.  له  إله إال اهلل وحده ال شريك له،  4 »ال 
ويكررها عشر مرات بعد صالة الفجر، وبعد صالة المغرب.

»اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك«)٤(.    5

6  قراءة آية الكرسي)5(. 

قراءة سورة ﴿                        ﴾، وسورة ﴿                             ﴾، وسورة ﴿  7

.)6(﴾                          

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

)1( صحيح مسلم رقم )591(.
)2( أخرجه مسلم  رقم )59٤(.
)3( أخرجه مسلم  رقم )597(.

)٤( رواه أبو داود رقم )1522(، وقال النووي في األذكار: إسناده صحيح )ص60(.
)5( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص 182 رقم )100(، وقال ابن كثير في تفسير سورة البقرة آية )255(: إسناده على شرط البخاري، وصححه 

ابن المنذر وغيره )الترغيب ٤53/2(.
)6( رواه أبوداود رقم )1523(، والترمذي رقم )2905(، والنسائي 86/3.

أذكار الم�ضروعة بعد ال�ضالة  أذكار الم�ضروعة بعد ال�ضالة ال ال

99الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 
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اختر اإلجابة الصحيحة: سس11  

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

          ب – يجعل المصّلي يديه أثناء السجود:
                   عند كتفيه.   عند ركبتيه.    عند بطنه.

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

 
كان رسول اهلل  يستعيذ باهلل في التشهد األخير من أربعة أمور، فما هي؟ سس22  

ح الخطأ في الُجملة اآلتية: صحِّ سس33 

          صفة االفتراش: أن يفترش رجله اليمنى، وينصب رجله اليسرى.
حدد األخطاء في الصور اآلتية:  سس44 

الوحدة التا�ضعــــــةالوحدة التا�ضعــــــة

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

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

...............................
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شروط الصالة وأركانها وواجباتها شروط الصالة وأركانها وواجباتها 

الوحدة العا�ضــــرةالوحدة العا�ضــــرة

1  شروَط الصالة.
2  األحكاَم المتعلقة بشروط الصالة.

3  أركاَن الصالة.
4  واجباِت الصالة.

5  الفرَق بين أركان الصالة وواجباتها.
6  األحكاَم المتعلقة بأركان الصالة وواجباتها.

  شروط الصالة.
1

أهّم األحكام المتعلقة بشروط    2
الصالة.

أركان الصالة.   
3

واجبات الصالة.    4
الفروق بين الشروط واألركان    5

والواجبات.

  ] النساء: 103[.

قال تعالى:
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)1( سورة املائدة: آية 6.
)2( أخرجه البخاري رقم ) 135(، ومسلم رقم )225(.

)3( سورة المدثر: آية ٤.
)٤(  سورة النساء: آية 103.
)5(  سورة األعراف: آية 31.
)6(  سورة البقرة: آية 1٤٤.

)7(  أخرجه البخاري أول حديث في الصحيح،  ومسلم رقم )1907(.

�صروط �صحة ال�صالة �صتة؛ هي:

شروط الصالةشروط الصالة
الوحدة  العا�ضــــــرةالوحدة  العا�ضــــــرة

    للصالة أمور ال بد منها، وهي:
الشروط، واألركان، والواجبات، أتعّرفها فيما يأتي:      

الدليلالشرطم

 
1

الطهارة من 
احلدث بالوضوء 

أوالغسل

  قال تعالى: 

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

قال تعالى: اجتناب النجاسة2

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

قال تعالى: ستر العورة4

قال تعالى:استقبال القبلة5

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

.)1(

.)3(

.)٤(

.)5(

.)6(

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ُر عن كل واحد منها بعبارة أخرى؛ ألتأّكد من فهمي لها: بعد أن تعّرفُت شروط الصالة، أَُعبِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أول  ) الطهارة من الحدث ( أول  ) الطهارة من الحدث (حكام المتعلقة بال�ضرط ال أأحكام المتعلقة بال�ضرط ال االل

........................................ الشرط الثاني

الشرط الرابع

الشرط السادس

الشرط األول

الشرط الثالث

الشرط الخامس

1010الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 

بعد أن تعّرفُت شروط الصالة'؛ أحُب أن أتعّرف تفاصيل أحكام كل شرط منها.
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مّر معي قريبًا قول النبي : »ال يقبل اهلل صالَة أحدكم إذا أحدَث حتى يتوضأ« )1(، ويمكنني من 
خالل فهمي  للحديث أن أعرف ماذا أفعُل في الحاالت التالية:

1 صليُت ناسيًا أني محدث، ثم تذّكرت بعدما انتهت الصالة.
...............................................................................................       

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

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

)2( أخرجه البخاري رقم )521(،  ومسلم رقم )335(. )1( تقدم تخريجه ص98.         

