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المقدمة
 ¬Ñë°Uو اBل¬  وYل≈   óª  ÉæيÑf  Úل°SôŸوا  AÉيÑfC’ا  ±ô°TCا Yل≈   ΩÓ°ùوال والÓ°üة   ÚŸÉالع  Üر  ˆ  óª◊ا

 :ÚعªLCا
 ∞°üلل  ∑ƒل°ùوال  ¬≤Øال وOÉeة   óيMƒالت OÉŸة   ÖلÉ£ال  »HÉتc  øª°†تŸا  áيeÓ°SE’ا  äÉ°Sراóال  ÜÉتc  ƒه  É¡a

.ÊÉãال »°Sراóال π°üØال ،»FاóتH’ا ÊÉãال
 É kcرÉ°ûe ;∞°üال πNاO É£°ûf ¿ƒµj ¿Cا ÖلÉ£لل íتيJ á≤jô£H رô≤Ÿا اòه äÉYƒ°Vƒe áZÉي°U ≈لÉعJ ˆا ô°ùj óbو

.∫õæŸو اCا á°SرóŸو اCا ∞°üال πNاO ¬≤يÑ£J øµÁ ÉŸ É k≤Ñ£e ،¬FÓeوز ¬ªعلe ™e ¢Sرóال äاô≤a ‘
وób راYيÉæ ‘ هòا اDƒŸل∞ j Éeل«:

 .áلƒ¡°Sو ô°ùيH É¡HÉتيع°Sا øe øµªتjو ،É¡ª¡a ÖلÉ£ل≈ الY π¡°ùلي ;áي°Sراóة الOÉªلل ¢Vôالع ´ƒæJ :لا
 ¿PEÉH ـ ¬æعيJو ÜÉتµال áلعÉ£Ÿ ¬bƒ°ûJ »الت ،áYƒæتŸا πFÉ°Sƒوال ،áÑ°SÉæŸا ∫Éµ°TC’ا ∫ÓN øe áeƒعلŸا Öjô≤J 

.É¡H πªوالع É¡cراOEا ¬æe Oاôj »الت ájƒHÎا± الóهC’ر± واÉعŸا ¬jóل ï°SôJو ،¬ª¡a ≈لY اˆ ـ
 ،É¡ل  É kWÉÑæت°Sوا  ،áeƒعلŸا  øY ÉkãëHو ، káHÉتcو  É k≤يÑ£Jو É kªعلJ  ،¢Sرóال  ‘ ÖلÉ£ال  ácرÉ°ûe ≈لY ¢Uô◊ا 
 ¬ªعلe LƒJي¬   ™e  ،¬Jرób  Ö°ùMو  ¬Hƒل°SCÉH  É¡Ñتµلي  âcôJ  iƒتëŸا  πNاO  äÉZاôaو  áيªعليJ  á£°ûfCا  ∫ÓN  øe

.¬H ¬تjÉæYعت¬ وHÉتeو √OÉ°TرEوا
ل¬   íتيJ  ÒµØللت  äÉMÉ°ùe  ∫ÓN  øe  ،áلMôŸا  √òه  ‘  ÖلÉ£ال  ióل  ÒµØوالت التعلم   äراÉ¡e  áيªæJ  را

.¬H ¬تjÉæYعت¬ وHÉتeو √OÉ°TرEوا ¬ªعلe ¬يLƒJ ™e ،áلYÉØال ácرÉ°ûŸوا ،¢Sرóال äÉ°SÉ°SCل≈ اY ¿ôªالت
ا ما  :ا ا

 ÌcCا  ÉææHا  ¿ƒµj  á°SرóŸا  ‘  ∞°üال eعلم   ™e وƒeاU°لت∂  Yلي¬،   ∂°UôMو  ،Ëôµال  øHÓل eتHÉعت∂  ó≤Hر   ¬fEا
PEÉH É¿ اˆ JعÉل≈. k≤يÑ£J í°UCوا ،É kª¡a ¥OCوا ، kÓYÉØJ ÌcCر، واô≤Ÿا اò¡H ÉYÉØتfا

ا ليπ°ü ـ PEÉH¿ اˆ JعÉل≈ ـ  اEل≈ الù°عOÉة ‘ الfóيÉ وا’ôNBة. kó°Tôeل¬ و É kfƒY ¬ªتعلj Ée ¿ƒµj ¿Cا o¬oل peDƒ of …òوال
 ا د   م ا 
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يِنالدرس األول ١١َمَراِتُب الدِّ

١٣أَْرَكاُن اِإلْسَالِمالدرس الثاني

١٥أَْرَكاُن اِإلَمياِنالدرس الثالث

١٧اِإلْحَساُن الدرس الرابع

ية
ثان

ة ال
حد

لو
ا

ُسَل؟ الدرس األول ٢٠ِملَاَذا أَْرَسَل اُهللا الرُّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلصالدرس الثاني َك ُمَحمَّ ْف َعَلى َنِبيِّ ٢٢َتَعرَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلصالدرس الثالث ِبيِّ ُمَحمَّ ُة النَّ ٢٤َمَحبَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َوَطاَعُتُهالدرس الرابع ِبيِّ ُمَحمَّ ٢٦َتْصِديُق النَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلصالدرس اخلامس َنا ُمَحمَّ ٢٩الُقْرآُن الَكِرُمي ِكَتاُب اِهللا اُملْنَزُل َعَلى َنِبيِّ

التوحيد
الفهارس
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دة 
ح

لو
ا

لى
ألو

٣٤ُفُروُض الُوُضوِءالدرس األولا

٤٠َنَواِقُض الُوُضوِءالدرس الثاني

دة
ح

لو
ا

ية
ثان

ال

الةالدرس األول ُة الصَّ يَّ ٤٤أََهمِّ

دة
ح

لو
ا

ثة
ثال

ال

الِةالدرس األول ٥٠اْسِتْقَباُل الِقْبَلِة، َواْسِتْفَتاُح الصَّ
ْفُع ِمْنُهالدرس الثاني ُكوُع َوالرَّ ٥٣الرُّ
ْفُع ِمْنُهالدرس الثالث ــُجـوُد َوالرَّ ٥٥الـسُّ
اِنَيُةالدرس الرابع ْكَعُة الثَّ ٥٨الرَّ

اِنيالدرس اخلامس ُل َوالثَّ ـُد اَألوَّ ـَشـهُّ ٦٠التَّ

دة
ح

لو
ا

عة
راب

ال

ْفِع الدرس األول ُدَعاُء االْسِتْفَتاِح، َوَما ُيَقاُل َبْعَد الرَّ
ُكوِع ٦٦ِمَن الرُّ

ِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص،الدرس الثاني الُة َعَلى النَّ ُد، َوالصَّ َشهُّ التَّ

الم َوَما ُيْشَرُع االْسِتَعاَذُة ِمْنُه َقْبَل السَّ
٧٠

)الفقه والسلوك(





التوحيدالتوحيد
أواًل



الوحدة األولىالوحدة األولى
َمْعِرَفُة الَعْبِد ِديَنُهَمْعِرَفُة الَعْبِد ِديَنُه

 َمـوُضوعــاُت الـِوْحـَدة:
يِن. •  َمَراِتُب الدِّ
 َأْرَكاُن اإِلْساَلِم.  •
 َأْرَكاُن اإِلَمياِن.•
 اإِلْحَساُن.•
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يِن َمَراِتُب الدِّ

ْرُس  الدَّ
ُل وَّ اْألَ

. سِ رْ ا الدَّ ذَ ا يفِ هَ هَ ذُ أْخُ نَ ينِ سَ اتِبُ لِلدِّ رَ نَاكَ مَ هُ : مُ لِّ املُعَ

إفراُد اِهللا تعالى بالِعبادِة، واجِتناُب ِعبادِة ما ِسواُه، واالنِقياُد  الَمْرَتَبُة اُألوَلى اإلْسالُم:

ِهللاِ بالطاَعِة ِبِفْعِل أواِمِرِه واجِتناِب َنواهيه. 

