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)٢(   �سورة �لكهف �آية 14.110 )1(   �سورة �ملدثر �آلآيتان 43-4٢.  

حدد نوع �آلأعمال �لتالية، هل هي خوف مذموم، �أم خوف حممود.
1 من ترك �لتب�سم يف وجوه �آلآخرين خوًفا من ��ستهز�ء �لنا�س به.

2 من قام ل�سالة �لفجر يف يوم بارد خوًفا من �للَّـه تعاىل.

1

جاُء ِعَباَدٌة الرَّ

َجاِء هو:  �لرَّ
لغًة:  �آلأََمل.

�سرًعا: َطَمُع �لعبِد يف ف�سِل �للَّـه ورحمِتِه وَكَرِمِه وَمغفَرِتِه.

رجاُء �لعبد ربَّه جلَّ وعال عبادٌة ِمن �أَجلِّ �لعباد�ت، وهو ركن ِمن �أركان �لعبادة، فيجب �إخال�سه 
هلل تعاىل، قال �للَّـه تعاىل: { يت  جث مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس})٢(.

األأ�سباب الجالبة للَخْوِف من اللَّـه تعالى
�لتعرف على �أ�سماء �للَّـه و�سفاته، و�لتفكر يف معانيها، وبخا�سة �آلأ�سماء �لتي تدل على �سفات   11
فات:  �ل�سِّ ومن  و�جلبار(،  و�لعزيز  و�لقوي  و�لب�سري  )�ل�سميع  مثل:  و�لعلم،  و�جلربوت  �لقوة 

ْمع، �لب�سر، �لقوة، �لعزة، �جلربوت(. )�ل�سَّ
�ل�سالة: {مج  جح    مح  جخ        تاركي  تعاىل يف  كقوله  و�لرتهيب،  �لوعيد  ن�سو�س  �لتــاأمـــل يف   22

حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص})1(.
ر�ِط، وعذ�ِب �لنار. ُر �ملوِت وما بعده، مثل: عذ�ِب �لقرب، و�حل�سِر، و�ل�سِّ تذكُّ  33

َجــاِء ثانًيا: الرَّ
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١٦

ـه ورجائه؟ ما املراد بخوف اللَّ 

ـه تعالى، وما حكم كل منها؟ د أقسام اخلوف من غير اللَّ عدِّ 

ـه واخلوف من عقابه سبحانه؟ كيف يجمع املؤمن  بني رجاء رحمة اللَّ 
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١٩

ما معنى التوكل؟ مع ذكر أمثلة عليه. 

ـه تعالى؟ مع بيان حكم كل قسم منها. ما أقسام التوكل على غير اللَّ 

ـه تعالى. اذكر ثالًثا من نتائج التوكل على اللَّ 

   
 

            


 

     


    





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




    



٢٢

      الدرس
الثالث

      

     

      
                               

       
   

   -              ¤          
 :    9  8  7  6  5  4   3   21  0  /  .

 




  

      

                 ¤            

                       

 



٢٣

 
   


 Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î

D  C    B  A   Þ

 




  
          


  L   K   J   I   H   G   F   E   D      C   B   A   @       
S   R  QP  O  N M
N 

 
             







٢٤

ما معنى الدعاء؟ وملن يجب صرفه؟ مع الدليل. 

بنيِّ مكانة الدعاء. 

ـه؟ مع الدليل. ما حكم دعاء غير اللَّ 
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بنيِّ معنى االستغاثة. 

ـه، مع التمثيل، وبيان حكم كل منها، مع الدليل. د أنواع االستغاثة بغير اللَّ حدِّ 

ـه؟ وما الدليل؟ متى يستغيث املشركون باللَّ 
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الدرس 
الُغُلوُّ  في األأنبياء وال�صالحينالُغُلوُّ  في األأنبياء وال�صالحينالخامس ٥

�لُغُلوُّ هو: جتاوز �حلد �لذي �أمر �للَّـه به يف �لدين، �عتقاًد�، �أو قواًًل، �أو عماًًل.

�لُغُلوُّ يف �اًلأنبياء و�ل�صاحلني هو: �ملبالغُة يف تعظيمهم، ويكون ذلك برفعهم فوق منازلهم �لتي 
�أنزلهم �للَّـه تعالى �إياها.

و�لو�جب على �مل�صلم: �لتو�صط فيهم، وذلك باتباع �ل�صرع يف �إنز�لهم منازلهم �لاًلئقة بهم:
هم برفعهم فوق منزلتهم �لتي �أنزلهم �للَّـه �إياها. اأ  فاًل يبالغ يف حقِّ

ر يف حقهم، فيجحد حقوقهم �لتي جعلها �للَّـه لهم. ب  واًل يق�صِّ

تعريف الُغُلوِّ

المراد بالُغُلوِّ في األأنبياء وال�صالحين

تحريم الُغُلوِّ في األأنبياء وال�صالحين
جاء �اًلإ�صاًلم بتحرمي �لغلو يف �اًلأنبياء و�اًلأولياء و�ل�صاحلني، ومن ذلك:

11  �لُغُلوُّ بدعاء �لنبيِّ � �أو �اًل�صتغاثة به من دون �للَّـه تعالى.

22  �لُغُلوُّ باحَلِلِف باأحد من دون �للَّـه تعالى.

33  �لُغُلوُّ بجعل �أحد �إلًها �أو �بًنا هلل.

44   �لُغُلوُّ بالبناء على قبور �ملوتى، �أو �لطو�ف بها، �أو �ل�صجود عليها، �أو ُدعائها من دون �هلل تعالى. 

       ولهذ� جاءت �ل�صريعة بالنهي عن �لغلو و�لتحذير منه.
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ما معنى الُغُلو. 

ما املراد بالغلو في األنبياء والصاحلني؟ وما الواجب على املسلم نحوهم؟ 
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ما املراد بآل بيت النبي ¤؟  

ما موقف الصحابة  من آل البيت؟ 

ما منهج أهل السنة واجلماعة في آل بيت النبي ¤؟ وما حكم  

الغلو فيهم ورفعهم فوق مكانتهم؟
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ما حكم زيارة القبور؟  وما احلكمة من زيارتها؟  11

د أقسام زيارة القبور، وما حكم شد الرحال إليها؟ عدِّ  22

اتخاذ القبور مساجد يشمل ثالثة أمور منهي عنها، فما هي؟  ٣٣

ـه تعالى؟ كيف يؤدي الغلو في قبور األنبياء والصاحلني إلى الشرك باللَّ  ٤٤

الُغُلوُّ في قبور األأنبياء وال�صالحين يجعلها اأوثاًنا ُتعَبُد ِمن دون اللَّـه
�لُغُل�ُّ في قب�ر �ألأنبياء و�ل�صالحين بالبناء عليها، و�ل�صالة عندها، وغير ذلك ي�ؤدي �إلى عبادتها 
})١( قال:  من دون �للَّـه  �صيًئا ف�صيًئا حتى تك�ن �أوثاًنا ُتْعَبُد من دون �للَّـه، قال تعالى:{
�يق، فمات فعكف�� على قبره)٢(، �أي ألزم�ه، و�جتمع�� ح�له  مجاهد في تف�صيرها كان َيُلتُّ لهم �ل�صَّ
حتى �صار وثًنا يعبد، قال �: »�للَّـهمَّ أَل َتْجَعْل َقْبِري َوَثًنا«.)٣( وقال �: »�أأل فال تتخذو� �لقب�ر 

م�صاجد، �إني �أنهاكم عن ذلك«)٤(.

)٢( �أخرجه �لطبري )٢7/٣5(. )١( �ص�رة �لنجم �آية ١9.   

)٤( �أخرجه م�صلم برقم )5٣٢(. )٣( �أخرجه �أحمد برقم )7٣58(.  
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ما معنى التبرك؟ واذكر أنواعه، مع التمثيل. 

ما حكم التمسح والتبرك باألشجار واألحجار؟ وملاذا؟ 

ملاذا ُنقبِّل احلجر األسود؟ 
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معناهاالكلمة
محبة كاملة. 

تطمئنوا.

معـــاني الكلمـات



٤٧

تفسير ا�ياتتفسير ا�يات
٢٠٢٠--٢٣٢٣

ـه الدالة على عظمته وقدرته أن خلق أصلكم  ومن آيات اللَّ �R  Q  P  O  N  Mرب

األول، وهو آدُم  من تراب �W   V  U   T  Sرب ثم إذا ُوِلدتم وكبرتم إذا أنتم بشر 
تنتشرون في األرض. �Z  Y  ]  \  [  ^  _رب، أي جنس اإلنسان �`رب
  e  d  c� الزوجات  أي  إليها،  لتطمئنوا  �b  aرب بهن  تتزوجون  إناًثا 
وقدرته  ـه  اللَّ وحدانية  على  دالة  عالمات  kرب    j   i   h� وشفقة محبة  أي:  fرب 

وحكمته �m    lرب ُيعِملون فكرهم.
رب v� رب  لغاتكم وأصواتكمu  t  s  r   q  p  o�

  z  y   x� ألوان بشرتكم من البياض والسواد والحمرة، مع كونكم أوالد رجل واحد وأم واحدة
}  |رب جمع عاِلم. 

�~  ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦رب تصرفكم في طلب المعيشة، �¨  

©  ª  »   ¬   ®رب سماع تفّكر واعتبار.



٤٨

ـه تعالى حيث خلق من التراب بشًرا، هو آدم ، وجعل منه بشًرا ينتشرون في  ١.  عظيم قدرة اللَّ
ـه جل وعال.  األرض ويقومون بعمارتها على وفق ما أراد اللَّ

ـه تعالى حيث خلق بني آدم ذكوًرا وإناًثا؛ ليحصل بينهم التزاوج، وجعل بين الزوجين  ٢. حكمة اللَّ
من السكن والمودة ما ال يوجد بين أحد غيرهما غالًبا؛ ليحصل التناسل والتوالد. 

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ـه تعالى في خلقه، بالتعاون مع زمالئك في المجموعة،  نشاط نشاط النوم آية من آيات اللَّ
اكتب عن آداب النوم.

ـه تعالى وبديع صنيعه وبالغ  ُر في آيات اهللا تعالى الدالة على عظمة اللَّ َأَتَفكَّ
حكمته في خلقه وتدبيره.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم

س١: على أي شيء تدلك اآليات الواردة في الدرس؟
ـه خلق البشر كلهم من أصل واحد. س٢: استدل من اآليات على أن اللَّ

س٣: بنيِّ معنى ما يأتي: 
u      رب. e  b  a�       
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معناهاالكلمة
ما يصيب اإلنسان من مرض وغيره.

حجة وبرهان.
ييأسون.

يضّيق.

معـــاني الكلمـات



٥٠

تفسير ا�ياتتفسير ا�يات
٣٣٣٣--٣٨٣٨

�!  "  #   $رب أصابهم شدة وبالء �%   &رب أخلصوا له الدعاء والتضّرع أن يكشف عنهم 

�(  *  +   ,  -رب عافية وِخْصًبا �.    /  0  1   الضر �'  )رب راجعين إليه بالتوبة
2رب يعودون إلى الشرك، فيعبدون معه غيره.

�8  9  :رب �4  5   6رب ليكفروا بما أعطيناهم من النَِّعم، ومن كشف الضر

فتنعموا بها، فسوف تعلمون عاقبة كفركم بها.

ـه تعالى. �>  =  <   ?رب حجة وبرهاًنا �@   E  D C  B  Aرب فهو ينطق بصحة شركهم باللَّ

  N� فيه  الذي ال شكر  َبَطٍر وهو  رب يعني: فرح  L  K� �J  I   H  Gرب عافية وِخْصًبا 

ييأسون من  �S  R  Qرب أي: بسبب معاصيهم �V  U    Tرب P  Oرب شدة أو بالء
ـه أن يرفع عنهم هذا البالء. رحمة اللَّ

ع الرزق لمن يشاء  ـه يوسِّ �Z  Y  X  ]  \  [  ^  _   `رب أولم يعلم هؤالء المشركون أن اللَّ

من عباده، ويضّيقه على من يشاء �d  c  b  رب أي: التوسيع والتضييق �g      f  eرب فيستدلون 
بها على عدله وحكمته وسعة علمه.

�l     k  j  iرب فأعط قريبك من النسب حقه من البر والصلة مثل: زيارتهم، ومهاتفتهم، والسؤال 

عنهم، واإلهداء إليهم، وصلتهم بالمال. 
ابن  وأعط  أي:  oرب    n� الصدقة  من  حقه  المحتاج  وهو  المسكين  وأعط  أي:  �mرب 

السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السبيل، ما يحتاجه من النفقة �v  u   t  s  r  qرب
�z  y  xرب وأولئك  ـه تعالى من األجر ذلك اإلعطاء خير لمن يعمل العمل يريد ما عند اللَّ

ـه بالجنة والناجون من عذابه في النار. هم الفائزون بثواب اللَّ



٥١

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

من  غيره  معه  وأشرك  نعمته  جحد  لمن  العالمين  رب  من  األكيد  والتهديد  الشديد  الوعيد   .١
المخلوقين.

ـه.  ٢. تحريم القنوط وهو اليأس من رحمة اللَّ
٣. وجوب صلة الرحم.

٤. الحث على اإلحسان إلى المحتاجين من المساكين. 

نشاط نشاط بعد أن تعرفت على تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون قادًرا على تفسير الكلمات اآلتية:

تفسيرها الكلمة
.......................................................................................................

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

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

آثار سلوكيةآثار سلوكية
١. ادعو اهللا واعبده وحده في السّراء والضّراء.

٢. أصل أقاربي وذوي رحمي وأحسن إلى المحتاج منهم.



٥٢

التقويم

س١: من خالل دراستك لآليات: بنيِّ موقف املشركني في كل حالة من احلاالت اآلتية:
إذا أصابهم شدة وبالء.

ـه ِنعمة من النَِّعم. إذا أذاقهم اللَّ
رب.    ]  \ P س٢: بنيِّ معاني الكلمات اآلتية: �-

ـه بها على الناس. س٣: من خالل مشاهداتك، مثِّل لبطر النَِّعمة التي ُينِعم اللَّ
�L  K  J  I   H  Gرب، ما نوع هذا الفرح؟ س٤: قال تعالى:

أ.

