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

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

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

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

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

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

   تق�شيم مو�شوعات هذه الر�شائل على درو�س،  ليتم تناول كل در�س في ح�شة واحدة.
   ت�شنيف درو�س المقرر اإلى عدد من الوحدات، كل وحدة تعالج مو�شوعًا واحدًا.

   تمَّ و�شع ن�س كالم ال�شيخ رحمه اهلل في مربع خا�س بلون متميز.
   تمَّ اإ�شافة عدد من الأن�شطة المتنوعة في اأهدافها:

- فمنها ما يهدف اإلى تي�شير فهم الدر�س على المتعلم.
- ومنها ما يهدف اإلى تطبيق ما در�شه المتعلم في واقعه.

- ومنها ما يهدف اإلى ربط التوحيد ب�شلوك المتعلم.
- ومنها مايهدف اإلى تنمية مهارات التفكير لديه.

وراعينا التنوع في هذه الأن�شطة، في اأ�شاليبها، وفي م�شتويات ال�شعوبة فيها، وفي طرق تنفيذها.
ن�شاأل اهلل عز وجل اأن يكون هذا العمل خال�شًا لوجهه، واأن يكون �شببًا في تو�شيع دائرة الإفادة من 
هذه الر�شائل والكتب المفيدة؛ اإنه �شميع مجيب و�شلى اهلل و�شلم على نبينا محمد واآله و�شحبه.



الف�سل الدرا�سي الأول
اأوًل: التوحيد





الوحدة الأوىل
الـعبـــــادة
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ملـاذاخلقنا اهلل ؟
الدر�س 

الأول
محمد طالب في الصف الرابع االبتدائي، خرج مع 
أسرته في نزهة للبحر، فلما وصلوا للشاطئ انطلق 
في  ويتفكران  المشي  رياضة  يمارسان  والده  مع 
مخلوقات الله، نظر محمد إلى البحر فأعجبه منظر 

البحر الواسع الممتد، فخاطب أباه قائاًل:
لماذا خلق الله البحر يا أبي؟

األب: في البحر يابني فوائُِد عديدة، منها:
  يصطاد منه الناُس األسماَك. 

  يستخرج منه الناس الُحِليَّ كاللؤلؤ.
  تسير فيه السفن.

وبينما هم كذلك هبَّت رياح قوية، فسأل محمد أباه: ومافائدُة الرياِح يا أبي؟
األب: للرياح يابني فوائُد متعددة، منها:

ْفَن لتجري في البحر.   تدفع السُّ
ُح األشجار والثمار.   ُتَلقِّ

  سبب إلنزال المطر.
ب اللُه بها الكافرين.   قد يعذِّ

 اذكر فائدة أخرى للبحر:
..................................................

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

........................................................
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.) َميِّْز األشخاَص الذين عبدوا الله عز وجل بعالمة )

اعَلْم رحمَك اللُه أن اللَه تعالى َخَلَق الَخْلَق ليعبدوه وال يشركوا 
به شيئًا، والدليُل قوُلُه تعالى:

)سورة الذاريات ـ آية 56 (         

محمد: إذًا يا أبي فالله الَيْخُلُق شيئًا لغير فائدة.
ى بالحكمة. األب: نعم يابني، وهذا ماُيَسمَّ

محمد: إذًا فمادام الله خلق كل شيء لحكمة، فما الحْكَمُة من خلق الناس؟
، فهل  األب: هذه الحكمة ذكرها الله في قوله تعالى:  

يمكنك معرفتها يابني؟
محمد: نعم يا أبي، إنها )عبادة الله عز وجل وحده ال شريك له(.

األب: نعم أحسنَت يا محمد.

1
ن�شاطات

األنبياء

المنافقونالشيطان

الصحابــة
الكفار
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ُق عبـادَة الله في  ضع األفعـاَل التـي ُتَحقِّ
مجموعـة، واألفعـال التي تنافـي العبادة 

في مجموعة أخرى:
بر الوالدين ــ الصالة ــ الكذب ــ حسن الخلق 

ــ النفاق ــ التخلف عن صالة الجماعة ــ 
اإلحسان إلى الحيوان ــ  السرقة ــ الصدق

التقومي

-1 لماذا خلق الله الخلق؟ اذكر الدليل على ذلك.
( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي: ضع عالمة )  2-

الله  عبادة  واإلنس  الجن  خلق  من  الحكمة   1-
وحده.

-2 خلق الله الجن ليخاف منهم اإلنس.
-3 خلقنا الله لنستمتع بطيبات الحياة الدنيا.