َوُرُسِلِه،  َوُكُتِبِه،  َوَمَالِئَكِتِه،  ِباِهللا  ُنْؤِمَن  أَن  َوُهَو  اإليَماُن:  اِنَيُة  الثَّ الَمْرَتَبُة   

ِه. َوالَيْوِم اآلَخِر، َوالَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

اِلَثُة اإلْحَساُن: َوُهَو َأْن َنْعُبَد اهللا َكأنََّنا َنَراُه، َفإْن َلْم َنُكْن َنَراُه فإنَُّه َيَراَنا.   الَمْرَتَبُة الثَّ

ِهيٌد ١َمتْ
اإلسـالم 

٢
اإلميان 

اإلحسان 
٣

www.ien.edu.sa
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اإلْحَساُن

اإلْساَلُم 

  اإلَمياُن 

َنَشاٌط
                    

٣

٢

١

ْسِئَلُة ْسِئَلُةاْألَ اْألَ ؟؟
١            
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َأْرَكاُن اِإلْسَالِم

ْرُس  الدَّ
اِني الثَّ

؟  مُ الَ ا اإلسْ مَ : مُ لِّ املُعَ

...................  : اِلبُ الطَّ

مِ؟ الَ انُ اإلسْ كَ ا أَرْ مَ : مُ لِّ املُعَ

١١١١١١١١١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٤٤٤٤٤٤٤٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥

َشَهاَدُة َأْن َال 
إَلَه إالَّ اَهللا َوأّن 
ًدا َرُسوُل  ُمَحمَّ

اِهللا

الِة َكاِةِإَقاُم الصَّ َحجُّ َبْيِت اِهللا َصْوُم َرَمَضاَنِإيَتاُء الزَّ
اَحلَراِم 

َأْرَكاُن اِإلْسَالِم

ِهيٌد َمتْ

www.ien.edu.sa
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َنَشاٌط

            

َأْرَكاُن اإِلْساَلِم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣

َحجُّ َبْيِت اِهللا َصْوُم َرَمَضاَن٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
اَحلَراِم 

ْسِئَلُة ْسِئَلُةاْألَ اْألَ ؟؟؟
      




١

َشَهاَدُة َأْن اَل 
إَلَه إالَّ اَهللا َوأّن 

ًدا َرُسوُل اِهللا ُمَحمَّ
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َأْرَكاُن اِإلَمياِن

َأْرَكاُن اِإلَمياِن

ْرُس  الدَّ
الث الثَّ

نِ  إنَّ لِإليامَ ا، فَ يْهَ لَ مُ عَ اناً يَقوُ كَ مِ أَرْ الَ امَ أَنَّ لِإلسْ كَ
: لِكَ ذَ اناً كَ كَ أَرْ

ُسِلاإليَماُن ِباِهللا اإليَماُن ِبالرُّ

اإليَماُن ِبالَيْوِم اآلِخِراإليَماُن بالَمَالِئَكِة

اإليَماُن ِبالَقَدِراإليَماُن ِبالُكُتِب

١

٢

٣

٤

٥

٦

ِهيٌد َمتْ

www.ien.edu.sa
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َنَشاٌط
               

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦٦٦ ٢٢٢

٤٤٤

اإِلَمياُن 
ِباِهللا

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

اإِلَمياِن

اإِلَمياُن 
...............

اإِلَمياُن
.................

اإِلَمياُن 
................

اإِلَمياُن 
 بالُكُتِب 

 اإِلَمياُن 
ِبالَيْوِم اآلِخِر

ْسِئَلُة ْسِئَلُةاْألَ اْألَ ؟؟؟
      

              
   

١

٢
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اِإلْحَساُن 

ْرُس  الدَّ
الرابع

 o¿É n°ù rMpE’G

اإلْحَساُن:

أْن َتُعبَد اهللا َكَأنََّك َتَراُه، َفإْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفإنَُّه َيَراَك.

.(١) َقاَل اهللا َتَعاَلى: 

ِلُعُ َر الُمْسِلُم َداِئًما َعَظَمَة اِهللا َتَعاَلى َوِبَأنَّ اهللا َيَراُه َوُمطَّ َفاإلْحَساُن َيُكوُن ِبَأْن َيَتَذكَّ

اِلَحاِت ِبإْتَقاٍن. َعَلى َأْعَماِلِه َفَيْعَمل الصَّ

.(٢) َقاَل اهللا َتَعاَلى: 

ِهيٌد َمتْ

: نْتَ سَ الِبِ أَحْ مُ  للِطَّ لِّ ولُ املُعَ يَقُ
. ةً لَ امِ كَ ةً وَ يحَ حِ ونُ اإلجابة صَ ا تَكُ مَ نْدَ عِ

تَ  غْ بَلَ وَ نْتَ  سَ أَحْ  : تِهِ بَادَ عِ يفِ  لِمِ  سْ مُ لِلْ قالِ  يُ تَى  مَ فَ
؟ انِ سَ بةَ اإلحْ تَ رْ مَ

(١) البقرة: ١٩٥.
(٢) سبأ: ١١.

www.ien.edu.sa
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َنَشاٌط
                   

ـَه  اللَّ

َتُكْن َتَراُه

َأْن َتْعُبَد

ُه َيراَك َفِإنَّ

َك َتَراُه َكَأنَّ

َفِإْن َلْم

ْسِئَلُة ْسِئَلُةاْألَ اْألَ ؟؟؟
١

٢




             
 ................. ٣  ............... ٢  ................ ١   

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



19

الوحدةالوحدة الثانيةالثانية

ُه � ُه َمْعِرَفُة الَعْبِد َنِبيَّ َمْعِرَفُة الَعْبِد َنِبيَّ

 َمـوُضوعــاُت الـِوْحـَدة:
؟ • ُسَل   ِملَاَذا َأْرَسَل اُهللا الرُّ

ٍد �.• َك ُمَحمَّ ْف َعَلى َنِبيِّ َتَعرَّ

ٍد �.• ِبيِّ ُمَحمَّ ُة النَّ  َمَحبَّ

ٍد � َوَطاَعُتُه.• ِبيِّ ُمَحمَّ  َتْصِديُق النَّ

ٍد �.• َنا ُمَحمَّ ُل َعَلى َنِبيِّ  الُقْرآُن الَكِرُمي ِكَتاُب اِهللا  اُملَنزَّ
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ُسَل؟  ِملَاَذا َأْرَسَل اُهللا الرُّ

ِهيٌد َمتْ
اِهللا  َمَع  َيْعُبُد  َمْن  اإلْسَالِم  َقْبَل  اِس  النَّ ِفي  َكاَن  : مُ لِّ املُعَ
ِالِحيَن  والصَّ َوالَمَالِئكِة  َواَألْشَجاِر  َكاَألْصَنام  َغْيَرُه، 

ى َهَذا الَعَمُل؟ َوَغْيِرَها، َفَماَذا ُيَسمَّ

ى َهَذا الَعَمُل ................................. : ُيَسمَّ اِلبُ الطَّ

اِس، َفَماَذا َيْحَتاُجوَن؟ ِإَذا َكاَن َهَذا َحاُل َأْكَثُر النَّ : مُ لِّ املُعَ

...............................................................: اِلبُ الطَّ

ُسَل؟  ِلَماَذا َأْرَسَل اَهللا الرُّ : مُ لِّ املُعَ

اِس إِلى ِعَباَدِة اِهللا َوْحَدُه، َوَتْرِك ِعَباَدِة َما ِسَواُه.  ُسَل، ِلَدْعَوِة النَّ َأْرَسَل اهللاُ الرُّ
قاَل اهللاُ َتَعاَلى:

.(١)    

الدرس 
األول

(١) النحل: ٣٦.
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ْسِئَلُة ْسِئَلُةاْألَ اْألَ ؟؟؟
١        

ُسَل: أْرَسَل اُهللا الرُّ        
اِس َقْبَل اِإلْسَالِم.       ١-  ِلَمْعِرَفِة َحاِل النَّ
َزاَعاِت َوالُحُروِب.      ٢- ِلْلَقَضاِء َعَلى النِّ

ِعَباَدِة اهللا َوْحَدُه َوَتْرِك ِعَباَدِة َما ِسَواُه. اِس ِإَلى      ٣- ِلَدْعَوِة النَّ

ْرِك ْوِحيِدَعَلى الشِّ َعَلى التَّ

ِبي � اُس َقْبَل َمْبَعِث النَّ َكاَن النَّ
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ٍد � َك ُمَحمَّ ْف َعَلى َنِبيِّ َتَعرَّ

الدرس 
الثاني

ٍد  َك ُمَحمَّ ْف َعَلى َنِبيِّ ٍد َتَعرَّ َك ُمَحمَّ ْف َعَلى َنِبيِّ ٍد َتَعرَّ َك ُمَحمَّ ْف َعَلى َنِبيِّ ٍد َتَعرَّ َك ُمَحمَّ ْف َعَلى َنِبيِّ ٍد َتَعرَّ َك ُمَحمَّ ْف َعَلى َنِبيِّ ٍد َتَعرَّ َك ُمَحمَّ ْف َعَلى َنِبيِّ ٍد َتَعرَّ َك ُمَحمَّ ْف َعَلى َنِبيِّ ٍد َتَعرَّ َك ُمَحمَّ ْف َعَلى َنِبيِّ َتَعرَّ