ب.
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معناهاالكلمة
ـه لهم الثواب.  الذين يضاعف اللَّ

معـــاني الكلمـات



٥٤

�|  {  ~  ے   ¡  ¢  £  رب أي: وما أعطيتم من عطية ألحد بقصد أن يكافئكم عليها 

ـه؛ ألن  ـه تعالى؛ أي أنه ليس له ثواب عند اللَّ بأكثر منها �¥  ¦   §  ¨رب فال يزداد عند اللَّ
�ª     »  ¬  ®رب وما أعطيتم من صدقة �¯   ـه تعالى. المعطي لم ُيِرد بعطيته وجه اللَّ
لهم  ـه  اللَّ الذين يضاعف  أي:  �²  ³  ´رب  ـه ومرضاته اللَّ تبتغون ثواب  °  ±رب 

  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶� إلى أضعاف كثيرة.  أمثالها  بعشر  الحسنة  الثواب: 
ـه الذي أوجدكم ـ أيها الناس ـ من العدم، ثمَّ ساق لكم نعمه، ثم يميتكم، ثم  ¾  ¿رب اللَّ
يبعثكم بعد موتكم للجزاء والحساب �É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Áرب هل ممن 

�Î  Í   Ì  Ëرب ـه من يخلق، أو يرزق، أو يميت، أو يبعث؟ أشركتم به مع اللَّ
ـه وتعاظم عن ِشرك المشركين به.  ه اللَّ تَنزَّ

  × Ö  Õ� رب كالقحط وقلة النبات وكثرة األمراض واألوبئةÔ    Ó  Ò Ñ  Ð�

Øرب بسبب ما اقترفوه من المعاصي �Ü   Û  Ú       Ùرب أي: ليذيقهم عقوبة بعض 
ـه ـ سبحانه ـ ويرجعوا عن المعاصي. الذي عملوا من الذنوب �Þ  Ýرب كي يتوبوا إلى اللَّ

تفسير ا�ياتتفسير ا�يات
٣٩٣٩--٤١٤١

ـه  ١. الحث على اإلخالص هللا تعالى فيما يعطيه اإلنسان غيره من المال، وبيان أن الثواب من اللَّ
تعالى مرّتب على ذلك. 

٢. جواز إهداء الشخص هدية إلى غيره طمًعا في أن يرد إليه أكثر منها.
٣. بيان شؤم الذنوب على العباد والبالد.

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات



٥٥

أحرص على أن يكون عملي كله خالًصا هللا تعالى.
آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم

رب. ´ ®  ¦  ¥ } � بنيِّ معاني الكلمات اآلتية: س١:
س٢: استدل من اآليات على كلٍّ مما يأتي:

ـه تعالى مرّتب على اإلخالص هللا تعالى. الثواب من اللَّ
ـه تعالى. مضاعفة ثواب الصدقات التي يراد بها وجه اللَّ

ـه تعالى إفساد في األرض. معصية اللَّ





..................................................................................................................................................................................................................................................
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معناهاالكلمة
الوعظ: القول املقرون بالترغيب والترهيب.

ضعف.
فطامه وانفصاله من الرضاعة.

معـــاني الكلمـات

((1515--1212) øe äÉjB’G Ò°ùØJ) øe äÉjB’G Ò°ùØJ
¿Éª≤d IQƒ°S¿Éª≤d IQƒ°S





٥٩

�!  "  #  $رب ولقد أعطينا عبدنا الصالح لقمان الحكمة، وهي: اإلصابة في القول، والفقه 

    ,   +      *  )� ـه على ما أنعم عليك. اللَّ �%  &   'رب أي: وقلنا له: اشكر  الدين  في 
ـه فلم يقم  اللَّ النِّعمة. �/  0رب ومن جحد نعمة  إليه باألجر ودوام  -رب ألن نفع شكره يعود 

سواء شكر  على كل حال،  محمود  �4رب  الشكر،  عن  مستغن  أي:  �1  2  3رب  بشكرها 
  C    B  A  @?  >  =  <  ;   :  9  8   7  6� لم يشكرها.  أم  نعمته عليه  العبد 
Dرب لما فيه من وضع العبادة في غير موضعها.  �H  G  Fرب أي: وأمرنا اإلنسان ببرِّ 

والديه واإلحسان إليهما �M  L  K    J  Iرب ضعًفا على ضعف �P  O  Nرب وفطامه 
ـه  عن الرضاعة في مدة عامين �S     R  Qرب على ما أنعمت به عليك، وذلك بالقيام بعبودية اللَّ

Vرب   U� وعمًال  قوًال  إليهما  باإلحسان  وذلك  لك،  تربيتهما  على  �Tرب  حقوقه  وأداء 
  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X� أعمالكم.   فأجازيكم على  بعد موتكم،  إليَّ مرجعكم 
ـه تعالى فال تطعهما؛ فإنه ال  باللَّ d  c  bرب أي: وإن بذال جهدهما في حملك على اإلشراك 

بالمعروف، وذلك باإلحسان  رب أي:  i  h  g  f� الخالق طاعة لمخلوق في معصية 
القيامة  يوم  �s     r  qرب  المؤمنون  �o  n  m  l  kرب وهم  إليهما وبرهما وصلتهما 

�w v  u   tرب أي: أخبركم بأعمالكم الصالحة والسيئة فأجازيكم عليها. 

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ـه لها من شاء من عباده. ١. الحكمة منحة إلهية، يوفق اللَّ
ـه غني عن عباده، وإنما أمرهم بعبادته ليكون جزاؤهم على قدر أعمالهم. ٢. اللَّ

ـه تعالى  ـه أعظم الذنوب؛ وهو أعظم أنواع الظلم؛ لما فيه من التعدي على حق اللَّ ٣. الشرك باللَّ
الذي هو أعظم الحقوق على العباد؛ ألنه خالقهم المتفضل عليهم بأنواع النِّعم.

٤. ِعَظِم حق الوالدين والبر بهما واالحسان إليهما حتى لو كانا غير مسلمين.

تفسير ا�ياتتفسير ا�يات
١٢١٢--١٥١٥



٦٠

رك كبيره وصغيره.  • َأْحَذُر من الوقوع في الشِّ
• َأْبُذُل ما أستطيع من وقت وجهد وعمل إلرضاء والدّي وإدخال السرور عليهما.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم

س١: ما أول وصية وّصى بها لقمان ابنه؟
س٢: علِّل ملا يأتي:

من يشكر هللا فإمنا يشكر لنفسه.
ـه تعالى من أوجب الواجبات. شكر الوالدين بعد شكر اللَّ

ـه فال طاعة لهما. إذا أمر الوالدان أوالدهما باإلشراك باللَّ
Nرب. M  L  K س٣: ما معنى كلٍّ مما يأتي: �$

س٤: اختر اإلجابة الصحيحة من بني األقواس فيما يأتي: 
لقمان: (نبي من األنبياء – رسول من الرسل – عبد صالح).

احلكمة: (ُتكتسب بالتعّلم واخلبرة - تورث من اآلباء واألجداد - منحة إلهية ونعمة ربانية).

أ.

ب.

ج.

أ.

ب.

بر الوالدين من أعظم أنواع العمل الصالح، وهو حق للوالدين على ولدهما،  نشاط  نشاط  
تعاون مع زمالئك في المجموعة في اقتراح بعض األعمال التي يحصل بها بر الوالدين.
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معناهاالكلمة
غر. ا، ُيضرب به املثل في الصِّ نبات له حب صغير جّدً

متيل.
متبختر.
اخفض.

معـــاني الكلمـات

((1919--1616) øe äÉjB’G Ò°ùØJ) øe äÉjB’G Ò°ùØJ
¿Éª≤d IQƒ°S¿Éª≤d IQƒ°S





٦٢

تفسير ا�ياتتفسير ا�يات
١٦١٦--١٩١٩

�z  yرب أي: الخصلة من اإلساءة أو اإلحسان �}   |  {  ~  ے   ¡رب أي: وزن 

أو  الخردلة في صخرة،  �¢  £  ¤  ¥    ¦  §  ¨   ©  ªرب فتكن هذه  الخردل  حبة 
القيامة  يوم  �»   ¬  ®رب يحضرها  األرض  أو في أي موضع من  السماوات  في أي موضع من 

بمكانها. �³رب ويحاسب فاعلها عليها �°  ±  ²رب باستخراجها
�º   ¹رب بأركانها وشروطها وواجباتها  تامة  الصالة  أدِّ  بني  يا  �µ  ¶ ¸رب 

ـه �¾  ¿  Á  Àرب ـه �«  ¼  ½رب وانه الناس عن معصية اللَّ وأمر الناس بطاعة اللَّ
أي على ما سيصيبك من األذى في ذلك �Ä   Ãرب أي: ما ذكر من إقامة الصالة واألمر بالمعروف 
�Ç  Æ     Åرب أي: من األمور التي ُيعزم عليها وُيهتم بها. والنهي عن المنكر والصبر على ذلك
�Ì  Ë Ê  Éرب وال ُتِمل وجهك عن الناس إذا تكلمت معهم احتقاًرا لهم وتكّبـًرا عليهم 

Ø ×  Ö  Õ  Ô  Óرب في مشيه �Ùرب هو من يفتخر  �Ñ      Ð  Ï  Î    Íرب متبختًرا �

على غيره بما له من مال أو قوة أو غير ذلك. 
�à  ß  Þرب واخفض من  والبطء  اإلسراع  بين  ليكن مشيك معتدًال  �Ý  Ü  Ûرب 

صوتك وال تتكلف رفعه �æ  å  ä ã      âرب إن أقبح األصوات وأبشعها صوت الحمير.



٦٣

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ـه لك في أي زمان أو مكان.  ١. يجب عليك أن تستشعر مراقبة اللَّ
شروطها  واستيفاء  وقتها،  في  وأداءهــا  عليها،  المحافظة  تعني  وإقامتها  الصالة،  بإقامة  األمر   .٢

وأركانها وواجباتها، مع الخشوع فيها وعدم العبث في أثنائها. 
٣. الصبر من أهم األخالق التي ينبغي أن يتحّلى بها المسلم.

٤. الِكْبر والُخَيالء ُخُلقان ذميمان. 
٥. الحث على التحلي بمكارم األخالق. 

َأْحَفُظ وصايا لقمان البنه وأعمل بها جميعها.
آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم

ـه ال تخفى عليه خافية، وأنه مهما عمل من عمل  س١: ما الواجب على املسلم إذا علم أن اللَّ
ـه مّطلع عليه وإن بلغ  في الصغر وزن حبة اخلردل؟ فإن اللَّ

ãرب. Ñ Ê� :س٢: بنيِّ معاني الكلمات اآلتية
س٣: استدل من اآليات على كلٍّ مما يأتي: 

  أ. الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية.
ب. التبختر حال املشي.

ج. الُبعد عن الفظاظة والغلظة.

نشاط   نشاط     تضمنت اآليات في هذا الدرس والدرس السابق جملة من الوصايا النافعة، 
بالتعاون مع زمالئك رّتب هذه الوصايا حسب موضوعاتها.
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معناهاالكلمة
خافوا.
يكافئ.

معـــاني الكلمـات

تف�سري اآلآيتني )تف�سري اآلآيتني )٣٣٣٣--٣٤٣٤((
من �سورة لقمانمن �سورة لقمان

الدر�س ال�ساد�س



٦٥

تفسير ا�يتينتفسير ا�يتين
٣٣٣٣--٣٤٣٤

�z  y   }   |رب بامتثال أوامره واجتناب نواهيه �{  ~ ے  ¡    ¢   £  ¤  ¥   

المولود عن  الوالد عن ولده وال  ُيغني فيه  ¦  §  ¨  ©  ª  »رب وخافوا واحذروا يوًما ال 
  µ  ´  ³� ـه واقع بال ريب والده، وهو يوم القيامة �®     ¯  °   ±رب إن وعد اللَّ
¶رب فال تنخدعوا بزخارف الدنيا وتنسوا اآلخرة �¸  º  ¹   «رب الَمغرور: هو 
ـه. �½  ¾  ¿    Á  Àرب إن  الشيطان، أي وال يخدعنكم الشيطان، فيصدكم عن طاعة اللَّ
ـه وحده عنده خبر الوقت الذي تقوم فيه الساعة �Ã  Âرب وينزل المطر، ويعلم وقت  اللَّ

  Ì   Ë   Ê   É� وغيره  الولد  من  النساء  أرحــام  في  ما  ويعلم  Çرب    Æ   Å   Ä� نزوله 
وال تعلم  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðرب Î  Íرب وال يدري أي واحد ماذا يكسب في غده، �
×      Ú  Ù  Øرب إن علم هذه األمور الخمسة  أي نفس أين يكون زمان موتها وال موضعه �

ـه؛ ألنه العليم باألمور كلها الخبير ببواطنها، فال يخفى عليه شيء. مما يختص به اللَّ

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات
١. أمر اهللا بتقواه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

ـه تعالى بالخشية من أهوال ذلك اليوم. ٢. يوم القيامة ال ينفع فيه الوالد ولده، وال الولد والده، ولذا أمر اللَّ
ـه سبحانه هو العالم بجميع األشياء ما كان منها مشاهًدا وما كان منها غائًبا عن األنظار، وال  ٣. اللَّ
ـه تعالى بعلم أمور خمسة لم ُيْظِهْر عليها  ـه عليه، وقد استأثر اللَّ يعلم أحٌد الغيب إال إذا أطلعه اللَّ

ا مرسًال، وهي األمور الخمسة المذكورة في اآليات. أحًدا من خلقه ال ملًكا مقّرًبا؛ وال نبّيً

نشاطنشاط  بّين اهللا تعالى في هذه اآليات أن من أمور الغيب التي ال يعلمها إال اهللا، وقت 
نزول األمطار، وأنت تسمع إلى نشرات األخبار تحدد بعض األيام التي يتوقع فيها نزول 

األمطار، فهل هذا يتعارض مع ما جاء في اآليات؟ وّضح ذلك.



٦٦

• َأْحَذُر من االشتغال بالدنيا عن اآلخرة.
ـه تعالى به من أمور الغيب. • ُأْؤِمُن بما أخبر اللَّ

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم

س١: كيف يكون اإلنسان في أفعاله وسلوكياته متقًيا هللا تعالى؟
«رب. ¡� س٢: بّني معاني الكلمات اآلتية: 

س٣: استدل من اآليات على كلٍّ مما يأتي: 
ـه واقع دون شك. أن وعد اللَّ

ـه. الشيطان عدوٌّ مخادع يصدُّ عن تقوى اللَّ
ـه تعالى بعلم خمسة أمور لم ُيْظِهْر عليها أحًدا من خلقه، استخرجها من اآليات. س٤: استأثر اللَّ

.

ب.

ج.








٦٨
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معناهاالكلمة
من الغنب وهو: النقص. 

ة، ومكروه.  بليَّ

يدلُّ قلبه ويرشده. 