1 أجتنب النجاسة عند الصالة في ثالثة أشياء هي:

2 كل أرض طاهرة تصح الصالة فيها؛ لحديث جابر بن عبداهلل  أن النبي  قال: »وُجعلْت 
لي األرض مسجدًا وطهورًا، فأّيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصّل« )2(، ويستثنى من ذلك: 

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

أأحكام المتعلقة بال�ضرط الثاني )اجتناب النجا�ضة(حكام المتعلقة بال�ضرط الثاني )اجتناب النجا�ضة(  ا الل

فهذه األشياء الثالث البد من كونها طاهرة أثناء الصالة.

الوحدة  العا�ضــــــرةالوحدة  العا�ضــــــرة

مالبسيموضع صالتيبدني
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3  عن أبي سعيد الخدري  قال: صلَّى بنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم، فلما كان في بعض صالته 
خلع َنْعليِه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناُس ذلك خلعوا نعاَلهم، فلما قضى صالته قال: 
»ما بالكم ألقيتم نعالكم؟« قالوا: رأيناك ألقيت َنْعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن 
المسجد،  إلى  أحُدكم  جاء  فإذا  فألقيتهما،  َأًذى  قال  أو  قذرًا  فيهما  أن  فأخبرني  أتاني  جبريل 

فلينظر في َنعليه، فإن رأى فيهما قذرًا أو قال َأًذى فليمسحهما، وليصل فيهما« )1(.

)1( أخرجه أحمد رقم )11895(، وأبوداود رقم )650(.
)2( سورة الماعون: آية ٤-5.

)3( انظر تفسير اآلية من تفسيري الطبري وابن كثير.

 يمكنني من خالل فهمي  للحديث أن أعرف ماذا أفعل في الحاالت اآلتية:
�أ�أ   إذا صليت وعلى ثوبي نجاسة، فلم أرها إال بعد انتهاء الصالة.

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

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

أأحكام المتعلقة بال�ضرط الثالث ) دخول الوقت (حكام المتعلقة بال�ضرط الثالث ) دخول الوقت (  ا الل
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إن معنى كون الوقت من شروط الصالة أن الصالة ال تصّح 
الحرص على  فالواجب  بعده،  تأخيرها  أنه ال يجوز  قبله، كما 
أداء الصالة في وقتها؛ ألن تأخيرها عن وقتها من كبائر الذنوب 

التي يجب الحذر منها، قال اهلل تعالى:   
                                                    ،             قال بعض السلف: هم 

الذين يؤّخرونها عن وقتها )3(.

)2(
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الوحدة  العا�ضــــــرةالوحدة  العا�ضــــــرة

وللصلوات المفروضة أوقات محددة ألول وقتها وآخره، أتعّرف عليها فيما يلي:
مواقيت ال�صالة

من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمسالثاني

من زوال الشمس

من انتهاء وقت 
الظهر

من غروب الشمس 

من انتهاء وقت 
املغرب

إلى أن يصير ظل 
الشيء مثله بعد 
الظل الذي زالت 
عليه الشمس )1(

إلى اصفرار 
الشمس

 إلى مغيب الشفق 
األحمر

إلى نصف الليل

جر
الف

هر
الظ

صر
الع

ب 
ملغر

ا
شاء

الع

)1( يحسب الظل بعد فيِء الزوال، والمراد بفيِء الزوال: الظل الباقي عند زوال الشمس.
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)1( أخرجه مسلم رقم )612(.
)2( رواه البخاري رقم )55٤(، ومسلم  رقم )608(.

)3( أخرجه البخاري رقم )572(، ومسلم رقم )68٤(، واللفظ له.
)٤( تذّكر أن للمسافر الجمع بين صالتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء؛ فالمراد هنا خروج وقت الصالتين معًا، أو الفجر.

زالت  إذا  الظهر  »وْقُت  قال:    اهلل  رسول  أن  عمرو   بن  اهلل  عبِد  عن  الدليل: 
لم تصفرَّ  ما  العصر  َوَوْقُت  العصر،  لم يحضر  ما  الرجل كطوله  ظّل  الشمس، وكان 
الشمس، َوَوْقُت صالة املغرب ما لم يغب الّشفق، َوَوْقُت صالة العشاء إلى نصف الليل 
األوسط، َوَوْقُت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس 

فأمسْك عن الصالة فإنها تطلع بني قرني شيطان«.)1(

، عن من أدرك ركعة من الصالة قبل خروج وقتها فقد أدرك الوقت؛ لحديث أبي هريرة   
 النبي  أنه قال: »من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن 

أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر«)2(.

ما  ُيدرك به الوقتما  ُيدرك به الوقت
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ô qµaمن َنِسَي َصالًة« : عن أنس بن مالك           قال: قال نبي اهلل   
أو نام عنها؛ فكّفارتها أن يصلَيها إذا َذَكَرَها«)3(.

يمكنني من خالل فهمي  لهذا الحديث، مع ما تقدم من أدلة الوقت   
أن أعرف ماذا أفعل في الحاالت التالية: 

�أ�أ        إذا نسيت صالة أو نمت عنها حتى خرج وقتها، فماذا أفعل 
إذا  استيقظت أو تذّكرتها؟

...............................................................         
بب   إذا كنُت مسافرًا بالطائرة، ولن أصل المطار  إال بعد خروج 

وقت الصالة )٤(، فماذا أفعل؟
..............................................................  
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)1( أخرجه البخاري رقم )359(، ومسلم رقم )516(.