ِهيٌد َمتْ

َك؟ ُم: َمْن َنِبيُّ الُمَعلِّ
................................................ : اِلبُ الطَّ

ِبيِّ � َوَنْعِني ِبَها:  ْرِس ُنْبَذُةُ َعِن النَّ ُم: َمَعَنا ِفي َهَذا الدَّ الُمَعلِّ
وِهْجَرَتُه،  ِصَفاِته،  وَبْعَض  وَوَفاَتُه،  وَمْوِلَدُه،   ، ِبيِّ النَّ َنَسَب 

يَن َوَأْفَضلُهْم عليه الصالة والسالم. َوأنََّه َخاَتُم الَنِبيِّ

   �� ٌد ي ُمَحمَّ َنِبيِّ
اِدُق  ُهَو الصَّ

اَألِمُني

ِلِب ْبـِن َهـاِشٍم، َوَهـاِشُم ِمـْن ُد � ْبُن َعْبِداِهللا ْبِن َعْبِدالُمطَّ َنَسُبُه: ُهــَو ُمَحمَّ
. ِة إِْسَماِعيَل ْبِن إِْبَراِهيَم يَّ      ُقَرْيش، َوُقَرْيُش ِمَن الَعَرِب، َواْلَعَرُب ِمْن ُذرِّ

َة (َعاَم الِفيِل). ِبيُّ � ِبَمكَّ ُوِلَد النَّ َمْوِلُدُه:
اِدِق اَألِميِن. ِبيَّ ِبالصَّ َكاَنت ُقَرْيُش َقْبَل الِبْعَثِة َتِصُف النَّ ِصَفاُتُه:

ْحَمُة ِبالُمْؤِمِنيَن.  أَفُة َوالرَّ ِبيِّ � الرَّ  َوِمْن ِصَفاِت النَّ
﴿ � ِِّبي َقاَل اُهللا َتَعاَلى َعِن النَّ

.(١) ﴾ 

(١) التوبة: ١٢٨.
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َل اَألذَى ِفي َسِبيِل اِهللا. َة َثالَث َعْشَرَة َسَنًة َوَتَحمَّ ْعَوِة إَِلى َتْوِحيِد اِهللا ِبَمكَّ َقاَم ِبالدَّ َدْعَوُتُه:
َة إَِلى الَمِديَنِة.  َهاَجَر ِمْن َمكَّ ِهْجَرُتُه:

ِل َسَنَة (١١هـ).  اِني َعَشَر ِمْن َرِبيِع اَألوَّ ُتُوفَِّي �  ِبالَمِديَنِة ِفي الثَّ َوَفاُتُه:

َنَشاٌط

ٌد � َخاَتُم األنِبياِء وأَفَضُلُهم، وِديُنه اإلْسَالُم َباٍق إلى َيوِم القَياَمِة. ُمَحمَّ

        

َخاَمتُ اَألْنِبَياِء ُهَو

ْسِئَلُة ْسِئَلُةاْألَ اْألَ ؟؟؟
١

(ب)(أ)
ِبيُّ � ١١هـ ُوِلَد النَّ

َة ِإَلى َعام َ الِفيِلَهاَجَر ِمْن َمكَّ

الَمِديَنِةُتوفَِّي � َسَنَة

                     

ُنوٌحآَدُم
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� ٍد ِبيِّ ُمَحمَّ ُة النَّ َمَحبَّ

الدرس 
الثالث

ٍد ِبيِّ ُمَحمَّ ُة النَّ ٍدَمَحبَّ ِبيِّ ُمَحمَّ ُة النَّ ٍدَمَحبَّ ِبيِّ ُمَحمَّ ُة النَّ ٍدَمَحبَّ ِبيِّ ُمَحمَّ ُة النَّ َمَحبَّ

ِهيٌد َمتْ

� َماِلٍك  ْبُن  َأَنُس  الَجِليُل  َحاِبيُّ  الصَّ :َكاَن  مُ لِّ املُعَ
«الَمْرُء   :� ِبيِّ  النَّ ِبَقْوِل  َفِرُحوا  َحاَبَة  الصَّ َأنَّ  َيْذُكُر 
ُسوَل � »، َقاَل َأنُس �: وأنا ُأِحبُّ الرَّ َمَع َمْن َأَحبَّ

َوَأَبا َبْكٍر �، َوُعَمَر �(١).

َأنا ُأِحبُّ 
ًدا ي  ُمَحمَّ َنبيِّ
��

ِبيِّ � ِمْن َأْعَظِم الَواِجَباِت َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمٍة. ُة النَّ َمَحبَّ
اِس َأْجَمعيَن. ْفِس َوالَواِلَدْيِن َوالنَّ ِة النَّ َمُةُ َعَلى َمَحبَّ ِبيِّ �  ُمَقدَّ ُة النَّ َمَحبَّ

ِبيَّ � َكاَن َمَعُه َيْوَم الِقَياَمِة.  َمْن َأَحبَّ النَّ

(١) أخرجه البخاري برقم: ٥٨١٩، ومسلم برقم: ٢٦٣٩.
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ِديُق اَألُب ِبيُّ �الصَّ النَّ

َنَشاٌط
                        

ْسِئَلُة ْسِئَلُةاْألَ اْألَ ؟؟؟
١     

...................................................................... � ِِّبي ِة النَّ ُحْكُم َمَحبَّ أ

ِة................................ ِبيِّ �  ................................. َعَلى َمَحبَّ ُة النَّ ب  َمَحبَّ

                  َو.............................. َو..............................
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ٍد �  َوَطاَعُتُه ِبيِّ ُمَحمَّ َتْصِديُق النَّ

الدرس 
الرابع

ِهيٌد َمتْ
� ِِّبي َة لِلنَّ اِس َمَحبَّ ، َأْعَظَم النَّ َحَابُة : َكاَن الصَّ مُ لِّ املُعَ

ُقوَن َما َيْذُكُرُه ِمْن َأْخَباٍر، َوِمْن َذِلَك:     َفَكاُنوا ُيَصدِّ

ِة اإلْسَراِء  ِبيَّ � ِفي ِقصَّ َبْت ُقَرْيش النَّ يق �، ِحيَنَما َكذَّ دِّ َمْوِقُف َأبي َبْكٍر الصِّ
يِق.  دِّ َي بالصِّ �: َصَدَق؛ َفُسمِّ َوالِمْعَراِج،  َفقاَل أبو َبْكٍر
ِبيَّ  �  ِفيَما َيْأُمُرُهْم ِبِه، َوِمْن َذِلَك:   َوَكاُنوا ُيِطيُعوَن النَّ

ِفي  َيِبيَت  َأْن    � ِبيُّ  النَّ ِمْنُه  َطَلَب  ِحيَنَما    ،� َطاِلٍب  َأِبي  ْبِن  َعِليٍّ  َمْوِقُف 
ِفَراِشِه َلْيَلَة الِهْجَرِة، َوَيُردَّ اَألَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها، َفَفَعَل. 

o≥j pó r°üsàdG

oásÑ në nªdG oá nYÉ s£dG
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َنَشاٌط

                     

ِبيِّ �  ِفيَما َذَكَرُه ِمَن اَألخَباِر. َيِجُب َتْصِديُق النَّ
ِبيِّ � ِفيَما َأَمَر ِبِه. َيِجُب َطاَعُة النَّ

ِبيُّ �. َيِجُب اْجِتَناُب َما َنَهى َعْنُه النَّ
ِبيُّ �.  َيِجُب َأْن َنْعُبَد اَهللا ِبَما َشَرَعُه النَّ

(ب)(أ)
ِبيِّ � �َيِجُب َتْصِديُق النَّ ِبيُّ َما َنَهى َعْنُه النَّ

ِبيِّ � ِفيَما َذَكَرُه ِمَن اَألخَباِرَيِجُب َطاَعُة النَّ

َيِجُب اْجِتَناُب 

َيِجُب َأْن َنْعُبَد اَهللا

� ِبيُّ ِبَما َشَرَعُه النَّ

ِفيَما َأَمَر بِه
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ْسِئَلُة ْسِئَلُةاْألَ اْألَ ؟؟؟


� ِِّبي ................................ محبة ِللنَّ َحاَبُة  1 َكاَن الصَّ
نَُّه ................................  . يِق ِألَ دِّ َي َأُبو َبْكٍر ِبالصِّ 2 ُسمِّ

ِبيِّ �َمْوِقُف َعِليٍّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب  ِعْنَدَما  َحاَبِة  ِللنَّ 3 ِمْن َأْمِثَلِة َطاَعِة الصَّ
 ................................