معـــاني الكلمـات



٦٩

ـه فيه األّولين واآلخرين في صعيد واحد  �Å Ä      Ã   Âرب وهو يوم القيامة الذي يجمع اللَّ

  Ë� رب الذي يظهر فيه غبن الكافر وخسارته بتركه اإليمانÉ  È  Ç� للحساب والجزاء

  Õ  Ô  Ó� ـه تعالى عنه ذنوبه Ò  Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ìرب أي: يمحو اللَّ

أنهاُر  التي تجري من تحت أشجارها وقصورها  النعيم،  Ø   ×  Öرب أي: ويدخله جنات 

الجنة �Û   Ú    Ùرب أي: مقيمين في تلك الجنات أبًدا، ال يموتون وال ُيخرجون منها 

ß      Þ  Ýرب أي: ذلك هو الفوز الذي ال فوز بعده.  �

الكريم،  القرآن  بآيات  أي:  $رب    #� ـه  اللَّ وحدانية  جحدوا  "رب    !�

ودالئل البعث والتوحيد�%  &   'رب أهل النار �)   (رب ماكثين فيها أبًدا، 

ال يموتون وال ُيخرجون منها �+  ,رب وساء المرجع الذي صاروا إليه، وهو جهنم.

�.  /  0   1  2        3  4رب أي: ما أصاب أحًدا مصيبٌة في نفسه أو ماله أو ولده، ِإال 

ـه ويعلم أن كل ما يصيبه إنما هو بقضاء  ق باللَّ 6  7  8رب أي ومن يصدِّ ـه وقدره � بقضاء اللَّ

    =  <� ـه وقدره �9  :رب يوفقه للتسليم بأمره والرضا بقضائه، فيصبر وال يقول إال خيًرا اللَّ

ـه عالم بكل شيء، ال تخفى عليه خافية. <  ?رب واللَّ

تفسير ا�ياتتفسير ا�يات
٩٩--١١١١



٧٠

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ـه تعالى ورضوانه، وذلك  ١. الفوز العظيم الذي يستحق أن يسعى له كل مسلم، هو الفوز بجنة اللَّ
ـه واإلكثار من األعمال الصالحة.  باإليمان باللَّ

ـه وقدره، وااليمان بذلك من أركان االيمان السته.   ٢. كل مصيبة يصاب بها اإلنسان فهي بأمر اللَّ
ـه والرضا بقضائه عند وقوع المصيبة. ٣. اإليمان بالقضاء والقدر سبب لهداية القلب للتسليم بأمر اللَّ

ُرِزق  إال من  بها  يقوم  باإلنسان صفة ال  التي قد تحل  المصيبة  الصبر على  نشاط  نشاط  
شارك  المصيبة؟  على  الصبر  على  تعين  التي  األمور  فما  اآلخر،  واليوم  ـه  باللَّ اإليمان 

زمالءك في المجموعة في ذكر بعض هذه األمور.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
ـه تعالى لما قد أقترفه من السيئات. • ُأْكِثُر من األعمال الصالحة لعلها أن تكون سبًبا في تكفير اللَّ
�G       F    E  D     Cرب عند أي مصيبة  •  أصبر عند كل مصيبة، وَأْسَترِجُع فأقول:

تقع علّي.



٧١

التقويم

س١: علِّل ملا يأتي:
Åرب. � تسمية يوم القيامة بـ

بـ  �É  Èرب. تسمية يوم القيامة
اإلميان بالقضاء والقدر سبب لهداية القلب.

9  :رب. 1 É� س٢: بنيِّ معاني الكلمات اآلتية:
 س٣: استدل من اآليات على كلٍّ من اآلتي:

أهل اجلنة مقيمون في اجلنات أبًدا، ال ميوتون وال ُيخرجون منها.
ـه وقدره. كل مصيبة يصاب بها اإلنسان في نفسه أو ماله أو ولده، هي بقضاء اللَّ

ـه يوفقه للتسليم بأمره والرضا بقضائه. ق باللَّ من يصدِّ

أ.

ب.

ج.

أ.

ب.

ج.



٧٢
(١) أخرجه الترمذي برقم: (٣٣١٧).
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معناهاالكلمة
يعتمد ويفّوض.

تتجاوزوا عن الذنب.

تستروه وال تذكروه.

بالء ومحنة.

معـــاني الكلمـات
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٧٣

ـه فيما أمر به ونهى عنه، وأطيعوا الرسول  في أمره  �D  C  B  Aرب وأطيعوا اللَّ

  J  I  H� ـه وطاعة رسوله ونهيه كذلك �G   Fرب فإن أعرضتم عن طاعة اللَّ
L  Kرب أي: فليس على رسولنا إال إبالغكم ما أرسلته به، وقد فعل عليه الصالة والسالم. 

ـه وحده ال معبود بحق سواه �W  V  U  Tرب وعلى  �R       Q         P     O  Nرب اللَّ

ـه فليعتمد المؤمنون  في كل أمورهم. اللَّ
وأوالدكم  أزواجكم  ِمن  إنَّ  �a   `  _  ^  ]  \  [  Z   Yرب 

  f  e  d  cb� ويثبطونكم عن طاعته  ـه،  اللَّ لكم يصدونكم عن سبيل  أعداء 
k  j  i  h   gرب فاحذروا أن تستجيبوا لهم وتطيعوهم �e  dرب أي: وإن 
عليهم  وتستروها  أي:  �gرب  عنها  وتعرضوا  أي:  �fرب  تتجاوزوا عن سيئاتهم 

�k  j  i  hرب يغفر لكم ذنوبكم كما غفرتم لهم.

تعالى  ـه  اللَّ من  وابتالًء  اختباًرا  ِإالَّ  واألوالُد  األمــواُل  ليست  أي:  pرب     o   n   m�

لخلقه، ليعلم من يطيعه ومن يعصيه �u    t  s  rرب ثواب عظيم لمن آثر طاعته على 
طاعة غيره.

تفسير ا�ياتتفسير ا�يات
١٢١٢--١٥١٥

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

التحذير من اإلعراض عن ذلك.  ـه وطاعة رسوله  ١. األمر بطاعة اللَّ
٢. الترغيب في العفو والصفح عمن أساء وظلم، والسيما إذا كان من األقربين.



٧٤

ـه تعالى ورسوله  في كل أمٍر ونهي. • ُأطيُع اللَّ
• َأْعُفو عمن أخطأ علّي، فال أجازيه على إساءته إلّي.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم

س١: اختر اإلجابة الصحيحة من بني األقواس فيما يأتي: 
مهمة الرسولإمنا هي: (التبليغ واإلنذار - الهداية واجلزاء واحلساب – إجبار الناس على اإلسالم).

p  gرب. e س٢: بنيِّ معاني الكلمات اآلتية: �

س٣: استدل من اآليات على كلٍّ مما يأتي:
 واجبة. ـه وطاعة رسوله   أ . طاعة اللَّ

ـه تعالى. ب. العفو والتسامح عن األزواج واألوالد سبب ملغفرة اللَّ
ـه تعالى خللقه. ج. األموال واألوالد اختبار وابتالء من اللَّ



٧٥

معناهاالكلمة
الشح: البخل باملال مع احلرص.

معـــاني الكلمـات
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٧٦

ــه واعملـوا بطاعتـه قـدر جهدكـم وطاقتكـم �}   �z  y  x  wرب فاجتنبـوا محـارم اللَّ

  ~  }� يطيـع  وال  يسـمع  ممـن  تكونـوا  وال  والطاعـة  السـمع  بيـن  أي:اجمعـوا  |رب 
ــه، يكـن خيـًرا لكـم فـي الدنيـا واآلخـرة �¢   £  ¤   ےرب أي: وابذلـوا ممـا رزقكـم اللَّ
¥رب أي: ومـن يسـلم مـن الحـرص علـى المـال والبخـل بـه �¦  §  ¨رب الفائـزون 

ــه تعالـى.  بمطلوبهـم عنـد اللَّ
ــه بإخـالص وطيـب نفـس �°   �ª  »   ¬  ®  ¯رب إن تنفقـوا أموالكـم فـي سـبيل اللَّ

±رب يضاعـف لكـم األجـر والثـواب فيجعـل مـكان الحسـنة الواحـدة سـبعمائة ضعـف إلـى أضعـاف 
µ  ¶رب صاحـب شـكر ألهـل  كثيـرة �²   ³رب ويسـتر ذنوبكـم وال يحاسـبكم عليهـا �

�¸رب ال يعاجـل المذنـب بالعقوبـة.  اإلنفـاق فـي سـبيله، حيـث يجازيهـم بأحسـن الجـزاء
�½رب �º  «    ¼رب أي: عالـم مـا غـاب عـن أبصـار عبـاده، ومـا هـو مشـاهد لهـم

القـوي الـذي ال ُيغلـب �¾رب فـي أفعالـه وتدبيـره.

تفسير ا�ياتتفسير ا�يات
 ١٦١٦--١٨١٨

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ـه تعالى بعباده حيث لم  ـه تعالى على حسب االستطاعة، وهذا من رحمة اللَّ ١. األمر بتقوى اللَّ
يكلفهم من األعمال ما ال يطيقون. 

٢. السمع والطاعة هللا ولرسوله  ُخُلق المؤمن الحق.
ا من وقاه  ـه فإنما ينفق على نفسه في الحقيقة؛ ولذلك فإن المفلح حّقً ٣. من أنفق ماله في سبيل اللَّ

ـه تعالى شح نفسه. اللَّ
ـه سبحانه وتعالى له األسماء الحسنى والصفات الُعال. ٤. اللَّ



٧٧

التقويم

س١: استخرج من اآليات مايلي:
ـه تعالى.  ثالثًة  من أسماء اللَّ

ـه بها. أربعة أوامر أمر اللَّ
غير  العبارة  أمام   (✗) وعالمة  الصحيحة  العبارة  أمام   (✓) عالمة  بكتابة  أجب  س٢: 

الصحيحة فيما يأتي:
 (     )         . املؤمن يجمع بني السمع والطاعة هللا تعالى ولرسوله 
ُل نفسي فوق طاقتها فأصوم كل يوم.     (     )  ُأَحمِّ

½رب » ¸ س٣: بنيِّ معاني الكلمات اآلتية: �¤

أ.

ب.

أ .

ب.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
أَحّمُل  وال  وطاقتي  جهدي  قدر  بالطاعات  واعمل  المحارم  •  أتجنب 

نفسي فوق طاقتها.
ـه تعالى ابتغاء مرضاته.  • َأَتَجنَُّب الشح وأنفق مما رزقني اللَّ
َأْعِرُف ربي بأسمائه وصفاته فأمتثل أوامره وأجتنب نواهيه. •

ـه تعالى وصفاته، وهللا سبحانه وتعالى  اللَّ تضمنت اآليات عدًدا من أسماء  نشاط   نشاط   
أسماء كثيرة غيرها، من حفظها، وعرف معانيها، وعمل بمقتضاها فاز بالخير الكثير 

ـه تعالى غير ما ُذكر في اآليات. في الدنيا واآلخرة، اذكر عشرة أسماء من أسماء اللَّ
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٨٢

ــاح  ــ ــي رب ــ ــن أبـ ــ ــاء ب ــطـ ــن عـ ــ ع
اْمـــَرَأًة  ُأِريـــَك  َأَال   : عباس  ابــن  لــي  ــال  «ق ــال:  ق

َأَتْت  ْوَداُء  السَّ اْلَمْرَأُة  َهــِذِه  َقــاَل:  َبَلى،  ُقْلُت:  ِة؟  اْلَجنَّ َأْهــِل  ِمْن 
ِإْن  َقاَل:  ِلي،  ـه  اللَّ َفاْدُع  ُف،  َأَتَكشَّ َوِإنِّي  ُأْصَرُع،  ِإنِّي  َفَقاَلْت:    ِبيَّ  النَّ

َفَقاَلْت:  ُيَعاِفَيِك،  َأْن  ـه  اللَّ َدَعــْوُت  ِشْئِت  َوِإْن  ُة،  اْلَجنَّ َوَلِك  َصَبْرِت  ِشْئِت 
َلَها»(١). َفَدَعا  َف،  َأَتَكشَّ َال  َأْن  ِلي  ـه  اللَّ َفاْدُع  ُف،  َأَتَكشَّ ِإنِّي  َفَقاَلْت:  َأْصِبُر، 
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ـه بن العباس بن عبداملطلب القرشي الهاشمي، ابن عم  هو الصحابي الجليل َحْبُر األمة عبداللَّ
ـه ، ولد قبل الهجرة بسنتني. رسول اللَّ

ـهم علمه التأويل وفّقهه في الدين»(٢). دعا له النبي  باحلكمة مرتني قال : «اللَّ



(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٤٧٧). (١) أخرجه البخاري برقم (٥٦٥٢).  



٨٣

معناهاالكلمة 
ِعلَّة في اجلهاز العصبي تصحبها غيبوبة وتشنج في العضالت.الصرع

تظهر عورتها بسبب الصرع.أتكشف

١-  االهتمام بستر العورة دليل على سالمة الفطرة، ومن احلياء احلرص على االلتزام باللباس الساتر.
خيًرا    النبي  بهن  وأوصى  باالحتشام،  اإلسالم  أَمرَها  ولذا  الرجل،  من  حياء  أشد  بطبيعتها  ٢-  املرأة 

وأعطاهن الكثير من احلقوق التي ُحرمن منها قبل اإلسالم.
٣-  احملافظة على اللباس الالئق، سمٌت يتحلى به املؤمن واملؤمنة، ومن ذلك اللباس الوطني الذي يتميز 

بالستر والوقار والسمت احلسن.




(الدعاء عالج نافع) استنبط من حديث عطاء ما يدل على ذلك. 







  

 أجتنب كشف عورتي أمام الناس.   أحرص على اللباس الساتر.
 أعتز باللباس الوطني السعودي.
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٨٦



 هو الصحابي الجليل النعمان بن بشير األنصاري. 

ـه  وابن صاحبه. صاحب رسول اللَّ




رسول  قال  قال:  بشير  بن  النعمان  عن 
ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل  ـه : «َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوادِّ اللَّ

ى»(١). َهِر َواْلُحمَّ اْلَجَسِد؛ ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسَّ
َأْو َمْظُلوًما» َفَقاَل َرُجٌل: َيا  عن أنس قال: قال النبي : «اْنُصْر َأَخاَك َظاِلًما 

ـه، َأْنُصُرُه ِإَذا َكاَن َمْظُلوًما، َأَفَرَأْيَت ِإَذا َكاَن َظاِلًما َكْيَف َأْنُصُرُه َقاَل: «َتْحُجُزُه  َرُسوَل اللَّ
ْلِم َفإنَّ َذِلَك َنْصُرُه»(٢). َأْو َتْمَنُعُه ِمْن الظُّ
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(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٩٥٢). (١) أخرجه البخاري برقم (٦٠١١).  



٨٧

معناهاالكلمة 
محبة بعضهم بعًضا. تواّدهم

َعْطف بعضهم على بعض.تعاطفهم

تألَّم.اشتكى

تفاعل بعض اجلسم مع بعضه فتألّم ألجله.تداعى



ـهم أكثر ماله  هو الصحابي الجليل أنس بن مالك األنصاري، دعا له النبي  فقال: «اللَّ

وولده وأدخله اجلنة». 