)2( سورة األعراف: آية 31.

أأحكام المتعلقة بال�ضرط الرابع ) �ضتر العورة (حكام المتعلقة بال�ضرط الرابع ) �ضتر العورة (  ا الل

الحوار مع معلِّمك في حلِّ مشكلة تأخير الصالة حتَّى يخُرج وقُتها،  شارك في   
وفق المحاور التالية:

األسباب املعينة على أدائها في أسباب التكاسل عنهاأهمية صالة الفجر
وقتها مع اجلماعة في املسجد

أتعّرف أحكام اللباس في الصالة من خالل التفصيل اآلتي:

أوالً

الوحدة  العا�ضــــــرةالوحدة  العا�ضــــــرة

بالنسبة للرجل: يجب عليه في الصالة أن يستر عورته، وهي من الّسّرة إلى الّركبة، 
كما يجب عليه أن يلبس ما يغّطي منكبيه ؛ لما روى أبو هريرة  أن النبي  قال: 

»ال يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء« )1(.
واألفضل أن يأخذ للصالة كامل زينته، ويلبس أحسن ثيابه، قال تعــالى: 

                         )2(، ففي هذه اآلية الكريمة يأمر اهلل تعالى عباده 
أن يأخذوا زينتهم عند كل صالة، وهذا يتضّمن َسْتَر العورِة، وأخذ الزينة الكاملة.
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ô qµa

العالجاألسباباملظاهرنوع املظهر

الّلباس

الّنظافة

املشي ونحوه

الحضور إلى الصالة في المسجد قد يكون بمظهر أو حال غير مناسبة؛ 
بالتعاون مع مجموعتك اذكر بعض تلك المظاهر، وبّين أهم أسبابها، 

وطريقة معالجتها.

ال تجوز الصالة بالثياب الخفيفة التي تصف لون البشرة؛ إال إذا كان تحتها سراويل ثانيًا
طويلة تستر ما بين السّرة إلى الّركبة. 

رابًعا

ثالثًا

بالنسبة للمرأة: يجب عليها في الصالة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين؛ إال 
إن كانت تصلي بحضرة رجال أجانب، فيجب أن تغّطي وجهها وكّفيها أيضًا. 

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

أ. كشف العورة في الصالة.
ب. عدم اتخاذ الزينة عند الذهاب إلى المسجد.
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األعمال  »إنما  قــال:    النبي   أن  الخطاب  بن  عمر  عن 
بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«)2(.

َأقرُأ هذا الحديث بتمّعن، ثم أشارك مع معلمي في النقاش 
حول المحاور التالية:

التلّفظ بالنية بدعة، ما معنى التلفظ بالنية ؟محّل النية

ملاذا كان التلفظ بالنّية بدعة ؟ما معنى البدعة ؟

)1( أخرجه الترمذي 173/2، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه 323/1، وصححه األلباني في إرواء الغليل 32٤/1 رقم )292(.
)2( أخرجه البخاري أول حديث في الصحيح، ومسلم رقم )1907(، وأبو داود 262/2.

أأحكام المتعلقة بال�ضرط الخام�س )ا�ضتقبال القبلة(حكام المتعلقة بال�ضرط الخام�س )ا�ضتقبال القبلة(  ا الل

ô qµaلماذا ُسّميت الكعبة المشرفة قبلة؟
.........................................

 أتعّرف أهّم األحكام المتعّلقة بالقبلة من خالل التفصيل اآلتي:
1   من صّلى داخل المسجد الحرام وجب عليه أن يتوّجه إلى ذات الكعبة.

من صّلى بعيداً عن الكعبة فإنه يجب عليه أن يتوّجه إلى جهتها، وال يضّره االنحراف اليسير؛    2
لحديث أبي هريرة  أن النبي  قال ألهل المدينة: »ما بين المشرق والمغرب قبلة«)1(.

3   المسافر إذا كان على مركوبه من سيارة أو طائرة أو سفينة؛ فله أن يصلي النافلة على مركوبه 
حيثما توّجه به؛ ولو إلى غير الكعبة.

4   يسقط استقبال القبلة في حال الخوف، وعدم القدرة، كالمريض الذي اليستطيع الحركة.

أأحكام المتعلقة بال�ضرط ال�ضاد�س )النية(حكام المتعلقة بال�ضرط ال�ضاد�س )النية(  ا الل

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

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

الوحدة  العا�ضــــــرةالوحدة  العا�ضــــــرة
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أثنائها  في  الصالة  نية  قطع  من   
االبتداء  وعليه  صالته،  فسدت 

من أولها.
11

من صلى نافلة لم يصح أن ينوي    
في أثنائها تحويلها إلى فريضة.