ٍد � َنا ُمَحمَّ الُقْرآُن الَكِرُمي ِكَتاُب اِهللا اُملْنَزُل َعَلى َنِبيِّ

ِهيٌد َمتْ
َقاَل اُهللا َتَعاَلى:

.(١)

ِفي َأيِّ َشْهٍر َتُكوُن َلْيَلُة الَقْدِر؟ : مُ لِّ املُعَ
......................................................  : اِلبُ الطَّ

َما الَِّذي َأْنَزَلُه اُهللا ِفيَها؟ : مُ لِّ املُعَ
......................................................  : اِلبُ الطَّ

الُقْرآُن الَكِرُمي
ٍد �.  َنا ُمَحمَّ َالُم َعلَى َنِبيِّ َالُة َوالسَّ ُنْؤِمُن َأنَّ الُقْرآَن َكَالُم اِهللا َنَزَل ِبِه ِجْبرِيُل َعَلْيِه الصَّ

َيِجُب َعَلْيَنا َتْعِظيُم الُقْرآِن الكريم َوَتْوِقيُرُه.
ِرِه َوالَعَمِل به. الُمْسِلُم َيْحِرُص َعَلى ِقَراَءِة الُقْرآِن الكريم َوَتَدبُّ

.(٢)  4 3 2 َقاَل اهللا َتَعاَلى:

الدرس 
اخلامس

29 (١) القدر: ١-٢.
(٢) المزمل: ٤.
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َنَشاٌط

ْسِئَلُة ْسِئَلُةاْألَ اْألَ ؟؟؟
١

٢

�               

              



الفقه والسلوكالفقه والسلوك
ثانيًا



32



33

الوحدة األولىالوحدة األولى
ُفُروُض الُوُضوِءُفُروُض الُوُضوِء





وءِ؟ ضُ ى الوُ لَ لُّ عَ تَين تَدُ ورَ أَيُّ الصُّ
. ...................... : مُ قَ ةُ رَ ورَ الصُّ

.(١)﴾ الَى: ﴿ هُ تَعَ الَ اللّ قَ

الَى: ـهُ تَعَ ا اللَّ مَ هُ بُّ انِ يُحِ نْفَ ةِ صِ فِي اآليـَ

. .................................     . ابُـونَ   الـتَّـوَّ        

 

ُفُروُض الُوُضوِء

الدرس 
األول

(١) البقرة: ٢٢٢.
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َغْسُل الَوْجِه، َوِمْنُه الَمْضَمَضُة َواالْسِتْنَشاُق1

٢

١

َغْسُل الَيَدْيِن ِمْن َأْطَراِف اَألَصاِبِع ِإَلى الِمْرَفَقْيِن2

CGÜê

هِ » مِ اللَّ : « بِاسْ أَقُولُ
وءِ ضُ اءِ الوُ نْدَ اِبْـتِدَ عِ : ُةُ ُفُروُض الُوُضوِء ِستَّ



3636

ْأِس، َوِمْنُه اُألُذَناِن3 َمْسُح الرَّ

٣

ْجَلْيِن ِإَلى الَكْعَبْيِن َغْسُل الرِّ

CGÜê

٤

أنا ال 
أُسرف 

بِّ  في صَ
الماء

4
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ْرِتيُب َبْيَن َأْعَضاِء الُوُضوِء5 التَّ

الُمَواالُة َبْيَن َأْعَضاِء الُوُضوِء6

دَ كَ أَحَ نْ تَـرَ مَ
وض لَمْ  رُ هِ الـفُ ذِ هَ

هُ وؤُ ضُ ح وُ يَصِ

 ، ـيْـنِ ـقَ فَ رْ يْنِ مع المِ ـمَّ الـيَـدَ ، ثُ هَ جْ ئُ الوَ ضِّ ـتَـوَ لَ المُ سِ : أَنْ يَغْ يبُ تـِ التَّـرْ

ها  ضَ مُ بَعْ دِّ قَ ال يُ بَـيْنِ فَ عْ يْنِ مع الكَ لَ جْ لُ الرِّ سِ ـمَّ يَغْ ، ثُ أْسَ حُ الرَّ سَ ـمَّ يَمْ ثُ

ض. لى بَعْ عَ

رُ  خِّ ؤَ يُ الَ  يْثُ  بِحَ وءِ  ضُ الوُ اءِ  ضَ أَعْ لِ  سْ غَ فِي  ةُ  ابَعَ تَ المُ يَ  هِ  : االةُ وَ المُ
. هُ لَ بْ ي قَ فَ الَّذِ نْشَ تَّى يَ وٍ حَ ضْ لَ عُ سْ غَ



3838

ـْقـِويـُم الـتَّ

: بِ نَاسِ مِ المُ قْ عِ الرَّ ضْ ا بِوَ هَ تِّـبُ رَ ، أُُ وءِ ضُ رُُ لصفة الوُ وَ امِي صُ أَمَ 11



3939

: ةً يدَ فِ ـةً مُ لَ مْ نَ جُ يَـةَ ؛ ألكوِّ الـِ اتِ التَّ لِمَ رتِّبُ الكَ أُ 22

ح وءِ  –  لَمْ يَصِ ضُ كَ  –  الوُ نْ تَـرَ وضِ –  مَ رُ دَ  –  فُ هُ  –  أحَ وؤُ ضُ وُ
.............................................................................................................

 ، فِّ لَ الصَّ اخِ ابَـهُ دَ تـَ يَ كِ هُ نَسِ ـَّ ن ـرَ أَ كَّ ـتَـذَ ، فَ أُ ضَّ يزِ يَـتَـوَ زِ بْدُ الْعَ أَ عَ بَـدَ 33
. هُ وءَ ضُ مَّ وُ ـَ ت ـأَ ، فَ قَ ائـِ قَ رِ دَ شْ دَ عَ ادَ بَـعْ ـمَّ عَ ، ثُ هُ رَ ضِ يُـحْ بَ لـِ هَ ذَ فَ

وضِ رُ ضٍ مِنْ فُ رْ لَّ بِفَ يزِ أَخَ زِ بْدُ العَ عَ
: وَ وءِ هُ ضُ       الوُ

. يبُ ـِ ت رْ    أ  ـ  التَّ

. االةُ وَ ب  ـ  المُ  
. وءِ ضُ اءِ الوُ ضَ دِ أَعْ كُ أَحَ   ج  ـ  تَرْ

ـةِ. يحَ حِ ةِ الصَّ ابـَ لَ اإلِجَ وْ ةً حَ رَ ائـِ عُ دَ أَضَ

وءَ  ضُ ـبِّـقُ الوُ طَ أُ
ا يحً حِ ا صَ يقً بـِ تَطْ





ا مَ نْدَ عِ مَّ نَامَ                              وَ ُ                    ،  ثُ الِدُ أَ خَ ضَّ اتَوَ مَ نْدَ عِ مَّ نَامَ                              وَ ُ                    ،  ثُ الِدُ أَ خَ ضَّ تَوَ

. أَ ضَّ تَوَ ـهُ أَنْ يَ تُ الِدَ نْـهُ وَ بَتْ مِ لَ رِ طَ جْ الةِ الفَ ضَ لِصَ        نَهَ

اءِ ـضَ رَّ لِقَ طُ مَّ اضْ رِ                     ،  ثُ ـهْ ـالةِ الظُّ ُ لِصَ ـرُ أَ نَاصِ اءِتَوضَّ ـضَ رَّ لِقَ طُ مَّ اضْ رِ                     ،  ثُ ـهْ ـالةِ الظُّ ُ لِصَ ـرُ أَ نَاصِ تَوضَّ

. ـوءِ ضُ ةَ الـوُ ـادَ مُ إِعَ لِّ عَ لَبَ منْـهُ الْمُ طَ ـةِ                      فَ اجَ        الحَ

لِ ـِ ب مَ اإلِ لَ لَحْ مَّ أَكَ دُ                     ، ثُ مَ أَ أَحْ ضَّ لِتَوَ ـِ ب مَ اإلِ لَ لَحْ مَّ أَكَ دُ                     ، ثُ مَ أَ أَحْ ضَّ تَوَ

. هُ ـوءَ ضُ ـيـدَ وُ عِ هُ أَنْ يُ دُ الـِ هُ وَ مَـرَ ـأَ ـرَ فَ صْ ي  العَ ـلِّ اد أنْ يُصَ أَرَ        وَ

ا مَ نْدَ عِ مَّ نَامَ                              وَ ُ                    ،  ثُ الِدُ أَ خَ ضَّ تَوَ