١- املؤمنون كاجلسد الواحد، يعني بعضهم بعضًا، ويتألم بعضهم حلال بعض.
٢- أهمية نشر املودة والرحمة والعطف بني أفراد املجتمع املسلم.

٣- احلذر من ظلم األخرين أو التعدي عليهم؛ ألن الظلم سبب حلول العقوبات واملصائب.
٤-  واجب املسلم أن ينهى أخاه املسلم عن ظلم األخرين وأكل حقوقهم، ألن ذلك من النصر الواجب بني أفراد

املجتمع املسلم.
٥-  املسلم يدافع بالقول عن أخيه املظلوم ويرد عن ِعْرضه إذا ُشِتم أو ُأتِّهم أو اعُتدي عليه، وال يدخل في شجار 

أو عراك ألن أخذ احلقوق من اختصاص اجلهات الرسمية.






٨٨

  

   مهما كانت عالقتي بالظالم فأنا ال ُأعينه على ظلمه.
   ال أظلم أحًدا وال ُأعني على الظلم ألي أحد.

   أقّدم ما أستطيع ملساعدة الفقراء واحملتاجني وذوي الِهَمم من خالل اجلهات الرسمية املعتمدة 
داخل بالدي اململكة العربية السعودية.

أتعاون مع مجموعتي في كتابة نتائج الظلم في الدنيا واألخرة.نشاط

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

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

منصة إحسان هي املنصة الوطنية الرسمية املسموح لها بجمع التبرعات 
والصدقات.



٨٩







أنشئ ثالث ُجَمل مستعيًنا بالكلمات التالية: 

(التواّد - الرحمة - العطف).

اذكر ثالثة أمثلة على التواّد والتعاطف والتراحم في املجتمع. 

انطالًقا من قوله :«انصر أخاك ظاملًا أو مظلوًما»، كيف تنصر أخاك في املواقف التالية: 

بِّ والشتم بسبب وبدون سبب. أ- حينما جتده كثير السَّ

ب- حينما جتد من يتكلمون في عرضه بالغيبة والبهتان.



٩٠

قال:   ـه  اللَّ رسول  أن  هريرة   أبي  عن 
ُسوا، َوَال  نَّ َأْكَذُب اْلَحِديِث، َوَال َتَحسَّ ، َفإنَّ الظَّ نَّ «ِإيَّاُكْم َوالظَّ

َتَداَبُروا،  َوَال  َتَباَغُضوا،  َوَال  َتَحاَسُدوا،  َوَال  َتَناَجُشوا،  َوَال  ُسوا،  َتَجسَّ
ـه ِإْخَواًنا»(١). َوُكوُنوا ِعَباَد اللَّ

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٠٦٤). 
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معناهاالكلمة 
التهمة بال دليل.الظن

التجسس: البحث عن العورات.ال جتسسوا
التحسس: االستماع حلديث القوم دون علمهم.ال حتسسوا
ال تزيدوا في السوم على سلعة ال تريدون شراءها.ال تناجشوا

ال َتَقاَطعوا.ال تدابروا

احلسد: متنى الشخص زوال النعمة عن أخيه املسلم.ال حتاسدوا



٩١

١- اإلسالم دين محبة وتواد وِصلة، حث املسلمني عليها وجعلها من أسباب الترابط بينهم.
٢-  حذر اإلسالم من األعمال التي تسبب العداوة والبغضاء بني املسلمني، سواء أكانت بالقلب أم بالبدن أم 

باللسان.
٣- من األعمال املفسدة للمودة واحملبة والِصلة:

• االتهام بدون دليل.
• التهاجر والقطيعة بترك التزاور والسالم.

• االعتداء بالضرب، والسباب باللسان.




  

ُأحسن الظن بإخواني املسلمني، وال أتهم أحًدا بدون دليل.
ال أحسد أحًدا، وال أبغضه.

ُأحب اخلير للجميع.

نشاط
حاول مع مجموعَتك اإلجابة عن السؤال التالي؛ ثم كتابة ماتوصلتم إليه.

ملاذا وصف الظن بأنه أكذب احلديث؟

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



٩٢

ملاذا اهتم اإلسالم بتقوية أواصر األخوة بني املسلمني؟ 

حديث أبي هريرة  يدل على (حترمي بغض املسلم واإلعراض عنه، وقطيعته بعد صحبته)،  

ما رأيك في صحة هذه العبارة؟









٩٣

 ـه بن عمرو  عن النبي عن عبداللَّ
قال: «اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه، َواْلُمَهاِجُر 

ـه َعْنُه» (١). َمْن َهَجَر َما َنَهى اللَّ

(١) أخرجه البخاري برقم (١٠). 
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ـه بن عمرو بن العاص القرشي.  هو الصحابي الجليل عبداللَّ

 أسلم وهاجر بعد سنة سبع للهجرة. 






معناهاالكلمة 
يعني املسلم الكامل.املسلم

َتَرَك.َهَجر



٩٤

١- حترمي االعتداء على األخرين بغير حق، سواًء كان باللسان أو باليد، مباشرة أو عبر وسائل التواصل اإلجتماعي.
ـه، فهذه من  ـه أن يبتعدوا عما يسبب الُفْرقة بينهم، ويهجروا الذنوب واملعاصي وما حرم اللَّ ٢-  على عباد اللَّ

أفضل أمثلة الهجرة.




هل يفهم من قوله : «املسلم من سلم املسلمون...» جواز أذية غير املسلم؟ وّضح ذلك. 







  

أبتعد عّما يؤذي املسلمني وغير املسلمني من الناس أجمعني؛ ألن هذه تعاليم ديني االسالمي احلنيف.
أبتعد عن ما يغضب اهللا من األقوال واألفعال.

اكتب مع مجموعتك بعض النتائج املترتبة على اإلحسان إلى اآلخرين وعدم أذيتهم.نشاط

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

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



٩٥

َرُجًال  َأنَّ   : ـه بن عمرو  عن عبداللَّ
َعاَم،  ِبيَّ  َأيُّ اْإلْسالِم َخْيٌر َقاَل: «ُتْطِعُم الطَّ َسَأَل النَّ

َالَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرْف»(١). َوَتْقَرُأ السَّ

(١) متفق عليه. 
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نشاط
ن من مفردات احلديث عنواًنا مناسًبا له:(١) كوِّ

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

معناهاالكلمة 
أي خصال اإلسالم أفضل.أي اإلسالم خير

تقول.َتْقرُأ



٩٦




١- إطعام الطعام وإقراء السالم من األمور التي تقوي أواصر احملبة واأللفة بني املسلمني.
٢- إطعامك للطعام عالمة على اجلود والكرم.

٦- ال يقتصر سالمك على أقربائك وأصدقائك ومعارفك، بل سلِّم على كل من تراه لتنال األجر، وتنتشر املودة.

نشاط
بالتعاون مع مجموعتي نكتب عن األمور التي تنشر املودة بني الناس.(٢)

  

  ُأكرم الضيف وُأحسن للمسكني.
  ُأسلِّم على من أعرف ومن ال أعرف.

اقرأ اآلية السابقة واستنبط منها  قال تعالى: زب1  2   3  4  5   6  7رب 

متى يعظم أجر إطعام الطعام.
ما لفظ السالم؟ وما األجر املترتب عليه؟ 

(إفشاء السالم عمل يدل على التواضع)، بنيِّ رأيك في صحة هذه العبارة. 

1  2   3  4  5   6  17  2   3  4  5   6  17  2   3  4  5   6  7زب1  2   3  4  5   6  7









٩٧

قال:    ـه  اللَّ رســول  أن  هريرة   أبــي  عن 
ِقيَل:  ُيــْؤِمــُن،  َال  ـه  َواللَّ ُيــْؤِمــُن،  َال  ـه  َواللَّ ِمــُن،  ُيــؤْ َال  ـه  «َواللَّ

َبــَوِائــَقــُه»(١). ــاُرُه  َج َيْأَمُن  َال  ــِذي  الَّ ــاَل:  َق ـه؟  اللَّ ــوَل  َرُس َيا  ــْن  َوَم

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٠١٦).
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معناهاالكلمة 

يعني اإلميان الكامل.اليؤمن

شره.بوائقه



٩٨

ملاذا اهتم اإلسالم باإلحسان إلى اجلار؟ 

ما عالقة اإلحسان إلى اجلار باإلميان؟ 

  هل جتوز أذية اجلار إن كان غير مسلم؟ وملاذا؟







  

  أتبادل الزيارة والتواصل مع جيراني.
  أكرم جاري وأحسن إليه.

  أبتعد عن أذية اجليران.

ـه بأداء حقه في كتابه، وأوصى بذلك النبي  في سنته. ١- منزلة اجلار في اإلسالم كبيرة، وقد أمر اللَّ
��o���n��ml��k��j��i��h��gـه باجلار القريب والبعيد في قوله تعالى: زب ٢-  وّصى اللَّ

p��q��r��s��t���u��v��w��xرب(١).

٣- نفي كمال اإلميان عمن ال يأمن جاره شره، حيث أقسم النبي على ذلك.
٤- من حقوق اجلار التي أمر اإلسالم بها: الهدّية، اطعام الطعام، واالبتداء بالسالم.

٥- من أمثلة أذية اجلار احملرمة: كشف حرمة بيته بالنظر، ازعاجه في مسكنه.




(١) سورة النساء: ٣٦.




   



١٠٠

معناهاالكلمة 

لصق أنفه بالتراب، أي َذلَّ وخاب وخسر. رغم أنفه

عــن أبــي هــريــرة  قــال:قــال 
ـه : «َرِغَم َأْنُفُه ُثمَّ َرِغَم َأْنُفُه ُثمَّ َرِغَم  رسول اللَّ

َأْدَرَك َواِلَدْيِه  ـه؟ َقاَل: َمْن  َأْنُفُه، ِقيَل: َمْن َيا َرُسوَل اللَّ
َة»(١). ِعْنَد اْلِكَبِر َأَحَدُهَما َأْو ِكَلْيِهَما ُثمَّ َلْم َيْدُخل اْلَجنَّ



(١) أخرجه مسلم برقم (٢٥٥١).
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ـه ورسوله ، وفضلهما عليك  ١- حق الوالدين عظيم، وفضلهما كبير، وحقهما عليك أعظم حق بعد حق اللَّ
. ـه ورسوله أعظم فضل بعد فضل اللَّ

٢- من فضل الوالدين عليك أن ربياك صغيًرا،...................................،......................................






١٠١

٣-  إذا كبر الوالدان، وضعفت قوتهما، ورقَّ عظمهما، واحتاجا إلى العون، فسيجنون ثمرة زرعهما، وزهرة 
عيشهما في مالزمتك لقدميهما، وقيامك بخدمتهما، وأنت تردد ربِّ ارحمهما كما ربياني صغيًرا.

٤-  البر بالوالدين من أيسر أسباب دخول اجلنة، فالوالد أوسط أبواب اجلنة (١)، وقد جاء معاوية بن جاهمة 
ٌة ُأمُّك»؟ قال: نعم؟ قال: «الزم رجلها فثمَّ اجلنة» (٢). وقال  ـه  يريد اجلهاد، فقال له: «َأَحيَّ إلى رسول اللَّ

أبو هريرة  لرجل وهو يعظه في برِّ أبيه: ال متش أمام أبيك، وال جتلس قبله، وال تدعه باسمه (٣).

غار في الدنيا واآلخرة. لُّ والصَّ ٥- من فّرط في حق والديه، فلم يقم بِبّرهما؛ حلقه الذُّ
ا أم معنوّيًا. ّيً ٦- من عقوق الوالديَن التفريط في حقهما، وترك ِبّرهما، وإيصال األذى إليهما، سواًء أكان ِحسِّ

(١)  أخرجه الترمذي برقم (١٩٠٠). 
(٢) أخرجه ابن ماجه برقم (٢٧٨١).

(٣) الزهد لهناد ٤٧٩/٢.

  

  أراعي مشاعر والديَّ فال أتسبب في إغضابهما.
  أساعُد والديَّ في أعمالهما مبا أستطيع.

.   أتنافُس مع إخوتي وأخواتي في كسب رضا والديَّ
  َأُبرُّ والدّي في شبابهما وعند كبرهما.

ت حالة الكبر في احلديث مع أن ِبرَّ الوالدين واجٌب في كل األحوال؟نشاط ملاذا ُخصَّ

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



١٠٢

ـه تعالى اإلحسان إلى الوالدين وبّرهما بتوحيده وعبادته، فما احلكمة من ذلك؟ قرن اللَّ 

ن خصوصيتها، ما األمور التي ينبغي أن تراعيها عند التعامل  لطريقة التعامل مع كبير السِّ 

مع الوالدين الكبيرين؟
ما العالمات التي تدّلك على رضا والديك عنك؟ 









١٠٣



(١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٦٧-٥٩٨٦).
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٤٩٠٢).

أن عن أنس بن مالك 
ـه  قال:«َمْن َأَحبَّ َأْن ُيْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِقِه َوُيْنَسَأ َلُه  رسول اللَّ

ِفي أَجِلِه َفْلَيِصْل َرِحَمُه» (١).
َل  ـه : «َما ِمْن َذْنٍب َأْجَدُر َأْن ُيَعجِّ عن أبي بكرة  قال: قال رسول اللَّ

ِخُر َلُه ِفي اْآلِخَرِة؛ ِمْن اْلَبْغِي َوَقِطيَعِة  ْنَيا، َمَع َما َيدَّ ـه ِلَصاِحِبِه اْلُعُقوَبَة ِفي الدُّ اللَّ
ِحِم»(٢). الرَّ
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نسبة: هو الصحابي اجلليل ُنفيع بن احلارث الثقفي.
صفاته: كان رجًال صاًحلا ورًعا، وكان من فقهاء الصحابة. 





١٠٤

. ـه تعالى وأمر رسوله   أصل أقاربي بالوسائل املمكنة ممتثًال أمر اللَّ
  أحذر قطيعة الرحم.

  ُأحسن إلى من يسيء إلّي من أقاربي وغيرهم؛ ألن هذا خلق عظيم حث عليه االسالم.

  

معناهاالكلمة 
ع.يبسط ُيَوسَّ
يؤخر.ينسأ
ُعُمره.أجله

أقاربه من جهة األب أو األم.رحمه 
أحقُّ وأوَلى.أجدر

ما يؤّجله له من العقوبة في اآلخرة.ما يّدخر له
الظلم، وُيحمل معناه أيضًا على: اخلروج على ولي األمر.البغي

١- الوصية بتقوية عالقتك مع أقاربك، وزيادة محبتهم وألفتهم.
٢- ينبغي أال تقابل قطيعة أو إساءة األقارب باملثل، بل َتِصُل َمْن َقَطَعَك ، وُحتسن إلى من أساء إليك.