22

ــم أقيمت  ث ــن صــلــى فــريــضــة مــنــفــرداً  م
جماعة؛ فإنه يجوز له أن ينوي في أثنائها  
تحويلها إلى نافلة، ثم يتّمها ركعتين، ثم 
يصلي فرضه مع الجماعة إلدراك فضلها.

33

مــن دخــل فــي فريضة ثــم تــذّكــر أنــه لم 
يصّل التي قبلها فإنه يتّم التي هو فيها، 
ثم يصلي التي تذّكرها، وال يجوز له في 
أثناء الصالة قلب نيته من الفريضة التي 

هو فيها إلى التي تذّكرها.

44
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أتعّرف أهّم األحكام المتعلقة بالنية من خالل التفصيل اآلتي:
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)1( أخرجه البخاري رقم )1117(.
)2( أخرجه أحمد 123/1، وأبو داود رقم )61(، والترمذي رقم )3(، وابن ماجه رقم )275(، وصححه الترمذي.

)3( أخرجه البخاري رقم )756(، ومسلم رقم )39٤(.
)٤( سورة الحج: آية 77.

)5( أخرجه البخاري رقم )793(، ومسلم رقم )398(.
)6( جزء من الحديث السابق.

)7( أخرجه البخاري رقم )812(، ومسلم رقم )٤90(.

اأرك�ن ال�صالة اأربعة ع�صر؛ هي:

أركان الصالةأركان الصالة

الدليلالركنم

القيام في صالة 1
الفرض مع القدرة

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

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

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

يقرأ بفاتحة الكتاب« )3(.

الركوع4
قال تعالى:                                                                                          )٤(، 

وعن أبي هريرة  أن النبي  قال للمسيء في صالته: »ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا« )5(.

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

حتى تعتدل قائمًا« )6(.
االعتدال بعد الرفع 6

من الركوع

السجود على 7
األعضاء السبعة

عن ابن عباس  أن النبي  قال: »ُأِمرنا أن نسجد على سبعة 
والركبتين،  والكفين،  أنفه،  إلى  بيده  وأشار  الجبهة  أعظم؛ 

وأطراف القدمين« )7(.

الوحدة  العا�ضــــــرةالوحدة  العا�ضــــــرة
رابط الدر�س الرقمي
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عن أبي هريرة  أن النبي  قال للمسيء في صالته: »ثم ارفع االعتدال من السجود8 
حتى تطمئن جالسًا « )1(. الجلسة بين السجدتين9 

الجلوس للتشهد 10 
األخير

عن ابن مسعود  أن النبي  قال: »إذا صّلى أحُدكم فليقل: 
التحيات هلل والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النبي ورحمة 
اهلل وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين- فإنكم إذا 
قلتموها أصابت كلَّ عبٍد هلل صالٍح في السماء واألرض- أشهد أن 

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

عن علي  عن النبي  قال: »تحليلها التسليم« )3(.التسليم12 

الُطَمأنينُة في جميع 13 
األركان

لما في حديث أبي هريرة   أن النبي  لما علم المسيء في 
صالته كان يقول له في كل ركن: »حتى تطمئن«)٤(.

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

رأيتموني أصلي«)5(، وعّلمها المسيء في صالته مرتبة هكذا.

)1( جزء من حديث المسيء في صالته المتقدم ص 108.
)2( أخرجه البخاري رقم )797(، ومسلم رقم )٤02(.

)3( أخرجه أحمد 123/1، وأبو داود رقم )61(، والترمذي: رقم )3(، وابن ماجه رقم )275(، وصححه الترمذي.
)٤( أخرجه البخاري رقم )72٤(، ومسلم برقم )398(.

. 5( أخرجه البخاري رقم )605( من حديث مالك بن الحويرث(

بإشراف معلمي: أطبق كل ركن مما مضى، وأكتب ملحوظاتي.

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

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

....................................................................................
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واجب�ت ال�صالة ثم�نية هي:

واجبات الصالةواجبات الصالة

الدليلالواجبم

غير 1  الــتــكــبــيــرات  جميع 
تكبيرة اإلحرام

وقــال: »صلوا كما  ورفــع،  يكّبر في كل خفض  كان    النبي  ألن 
رأيتموني أصلي«)1(.

ــان ربـــي 2  ــحـ ــبـ قــــــول: »سـ
العظيم« في الركوع

  عن عقبة بن عامر  قـــال: »لما نزلـت على رسـول اهلل
                                              )2(  قال: »اجعلوها في ركوعكم« )3(.

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

الركوع، لإلمام والمنفرد

كان  ــال:  ق هــريــرة   أبــي  فعن  ــك،  ذل يفعل  كــان    النبي  ألن 
رسول اهلل   يقول: »سمع اهلل لمن حمده؛ حين يرفع صلبه من 

الركوع«)٤(. وقال: »صلوا كما رأيتموني أصلي«)5(.

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

لمن حمده  اهلل  قال: سمع  »وإذا  قال:    النبي  أن  أنس   عن 
فقولوا: ربنا ولك الحمد«)6(.

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

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

6
قول: »رّب اغفر لي« بين 

السجدتين

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

»صلوا كما رأيتموني أصلي« )10(.