لِ ـِ ب مَ اإلِ لَ لَحْ مَّ أَكَ دُ                     ، ثُ مَ أَ أَحْ ضَّ تَوَ

. ـوءِ ضُ ةَ الـوُ ـادَ مُ إِعَ لِّ عَ لَبَ منْـهُ الْمُ طَ ـةِ                      فَ اجَ        الحَ

اءِ ـضَ رَّ لِقَ طُ مَّ اضْ رِ                     ،  ثُ ـهْ ـالةِ الظُّ ُ لِصَ ـرُ أَ نَاصِ تَوضَّ

ا مَ نْدَ عِ مَّ نَامَ                              وَ ُ                    ،  ثُ الِدُ أَ خَ ضَّ تَوَ

الدرس 
الثاني

َنَواِقُض الُوُضوِء

www.ien.edu.sa
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هِ  ذِ دِ هَ وئِي بِأَحَ ضُ ضَ وُ ا انْـتَـقَ إِذَ

ا  ـهُ إِذَ تُ ادَ يَّ إِعَ لَ بَ عَ جَ اقِضِ وَ النَّوَ

 . دتُ الصالةَ أَرَ

ا: نْـهَ ورٍ مِ مُ وءُ بِأُ ضُ يَـنْـتَـقِضُ الوُ

يْنِ بِيلَ جُ مِنَ السَّ ارِ الخَ

لُ البَـوْ

طُ ائـِ الغَ

يـحُ الرِّ

مُ الـنَّــوْ

لِ ـِ مِ اإلِب لُ لَحْ أَكْ

1

2

3
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بل أَن أُصلي. ةَ قَ اجَ يْتُ الحَ ضَ مَّ قَ الةِ، ثُ اءِ الصَّ دَ أْتُ ألَ ضَّ تَوَ 11

لِّي. أ  ـ أُصَ   

ي. لِّ مَّ أُصَ ، ثُ وءَ ضُ يدُ الوُ عِ ب ـ أُ   

ةِ. يحَ حِ ةِ الصَّ ـَ اب لَ اإلِجَ وْ ةً حَ ائِرَ عُ دَ أَضَ

ـِي: ا يَل مَّ ـهِ مِ مِ لِ لَحْ وءُ بِأكْ ضُ ةَ ما يَـنْـتَـقِضُ الوُ ورَ دُ صُ ـدِّ أُحَ 22

ةِ: لِفَ تَ خْ ةِ المُ لِمَ لَ الكَ وْ ةً حَ ائِرَ مُ دَ سُ أَرْ 33
لُ ائِطُ      –      الـبَـوْ يحُ      –      الغَ مُ      –      الرِّ      النَّوْ

ـْقـِويـُم الـتَّ



الوحدة الثانيةالوحدة الثانية

الة ُة الصَّ يَّ الةَأَهمِّ ُة الصَّ يَّ َأَهمِّ





أَنْ  ةِ  ادَ هَ : شَ سٍ مْ لَى خَ عَ المُ  سْ اإلِ يَ  ـنـِ «بُ هِ ملسو هيلع هللا ىلص:  اللّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ
إِيتَاءِ  وَ الةِ،  امِ الصَّ إِقَ وَ هِ،  اللّ ولُ  سُ ا رَ دً مَّ حَ هُ وأَنَّ مُ اللّ إِالَّ  إِلَـهَ  الَ 

.(١)« جِّ الـبَـيْتِ حَ ، وَ انَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ اةِ، وَ كَ الزَّ

الُ فِي جَ ي الرِّ لِّ يُصَ
ةِ يْـلَ اللَّ مِ وَ اتٍ فِي الـيَـوْ ـرَّ سَ مَ مْ دِ  خَ جِ سْ المَ

الدرس 
األول

الة ُة الصَّ يَّ َأَهمِّ

(١) أخرجه البخاري برقم: ٨، ومسلم برقم: ١٦ والترمذي برقم: ٢٦٠٩.
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. مِ الَ انِ اإلِسْ كَ عُ مِنْ أَرْ ابـِ نُ الرَّ كْ :    أ  ـ  الرُّ ـيَ الةُ هِ الصَّ

. مِ الَ انِ اإلِسْ كَ ي مِنْ أَرْ انـِ نُ الثَّ كْ ب  ـ  الرُّ     

. مِ الَ انِ اإلِسْ كَ الِثُ مِنْ أَرْ نُ الثَّ كْ       ج  ـ  الرُّ
ةِ. يحَ حِ ابَـةِ الصَّ لَ اإلِجَ وْ ائِرةً حَ مُ دَ سُ        أَرْ

اءِ لَى أَدَ افِظُ عَ أُحَ
نْ  ي مِ نُ الثَّانـِ كْ ا الرُّ هَ ـَّ الةِ؛ ألن الصَّ

. مِ الَ انِ اإلِسْ كَ أَرْ

بِي  نْ أَ ة. عَ رَ اآلخِ نيَا وَ اح فِي الدُّ النَّجَ حِ وَ الَ لِيلُ الفَ يَ دَ ةُ هِ الَ الصَّ
بُ  اسَ يُحَ ا  مَ لَ  أَوَّ «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ه  اللّ ول  سُ رَ ال  قَ  ، الَ قَ  � ة  يْرَ رَ هُ
حَ  لَ فْ أَ دْ  قَ فَ تْ  لحَ إِنْ صَ فَ تهُ  الَ لِهِ صَ مَ مِنْ عَ ةِ  يَامَ القِ يَومَ  بْدُ  العَ بِه 

.(١)«... رَ سِ خَ ابَ وَ دْ خَ قَ تْ فَ إِنْ فَسدَ حَ وَ نْجَ أَ وَ

ةِ. يحَ حِ ابَـةِ الصَّ لَ اإلِجَ وْ ائِرةً حَ مُ دَ سُ        أَرْ

(١) أخرجه الترمذي برقم: ٤١٣.
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: ةً يدَ فِ ملةً مُ نَ جُ ؛ ألكوِّ يَـةَ اتِ اآلتـِ لِمَ تِّـبُ الكَ رَ أُ 11

: مِ الَ انِ اإلِسْ كَ ي مِنْ أَرْ انـِ نَ الثَّ كْ ي الرُّ وِ ي تَحْ تـِ ةَ الَّ رَ ائـِ نُ الدَّ وِّ لـَ أُ 22

انَ ضَ مَ مُ رَ وْ جُّ البَـيْـتِصَ حَ

اةِ كَ إِيتَاءُ الزَّ الةِ امُ الصَّ إِقَ
هُ ةُ أَنْ الَ إِلَـهَ إِالَّ اللّ ادَ هَ شَ
هِ ولُ اللّ سُ ا رَ دً مَّ حَ وأَنَّ مُ

. مِنِ ؤْ ة    ـ   المُ وضَ رُ فْ ة المَ الَ هِ    ـ    الصَّ احِ لِيلُ نَجَ اءُ   ـ    دَ .أَدَ مِنِ ؤْ ة    ـ   المُ وضَ رُ فْ ة المَ الَ هِ    ـ    الصَّ احِ لِيلُ نَجَ اءُ   ـ    دَ أَدَ
..............................................................................................................  

ةِ    ـ وضَ رُ فْ اتِ المَ وَ لَ ى الصَّ لَ ةُ    ـ    عَ ظَ افَ حَ ُ    ـ    المُ بَبُ سَ
ـنَّـةِ ولِ الجَ خُ لِدُ  

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

ـْقـِويـُم الـتَّ
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: يـحِ حِ فِ الصَّ ـرُّ ـامَ التَّصَ ـةَ ( ✓ ) أَمَ المَ عُ عَ أَضَ 33
ةِ: ـالَ ـتَ الصَّ قْ ـبُونَ وَ عَ لْ ي يَ ابـِ حَ يْـتُ أَصْ أَ ا رَ إِذَ  

(  ) مْ       هُ عَ بُ مَ لْـعَ      أ ـ أَ

(  ) ـقٍ      فْ رِ مْ بـِ هُ حَ نْـصَ ب ـ أَ   

(  ) مْ      هُ ـَ ن أْ شَ مْ وَ هُ كُ رُ تـْ    ج ـ أَ



48
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ُة اِلثَّ ُةالوحدة الثَّ اِلثَّ الوحدة الثَّ
الة الةِصَفُة الصَّ ِصَفُة الصَّ





: نَـاسـبِ ـا المُ هَ انِـِ كَ ـةَ فِي مَ لِمَ تُبُ الكَ :أَكْ نَـاسـبِ ـا المُ هَ انِـِ كَ ـةَ فِي مَ لِمَ تُبُ الكَ أَكْ