لة له في الدنيا مع ما ينتظره في اآلخرة. ٣- احذر من قطيعة رحمك، فإن عقوبة قاطع الرحم ُمَعَجّ






١٠٥

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

أ- حكم صلة األرحام:
٣- ُمباح ٢- مستحب.   ١-واجب.   

ب- سبب زيارتي ألقاربي:
٢- خوًفا من أن يقال لي قاطع.  ١- لقيامهم بزيارتنا. 

ـه وسعة الرزق وطول العمر.  ٣- طلًبا لرضا اللَّ

  اقترح ثالَثًا من وسائل صلة الرحم.









١٠٦

لقيت  قــال:  عامر   بن  عقبة  عن 
َمْن  ِصْل  َعاِمٍر  ْبَن  ُعْقَبُة  «َيا  لي:  فقال    ـه  اللَّ رسول 

ْن َظَلَمَك» (١). َقَطَعَك، َوَأْعِط َمْن َحَرَمَك، َواْعُف َعمَّ
اْلَواِصُل  «َلْيَس  قال:    النبّي  عن  عمرو   بن  ـه  عبداللَّ عن 

ِباْلُمَكاِفِئ، َوَلِكْن اْلَواِصُل الَِّذي ِإَذا ُقِطَعْت َرِحُمُه َوَصَلَها» (٢).





. نسبه: هو الصحابي اجلليل أبو حماد عقبة بن عامر اجلهني
 . : أسمعني من القرآن، فقرأ فبكى عمر  صفاته: قال له عمر بن اخلطاب 

(١) أخرجه أحمد برقم (١٥٨). 
(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٩٩١).
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معناهاالكلمة 

الذي ُيعاِمُل الناس مبثل عملهم من غير زيادة.املكافئ



١٠٧

ـه، وال تنتظر  صلُة الرحم عبادة وليست مكافأة لآلخرين، فلتكن صلتك لرحمك عمًال ترجو ثوابه من اللَّ -١
أن يقابلك اآلخرون مبثلها.

��u��t���s��r��q��p��o��n﴿ :ـه تعالى ٢- قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، قال اللَّ
.(١) ﴾`��_��~����}���|��{��z��y��x��w��v

٣- مقابلُة اإلساءة باإلحسان عالمة كرم النفس والرغبة في اخلير.

(١) سورة محمد اآليتان (٢٢-٢٣).

نشاط
اكتب فكرة حول العالقة بني صلة القاطع، والعفو َعّمن وقع منه الظلم.

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

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




  

  أصُل جميع أقاربي ولو وقع منهم تقصير في صلتي.
.   ال أبخُل على من بخل عليَّ

  أحتسُب األجَر في العفو َعّمن ظلمني.



١٠٨







متى َيْعظُم أجُر واصل الرحم؟ 

(أصُل من وصلني وأقطُع من قطعني) بـَم تردُّ على من قال ذلك؟ 



ـًا:  الفقــهالفقــه ـًا:رابع رابع





الوحدة األأوىلالوحدة األأوىل
�صالة التطوع�صالة التطوع
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ـه �: »من صلى في يوٍم وليلٍة ثْنَتْي عشرة ركعة ُبني  عن أم حبيبة  قالت: قال رسول اللَّ
المغرب، وركعتين بعد  الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد  أربًعا قبل   الجنة:  له بيت في 

العشاء، وركعتين قبل الفجر«)3(.
ـه �: »ركعتا الفجر خير من الدنيا، وما فيها«)٤(. وعن عائشة  قالت: قال رسول اللَّ

اأنواع �صالة التطوعاأنواع �صالة التطوع

)2( أخرجه البخاري برقم )6502(.  )1( أخرجه أبو داود برقم )86٤(. 
)٤( أخرجه مسلم برقم )725(. )3( أخرجه الترمذي برقم )٤15(. 

ـه �: »أول ما  1-  جبر النقص في الفرائض؛ عن تميم بن أوس الداري  قال: قال رسول اللَّ
ـه  يحاسب به العبد صالته، فإن كان أتمها كتبت له تاّمة، وإن لم يكن أتمها  قال اللَّ

عزوجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطّوع  فتكملوا بها فريضته«)1(.
ـه تعالى:  ـه �:قال اللَّ 2-  الحصول على محبة اهلل عز وجل؛ عن أبي هريرة  قال: قال رسول اللَّ

»وما يزال عبدي يتقّرب إلّي بالنوافل حتى أحّبه«)2(.

الحكمة من م�صروعية التطوعالحكمة من م�صروعية التطوع

       التعريف       التعريف
التطوع هو: ما يفعله المسلم من األمور المشروعة غير الواجبة عليه سواء، أكان في الصالة 

أم في غيرها. 

رابط الدر�س الرقمي
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ف على بعض الِحَكم التي شرعت ألجلها  بالتعاون مع زمالئي: أَتعرَّ
صالة التطوع.

صالة التطّوع ) صالة التطّوع ) ١١ ( (
الدر�س األأولالدر�س األأول

نن الّرواتب نن الّرواتب اأوأًل: ال�صُّ  اأوأًل: ال�صُّ
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)1( أخرجه أحمد برقم )1225(.

)2( أخرجه أبوداود برقم )1٤25(.

تأّمل  الحديثين السابقين، ثم امأل الجدول التالي:  

عدد  السنن الراتبةالصالة
البعديةالقبلية

الفجر

الظهر

العصر

املغرب

العشاء

 ثانًيـا: �صـالة الوتـر ثانًيـا: �صـالة الوتـر

القنوت في الوترالقنوت في الوتر

يستحب القنوت في الوتر، في الركعة األخيرة، بعد الرفع من الركوع، فيرفع يديه ويدعو مبا 
ـهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت،  ورد، ومن ذلك: »اللَّ
وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي وال يقضى عليك، وإنه ال يذل من 

واَلْيت، وال يعز من  عاديت، تباركت ربنا وتعاَلْيت«.)2(

من بعد صالة العشاء، ويستمر وقتها إلى طلوع الفجر.
 

أقّلها ركعة، وأكثرها إحدى عشرة ركعة.
ـه   ـه �: »إن اللَّ سنة مؤّكدة، فعن علي بن أبي طالب  قال: قال رسول اللَّ

وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن« )1(.

األفضل أن يصلي اإلنسان الوتر في آخر الليل إن كان يثق من نفسه االستيقاظ  
في آخره، وإال صلى في أوله قبل أن ينام.

عدد ركعاتهاعدد ركعاتها

حكمهاحكمها

اأف�صل وقتهااأف�صل وقتها

وقـتـهـاوقـتـهـا
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هي سنة؛ لحديث أبي هريرة   قال: »أوصاني خليلي بثالث: صيام ثالثة أيام من كل شهر، 
وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام« )1(.

ف�صلهاف�صلها

من ارتفاع الشمس َقْدر رمح، وهو ربع ساعة تقريًبا بعد طلوع الشمس، إلى ُقبيل الزوال، وأفضل 
، لقوله �: »صالة األوابين حين َتْرَمُض الِفصال« )2(. وقتها حين يبدأ اشتداد الَحرِّ

أقّلها ركعتان، وال حّد ألكثرها.

َفُكلُّ  َصَدَقٌة،  َأَحدُكْم  )3( من  ُساَلَمى  قال: »ُيْصِبح على كل  َأنَُّه   � النبي   عن  َذرٍّ  أبي  عن 
َتْسبيَحٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ َتْحِميَدة َصَدَقٌة، وُكلُّ َتْهِليَلة َصَدَقٌة، َوُكلٌّ َتْكِبيَرة َصَدَقٌة، َوَأْمٌر ِباْلَمْعُروِف 

َحى«)٤(. َصَدَقٌة، َوَنْهٌي عن اْلُمْنَكِر َصَدَقٌة، َوُيْجِزُئ من ذلك َرْكَعَتاِن َيْرَكُعُهَما من الضُّ

وقتهـــــاوقتهـــــا

حكمهاحكمها

عدد ركعاتهاعدد ركعاتها

)1( أخرجه البخاري برقم )1178(. 
)2( أخرجه مسلم برقم )7٤8(، وترَمض: من الرمضاء وهي شدة الحر، والفصال:جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه وقد يقال في البقر.

)٤( أخرجه مسلم برقم )720(. اَلَمى: المفاصل، وفي ابن آدم )360( َمْفِصاًل.    )3( السُّ

حى حى  ثالًثا: �صالة ال�صّ   ثالًثا: �صالة ال�صّ

بعد أن أّدى صالح صالة المغرب  قام مباشرة  وصلى الوتر خمس ركعات.
أتأمل في هذا الموقف، ثم أكتب بالتعاون  مع زمالئي الخطأ الذي وقع فيه 

صالح.



115  115

سس11 ماذا تسمى الصالة التي تجبر النقص الواقع في صالة الفريضة؟

سس22 حدد السنن الرواتب القبلية والبعدية. 

سس33 ما حكم صالة الوتر، ومتى يبدأ وقتها؟ 

سس44 اذكر الحديث الدال على فضل صالة الضحى.

سس55 من خالل دراستك لصالة الضحى بين ما يأتي:

أ- وقتها.   

ب- عدد ركعاتها.  
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صالة التطّوع ) صالة التطّوع ) 22 ( (
الدر�س الثاينالدر�س الثاين

كانوا  الصحابة   ألن  بذلك  سميت  جماعًة،  رمضان  في  الليل  صالة  هي  بها:  المراد 
يستريحون فيها بين كل أربع ركعات، لطول الصالة.

ـه � في شهر رمضان، حيث صالها النبي � بأصحابه  التراويح سنة مؤكدة شرعها رسول اللَّ
الصالة  الصحابة  بعده عليه  أن تفرض عليهم، وفعلها  ثم ترك ذلك خوفًا من  لياٍل،  عدة 

والسالم. 

السنة إحدى عشرة ركعة، أو ثالث عشرة ركعة، وال حد ألكثرها، سئل النبي � عن صالة 
ْبَح َصَلّى َرْكَعًة َواِحَدًة ُتوِتُر َلُه َما َقْد َصَلّى« )1(.  الليل فقال: »َمْثَنى َمْثَنى، َفِإَذا َخِشَي َأَحُدُكْم الصُّ

عـدد ركعاتهاعـدد ركعاتها

حـكـمــهــاحـكـمــهــا

 رابًعا: �صالة التراويح رابًعا: �صالة التراويح

)2( أخرجه مسلم برقم )759(. )1( أخرجه البخاري برقم )٤72(. 

فــ�صــلــهـــافــ�صــلــهـــا

ـه �:»من قام رمضان إيماًنا واحتساًبا غفر له ما تقدم من  عن أبي هريرة  قال: قال رسول اللَّ
ذنبه« )2(.
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ـه � يعّلمنا االستخارة في األمور   ماذا تفهم من قول جابر : »كان رسول اللَّ
كلها كما يعّلمنا السورة من القرآن«؟

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

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

  ُيسنُّ لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس؛ لحديث أبي قتادة  عن رسول 
ـه � أنه قال: »إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس«)2(. اللَّ

 وتشرع في كل وقت حتى إذا دخل المسلم واإلمام يخطب الجمعة.
 ويجزئ عن تحية المسجد السنة الراتبة أو الفريضة. 

ُيَسنُّ للمسلم أن يصلي صالة االستخارة إذا أراد أن يقدم على أمر من األمور التي تشتبه عليه، 
ـه � يعّلمنا االستخارة في األمور كلها  وعنده تردد فيها؛ لحديث جابر  قال: »كان رسول اللَّ
كما يعّلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هّم أحدكم باألمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، 
ـهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك  ثم ليقل: اللَّ
ـهم إن كنت تعلم أن هذا األمر )ثم يسمي  تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب، اللَّ
حاجته( خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله،  فاقدره ويسره لي 
ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في 
عاجل أمري  وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به«)1(.

)2( أخرجه البخاري برقم )٤٤٤(. )1( أخرجه البخاري رقم )6382(. 

  خام�ًصا: �صالة األ�صتخارة  خام�ًصا: �صالة األ�صتخارة

  �صاد�ًصا: تحّيــة الم�صجد  �صاد�ًصا: تحّيــة الم�صجد
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بّين حكم تحية المسجد في كل حالة من الحالتين اآلتيتين:
1- من دخل المسجد وقد أقيمت الصالة.

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

2- من دخل المسجد واإلمام يخطب يوم الجمعة.
................................................................................................

)1(  أخرجه مسلم برقم )81(. 
)2( أخرجه مسلم برقم )771(.

 

  �صابًعا: �صجود التالوة  �صابًعا: �صجود التالوة
سجود التالوة سنة مؤكدة لمن قرأ بآية سجدة أثناء تالوته للقرآن، سواء كان في الصالة أو خارج 

الصالة، في أي وقت من األوقات، وال يشترط له الطهارة، والطهارة أفضل. 
ـه �: »إذا قرأ ابُن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطاُن يبكي  عن أبي هريرة  قال: قال رسول اللَّ

يقول: يا ويله ُأِمَر ابُن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وُأمرت بالسجود فأبيت فلي النار«)1(.

 إذا كان في صالة أو في غير صالة وقرأ آية سجدة فإنه يكبر ويسجد. 
  يقول في هذا  السجود ما يقال في سجود الصالة، أويقول: 

ـهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق  » اللَّ
ـه أحسن الخالقين«)2(. سمعه وبصره، تبارك اللَّ

 ويكبر إذا رفع من السجود إذا كان في صالة، أما إن كان في غير صالة فال يكبر عند الرفع.

�صفتــــــه�صفتــــــه
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ـه عنه مصيبًة أن يسجد هلل شكًرا  على هذه النعمة  ُيستحبُّ للمؤمن إذا وقع له أمر ُيفِرُحه، أو دفع اللَّ
ـه بها عليه، ودليل ذلك حديث أبي َبْكرة   عن النبي �:»أنه كان إذا أتاه أمر يسّره خّر  التي أنعم اللَّ

ساجًدا شكًرا هلل تبارك وتعالى«)1(، وال تشترط الطهارة لسجود الشكر، والطهارة أفضل.

)1( أخرجه أبو داود برقم )277٤(.
)2( أخرجه مسلم برقم )832(.
)3( أخرجه مسلم برقم )832(.

األأوقات المنهي عن ال�صالة فيهااألأوقات المنهي عن ال�صالة فيها

األصل جواز الصالة في جميع األوقات متى ما أراد المسلم ذلك، ولكن جاء الشرع بتحريم الصالة 
في بعض األوقات وهي كاآلتي:

1 من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح في رأي العين، وذلك نحو ربع 
ساعة تقريًبا بعد طلوعها.