2
ن�شاطات

أفعال تنايف العبادةأفعال حتقق العبادة
............................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................
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معنى العبادة؟
َوَر التالية: واْكُتْب تحت كلِّ ُصورٍة ما ُيناِسُبها. ل الصُّ  تأمَّ

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

 فما معنى العبادة إذن؟ .............................................................................................................................................................................................................................................

1
َصنِّـف األعمـاَل اآلتيـَة إلى 
مجموعتيـن: أعمـاٌل يحبها 

الله، وأعماٌل ال يحبها الله:
الصـالة ، ذكر اللـه ، الظلم، 
إيـذاء   ، السـرقة   ، الكـذب 
الجيـران ، طاعـة الوالديـن، 

الصيام ، محبة الله ، اللعن.

أعامل ال حيبها اهللأعامل حيبها اهلل

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

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

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

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

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

ن�شاطات

ُه اللُه ويرضاُه من األقواِل واألعماِل الظاهرِة والباطنِة. العبادة: اسٌم جامٌع لما ُيِحبُّ
ويكون تحقيق العبادة بطاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

)عادات( )عبادات(

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

الدر�س 
الثاين
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تأمل العباداِت التاليَة، وَصنِّْفها 
أقـوال،  مجموعتيـن:  إلـى 

وأفعال:
 ، القـرآن  قـراءة   ، الصيـام 
الوضوء، األذان ، بر الوالدين، 

الحج.

ن�شاطات
2

أفعالأقوال

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

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

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

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

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

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

3
َميِّْز األعماَل الظاهرَة التي يمكن أن نراها من األعمال التي محلها القلب.

العمرة  ، التوكل على الله ، الصدقة ، االعتداء على اآلخرين، الوضوء، محبة 
الله ، السرقة ، محبة المسلمين ، توزيع الكتب الشرعية.

أعامل باطنةأعامل ظاهرة

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

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

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

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

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

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

الدر�س 
الثاين
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التقومي

-1 أكمل الفراغ:
و..............................................الظاهرة  لما.......................................الله من..............................................    .............................................. اسم  العبادة 

و..............................................

َصنِّْف العبادات اآلتية حسب ما درست:   2-
الحج، محبة الله، ذكر الله، الزكاة، الخوف من الله، تالوة القرآن.

-3 كيف يكون تحقيق العبادة؟ 
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ن�شاطات يف وحدة العبادة؟
َوَر التاليَة، ثم اْكُتْب تحت ُكلِّ واحدٍة منها عبادًة تناسبها. تأمل الصُّ

1
ن�شاطات

2
َرتِّْب الجملَة التاليَة لتكوين تعريِف العبادة:

ما يحبه الله - جامع - من األقول - لكل - ويرضاه - اسم - الظاهرة 
- واألعمال - والباطنة.

العبادة هي: ...............................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

الدر�س 
الثالث
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 أكمل الشكل التالي إليضاح معنى العبادة:
3

ن�شاطات

بِّْق تعريَف العبادِة، بأمثلٍة من عندك َحَسَب الشكل التالي: َطَ

الدر�س 
الثالث

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

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

العبادة

أقوال

العبادة

أقوال
أعمال ظاهرة

أعمال باطنة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4
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5
للعبادة معنى واسع، والمسلم يعبد الله في كل مكان. امأل الجدول 

اآلتي بمثال على العبادة:
ن�شاطات

عملقولمكان العبادة
املسجد

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

املنزل
................................................................................................................................................................................................................

غرفتي اخلاصة
................................................................................................................................................................................................................

جملس الضيوف
................................................................................................................................................................................................................

الشارع
................................................................................................................................................................................................................

السوق
................................................................................................................................................................................................................

، فهو الذي خلقني ورزقني، لذا فأنا َأْعُبُد اللَه  أنا ُأِحبُّ اللَه عزَّ َوَجلَّ
ها. اربط بين كل ُعْضٍو من أعضاء اإلنسان  تبارك وتعالى بجوارحي ُكلِّ

في المجموعة ) أ ( والعبادة المناسبة في المجموعة )ب(.
)ب() أ (

القراءة من المصحف)  (اليد1 
االستغفار)  (الرجل2 
االستماع للدروس العلمية)  (اللسان3 
التفكر في مخلوقات الله)  (العين4 
المشي للمسجد)  (األذن5 
المصافحة)  (القلب6 

6
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يؤديها  أخرى  بعباداٍت  َمثِّْل 
المسلم بأعضائه كما يلي:

الدر�س 
مثال العبادةالعضون�شاطاتالثالث

......................................................................اللسان

......................................................................األذن

......................................................................العني

......................................................................الوجه

......................................................................اليد

......................................................................القلب

......................................................................الرجل

7





الوحدة الثانية 
معنى التوحيد
اأنواع التوحيد

الر�شل
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ُسِل الذي أرسلهم  التوحيُد هو إفراُد اللِه بالعبادِة، وهو ديُن الرُّ
الله به إلى عباِدِه، قال تعالى:

معنى التوحيد
كان »ُحَصيٌن« رجاًل مشركًا عندما قابل النبي � أول مرة، سأله رسول الله �: »كم 

إلـهًا تعبد اليوم يا حصين«؟
قال حصين: سبعة، ستًة في األرض وواحدًا في السماء. 

ا؟  ا أو ترجو نفعًّ فسأله النبي �: فأي هؤالء السبعة تتوجه إليه عندما تخاف ضرًّ
قال: الذي في السماء!

 من يقصد »حصين« بقوله: الذي في السماء؟
 َمثِّْل على اآللهة التي كان يعبدها »حصين« في األرض؟

ى حصين عن اآللهة الستة حين يصيبه ضر أو يرجو نفعًا، ويتوجه   لماذا يتخلَّ
إلى الله تعالى؟

  كان »حصين« قبل إسالمه مشركًا، لماذا؟

عرفنا في الدروس السابقة أن السبب الذي من أجله َخَلَقَنا الله عز وجل: هو عبادُتُه 
تبارك وتعالى وحده ال شريك له، وهذا هو: )التوحيد(، فما معنى التوحيد؟

{

)سورة النحل ـ آية {

الدر�س 
الرابع
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اإلرشاك مع اهللإفراد اهلل بالعبادة
    الطواُف عىل القبوِر  الذبُح هللِ وحده

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

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

    دعاُء املسيح عيسى عليه السالم ....................................................................................................

1

2
َصنِّْف األفعاَل التاليَة حسب الجدول التالي:

بالمعروف،  ــر  األم  ، الله  غير  على  التوكل   ، الله  بغير  الحلف 
للمسلمين،  الدعاء   ، القرآن  قراءة   ، للمسلمين  الخير  حب  للجن،  الذبح 

التفكر في مخلوقات الله ، دعاء األموات ، قيام الليل.

ن�شاطات
امأل الفراغاِت التاليَة بأمثلٍة من عندك؛ كما في المثال األول.

رشك مع اهللعبادة هلل

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

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

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

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

الدر�س 
الرابع
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أنــــواُع
التوحيِد

2ـ توحيُد
األلوهيِة

1ـ توحيُد
الربوبيِة

3ـ توحيُد
األسماِء

والصفاِت

وهو  )أي التوحيد( ثالثُة أنواٍع:
توحيُد الربوبيِة، وتوحيُد األلوهيِة، وتوحيُد األسماِء والصفاِت
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التقومي

رتب الكلمات اآلتية لتحصل على جملة مفيدة: 1ـ  

إفراد، التوحيد، العبادة، هو، الله، بـ : ................................................................................................................................................

ثالثة، التوحيد، أنواع، إلى، ينقسم : .............................................................................................................................................

الرسل، التوحيد، الناس، إلى، يدعون، الله، أرسل: .............................................................................................................

ُسِل؟ ما ِديُن الرُّ 2ـ  

ْف التوحيَد.  َعرِّ 3ـ  

هاِت جملتيِن من عندَك ُتَعبُِّر عن معنى هذه الجملة: 4ـ  

)أرسل الله الرسل لدعوة الناس إلى التوحيد(.

امأل الفراَغ في الشكِل اآلتي بما يناسب: 5ـ  

..........................................توحيُد الربوبيِة

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

..........................................
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ِة ُبوِبيَّ توحيُد الرُّ
تأمل الصور التالية:

َمْن الَِّذي َخَلَق هذِه األشياَء؟

الدر�س 
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ُل: النَّوُع اأَلوَّ
توحيُد الربوبيِة: وهو توحيُد اللِه بأفعالِِه تعالى.

الله عز وجل هو الذي َخَلَق جميَع المخلوقاِت، وأوجدها من العدِم، وهو وحده 
الذي َيْرُزُقنا، وُيِميُتنا وُيحيِينا.