. ـةَ لَ بْ بِلُ القِ تَقْ ـي.                           أَسْ لِّ   أُصَ

. أُ ضَّ تَـوَ   أَ

لِّي»(١). ي أُصَ ونِ ـمُ يْـتُ أَ ا رَ مَ لُّوا كَ ولُ ملسو هيلع هللا ىلص: «صَ سُ الَ الرَّ قَ

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

الدرس 
األول

الِة اْسِتْقَباُل الِقْبَلِة، َواْسِتْفَتاُح الصَّ

(١) أخرجه البخاري برقم: ٦٣١.

www.ien.edu.sa
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2

ةَ  بِيـرَ ـبِّـرُ تَـكْ كَ أُ ، وَ يَّ ـعُ يَـدَ فَ أَرْ
: الً ـائـِ امِ قَ ـرَ اإلِحْ

ـبَـر ». ـهُ أَكْ « اللَّ
ـودِي. جُ ـعِ سُ ضِ ـوْ ـرُ إِلَى مَ نْـظُ أَ

1
. ـةَ ـبْـلَ لُ القِ ـبـِ تَـقْ أَسْ

بَة عْ الكَ يَ  هِ وَ

ـالة: ِصـَفـُة الـصَّ
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4

مِنَ  ــهِ  بِاللّ ـــوذُ  «أَعُ  : ــــولُ أَقُ
هِ  اللّ ــمِ  بِسْ  ، يمِ جِ الرَّ انِ  ــيْطَ الشَّ

يمِ ». حِ نِ الرَّ مَ حْ الرَّ

5
يْئًا  شَ أُُ  ـرَ أََقْ ثُـمَّ   ، اتِحـةَ اَلفَ أُ  ـرَ أَقْ
آنِ  ـرْ الـقُ ـــنَ  مِ ظُ  فَ أََحْ ـــا  ـمَّ مِ

. يـمِِ ـرِ الكَ

3

: ـتَـاحِ تِفْ ـاءَ االسْ عَ أُ دُ ـرَ أَقْ
 ، كَ دِ مْ بِحَ ــمَّ وَ هُ انَكَ اللَّ ــبْحَ «سُ
ـــالَى  تَـعَ وَ  ، كَ مُ اسْ كَ  تَـــبَارَ وَ

ك». يْـرُ ال إِلَـهَ غَ ، وَ كَ ـدُّ جَ






: وعِِ كُ أَقُولُ فِي الرُّ براً، وَ كَ عُ مُ كَ أرفع يدي وأرْ

. اتٍ رَّ يمِ » ثَالثَ مَ ظِ بِّـيَ العَ انَ رَ بْحَ « سُ

يمِ رِ آنِ الكَ رْ نَ القُ رَ مِ ـيَـسَّ ا تَ مَ ةَ وَ اتِحَ أتُ الفَ ـرَ ا قَ مَ دَ بَعْ

وعِ كُ الَ الرُّ يًا حَ تَوِ سْ رِي مُ هْ ونَ ظَ رِِصُ أَنْ يَكُ أَحْ

؟ ينَ لِـمِ سْ المُ ـةُ لَ بْ
قـِ ـا مَ

؟ ـةِ لَ ـبـْ القِ ـبَـالِ تِقْ اسْ دَ بَـعْ لُ ـعَ تَـفْ ا ـاذَ مَ

ْفُع ِمْنُه ُكوُع َوالرَّ الرُّ

الدرس 
www.ien.edu.saالثاني
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7
نْ  ـهُ لِمَ عَ اللَّّ مِ كوع: «سَ فعي مِن الرُّ أقولُ حالَ رَ

.« دُ مْ لَكَ الحَ بَّـنَا وَ مَّ أقولُ وأنا قائم:«رَ »، ثُ هُ ـدَ ».حمِ دُ مْ الحَ

ا  بِّـقُ مَ طَ ي أُ مِ لِّ عَ افِ مُ رَ بإِشْ

الةِ. ـةَ الصَّ فَ ـهُ مِنْ صِ متُ لَّ تَعَ

الَ  بُ وَ لْعَ نَا الَ أَ أَ

ةِ  الَ بَثُ فِي الصَّ أَعْ

عُ  شَ ا أَخْ إِنَّمَ

. بُ أَدَّ تَ أَ وَ





؟ يمِ رِ الكَ رْآنِ القُ نَ مِ رَ تَـيَسَّ ا مَ وَ ةِ اتِحَ الـفَ ةِ اءَ قِـرَ دَ بَـعْ لُ عَ تَـفْ ا اذَ مَ


 ، ـةِ بْعَ اءِ السَّ ضَ لَى األَعْ جدُ عَ أَسْ بِّـرُ وَ أُكَ

ـودِ: جُ ـولُ فِي السُّ أَقُ وَ
. اتٍ رَّ لَى» ثَالثَ مَ بِّيَ األََعْ ـانَ رَ بْحَ «سُ

... لُ تَدِ ـوعِ وأعْ كُ ـِنَ الرُّ عُ م فَ ـا أَرْ مَ دَ بَعْ

 ، ـةِ بْعَ اءِ السَّ ضَ لَى األَعْ جدُ عَ أَسْ بِّـرُ وَ أُكَ

التِكَ أَنْتَ فِي صَ وَ

؟ كُوعِ الرُّ فِي ولُُـهُ قُ تَ ي الذَّ رُ كْ الذِّ ا ؟مَ كُوعِ الرُّ نَ مِ عِ فْ الرَّ نْدَ عِ تَقُولُ ا اذَ مَ

ْفُع ِمْنُه ــُجـوُد َوالرَّ ْفُع ِمْنُهالـسُّ ــُجـوُد َوالرَّ ْفُع ِمْنُهالـسُّ ــُجـوُد َوالرَّ الـسُّ

الدرس 
www.ien.edu.saالثالث
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ْبَعُة ِهَي: اَألْعَضاُء السَّ

. فُ األَنـْ ـةُ وَ بْهَ   الجَ

. انِ   الـيَـدَ

. بَـتَـانِ كْ   الرُّ

. ـانِ مَ ـدَ   القَ
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9

« بَـرُ هُ أَكْ الً: «اللّ ائـِ ودِ قَ جُ نَ السُّ أرفع مِ
 : تَـينِ ـدَ جْ ـيْنَ السَّ أَقُـولُ بَ وأجلس وَ

ي». فـرْ لـِ بِّ اغْ ي، رَ فـرْ لـِ بِّ اغْ «رَ

10

.« ـبَـرُ هُ أَكْ : «اللَّ الً ائـِ يَـةً قَ انـِ دُ ثَ جُ أَسْ
: ـودِ جُ ـولُ فِـي السُّ أَقَ وَ

ثَ  ـى» ثَالَ ـلَ عْ بِّـــيَ األََ ـــانَ رَ بْحَ «سُ
. اتٍ رَّ مَ

ثَ   ثَالَ

... ـوعٍ شُ خُ نِينَـةٍ وَ ـأْ ـمَ ـي بِطُ لِّ أُصَ





؟ وعِ كُ الرُّ مِنَ عِ فْ الرَّ دَ عْ بَ لُ عَ تَـفْ ا
اذَ مَ

؟ ـودِ جُ السُّ أَثْـنَـاءَ ولُ تَـقُ ا ـاذَ مَ

؟ ولُ تَـقُ ا اذَ مَ فَ تَـيْنِ دَ جْ السَّ ـنَ ـيْ بَ تَ لَسْ جَ ا
إِذَ

ا. يْهَ لَ عَ ودُ جُ السُّ بُ يَجِ الَّتي ةَ عَ بْ السَّ اءَ ضَ األَعْ د دِّ عَ

الدرس 
الرابع

اِنَيُة ْكَعُة الثَّ الرَّ
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12

... ـوعٍ شُ خُ نِينَـةٍ وَ ـأْ ـمَ ـي بِطُ لِّ أُصَ

 . دِ هُّ لِلتَّشَ يَـةِ  انـِ الثَّ ـةِ  عَ كْ الرَّ دِ  بَعْ لِسُ  أَجْ
(يأتي نص التشهد األول في صفحة ٧٠)

11

: ائِالً يَـةِ قَ انـِ ـةِ الثَّ عَ كْ أَقَـومُ لِلرَ
ـبَـر» ـهُ أَكْ «اللَّ

ـةِ  عَ كْ ـهُ فِي الرَّ ـتُ لْ عَ ا فَ ثْلَ مَ ا مِ لُ فِيهَ عَ فْ أَ وَ
. امِ ـرَ ةِ اإلِحْ بِيـرَ ـيْـرَ تَـكْ ولَى غَ األُ