2  عند توّسط الشمس في السماء حتى تزول، وهو قبل وقت الظهر بعشر دقائق تقريًبا.
من صالة العصر حتى تغرب الشمس.  3

ُم«)2(. 1  أن جهنم ُتْسَجر في وقت زوال الشمس، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:»َفِإَنّها ِحيَنِئٍذ ُتْسَجُر َجَهَنّ
غروبها  وعند  طلوعها  عند  للشمس  يسجدون  الذين  المشركين  مشابهة  عن  2   البعد 
بِح ُثمَّ أْقِصْر عِن الصالِة حتى َتطُلَع الشمُس حتى َترَتِفَع،  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »صلِّ صالَة الصُّ

اُر «)3(. فإنَّها َتطُلُع بين َقْرَني َشيطاٍن، وِحيَنِئٍذ َيسُجُد لها الُكفَّ

  ثامًنا:  �صجود ال�صكر  ثامًنا:  �صجود ال�صكر

الحكمة من النهي عن ال�صالة في اأوقات النهي الحكمة من النهي عن ال�صالة في اأوقات النهي 
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سس11  متى يشرع للمسلم أن يصلي صالة االستخارة؟

سس22   من خالل دراستك لسجود الشكر بين ما يأتي:

ب- هل يجب له الوضوء؟  أ- متى ُيشرع؟    

مّيز بين ما هو وقت نهي عن الصالة، وما ليس بوقت نهي فيما يلي: سس٣٣ 

- قبل أذان الفجر  -  بعد صالة العصر - بعد أذان الظهر  - بعد صالة الظهر  - قبيل أذان الظهر  
بعد صالة الفجر  - بعد أذان املغرب - بعد صالة املغرب - بعد طلوع الفجر. 

سس٤٤ بّين حكم فعل الصالة  في الحاالت اآلتية، مع ذكر السبب:

  أ- رجل لم يصل الفجر واستيقظ عند طلوع الشمس.
ب - رجل طاف بالكعبة بعدصالة العصر وأراد أن يصلي ركعتي الطواف.

سس٥٥ اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

وقت صالة الوتر هو: من أذان العشاء إلى أذان الفجر.• 
من صالة العشاء إلى طلوع الفجر. 

من صالة العشاء إلى النوم.

قضاء الفرائض الفائتة.  1
صالة ذوات األسباب، مثل: تحية المسجد، وركعتي الطواف، وصالة الكسوف.  2

 ال�صلوات الجائزة في اأوقات النهي ال�صلوات الجائزة في اأوقات النهي



الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
�صـالة األ�صت�صـقـاء�صـالة األ�صت�صـقـاء
و�صـالة الكـ�صــوفو�صـالة الكـ�صــوف
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ـه تعالى بإنزال المطر عند تأخر نزوله.  طلب الّسقيا من اللَّ

         تعريف األ�صت�صقاء         تعريف األ�صت�صقاء

ـه على ثالث صفات هي: وقد جاء الدعاء بطلب )الُسقيا( من اللَّ

الخطبة  مع  جماعة  الصالة   -1
ــاء بــصــفــة خـــاصـــة وهــي  ــ ــدع ــ وال

أكملها.
ــفــيــة هـــي »صـــالة   ــكــي وهـــــذه ال
هذا  مــوضــوع  وهــي  االستسقاء« 

الدرس.

2 - الدعاء في ُخطبة الجمعة 
كما فعل النبي �.

وقــت  أي  ــي  ف الـــدعـــاء   -3  
قيا. بطلب السُّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

   صالة االستسقاء   صالة االستسقاء
الدر�س الثالثالدر�س الثالث

ال بّد للم�سلم د�ئًما من �ل�سعور بافتقاره �إلى �للَّـه جل وعال وحاجته �إليه، وال يغتّر بما تي�سر من و�سائل 
�إنما هو �بتالء  لتوفير �لماء، هي في حقيقتها في�ض من نعم �للَّـه تعالى، وليتذكر �أن عدم نزول �الأمطار 
من �للَّـه تعالى لعباده ليرجعو� �إليه، وذلك بعمل �ل�سالحات و�لتوبة من �لذنوب و�لمعا�سي، وبخا�سة منع 

�لزكاة.
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تشرع صالة االستسقاء إذا ُحبس المطر وحصل الضرر من انقطاعه.

         حكمـهــــــا         حكمـهــــــا

وقت م�صروعيتهاوقت م�صروعيتها

ـه بن  � كما في حديث عبداللَّ النبي  ُسّنة مؤكدة عند وجود سببها؛ لفعل  صالة االستسقاء 
زيد  قال:»خرج النبي �  إلى الُمَصلَّى فاستسقى، واستقبل القبلة، وَقَلَب ِرَداَءُه، وصلى 

ركعتين«)1(.

من ارتفاع الشمس قدر رمح، وذلك بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريًبا، إلى ُقبيل  الزوال.

         وقت اأدائـهــا         وقت اأدائـهــا

الُسّنة أن ُتؤّدى في المصّلى؛ لفعل الرسول �، وإن ُصلِّيت في المسجد فال بأس. 

         مو�صعهـــــا         مو�صعهـــــا

الخطبة: وهي خطبة واحدة بعد الصالة ُيكثر فيها من االستغفار وتالوة اآليات 
التي تأمر به.

ثانًيا:

األولى  الركعة  في  يكبر  بالقراءة،  فيهما  يجهر  إقامة،  وال  أذان  بال  ركعتان  وهي  الصالة: 
تكبيرة اإلحرام، ثم يقرأ دعاء االستفتاح، ثم يكبر ست تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة، 
ـه ويثني عليه، ويصلي على النبي � بين التكبيرات، ثم يتعوذ ويبسمل، ويشرع  ويحمد اللَّ

في القراءة.
ويبسمل  يستعيذ  ثم  تكبيرات،  ـ خمس  االنتقال  تكبيرة  بعد  ـ  الثانية  الركعة  في  ويكبر 

ويشرع في القراءة.

أواًل:
         �صفتهـــــا         �صفتهـــــا
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)1( التبذل:ترك التزيُّن والتَّهيؤ بالهيئة احلسَنة اجلميلة على جهة التواضع، انظر النهاية في غريب احلديث واألثر: 111/1.

)2( أخرجه أبو داود برقم: )1165(.

)3( أخرجه البخاري برقم )1011(.

1 أن تتضمن الخطبة موعظًة وتذكيًرا للناس بما ُيليِّن قلوبهم.

2  تعيين يوم للخروج إليها، ليكون الناس على استعداد لذلك.

ـه.  اللَّ إلــى  االفتقار  إظــهــار  مــع  ــل،  وتــذلُّ ع  وتــضــرُّ وخــشــوع  بخضوع  إليها  الــخــروج   3
اًل  ـه � ُمَتَبذِّ قال ابن عباس  في وصف خروج النبي � لالستسقاء: »خرج رسول اللَّ

ًعا حتى أتى الُمَصلَّى« )2(. )1(، متواضًعا، متضرِّ

4 اإلكثار في خطبة االستسقاء من االستغفار والدعاء، وُيكثر من األدعية المأثورة مع رفع 
اليدين واإللحاح فيه.

5 قلب المشلح أو المعطف أو نحوهما في نهاية الخطبة والدعاء تفاؤاًل بتغير الحال، وذلك بجعل 
ـه بن زيد : »أن النبي � استسقى  يمينه على يساره ويساره على يمينه؛ لحديث عبداللَّ

فقلب رداءه«)3(.

         �صننهـــــــا         �صننهـــــــا



125  125

سس11 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

        حكم صالة االستسقاء:
    فرض عين.   فرض كفاية.  ُسنَّة مؤكدة.

سس22 أكمل الفراغات بما يناسبها من العبارات اآلتية:

) ارتفاع الشمس إلى الزوال - تتضمن موعظًة وتذكيًرا للناس(.
أ - يبدأ وقت صالة االستسقاء من...................................................  
ب - ُيشرع في خطبة االستسقاء أن.................................................  

سس33 علل:

قلب المشلح ونحوه في نهاية خطبة االستسقاء.  
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 ذهاب نور القمر أو بعضه في الليل.

اخل�صوف
 ذهاب ضوء الشمس أو بعضه في النهار.

الك�صوف

ا كسفت الشمس على عهده  ها لمَّ ة مؤكدة؛ دلَّ على ذلك فعل الرسول �، حيث صالَّ ُسنَّ
ـه، ال ينخسفان  �، كما دل عليها أمره، حيث قال �: »إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّ

وا وتصّدقوا«)1(. ـه وكبِّروا وصلَّ لموت أحد وال لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اللَّ
وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، حيث يشرع للمسلم إذا رأى الكسوف أو الخسوف أن 
يبادر إلى ترك ماهو مشغول به ، واالتجاه إلى المسجد ليشارك المصلين الصالة والتضرع هلل 

تعالى.
من فهمك للحديث، ماهي الحكمة من وقوع الكسوف والخسوف:

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

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

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

)1( أخرجه البخاري برقم )10٤٤(.

حكم �صالة الك�صوف والخ�صوفحكم �صالة الك�صوف والخ�صوف

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa   صالة الكسوف والخسوف  صالة الكسوف والخسوف
الدر�س الرابعالدر�س الرابع
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من ابتداء الكسوف أو الخسوف إلى زوال الخسوف أو الكسوف، وال ُتعاد الصالة، حتى لو 
ون في الدعاء واالستغفار. لم ينته الخسوف أو الكسوف؛ ويستمرُّ

عدد ركعاتها ركعتان، ُيجهر فيهما بالقراءة، وتوضيحها كما يلي:

         �صفتهـــــا         �صفتهـــــا

         وقتهــــــــا         وقتهــــــــا

يكبِّر لإلحرام، ويستفتح 
ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ 

الفاتحة، ثم يقرأ قراءة طويلة.

ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قراءة 
طويلة أقصر من األولى.

يسجد سجدتين طويلتين، ثم 
يرفع للركعة الثانية.

يركع ركوًعا طوياًل 
 )الركوع األول(.

 ثم يركع ركوًعا طوياًل أقصر من 
الركوع األول  )الركوع الثاني(.

يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قراءة 
طويلة أقصر من الثانية.

 يرفع من الركوع ويقول: سمع 
ـه لمن حمده... إلخ. اللَّ

يركع ركوًعا طوياًل أقصر من 
الثاني )الركوع الثالث(.

 يرفع من الركوع ويقول: سمع 
ـه لمن حمده... إلخ. اللَّ

1

4

6

7

8

9

2

3

5
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1 النداء لها بقول: )الصالة جامعة( )1(. 
2 أن تصلَّى في جماعة.

ها خفيفة. 3 التطويل في الصالة بقيامها وركوعها وسجودها، إال إذا زال، فيتمُّ
4 أن تكون الركعة الثانية أقصر من األولى بقيامها وركوعها وسجودها.

ـه، وبيان حكمة الكسوف، والحثُّ على فعل  اللَّ الناس بقدرة  5 الموعظة بعدها، وتذكير 
الطاعات وترك المنكرات.

ع واالستغفار والصدقة، وغير ذلك من األعمال الصالحة حتى يكشف  كثرة الدعاء والتضرُّ 6
ـه ما بالناس. اللَّ

         �صننهــــــــا         �صننهــــــــا

)1( أخرجه مسلم برقم )910(.

يرفع من الركوع ويقول: سمع 
ـه لمن حمده...  إلخ. اللَّ

 يرفع من الركوع ويقول: سمع 
ـه لمن حمده...  إلخ. اللَّ

 ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قراءة 
طويلة أقصر من الثالثة.

يسجد سجدتين طويلتين، أقصر 
من السجدتين في الركعة األولى.

د، ثم يسلِّم. ثم يجلس للتشهُّ

ثم يركع ركوًعا طوياًل أقصر من 
الركوع الثالث  )الركوع الرابع(.

10

13

11

14

12

15
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سس11 حكم صالة الكسوف:  

   فرض كفاية.   ُسنَّة مؤكدة.   فرض عين.

سس22 ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام اإلجابة الخطأ:

)   ( ١- تعاد صالة الكسوف حال استمراره.                                     
)   ( ٢- صالة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان.      

سس٣٣ متى يبدأ وقت صالة الكسوف؟
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صـالة الجماعةصـالة الجماعة

)1( أخرجه البخاري برقم )6٤7(. 
)2( أخرجه ُمسلم برقم )656(.

ـه �: »صالة الجماعة تفضل صالة الفرد بسبع وعشرين  عن أبي هريرة  قال: قال رسول اللَّ   1
درجة« وفي رواية »بخمس وعشرين«)1(.

العشاء في جماعة فكأنما قام  �: »من صلَّى  ـه  اللَّ قال رسول   قال:  عن عثمان بن عفان   2
نصف الليل، ومن صلَّى الصبح في جماعة فكأنما صلَّى الليل كله«)2(.

ف�صل �صالة الجماعةف�صل �صالة الجماعة

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س

  من خالل هذه األحاديث أستخرج أربع فضائل لصالة الجماعة: 

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

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

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

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

1



133  133 )2( أخرجه البخاري برقم )580(.  )1( أ أخرجه مسلم برقم )653(.  
ـه 12/16٤. )٤( انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه اللَّ )3( أخرجه مسلم برقم )602(.  

صالة الجماعة واجبة في المسجد للصلوات الخمس على الرجال القادرين.

ـه، إني رجل ضرير البصر، شاسع  وعن ابن أم مكتوم  أنه سأل النبي �  فقال: يا رسول اللَّ  1
الدار، وِلي قائٌد ال يالئمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: »هل تسمع النداء؟« 

قال: نعم، قال:»ال أجد لك رخصة« )1(.

   حكم �صالة الجماعة   حكم �صالة الجماعة

األدلة على وجوب صالة الجماعة

 تُدرك صالة الجماعة بإدراك ركعة من الصالة مع اإلمام، ودليل ذلك حديث أبي هريرة  أن 
ـه �  قال: »من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة« )2(. رسول اللَّ

فإن أدرك أقل من ركعة فال ُيعدُّ مدرًكا للجماعة، ولكن يشرع له أن يدخل مع اإلمام فيما بقي 
وا وما فاتكم فأتّموا«)3(. وإن كان معذورًا بتأخره  من الصالة؛ لقول النبي �: »فما أدركتم فصلُّ

أدرك فضل الجماعة)٤(.

    ما ُتدرك به الجماعة    ما ُتدرك به الجماعة

دخلت المسجد واإلمام في التشهد األخير فماذا تفعل؟ 
.........................................................................................................

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

2
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ُتدرك الركعة بإدراك الركوع، فإذا أدرك المسبوق إمامه راكًعا: فيجب أن يكّبر تكبيرة اإلحرام 
قيامه  اإلحرام حال  تكبيرة  اقتصر على  وإن  للركوع،  أخرى  مرة  يركع مكبًرا  ثم  وهو واقف، 

أجزأته عن تكبيرة الركوع.