وحَدُه،  المخلوقاِت  َيْخُلُق  الذي  هو  اللَه  أنَّ  اعتقاُد  بأفعالِِه:  اللِه  توحيِد  ومعنى 
ويرزقهم وحده، وُيَدبُِّر األموَر وحده. 

الناس يعتقدون - بفطرتهم - أن اللَه هو الخالُق الرازُق الُمَدبُِّر وحده، ويعترفون 
ون به؛  بذلك وُيِقرُّ

ُسوِل � ولم ُيْدِخْلُهم في اإلسالِم، وقاَتَلُهم  وقد أقرَّ به الكفاُر على َزَمِن الرَّ
رسوُل اللِه � واستحلَّ دماَءُهم وأمواَلُهم.

والدليُل قوَلُه تعالى : }

.}            
	 وقوُل اللِه تعالى  }	

 

.}                

من يؤمُن بأنَّ اللَه هو الذي خلقه ورزقه، لكنه ال يعبد اللَه وحده، وإنما يعبد معه إلهًا 
غيره، فإنه يكون مشركًا، ولهذا َوبََّخ اللُه تعالى المشركين في اآليات السابقة.

فهل من أقرَّ بتوحيِد الربوبيِة فقط؛ يكون مسلمًا؟ ...............................................................................

الدر�س 
اخلام�س
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تدل عىل توحيد َضْع إشارًة أمام الخيار المناسب فيما يلي:
الربوبية

ال تدل عىل 
توحيد الربوبية

قال تعاىل: }																																																												{.

قال تعاىل: }																																								{.

قال تعاىل: }																																																																				{

قال تعاىل: }																																																																						{

استخِرْج من اآلياِت السابقة أفعاَل اللِه تعالى التي ال تليق إال بِِه َجلَّ وعال.
................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

1

استخِرْج من اآلياِت السابقِة الُجَمَل الدالَّة على إقراِر المشركيَن بتوحيِد الربوبيِة.2
-2 قوُلُه تعالى: ) ....................................................( -1 قوُلُه تعالى: ) ....................................................(  
-4 قوُلُه تعالى: ) ....................................................( -3 قوُلُه تعالى: ) ....................................................(  

3

ن�شاطات
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اللِه  التي تدل على ربوبيِة  تعاون مع زمالئك في جمع بعض الصور 
خالِل  ِمْن  الدرِس،  هذا  َمْطَلَع  الموجودِة  الصوِر  نحو  على  تعالى 

صِة أو مواقِع اإلنترنت. ِت المتخصِّ الموسوعاِت أو الَمَجالَّ
................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

4
ن�شاطات

التقومي

ْف توحيَد الربوبيِة. -1 عرِّ
-2 ما موقُف المشركيَن من توحيِد الربوبيِة؟

خوِل في اإلسالِم؟ -3 هل يكفي اإلقراُر بتوحيِد الربوبيِة للدُّ
-4 ما الدليُل على توحيِد الربوبيِة؟
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اللِه  ربوبيِة  تدل على  التي  األفعاَل  منها  التاليَة واستخِرج  اآلياِت  اْقَرأ 
تعالى:

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

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

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

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

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

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

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

ِة ُبوِبيَّ ن�شاطاٌت يف توحيِد الرُّ

1 ن�شاطات

{

{

}

}

الدر�س 
ال�شاد�س
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2
ِة اللِه تعالى َحَسَب النموذِج التالي: ْد بعَض مظاِهِر ُرُبوبيَّ َعدِّ

ن�شاطات

من مخلوقاِت 
اللِه العظيمِة

من مخلوقاِت 
اللِه الدقيقِة
)صغيرة جدًا(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الدر�س 
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ناِقْش مع ُزَمالئَِك بعَض عجائِِب مخلوقاِت اللِه التاليِة:4
   النملة.

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

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

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

    الجمل.

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

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

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

َصنِّْف المخلوقاِت التاليَة حسب الهيئِة التي يخلقها اللُه عز وجل:ن�شاطات
 - التمر   - الفيل   - التفاح   - األغنام   - الطيور   - األسماك   - اإلنسان 

اإلبل.

خيلقها اهلل عز وجل يف بطن خيلقها اهلل عز وجل يف بيضة
أمهاهتا

خيلقها اهلل عز وجل يف 
الشجرة

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

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

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

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

    النحلة.

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

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

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

    القمر.