يَـةِ... ـانـِ ةِ الثَّ ـدَ جْ تُ مِنَ السَّ عْ فَ ـا رَ مَ دَ بَعْ





. ةِ ـيـَ الثَّانِ عَـةِ كْ الرَّ فِي لُـهُ عَ ـفْ تَ ا مَ رْ اذْكُ

؟ ةِ ـيـَ الثَّانِ ةِ عَ كْ الرَّ دَ بَعْ تَ لَسْ جَ ا إِذَ قُولُ تَ ا اذَ مَ



ـا  مَ ـثْـلَ  مِ ي  الَتـِ صَ ـيَّـةِ  قِ بَ ي  فـِ ـلُ  ـعَ أَفْ
ـتَـيْنِِ لَـكِنْ  ابِقَ ـتَـيْنِ السَّ عَ كْ هُ فِي الرَّ لُ عَ أَفْ

. ـةِ حَ اتـِ ةِ الفَ اءَ لَى قِـرَ ـرُ عَ ـتَـصِ أَقْ

ـةِ الثَّالِثَـةِ عَ كْ ومُ لِلرَّ لَ أَقُ دَ األَوَّ هُّ أْتُ التَّشَ رَ دَ أَنْ قَ عْ بَ

الدرس 
الخامس

اِني ُل َوالثَّ ـُد اَألوَّ ـَشـهُّ التَّ
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14
لِّـي  أُصَ ـدَ وَ ـرأُ التَّشهُّ التِي، وأَقْ ـرِِ صَ لِسُ فِي آخِ أَجْ

د. رَ ا وَ و بِمَ عُ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأَدْ لَى النَّـبـِ عَ
(يأتي نص التشهد األخير في صفحة ٧١)

15

المُ  «السَّ ائِالً:  قَ ي  ينـِ مِ يَ نْ  عَ لِّمُ  أُسَ
ـنْ  عَ وَ اللَّـه»  ـةُ  مَ حْ رَ وَ مْ  ـيْـكُ لَ عَ
مْ  ـيْـكُ لَ عَ المُ  «السَّ الً:  ائـِ قَ ي  ـارِ يَسَ

ـةُ اللَّـه». مَ حْ رَ وَ

ـبِّـقُ  طَ ي أُ مِ لِّ عَ رافِ مُ بإِشْْ
ا هَ تُ مْ لَّ ا تَعَ مَ الةِ كَ ةَ الصَّ فَ صِ

الةِ  اءِ الصَّ ى أَدَ لَ افِظُ عَ أُحَ
ا تِهَ قْ ةً فِي وَ اعَ مَ جَ

المُ  «السَّ
ـنْ  عَ وَ  
مْ  ـيْـكُ لَ عَ المُ  «السَّ
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ـةِ: يحَ حِ ابَـةِ الصَّ تَ اإلِجَ ا تَحْ طًّ عُ خَ أَضَ 11

ـةِ: عَ كْ ـتَاحِ فِي الرَّ تِفْ ـاءُ االسْ عَ أُ دُ ـرَ قْ أ   يُ

ثَـةِ الـِ يَـةِالثَّ انـِ ولَـىالثَّ األُ

هِ ودِ جُ عِ سُ ضِ وْ فِمَ قْ لَـهُالسَّ وْ تِي حَ يَاءِ الَّ شْ األَ

ـةٍ  عَ كْ لِّ رَ ا فِي كُ أَهَ ـرَ بُ أَنْ أَقْ تِي يَجِ ةِ الَّ ـورَ لَ السُّ ـوْ ةً حَ رَ ائـِ مُ دَ سُ أَرْ 22
ةِ: الَ اتِ الصَّ عَ كَ مِنْ رَ  

الصُ ةُ                   اإلِخْ اتِحَ رُ                   النَّاسُ                   الفَ النَّصْ  

ـي إِلَـى: لِّ صَ ـرُ المُ نْـظُ ب   يَ

ـْقـِويـُم الـتَّ
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ودِ (ب): مُ ـا فِي العَ بُهَ ـنَـاسِ ا يُ ودِ ( أ ) بِمَ مُ ةٍ فِي العَ بَـارَ لَّ عِ لُ كُ أَصِ 33

: الِيَـةَ اتِ التَّ بَارَ لُ العِ مِ كْ أُ 44
ةِ ................. عَ كْ هُ فِي الرَّ تُ لْ عَ ا فَ ثْلَ مَ يَـةِ مِ انـِ ةِ الثَّ عَ كْ لُ فِي الرَّ عَ فْ أ أَ

أُ ............................. ــرَ أَقْ يَـةِ وَ انـِ ـةِ الثَّ ـعَ كْ دَ الرَّ لِسُ بَعْ ب أَجْ

دَ وَ .................... هُّ أ التَشَ ـرَ أَقْ ي وَ التـِ ـرِ صَ لِسُ فِي آخِ ج أَجْ

........................................ : الً ائـِ ي قَ يـنـِ نْ يَمِ مُ عَ لِّ د أُسَ

......................................... : الً ـائـِ ي قَ ـارِ ـنْ يَـسَ عَ          وَ

ه. دَ مِ نْ حَ ـهُ لِمَ عَ اللَّ مِ سَ

لَى. عْ بِّيَ األَ انَ رَ بْحَ سُ

ب

رْ لِي. فِ بِّ اغْ رَ

أ

ودِ: جُ أَقُولُ فِي السُّ

: ـيْنِ تَ دَ جْ ـيْنَ السَّ أَقُولُ بَ



64
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اِبعُة اِبعُةالوحدة الرَّ اِبعُةالوحدة الرَّ اِبعُةالوحدة الرَّ الوحدة الرَّ

الِة الِةَأْذَكاُر الصَّ َأْذَكاُر الصَّ



66666666

ُدَعـاُء االْسِتـْفـَتاِح1

 ، كَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ هُ انَكَ اللَّ بْحَ سُ
ـالَى  تَـعَ ، وَ كَ مُ كَ اسْ تَـبَـارَ وَ

. كَ ـيْـرُ ، وَ ال إِلَـهَ  غَ كَ دُّ جَ

ـةِ األُولَى: عَ كْ ـتَـاحِ فِي الرَّ تِفْ ـاءَ االسْ عَ ولُ دُ   أَقـُ

ـةِ اتِحَ ةِ الفَ اءَ دَ قِـرَ بَعْ امِ رَ ةِ اإلِحْ بِيرَ دَ تَـكْ بَعْ

الِة: اَألْذَكاُر الَمْشُروَعُة ِفي الصَّ

الدرس 
األول

ُكوِع ْفِع ِمَن الرُّ ُدَعاُء االْسِتْفَتاِح، َوَما ُيَقاُل َبْعَد الرَّ
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ـا: مً ائـِ ـهَ دَ دُ اللَّ مَ لِـمُ يَحْ سْ المُ  

. مِ ـيَـامِ مِـنَ الـنَّـوْ نْـدَ القِ ـ عِ  

. ـلِ كْ اغِ مِـنَ األَ ـرَ نْدَ الفَ ـ عِ  

ـنْـدَ ......................................... ـ عِ  

ـنْـدَ ......................................... ـ عِ  

ـهُ  ـعَ اللَّ مِ سَ
. هُ دَ مِ نْ حَ لِمَ

بِّيَ انَ رَ بْحَ سُ
. يمِ ظِ العَ

بِّيَ  انَ رَ بْحَ سُ
لَى. عْ األَ

رْ لِي..  فِ بِّ اغْ رَ
رْ لِي.. فِ بِّ اغْ رَ

2

4

5

ُكوِع َما ُيَقاُل في الرُّ

ُجوِد َما ُيَقاُل ِفي السُّ

ْجَدَتْيِن َما ُيَقاُل َبْيَن السَّ

ُكوِع3 ْفِع ِمَن الرُّ َما ُيَقاُل ِعْنَد الرَّ
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بَـةِ: نَاسِ ـةِ المُ لِمَ ـاتِ بِالكَ اغَ ـرَ ـألُ الفَ أَمْ 11

كَ ـدُّ كَجَ مُ كَاسْ دِ مْ بِحَ

الَى تَعَ كَ ....................، وَ تَـبَـارَ مَّ وَ .....................، وَ هُ انَكَ اللَّ بْحَ سُ
. كَ ـيْـرُ ال إلَـهَ غَ ...................، وَ

دُ مْ هُالحَ ـدَ مِ حَ

لَكَ ..................... . بَّـنَا وَ نْ ......................، رَ هُ لِمَ ـعَ اللّ مِ سَ

ـْقـِويـُم الـتَّ
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ـةِ: يحَ حِ ابَـةِ الصَّ تَ اإلِجَ ـةَ ( ✓ ) تَحْ المَ عُ عَ أَضَ 22