عن عائشة  »أن النبيملسو هيلع هللا ىلص كان يقول في كل ركعتين التحية« )11(.التشهد األول والجلوس له7

8
الصالة على النبي  في 

التشهد األخير )12(

أن الصحابة  سألوا النبي  عن كيفية  عن كعب بن ُعْجَرَة  
الصالة عليه، فقال: »قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل 

إبراهيم، إنك حميد مجيد«)13(.

الوحدة  العا�ضــــــرةالوحدة  العا�ضــــــرة

)2( سورة الواقعة آية )7٤(. م تخريجه ص109.   )1( تقدَّ
)3( أخرجه أبو داود رقم )869(، وابن ماجه رقم )887(، وصححه ابن خزيمة رقم )670(.  

)٤( أخرجه البخاري رقم )392(.
)6(  أخرجه البخاري رقم )657(، ومسلم رقم )٤11(.       )5( تقدم تخريجه ص109.  

)8( تقدم تخريجه، حاشية )3( من هذه الصفحة. )7( سورة األعلى آية )1(.  
)9( رواه أحمد 398/5، وأبو داود رقم )87٤(، والنسائي رقم )1069(، وابن ماجه رقم )897(، وهذا لفظه مختصراً.

)11( أخرجه مسلم رقم )٤98(. )10( تقّدم تخريجه ص109.  
)12( اختلف  العلماء في الصالة  على النبي  في التشهد األخير  فقيل: سنة، وقيل: ركن،  وقيل: واجب، وهو اختيار اللجنة الدائمة لإلفتاء )فتاوى اللجنة 7/ 63(،    

          وانظر فتاوى ابن باز 29/ 297.
)13( رواه البخاري رقم )3370(، ومسلم رقم )٤06(.

رابط الدر�س الرقمي
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تتفق األركان والواجبات في: أنها ال يجوز تعّمد تركها، فمن تعمد ترك شيء منها، 
بطلت صالته.

ويختلفان في:
أن الركن: إذا تركه المصلي سهوًا ثم ذكره قبل الوصول إلى محّله من الركعة التالية رجع 

إليه وأتى به، ثم أكمل صالته وسجد للسهو.
وإن كان قد وصل إلى محّله في الركعة التالية فسدت الركعة السابقة، وحّلت الركعة 

التالية محّلها، ثم يكمل صالته ويسجد للسهو.
وأما الواجب:  فإذا تركه سهوًا فإنه ال يرجع إليه، ويسجد للسهو في آخر صالته.

الفرق بين اأركان ال�ضالة وواجباتهاالفرق بين اأركان ال�ضالة وواجباتها

  من اأحكام الأركان والواجبات    من اأحكام الأركان والواجبات  

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

11

من رفع قدميه في أثناء السجود كلِّه؛ فقد ترك ركنًا من أركان الصالة، وهو السجود 
على األعضاء السبعة.

22

ال يجوز في السجود وضع إحدى القدمين فوق األخرى؛ ألنه في هذه الحالة إنما 
يسجد على ستة أعضاء ال على سبعة.

33

يجب على المصلي أن يحّرك لسانه وشفتيه بالذكر الواجب في الصالة من القراءة 
وتسبيح الركوع والسجود وغير ذلك، وال يكفي مجرد إمرار ذلك على قلبه. 44
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الطهارة من احلدث 
بالوضوء أوالغسل

اجتناب النجاسة

دخول الوقت

ستر العورة

استقبال القبلة

النيــة

ــنــجــاســة في  ويــجــتــنــب ال
ثالثة أشياء:

     1- اجلسم.

     2- الثوب.

     3- املكان.

  أركان الصالةشروط الصالة

القيام في صالة الفرض مع القدرة

تكبيرة اإلحرام

قراءة الفاتحة

الركوع

الرفع من الركوع

االعتدال بعد الرفع من الركوع

السجود على األعضاء السبعة

االعتدال من السجود

الجلسة بين السجدتين

الجلوس للتشهد األخير

قراءة التشهد األخير

التسليم

الطمأنينة في جميع األركان

الترتيب بين األركان

  واجبات الصالة

جميع التكبيرات غير
 تكبيرة اإلحرام

قول: »سبحان ربي العظيم« 
في الركوع

قول: »سمع اهلل لمن حمده« 
في الرفع من الركوع لإلمام 

والمنفرد

قول: »ربنا ولك الحمد« في 
االعتدال من الركوع

قول: »سبحان ربي األعلى« 
في السجود

قول: »رّب اغفر لي« 
بين السجدتين

التشهد األول والجلوس له

 الصالة على النبي
 في التشهد األخير

األمور التي البد منها للصالة

الوحدة  العا�ضــــــرةالوحدة  العا�ضــــــرة
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الّشبه وأوجه االختالف           أوجه  الصالة وأركانها وواجباتها بذكر  بين شروط  قارن  سس11 

بينها.
فيما  الخاطئة  العبارة  أمام   ) ( الصحيحة، وعالمة  العبارة  أمام   ) ( سس22         ضع عالمة 

يأتي، مع تصحيح الخطأ إن وجد:
       أ- من نسي ركنًا من أركان الصالة جبره بسجود السهو.              )         (
 ب- من تعّمد ترك أحد واجبات الصالة بطلت صالته.         )     (
 ج- وقت صالة الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الشيء مثليه.      )         (

 د- يجب على المرأة تغطية وجهها وكّفيها في الصالة إذا كانت عند رجال أجانب. )          (

سس33 اذكر حكمًا فقهيًا تستفيده من كل دليل من األدلة اآلتية:

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

د- قال : »ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ«. 
هـ - قال : »ما بين المشرق والمغرب قبلة«.