من ُيْسِر الشريعة اإلسالمية أنها جاءت بالتخفيف عند حصول المشقة في حاالت متعددة، 
منها التخّلف عن الجمعة والجماعة، ومن هذه األعذار ما يلي:   

المرض إذا كان يشق معه الحضور إلى الجمعة والجماعة، ومثله خوف انتشار العدوى باالجتماع.  1
مدافعة البول أو الغائط؛ لما يترّتب على مدافعتهما من ذهاب الخشوع في الصالة، ولما   2

فيه من الضرر على البدن.
حضور الطعام واإلنسان جائع جوًعا يمنعه من الخشوع في الصالة أو كانت نفسه تتوق   3

َخَذ عادة أو حيلة للتخّلف عن صالة الجماعة. إلى الطعام، على أال ُيتَّ
الخوف المحقق على النفس أو المال أو غيرهما.  4

األأعذار التي تبيح لالإن�صان ترك �صالة الجماعةاألأعذار التي تبيح لالإن�صان ترك �صالة الجماعة

          ما ُتـدرك بـه الركعـــةما ُتـدرك بـه الركعـــة

إذا ُأقيمت الصالة فال يجوز االبتداء بالنافلة حتى ولو كانت تحية المسجد.
 ومن كان قد بدأ بالنافلة قبل اإلقامة فإذا أقيمت الصالة قطع النافلة، ليدرك تكبيرة اإلحرام 

مع اإلمام.

حكم الّنافلة اإذا اأُقيمت ال�صالة حكم الّنافلة اإذا اأُقيمت ال�صالة 
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إذا جاء المسلم واإلمام على أي حال فينبغي أن يكّبر ويتابعه في تلك الحال وال ينتظره    1
حتى يقوم.

ذلك  له  تيّسر  إذا  يصليها جماعة  فإنه  لعذر  المسجد  في  الجماعة  تخّلف عن صالة  من   2
كمرافق المريض يصليها معه، أو مع أهل بيته.

إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى الناس، فالمشروع له أن يصلي جماعة إذا تيسر له ذلك.  3

تـوجـيـهـاتتـوجـيـهـات

سس11 على من تجب صالة الجماعة؟

سس22 بّين حكم صالة الجماعة في الحاالت التالية: 

• رجل عنده عامل يصلح له بعض األعمال في منزله.   
• رجل عنده مريض يحتاج أن يذهب به إلى المستشفى لخطورة حالته.  

• رجل عنده موعد سفر بالطائرة وخشي أن يفوته.  
سس33 بم تدرك الجماعة؟ دلل على ما تقول.

دخل ريان إلى المسجد لصالة العشاء واإلمام في الركوع للركعة الثالثة، فكّبر صالح   س س44   

ثم ركع بعد أن رفع اإلمام من ركوعه، فكم أدرك صالح من ركعة؟ ولماذا؟
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الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
�صالة امل�صافـر�صالة امل�صافـر



)1( سورة النساء: 138.101 138
)2( أخرجه البخاري برقم )1081(.    

المسافة التي إذا أراد المسافر قطعها جاز له قصر الصالة هي 80 كم تقريًبا.  1

العامرة،  بيوتها  آخر  بمفارقته  وذلك  بلده،  من  من حين خروجه  القصر  للمسافر  يجوز   2

وال عبرة بالبيوت القديمة الخربة غير المسكونة، وال المزارع واالستراحات التي خارج 
البلد.

3  للمسافر القصر في رجوعه حتى يدخل بلده الذي خرج منه.

ذهابه  في  والجمع  بالقصر  فيه  يترخص  أن  للمسافر  جاز  البلد  خارج  المطار  كان  إذا    4

ورجوعه.

      اأحكام الق�صر      اأحكام الق�صر

      �صفة �صالة الم�صافر      �صفة �صالة الم�صافر

لقوله  ركعتين؛  فيصلِّيها  والعشاء(  والعصر  )الظهر  الرباعية  الصالة  قصر  للمسافر  ُيسنُّ 

تعالى: زب ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبرب )1(. وعن أنس بن مالك 
 قال: »خرجنا مع النبي � من المدينة إلى مكة، فكان يصلِّي ركعتين ركعتين حتى رجعنا 

إلى المدينة«)2(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
صالة المسافرصالة المسافر

الدر�س ال�صاد�سالدر�س ال�صاد�س
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 أن ينوي اإلقامة أكثر من أربعة أيام، فيجب عليه إتمام الصالة من أول يوم 
استقر فيه، وال يترخص برخص السفر. أ

السفر  برخص  والترخص  القصر  له  فيجوز  فأقل،  أيام  أربعة  اإلقامة  ينوي  أن   
جميع المدة. ب

إذا صلَّى المسافر خلف إمام مقيم وجب عليه إتمام الصالة؛ ولو لم يدرك معه إال التشهد األخير.  6

إذا صلَّى المقيم خلف مسافر يقصر الصالة وجب على المقيم إتمام صالته بعد سالم اإلمام.  7

أال ينوي إقامة محددة، بل قد يبقى يوًما أو عشرة أيام حسب مناسبة المكان له، 
أو لديه غرض من عالج أو مراجعة للدوائر الحكومية وغيرها متى انتهى غرضه 
رجع إلى بلده، فهذا يجوز له القصر والترخص برخص السفر حتى يرجع، ولو 

زادت مدة بقائه على أربعة أيام.
ج

إذا وصل المسافر بلًدا وأراد اإلقامة فيه، فله ثالثة أحوال:   5
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فتصح  نافلة،  الصالة  تكون  أن  الثاني:  القسم 
على المركوب مطلًقا بعذر أو بغير عذر، مستقباًل 
من حديث  ثبت  لما  لها،  مستقبل  غير  أو  للكعبة 
� كان يصلِّي  النبي  بن عمر  »أن  ـه  عبداللَّ
النافلة في السفر على راحلته أينما توجهت« )1(؛ 

لكن األفضل أن يستفتح الصالة متجًها إلى القبلة.

       الحال الثانية

أال يتمكن من فعل الصالة على المركوب 
كما يجب، فله حالتان:

على  والصالة  النزول  من  يتمكن  أن   
األرض، وذلك كالمسـافـــر بالسـيــارة، 
الصالة  ويصلِّي  النزول،  عليه  فيجب 

الكامـل. الوجـه  على 

أال يتمكن من النزول والصالة على 
بالطـائــرة  األرض، وذلك كالمســافــر 
كان  أو  للصالة،  محل  بها  يكن  لم  إذا 
يمكنه  وال  ونحوها،  بالسيارة  مسافًرا 
أو  عــدو  أو  مطـــر  من  ـًا  خـوف النـزول 
مع  تجمع  الصالة  فإن كانت  غيرهما، 
األخرى  الصالة  مع  فيؤخرها  غيرها 
ليؤديها على الهيئة الكاملة، وإن كانت 
وقتها بسرعة  ينتهي  التي  الفجر  صالة 
أو خشي انتهاء وقت الصالة المجموعة 
ويومئ  استطاعته،  حسب  يصلي  فإنه 

والسجود. بالركوع 

       الحال األولى

على  الصـــالة  فعــل  من  يتمكن  أن   
 المركوب كما يجب، فيمكنه االستقبال
فالصـــالة  والسجود،  والركوع  والقيــام 
 على المركوب في هــذه الحـالة صحيحة
في  عــذر، وذلك كالصــالة  بعــذر ودون 

السفينة.
مّثل بأمثلة أخرى:

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

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

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

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

1

2

)1( أخرجه البخاري برقم )1093(.

صالة المسافر على مركوبه قسمان:
القسم األول: أن تكون الصالة فريضة، فال تخلو من حالين:

 �صالة الم�صافر على مركوبه �صالة الم�صافر على مركوبه
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صالة الجمعة صالة مستقلة ال تجمع إليها صالة العصر؛ لعدم الدليل على جواز الجمع، 
أما إذا صاّلها ظهًرا بدل الجمعة في المسجد فيجوز جمع العصر إليها.

إحداهما،  وقت  في  والعصر  الظهر  بين  الجمع  به  يراد  الصالتين  بين  الجمع 
والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.

والجمع نوعان: جمع تقديم، وجمع تأخيٍر، وهو رخصة فيجوز عند الحاجة إليه، 
ومن الحاالت التي يجوز فيها الجمع ما يلي:

  الجمع بين ال�صالتين  الجمع بين ال�صالتين

  جمع الع�صر اإلى الجمعة  جمع الع�صر اإلى الجمعة

1
إذا  الجمع  ترك  له  واألفضل  مطلًقا،  الجمع  للمسافر  فيجوز  السفر، 
استقر في موضع وقًتا يتسع ألداء كل صالة في وقتها، كما فعل النبي � 

في منى حيث كان يقصر الصالة وال يجمع.

 المرض الذي يشقُّ معه فعُل كلِّ صالة في وقتها.

المطر الذي تحصل به مشقة على الناس في الحضور إلى المسجد 
وقت الصالة األخرى، أما من صلى في بيته وقت المطر فال يجمع 

ألجله.

2

3
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2

 1 -  صّليَت في أحد المساجد في يوم شديد المطر، فصلَّى اإلمام المغرب، ثم جمع 
إليها صالة العشاء  وقصرها ركعتين وسلم.

 ما الخطأ الذي وقع فيه اإلمام؟ وما موقفك في هذه الحالة؟ 
...................................................................................................

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

كنت مع أهلك في سفر، فنزلتم للصالة في إحدى محطات الوقود، وصلَّى   - 2
لماذا  الناس:  بعض  له  قال  ركعتين،  وقصرها  المغرب،  صالة  شخص  بكم 

صّليت ركعتين؟ فقال: نحن على سفر  والمسافر يقصر الصالة.
ما موقفك في هذه الحالة؟ وكيف تتصرف؟  

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

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

ما هي المسافة التي يجوز فيها قصر الصالة؟ سس11 

سس22 إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم فهل يقصر الصالة؟ أم ماذا يفعل؟

سس33 اذكر ثالًثا من الحاالت التي يجوز فيها جمع الصالة.
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الوحدة اخلام�صةالوحدة اخلام�صة
�صـالة اجلمعة�صـالة اجلمعة
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حكــم �صــالة الجـمـعــةحكــم �صــالة الجـمـعــة

صالة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكٍر بالٍغ عاقٍل مستوطٍن ال عذَر له.
ويدل على ذلك: 

ـه تعالى:   قول اللَّ   1

.)1(

ـه � قال: »َلَيْنَتِهَينَّ أقواٌم عن َوْدِعِهُم)2(  ـه بن عمر وأبي هريرة  أن رسول اللَّ عن عبداللَّ   2
ـه على قلوبهم، ثم ليكوُننَّ من الغافلين« )3(. الُجُمعات أو َلَيختمنَّ اللَّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
صــالة الجمعـةصــالة الجمعـة

الدر�س ال�صابعالدر�س ال�صابع

)2( َوْدِعِهُم: تركهم.   )1( سورة الجمعة: 9.   
)3( أخرجه مسلم برقم )865(.

  الحكمة من م�صروعيتها   الحكمة من م�صروعيتها 

 أشارك في الحوار مع معلِّمي حول الحكمة من مشروعية صالة الجمعة، وأكتب خالصة ذلك.

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

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

�صروط �صحة �صالة الجمعة �صروط �صحة �صالة الجمعة 

الوقت، ووقتها كوقت صالة الظهر، وال تصح بعد خروج وقتها.  1
أن يحضر الخطبة والصالَة جماعٌة تنعقد بعددهم الجمعة.   2
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  �صفة �صالة الجمعة  �صفة �صالة الجمعة

 صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة،  وُيسنُّ أن يقرأ في الركعة األولى - بعد الفاتحة- سورة 
الجمعة، وفي الثانية - بعد الفاتحة - سورة المنافقون، أو يقرأ في األولى سورة األعلى وفي الثانية 
ـه � )1(. سورة الغاشية،  أو سورة الجمعة وسورة الغاشية،  فهذه ثالثة أنواع كلها ثابتة عن رسول اللَّ

)1( انظر صحيح مسلم برقم )879-877(.

        خطبتا الجمعة        خطبتا الجمعة

حكم الُخْطبتين: الخطبتان واجبتان، وهما شرط لصحة الجمعة ولهما أركان ومستحبات على 
النحو التالي:

اأركانهما ـه  حمد اللَّ
والشهادتان

الصالة
على رسول
ـه ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

الموعظة،
ومنها الوصية 

بتقوى
       اهلل تعالى

قراءة شيء 
من القرآن

1

23

4

م�صتحباتهما
الُخطبة على 

منبر

الفصل بين 
الُخطبتين 

الدعاء فيهما بجلسة خفيفة
للمسلمين 
وولي األمر

تقصيرهما

سالم الخطيب 
على الناس عند 

صعوده

1

23
4

5

أن يكون المصّلون مستوطنين بمساكن مبنية  بما جرت العادة بالبناء به، سواء أكان ذلك من     3
األسمنت المسّلح، أم من الحجارة،  أم من الطين وغيرها. وعليه فال تصح من أهل البوادي أصحاب 

الخيام وبيوت الشعر الذين ال يسكنون مكاًنا ثابًتا،  بل يتنقلون ويتتبعون العشب لمواشيهم.
أن يتقدمها ُخطبتان، لمواظبة النبي � عليهما.   4
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2 ــحــرُم الـــكـــالم واإلمــــــام يــخــطــب يــوم  ي  
الجمعة، فعن أبي هريرة  أن النبي � 
قال: »إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة:  
أنصت -واإلمام يخطب- فقد لغوت« )6(، 

أي قلت اللغو، واللغو: اإلثم.

كان  إذا  إال  الناس،  رقاِب  ي  تخطِّ يكره   
يصل  ال  ُفرجة  إلى  التخطي  أو  إماًما، 

إليها إال بذلك.

1

)2( أخرجه أبو داود برقم )3٤5(. )1( أخرجه البخاري برقم )858( ومعنى يستن: أي يدلك أسنانه بالسواك.  
)٤( أخرجه الحاكم برقم )3392(. )3( أخرجه مسلم برقم )852(.      
)6( أخرجه البخاري برقم )93٤(. )5( أخرجه أبو داود برقم )10٤7(.      