ـةٍ عَ كْ ـلِّ رَ فِي كُ

ي: تَاحِ فـِ تِفْ ـاءَ االسْ عَ ـولُ دُ   أَقُ

امِ ـرَ ةِ اإلِحْ بِيـرَ دَ تَكْ بَعْ وعِ كُ ـعِ مِنَ الرُّ فْ نْدَ الرَّ عِ

: هُ دَ مِ نْ حَ ـهُ لِمَ عَ اللَّ مِ : سَ ـولُ   أَقُ

ط قَ ولَى فَ ـةِ األُ عَ كْ الرَّ







، الطَّيِّـبَاتُ لَواتُ وَ الصَّ يَّاتُ للهِ وَ التَّحِ
مُ   الَ ، السَّ ـهُ اتُ كَ بَـرَ ـهِ وَ ـةُ اللَّ مْ حَ رَ يُّ وَ ا النَّبـِ هَ يْكَ أَيـُّ لَ مُ عَ الَ السَّ
ـدُ أَنْ ال إِلَـهَ إِالَّ  هَ ، أَشْ ينَ الِحِ ـهِ الصَّ بَـادِ اللَّ لَى عِ عَ يْـنَا وَ لَ عَ

. ـولُـهُ سُ رَ هُ وَ بْـدُ ا عَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ هَ أَشْ ، وَ ـهُ اللَّ

 ، رِ ـصْ ، العَ ـرِ ـهْ ـالةِ الظُّ يَـةِ مِنَ (صَ ـانـِ ـةِ الثَّ عَ كْ ـدَ الرَّ ـوسِ بَعْ لُ فِي الجُ
.( اءِ ـشَ ، العِ ـرِبِ ـغْ المَ

ِل:  ِد اَ�وَّ َشه� ِل: َمْوِضُع التَّ ِد اَ�وَّ َشه� َمْوِضُع التَّ

ُل ُد اَألوَّ َشهُّ التَّ

الدرس 
الثاني

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، الُة َعَلى النَّ ُد، َوالصَّ َشهُّ التَّ
الم َوَما ُيْشَرُع االْسِتَعاَذُة ِمْنُه َقْبَل السَّ
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ُد اَألِخيُر2 َشهُّ التَّ

ى  لَ يْتَ عَ لَّ ا صَ مَ ، كَ دٍ مَّ حَ ى آلِ مُ لَ عَ ، وَ ـدٍ مَّ حَ ى مُ لَ لِّ عَ مَّ صَ هُ اللَّ
كْ  بَـارِ وَ  .ُ يدُ جِ مَ  ُ يدُ مِ حَ إِنَّـكَ   ، يمَ اهِ إِبْـرَ آلِ  ى  لَ عَ وَ  ، يمَ اهِ إِبْـرَ
 ، يمَ اهِ ى إِبْـرَ لَ تَ عَ كْ ا بَارَ مَ ، كَ دٍ مَّ حَ ى آلِ مُ لَ عَ ، وَ ـدٍ مَّ حَ ى مُ لَ عَ

.ُ يدُ جِ ُ مَ يدُ مِ ، إِنَّـكَ حَ يمَ اهِ ى آلِ إِبْـرَ لَ عَ وَ

ةِ. يـرَ ـةِ األَخِ عَ كْ دَ الرَّ لُوسِ بَعْ فِي الجُ

ِد ا�ِخيِر: َشه� ِد ا�ِخيِر:َمْوِضُع التَّ َشه� َمْوِضُع التَّ

: ـلُ مُ يَشْ وَ
. لَ دَ األوَّ هُّ     أ ـ التَّشَ

: ـيَ هِ بِي ملسو هيلع هللا ىلص، وَ ى النَّ لَ الةَ عَ ب ـ الصَّ  



7272

ـدَ  ولُ بَعْ ـنَـقُ بَـعٍ فَ ـهِ مِـنْ أَرْ يـذَ بِاللَّ تَعِ ُ ملسو هيلع هللا ىلص أَنْ نَسْ ـدُ ـمَّ حَ ـنَـا مُ بِيُّ نَا نَ ـرَ أَمَ
يِّ ملسو هيلع هللا ىلص: بـِ ـى النَّ لَ ـالةِ عَ الصَّ دِ وَ هُّ الـتَّـشَ

الِم االْسِتَعاَذُة  َقْبَل السَّ

: ـوذُ  بِكَ مَّ إِنِّـي أَعُ هُ اللَّ
. ـنَّمِ هَ ابِ جَ ذَ   مِنَ عَ

. ـبْـرِ ابِ القَ ذَ وذُ بِكَ مِنْ عَ أَعُ   وَ
. اتِ مَ المَ يَـا وَ حْ مِنْ فِـتْـنَـةِ المَ   وَ

.(١) ـالِ جَّ يحِ الدَّ سِ رِّ فِـتْـنَـةِ المَ مِنْ شَ   وَ

ا  ةِ  إِنَّمَ الَ نَاءَ الصَّ ثْ بَثُ أَ الَ أَعْ بُ وَ لْعَ الَ أَ
تِي. الَ ئِنُ فِي صَ مَ أَطْ عُ وَ شَ أَخْ

(١) أخرجه مسلم برقم: ٥٨٨.
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: بِ نَاسِ ا المُ هَ انـِ كَ ي فِي مَ لـِ ا يَ مَّ ةٍ مِ لِمَ لَّ كَ عُ كُ أَضَ 11

هُ بْدُ دُ     ـ     عَ هَ يُّ     ـ     أَشْ بـِ ا     ـ     النَّ نَ يْ لَ ـهِ     ـ     عَ للَّ

يْكَ  لَ عَ مُ  الَ السَّ  ، يِّـبَاتُ الطَّ وَ اتُ  وَ لَ الصَّ وَ  ................. يَّـاتُ  التَّحِ

مُ  ................. الَ ، السَّ ـهُ اتُ كَ بَرَ ـهِ وَ ةُ اللَّ مَ حْ رَ ا ................. وَ هَ ـُّ ي أَ

ـهُ  اللَّ إِالَّ  إِلَـهَ  أَنْ ال   ................. ينَ   ـالِحِ هِ الصَّ اللَّ بَادِ  ى عِ لَ عَ وَ

. ـهُ ـولُ سُ رَ ا ................. وَ ـدً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ ـهَ أَشْ وَ

ـا يَلِـي: لُ مَ مِ كْ أُ 22

ى  لَ ـالةِ عَ الصَّ دِ وَ ـهُّ دَ التَّـشَ بَـعٍ بَعْ ـالَى مِنْ أَرْ هِ  تَـعَ ـيذُ بِاللَّ تَعِ ى نَسْ لَ ـالةِ عَ الصَّ دِ وَ ـهُّ دَ التَّـشَ بَـعٍ بَعْ ـالَى مِنْ أَرْ هِ  تَـعَ ـيذُ بِاللَّ تَعِ نَسْ
: ـيَ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص، هِ بـِ النَّ

. ـبْـرِ ابُ القَ ذَ ٢  عَ    . ـنَّمِ هَ ابُ جَ ـذَ ١  عَ   
. .......................... ٤   . ..........................  ٣   

ـْقـِويـُم الـتَّ
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ودِ (ب): مُ ـا فِي العَ هَ بُ ـنَـاسِ ا يُ ودِ ( أ ) بِمَ مُ ةَ فِي العَ بَـارَ لُ العِ أَصِ 33

: يـحِ حِ ـيَـارِ الصَّ ـامَ الخِ ـةَ ( ✓ ) أَمَ المَ عُ عَ أَضَ 44
: دَ بَـعٍ بَعْ الَى مِـنْ أَرْ ـهِ تَعَ ةُ بِاللَّ ـاذَ تِعَ عُ االسْ ـرَ :تُشْ دَ بَـعٍ بَعْ الَى مِـنْ أَرْ ـهِ تَعَ ةُ بِاللَّ ـاذَ تِعَ عُ االسْ ـرَ تُشْ

 (  ) بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.     ى النَّ لَ الةِ عَ الصَّ   
(  )        . ـدِ ـهُّ التَّشَ   
(  )        . ـوعِ كُ الـرُّ   

ودُ (أ) مُ ودُ (ب)العَ مُ العَ

ى  لَ الةُ عَ الصَّ دُ وَ هُّ أُ التَّشَ رَ قْ يُ
ـةِ عَ كْ دَ  الرَّ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَعْ بـِ النَّ

دَ  ط بَعْ قَ دُ فَ هُّ أُ التَّشَ رَ قْ يُ
ـةِ عَ كْ الةِ الرَّ انِيَـةِ مِنَ الصَّ الثَّ

يَّـةِ بَاعِ يَّـةِ والرُّ الثـِ الثُّ

ةِ ـيـرَ خِ األَ

ولَى األُ