سس44 تأّمل في أركان الصالة وواجباتها، ثم أكمل الفراغ فيما يلي:

 ،.........................  2 1 .............................، و      أ- جميع أركان الصالة فعلّية إال: 
4 .............................، فهي قولّية. 3 .............................،  و و

   ب- جميع واجبات الصالة قولّية إال:......................................  فهو ِفعلي.

1010الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 
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سس55 ماذا تفعل في الحالة اآلتية: 

         صّلْيَت سنة المغرب في المنزل، فلما ُقْمَت من أول سجدة في الركعة األولى نهْضَت      
         قائمًا للركعة الثانية، فلما انتهْيَت من قراءة الفاتحة تذّكْرَت أنك لم تسجد السجدة    

         الثانية.
سس66 ما الدليل على كل مما يأتي: 

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

الوحدة  العا�ضــــــرةالوحدة  العا�ضــــــرة

مما أولته الدولة -رعاها اهلل- منذ نشأتها: العناية ببناء المساجد وصيانتها، وترميم 
ما تهدم منها، ومن ذلك مشروع صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بالصالة  المساجد  عمارة  إعادة  إلى  يهدف  الذي  التاريخية،  المساجد  لتطوير 
وقراءة القرآن كما كانت عند بنائها، لتكون ضمن المساجد العتيقة التي ورد 

تفضيل الصالة فيها على غيرها.
حاول أن تتعرف على بعض هذه المساجد في منطقتك، وتعرف زمالءك عليها.

مسجدتاريخي بعد ترميمهمسجدتاريخي قبل ترميمه
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سنن الصالة ومكروهاتها ومبطالتهاسنن الصالة ومكروهاتها ومبطالتها

سنن الصالة.    1
مكروهات الصالة.   2

مبطالت الصالة.        3

 

سنَن الصالة القولية.  1
سنَن الصالة الفعلية.   2

أثَر المحافظة على السنن في الصالة.   3
مكروهاِت الصالة.  4

أثَر فعل المكروهات في الصالة.   5
مبطالِت الصالة.   6

الوحدة احلادية ع�ضرةالوحدة احلادية ع�ضرة

َلمي ، عن  عن معاويَة بِن الحكم السُّ
النبي ، قال:  »اإن هذه ال�سالة 
ل ي�سلح فيه� �سيء من كالم 

الن��س، اإنم� هو الت�سبيُح 
والتكبيُر وقراءُة القراآن«.

 أخرجه مسلم رقم )537(.
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الوحدةاحلادية ع�شرة الوحدةاحلادية ع�شرة 

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

أنا أفهم المراد من سنن الصالة، وأكتبه هنا:

كل ما درسُته قريبًا في صفة الصالة مما ليس ركنًا وال واجبًا فهو من سنن الصالة، وسنن 
الصالة قسمان: سنن قولية، وسنن فعلية، وبيانها في الجدول التالي:

سنن الصالة سنن الصالة 

السنن القوليةم

دعاء االستفتاح.1 

االستعاذة قبل قراءة الفاتحة.2 

البسملة قبل القراءة.3 

ما زاد على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود.٤ 

ما زاد على الواحدة من قول: »رب اغفر لي« بين 5 
السجدتين.

ما زاد على قول: »ربنا ولك الحمد« بعد الركوع.6 

 7

القراءة بعد الفاتحة، والسنة أن تكون:
ـل، ويبـدأ من ســورة:       أ- في الفجر مـن طوال الُمَفصَّ

﴿    ﴾ إلى المرسالت.
ب- في المغـرب مـن ِقَصـاِرِه، ويبــدأ مـن ســـورة 

﴿        ﴾ إلى آخــر القــرآن.
ت- في بقيــة الـــصـلوات من أوسـاطــه ويـبـدأ مـن 

ســورة ﴿     ﴾ إلى سورة ﴿     ﴾.

السنن الفعليةم

 1
رفع اليدين حذو المنكبين أو األذنين في أربعة 

مواضع: 
أ- عنَد تكبيرة اإلحــرام.    ب- عند الركوع. 
القيام  عند  ث-  الــركــوع   من  الرفع  عند  ت- 

للركعة الثالثة.

وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر أثناء 2 
القيام قبل الركوع وبعده، أو قبض اليد اليسرى 

باليمنى.