 ما الذي ُينهى عنه من ح�صر الجمعة ما الذي ُينهى عنه من ح�صر الجمعة

من خالل األحاديث التالية َأستنبُط بعض المستحبات للجمعة ويومها: 

الدليلاملستحبات
ـه � قال:  »الغسل يوم اجلمعة واجب على  عن أبي سعيد  أن رسول اللَّ

، وأن ميسَّ طيًبا إن وجد«)1(. كل محتلم، وأن َيْسنََتَّ
ل  ـه � يقول: »من غسَّ عن أوس بن أوس الثقفي  قال: سمعت رسول اللَّ
اإلمام  من  ودنا  يركب،  ولم  ومشى  وابتكر،  ر  بكَّ ثم  واغتسل،  اجلمعة  يوم 

فاستمع ولم يلُغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها« )2(.
فقال: »فيه ساعة ال  يوم اجلمعة  � ذكر  ـه  اللَّ أن رسول    أبي هريرة  عن 
إياه«  أعطاه  إال  شيًئا  تعالى  ـه  اللَّ يسأل  يصّلي  قائم  وهو  مسلم  عبد  يوافقها 

وأشار بيده يقلِّلها )3(.
عن أبي سعيد اخلدري  أن النبي � قال: »إن َمْن قرأ سورة الكهف يوم 

اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني« )٤(.
عن أوس بن أوس  أن النبي � قال: »إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة فيه 
خلق آدم، وفيه ُقبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علّي  من الصالة 

فيه، فإن صالتكم معروضة علّي« )5(.

 م�صتحبات يوم الجمعة م�صتحبات يوم الجمعة
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        اإدراك الجـمـعـة        اإدراك الجـمـعـة

من أدرك الركوع مع اإلمام في الركعة الثانية من صالة الجمعة فقد أدرك الجمعة، ويتّمها ركعتين، 
وإن لم يدرك الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة ويتّمها ُظهًرا.

3

ابحث عن وقت ساعة اإلجابة في يوم الجمعة، واستغله في الدعاء 
ملك  الشريفين  الحرمين  خــادم  أمرنا  ولولي  ــدي  ووال لنفسي 

المملكة العربية السعودية -يحفظه اهلل-، ولوطني الغالي.

من فاتته اجلمعة لنوم أو غيره فإنه يصّليها ُظهًرا
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سس11 بّين الحكم في الحاالت اآلتية مع ذكر السبب:

• جماعة في مسجد تأخر عليهم الخطيب،  فصّلوا الجمعة بغير خطبة.
• شخص أدرك اإلمام في التشهد األخير من صالة الجمعة، وأتم صالة الجمعة ركعتين.

• شخص ذهب لصالة الجمعة متوضًئا من غير اغتسال.

سس22 حدد التصرف الصحيح فيما يلي:

 دخل سعد المسجد يوم الجمعة واإلمام يخطب: 
• يجلس مباشرة حيث انتهت الصفوف.

• يبحث عن مكان في الصفوف المتقدمة، ويوسع بين اثنين ويصلِّي التحية ويجلس.
• يأتي إلى حيث انتهت الصفوف ويصلِّي تحية المسجد، ثم يجلس.

سس33 اذكر أركان خطبتي الجمعة.
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الوحدة ال�صاد�صةالوحدة ال�صاد�صة
�صـالة العيدين�صـالة العيدين
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      مظاهر العيد      مظاهر العيد

بات و المباحات، ولذلك  العيد في اإلسالم مظهر من مظاهر  الفرح والسرور، وتناول الطيِّ
ينبغي للمسلمين أن يظهروا الفرح والسرور في العيد، ويلبسوا فيه أحسن اللباس، وَيِصُلوا فيه 

األقارب واألصدقاء.

  العيد عند الم�صلمين  العيد عند الم�صلمين

ـه لهم ولم يشرعوها من عند أنفسهم، وليس لهم  اللَّ أعياد المسلمين أعياد ربانية شرعها 
إال عيدان فقط هما عيد الفطر واألضحى، وهما يأتيان بعد أداء الطاعات ليكونا بمثابة الجائزة 
بالرحمة  يجزيهم   أن  ناسب  طاعتهم  العباُد  َقَضي  أن  بعد  وتعالى  سبحانه  ـه  اللَّ ألن  والفرحة 
في  فيحصل  وإتمامها،  الطاعة  بإكمال  علينا  ـه  اللَّ بنعمة  والفرحُة  النار،  من  والعتق  والمغفرة 

هذين العيدين: الفرح والسرور، وصلة األرحام والجيران، واإلحساُن إلى المحتاجين.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

صـالة العيدينصـالة العيدين
الدر�س الثامنالدر�س الثامن

  حكم �صالة العيدين  حكم �صالة العيدين

صالة العيدين فرض كفاية، واَظَب عليها النبي � والخلفاء الراشدون ، وهي من شعائر 
الدين الظاهرة، وينبغي للمسلم الحرص على أدائها. 



151  151

       �صفـة �صـالة العيـديـن �صفـة �صـالة العيـديـن 

صالة العيد ركعتان بال أذان وال إقامة، يجهر فيهما اإلمام بالقراءة، وصفتها كما يلي:

ست  يكبِّر  ثم  االستفتاح،  دعاء  يقرأ  ثم  اإلحــرام،  تكبيرة  األولى  الركعة  في  يكبِّر 
ـه وُيثني عليه، ويصلِّي على النبي �  تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد اللَّ

ذ ويبسمل ويشرع في القراءة. بين التكبيرات، ثم يتعوَّ
الثانية بعد تكبيرة االنتقال خمس تكبيرات، ثم يستعيذ ويبسمل  يكبِّر في الركعة 

ويشرع في القراءة.

1

   وقـت �صـالة العيـديـن    وقـت �صـالة العيـديـن 

يبدأ وقت صالة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أي: بعد ربع ساعة  تقريًبا من طلوع الشمس، 
وينتهي وقتها عند زوال الشمس.

في 2 »الغاشية«  وسورة  األولى  في  »األعلى«  سورة  الفاتحة  بعد  الركعتين  في  يقرأ 
الثانية، أو سورة »ق« في األولى، و»القمر« في الثانية.

 فإذا سلَّم اإلمام صِعَد على المنبر فخطب ُخطبتين، يجلس بينهما جلسة خفيفة 3
كما يفعل في ُخطبتي الجمعة.

بإشراف معلمي: أطبق مع زمالئي صفة صالة العيدين، وأكتب ملحوظاتي.
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       مو�صـع �صـالة العيـديـن مو�صـع �صـالة العيـديـن 

ّنة أن ُتصّلى صالة العيدين في الُمَصلَّى؛ لفعل النبي �، ولو ُصلِّيت في المسجد فال بأس.  السُّ

     �صــنن العيـديـن      �صــنن العيـديـن 

)2( أخرجه الترمذي برقم )542(. 	 )1( المغني )274/2(.	

)4( أخرجه البخاري برقم )986(. )٣( أخرجه ابن ماجه برقم )1295(. 

أن يغتسل ويتنظف، ويتطيب، ويلبس أحسن ما يجد)1(.  1

أن يأكل قبل خروجه إلى المصلَّى في عيد الفطر َتَمرات، واألفضل أن تكون وتًرا،   2

أما عيد األضحى فاألفضل لمن أراد أن يضحي يوم العيد أالّ يأكل حتى يرجع من 
المصلَّى، فيأكل من أضحيته.

ـه ملسو هيلع هللا ىلص ال يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وال يطعم  وعن بريدة  قال: »كان رسول اللَّ   
يوم األضحى حتى يصلي«)2(.

أن يخرج إلى العيد ماشًيا، وعليه السكينة والوقار، وقد ثبت »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يخرج    ٣

إلى العيد ماشًيا ويعود ماشًيا«)٣(.
أن يذهب إلى المصلَّى من طريق ويرجع من طريق آخر، لحديث جابر  قال: »كان   ٤

النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان يوم عيد خالف الطريق«)4(.
يستحب للمأموم التبكير إلى المصلَّى يوم العيد بعد صالة الصبح، أما اإلمام فُيستحبُّ    5

له أن يتأخر إلى وقت الصالة؛ ألن النبي � كان يفعل ذلك.
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    التكبير المطلق والمقيد    التكبير المطلق والمقيد

ُيَسّن التكبيُر ليلتي العيدين، وعشر ذي الحجة، وأيام التشريق، وهو نوعان:
د بوقت محدد، ويبدأ في عيد الفطر من غروب شمس ليلة  أواًل التكبير املُْطَلق:   وهو الذي لم ُيَقيَّ
العيد إلى بدء صالة العيد، فيكبِّر في الليل، وفي الطريق إلى املصلى، وأثناء 

جلوسه فيه حتى حضور اإلمام.
ويبدأ التكبير املطلق في عشر ذي احلجة من غروب الشمس ليلة اليوم األول من ذي احلجة إلى 

غروب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر. 
ويكّبر في هذه األيام في األسواق والبيوت واملساجد وغيرها، ويجهر به الرجال دون النساء.

ثانًيا التكبير املقيَّد:  وهو املقّيد بأدبار الصلوات املفروضة املؤّداة في جماعة، ويبدأ في حق غير 
احُمُلِْرِم باحلج: من صالة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.

وفي حق احُمُلِْرِم باحلج: يبدأ من صالة الظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. 

أن يقول: 
اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إله إال اهلل.
اهلل أكبر، اهلل أكبر وهلل الحمد.

صفة التكبير:

وعلى هذا فيجتمع في يوم عرفة وما بعده من أيام العيد التكبير املطلق واملقّيد.
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سس11 إذا أردتَّ الذهاب إلى مصلَّى العيد فما األعمال التي تقوم بها من حين خروجك من 

المنزل حتى رجوعك إليه مرة أخرى قادًما من المصلى؟
سس٢٢ من خالل دراستك السابقة لصالة التطّوع، ما الصالة التي يكون بداية وقتها وانتهاؤه 

مماثاًل لصالة العيد؟
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الوحدة ال�صابعةالوحدة ال�صابعة
اجلـنـــائــــزاجلـنـــائــــز



156 156

أحكام الجـنـائـز أحكام الجـنـائـز 

 �صفة ال�صالة على الميت �صفة ال�صالة على الميت

أواًل:  يقف اإلمام عند رأس الرجل ووسط املرأة، ويقف املأمومون خلفه ويتراصون في الصفوف 
ويسوونها كبقية الصلوات.

ثانًيا:  ُيَكبَّر في الصالة على امليت أربع تكبيرات، وبيان ما يشرع في كل تكبيرة ما يلي: 

    تكفيـن المــيـت    تكفيـن المــيـت

يغسل امليت ثم يكفن، وتغسيله وتكفينه فرض كفاية، في تكفني امليت ستر جميع بدنه، 
واألفضل أن ُيكفن الرجل في ثالث قطع يدرج فيها إدراًجا، واملرأة في خمس قطع إزار ألسفل 
البدن، وقميص ألعاله، وخمار للرأس، وتلف في لفافتني، والسنة التكفني بقطٍع بيضاء، ُيلفُّ 

فيها امليت، ثم يعقد الَكَفن حتى ال ينتشر، َوُتَحلُّ عنه الُعقد في القبر.

التكبيرة األولى

1 - يكبر قائًما، رافًعا يديه مع التكبير.
2 - يستعيذ ويبسمل، وال يقرأ دعاء االستفتاح.

3 - يقرأ الفاحتة.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س التا�صعالدر�س التا�صع
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............................................................................................................

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

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

1 - يكبِّر التكبيرة الثانية قائًما، رافًعا يديه مع التكبير.
2 - يصلِّي على النبي �، على الصفة السابقة في التشهد األخير.

)اكتبها من حفظك(

التكبيرة الثانية

1 - يكبِّر التكبيرة الثالثة قائًما، رافًعا يديه مع التكبير.
2 - يدعو للميت باملغفرة، ولنفسه وللمسلمني، ومن الدعاء الوارد عن النبي �:

التكبيرة الثالثة

ـهم من  نا وميتِّنا، وصغيرنا وكبيرنا، وَذَكِرنا وأنثانا، وشاِهِدنا وغاِئِبنا، اللَّ يِّ ـهم اغفر حِلَ »اللَّ
ـهم ال َتْحِرمنا أجره،  أحييته منا فأْحِيِه على اإلميان، ومن توفَّيته منا فتوفَّه على اإلسالم، اللَّ

نا بعده« )1(. وال تضلَّ
ْع ُمدخله، واغسله باملاء  ُنزله، ووسِّ ـهم اغفر له وارحمه، وعاِفِه واْعُف عنه، وأْكِرْم  »اللَّ
َنس، وأبدله داًرا خيًرا من  يت الثوَب األبيَض من الدَّ والثلج والَبَرد، ونّقه من اخلطايا كما نقَّ
داره، وأهاًل خيًرا من أهله، وزوًجا خيًرا من زوجه، وأدخله اجلّنة، وأعذه من عذاب القبر، 

ومن عذاب النار«)2(.

التكبيرة الرابعة

1 - يكبِّر التكبيرة الرابعة قائًما، رافًعا يديه مع التكبير.
2 - يسكت بعدها سكتة قصيرة.

ـه. 3 - يسلِّم تسليمة واحدة عن ميينه قائاًل: السالم عليكم ورحمة اللَّ

)1( أخرجه أبو داود برقم )3201(.
)2( أخرجه مسلم برقم )963(.
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1/ أحفُظ أنا وزمالئي األدعية التي ُتقال في صالة اجلنازة.
2/أطبُِّق صفة الصالة على امليت بإشراف معلِّمي، ويطبِّقها زمالئي، وأكتب ملحوظاتي:

اأركان �صالة الجنازةاأركان �صالة الجنازة

 التكبيرات األربع. القيام مع القدرة.

الصالة على النبي �.    قراءة الفاحتة.

الدعاء للميت. الترتيب.

التسليم.

12

4

6

3

5

7
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�صنن �صالة الجنازة�صنن �صالة الجنازة

1 رفع اليدين مع كل تكبيرة. 

2 االستعاذة والبسملة قبل القراءة.

3 اإلسرار بالقراءة.

4 الدعاء لنفسه واملسلمني. 

5 السكوت قلياًل بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم.

6 وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر.    

7 تكثير صفوف املصلِّني بأن تكون ثالثة فأكثر.

        التـعـزيـة        التـعـزيـة

ـه  ي َأَخاُه مِبُِصيَبٍة، ِإالَّ َكَساُه اللَّ ُيستحب تعزية أهل املّيت؛ لقول النبي �: »َما ِمْن ُمْؤِمٍن ُيَعزِّ
املصيبة  وتهوين  نفوسهم،  تطييب  من  ذلك  في  وملا  اْلِقَياَمِة«)1(  َيْوَم  اْلَكَراَمِة  ُحَلِل  ِمْن  ُسْبَحاَنُه 

عليهم، كما ُيَسنُّ حثُّهم على الصبر.
ـه  ـه عزاءك، غفر اللَّ ـه أجرك، أحسن اللَّ م اللَّ ي الغرض، ومنه: َعظَّ والتعزية تصح بكلِّ لفظ يؤدِّ
ملّيتك، وإذا كان بلفظ وارد عن النبي � فهو أفضل، ومنه: »إن هلل ما أخذ، وله ما أعطى، وكل 

شيء عنده بأجل مسّمى، فاصبر واحتسب«)2(.

)1(   أخرجه ابن ماجه برقم )1601(.
)2( أخرجه البخاري برقم )128٤( .
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سس كيف تصلي على اجلنازة؟