النظر إلى موضع السجود.3 

مجافاة العُضديِن عن الجنبين أثناء السجود.٤ 

مجافاة البطن عن الفخذين أثناء السجود.5 

في 6  إال  الــصــالة؛  جلسات  جميع  في  االفــتــراش 
التشهد األخير من الصالة الثالثية أو الرباعية.

التوّرك في التشهد األخير من الصالة الثالثية أو 7 
الرباعية.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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تأّمل صفة الصالة ثم استخرج منها بقية السنن القولية والفعلية
8
9

10
11
12

اأتعّرف على اأحكام �ضنن ال�ضالة فيما يلي: اأتعّرف على اأحكام �ضنن ال�ضالة فيما يلي: 

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

1  يثاب المصلي على فعلها وال يعاقب على تركها.

2 تركها عمدًا ال يبطل الصالة.

3 تركها ال يوجب سجود السهو.

4 فعلها يكمل الصالة ويزيِّنها.

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

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

1111الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 
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الوحدةاحلادية ع�شرة الوحدةاحلادية ع�شرة 

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

أنا أفهم المراد من مكروهات الصالة، وأكتبه هنا:

 االْلِتَفاُت لغير حاجة.1

 رفع البصر إلى السماء.2

 تغميض العينين لغير حاجة.3

افتراش الّذراعين في السجود.4

َلثُّم على الفم واألنف لغير حاجة. 5  التَّ

الصالة حال مدافعة البول أو الغائط، أو بحضرة 6
طعام يشتهيه.

العبث؛ وهو فعل ما ينافي الخشوع واالطمئنان، 7
مثل: الحركــة لغير حاجة، والعبث بالســاعة أو 
الهاتــف المحمــول والثــوب والغتــرة واللحية، 

وفرقعة األصابع وتشبيكها. 

مكروهات الصالةمكروهات الصالة

أمور المكروهة في ال�ضالة فيما يلي: أمور المكروهة في ال�ضالة فيما يلي:  اأتعّرف على ال   اأتعّرف على ال

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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بالتعاون مع مجموعتي، والحوار مع معّلمي: أستنتج شيئًا من ِحَكِم النهي عن 
هذه المكروهات في الصالة.

وضع اليدين في السجود على األرض على هيئة القبضة، 8
أو وضع األصابع فقط.

1 فعلها ينقص ثواب الصالة.

2 اجتنابها يكمل الصالة ويزيِّنها.

3 فعلها عمدًا ال يبطل الصالة.

4 فعلها سهوًا ال ُيشرع له سجود السهو.

الحكمة من النهي عنهالمكروه

1111الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 

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

1
2
3
٤
5
6
7
8
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الوحدةاحلادية ع�شرة الوحدةاحلادية ع�شرة 

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

أنا أفهم المراد من مبطالت الصالة:

مبطالت الصالةمبطالت الصالة

أمور التي تبطل ال�ضالة:  أمور التي تبطل ال�ضالة:   اأتعرف على ال   اأتعرف على ال

      اأتعّرف على اأحكام مبطالت ال�ضالة:      اأتعّرف على اأحكام مبطالت ال�ضالة:

2 األكل والشرب.1

4 3

6 5

8 7

الكالم الخارج عنها.

ِحُك والَقْهَقَهُة. د ترك أحد أركانها أو واجباتها.الضَّ تعمُّ

د السالم قبل اإلمام.تعّمد زيادة ركن أو ركعة.  تعمُّ

الحركة الكثيرة المتوالية من 
غير جنس الصالة لغير حاجة.

اإلتيان بما ينافي أحَد شروط الصالة، 
العورة  وكشِف  الوضوء،  كانتقاض 
عمًدا، واالنحراِف الكثير بالبدن عن 

القبلة لغير ضرورة، وقطِع النية.

فعلها عمًدا يبطل الصالة،    
ويوجب إعادتها. 12

3

فعلها سهًوا ال ُيبطل الصالة.

فعل  مـــن  الـــحـــذر  ــوب  ــ وج
مبطالت الصالة.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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)1( أخرجه مسلم رقم )537(.         )2( سورة البقرة آية )238(.

)3( أخرجه البخاري  رقم )٤53٤(، ومسلم رقم )539(.

اقتراحات عالجهسبب وجودهمظاهر هذا السلوك

1111الوحــــــــــــــدة الوحــــــــــــــدة 

إذ    اهلل  رســول  مع  أصلي  أنا  بينا  قــال:   ، َلمي  السُّ الحكم  بن  معاوية  عن 
َعَطَس رجٌل من القوم، فقلت: يرحمك اهلل، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل 
ُأّمياه؛ ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم 
يصّمتونني لكني سكّت، فلما صلى رسول اهلل  فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا 
قبله وال بعده أحسن تعليمًا منه، فواهلل ما َكَهرني، وال ضربني، وال َشَتمني، قال:   
»إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس؛ إنما هو التسبيح والتكبير 

وقراءة القرآن«)1(. 
 وقال زيد بن أرقم : كنا نتكلَّم في الصالة ، يكّلم الرجل مّنا صاحبه وهو إلى

 جنبه في الصالة، حتى نزلت: 
    )2(، »فُأمرنا بالسكوت، وُنهينا عن الكالم« )3(.

من السلوك المنافي لألدب مع الرب جلَّ وعال: الكالم في الصالة؛ بالتعاون 
مع مجموعتي أناقش المحاور التالية:
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الوحدةاحلادية ع�شرة الوحدةاحلادية ع�شرة 
 سنن الصالة ومكروهاتها ومبطالتها

دعاء االستفتاح.

ــراءة  ــاذة قــبــل قـ ــع ــت االس
الفاتحة.

البسملة قبل القراءة.

في  الــواحــدة  على  زاد  مــا 
تسبيح الركوع والسجود.

من  الــواحــدة  على  زاد  ما 
قول: »رب اغفر لي« بين 

السجدتين.

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

القراءة بعد الفاتحة، والسنة 
أن تكون: 

طــوال  مــن  الفجــر  فــي  أ- 
ل، ويبدأ من سورة: الُمَفصَّ

﴿ ﴾ إلى المرسالت.
ب- في المغرب من قصاره، 
 ﴾ ويبدأ من سورة ﴿

إلى آخر القرآن.
 ت- فــي بقية الصلوات من 
 ﴾ أوســاطه من ســورة ﴿

إلى سورة ﴿      ﴾.

رفع اليدين حذو المنكبين
 أو األذنين في أربعة مواضع:

أ- عند تكبيرة اإلحرام. 
ب- عند الركوع.

جـ-عند الرفع من الركوع.
د- عند القيام إلى الركعة       

     الثالثة.

ــد الــيــمــنــى على  ــي وضـــع ال
اليسرى على الصدر في أثناء 
القيام قبل الركوع وبعده، أو 
قبض اليد اليسرى باليمنى.

النظر إلى موضع السجود.

ــعــضــديــن عن  ــاة ال ــجــاف م
الجنبين في أثناء السجود.

مجافاة البطن عن الفخذين 
في أثناء السجود.

ــي جــمــيــع  ــ االفـــــتـــــراش ف
في  إال  الــصــالة  جلسات 
التشهد األخير من الصالة 

الثالثية أو الرباعية.

التوّرك في التشهد األخير 
أو  الثالثية  الــصــالة  مــن 

الرباعية.

سنن فعلية سنن قولية 

مبطالت الصالةمكروهات الصالةسنن الصالة

 االلتفات لغير حاجة.

 رفع البصر إلى السماء.

لغير  الــعــيــنــيــن  تــغــمــيــض 
حاجة.

افـــتـــراش الـــّذراعـــيـــن في 
السجود.

واألنــف  الفم  على  التلّثم 
لغير حاجة. 

البول  مدافعة  حال  الصالة 
أو الغائط، أو بحضرة طعام 

يشتهيه.

العبث؛ وهو فعل ما ينافي 
ــان،  ــن ــخــشــوع واالطــمــئ ال
حاجة،  لغير  مثل:الحركة 
والعبث بالساعة أو الهاتف 
والغترة  والثوب  المحمول 
األصابع  وفرقعة  واللحية، 

وتشبيكها.
 

 األكل والشرب.

تعّمد زيادة ركن أو ركعة.

الكالم الخارج عنها.

الضحك والقهقهة.

تعمد ترك أحد أركانها أو 
واجباتها.

 تعّمد السالم قبل اإلمام.

المتوالية  الكثيرة  الحركة 
من غير جنس الصالة لغير 

حاجة.

أحد  ينافي  بما  ــان  ــي اإلت
كانتقاض  الصالة،  شروط 
العورة  وكشف  الوضوء، 
الكثير  واالنحراف  عمداً، 
لغير  القبلة  عــن  بــالــبــدن 

ضرورة، وقطع النية.

السجود  في  اليدين  وضع 
هيئة  عــلــى  األرض  عــلــى 
األصابع  وضع  أو  القبضة، 

فقط.
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( أمام العبارة الخاطئة فيما  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) سس11 ضع عالمة )

يأتي، مع تصحيح الخطأ إن وجد:

)  (      .  د األخير بعد الصالة على النبي          أ- ُيسنُّ الدعاء في التشهُّ

       ب- جلسة االفتراش تكون فقط في الجلوس بين السجدتين.        )  (

       ج- ُيسنُّ وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء القيام في الصالة.    )   (

سس22 مّيز ما يبطل الصالة وما ال يبطلها فيما يأتي، مع بيان السبب:

م، شرب الشاي - الحركة الكثيرة لضرورة - الحركة  الضحك - الحركة اليسيرة - التبسُّ
قة - الحركة الكثيرة المتوالية - االلتفات بالرأس لغير حاجة - االنحراف  الكثيرة المتفرِّ

بالبدن عن القبلة لغير ضرورة - رفع البصر إلى السماء.

د ثالثة من األحكام المتعّلقة بكل مما يأتي: سس33 عدِّ

         أ- سنن الصالة.

        ب- مكروهات الصالة.

        ج- مبطالت الصالة.
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