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

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

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

3
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النَّوُع الثاني:
بأفعاِل  تعالى-  الله-  توحيُد  اأُلُلوِهيَِّة:وهو:  توحيُد 

ْغَبِة  والرَّ والَخْوِف  َجاِء  والرَّ والنَّْحِر  ْذِر  والنَّ عاِء  كالدُّ العباِد؛ 
ْعِظيِم. ْهَبِة ِواإلَناَبِة واالْستَِعاَنِة واالْستَِعاَذِة والتَّ والرَّ

ِة توحيُد الأُُلوِهيَّ
الدر�س 
ال�شابع

ومعناُه أنَّ العبَد يؤدي العبادَة تقربًا إلى اللِه وحده، فإذا فعل ذلك أصبح مسلمًا قد 
ْق توحيَد األلوهيِة،  ى عبادًة يتقرُب بها لغيِر اللِه لم ُيَحقِّ حقق توحيَد األلوهيِة، فإن أدَّ

بل أشرك مع اللِه غيَرُه.
 ومن أمثلِة العباداِت التي يفعلها الناُس:

اإلنابُة، االستعانُة،   الرهبُة،  الرغبُة،  الخوُف،  الرجاُء،  النحُر،  النذُر،  الدعاُء،   
االستعاذُة، التعظيُم

توحيَد  َق  َحقَّ ذلك  العبُد  فعل  وإذا  تعالى،  للِه  إال  بفعلها  التقرُب  يجوز  ال  عباداٌت  هذه 
ْق توحيَد اأُللوهيِة، بل وقع في  األلوهيِة، فإن صَرفها )أو صرف بعضها( لغيِر اللِه لم ُيَحقِّ

الشرك والعياُذ باللِه.

 اللُه َيْسَمُع َمْن يدعوُه، واألصناُم ال َتْسَمُع َمْن يدعوها، الذي يستحقُّ 
أن َنْدُعَوه هو ...............................................................................................

 اللُه َخَلَق لنا السمَع واألبصاَر واألفئدَة، الذي يستحق أن نشكَرُه هو.............................
.................

 اللُه خالٌق، والشمُس مخلوقٌة، الذي يستحقَّ أن ُيعبد هو .............................................

الدر�س 
ال�شابع
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الدر�س 
ال�شابع

1
باستخداِم أسماِء العباداِت السابقِة ن�شاطات

ْد معنى توحيِد األلوهيِة: َحدِّ
توحيُد األلوهيِة يعني أن:
ال ندُعَو إال اللَه وحده.  

ال ............................................................... إال لله وحده.  

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

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

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

2
َمثِّْل بعباداٍت أخرى من عندك:

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

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

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

3
َأكِمْل الَفَراَغاِت في الُحُقوِل اآلتيِة:

ما يفعله املرشكما يفعله املوحدالعبادة

يدعو غري اهلليدعو اهلل وحدهالدعاء

..........................................................................................................................................................................االستعانة

يستعيذ بغري اهلل..........................................................................................................................................................................

.....................................................................................يعظم اهلل وحده.....................................................................................

..........................................................................................................................................................................النذر
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الشرَك  الناِس  بعُض  عندها  يمارس  التي  َوَر  الصُّ ْد  وَحدِّ التاليَة،  َوَر  الصُّ تأّمل 
بالله عز وجل:

5 ،) ( عالمة  بوضع  األلوهيِة  توحيَد  صاِحُبها  ق  َحقَّ التي  األفعاَل  ْز  َميِّ
واألفعاَل التي أشرك صاِحُبها في توحيِد األلوهيِة بوضع عالمة )×(

)     ( بًا إلى اللِه تعالى وحده.   رجٌل َيْذَبَُح أضحيَتُه تقرُّ  

)     ( شابٌّ يدعو أحَد الصالحيَن )وهو َميٌِّت( لُِيْدِخَلُه الجنَة.   

)     (  . امرأٌة َتْذَبُح ِديكًا لَِتْحِمَي نفَسها وأوالَدها ِمن الِجنِّ  

)     ( َقُه في دراستِِه.   َصبِيٌّ يدعو اللَه تعالى وحده أن ُيَوفِّ  

ن�شاطات

6

7
ما رأيك في الموقف التالي:

ُه تدعو ميتًا من الصالحين بأن يشفي ابنها.   َمِرَض ِطْفٌل، فصارْت ُأمُّ
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نوع التوحيد الذي تدعوا له الرسلاآلية

سورة األعراف آية: 65.

سورة نوح اآليات: 
.3-1

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

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

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

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

ن�شاطات
8

كان  الذي  التوحيد  نوع  على  يدل  ما  واستخرج  التالية،  اآليات  تأمل 
األنبياء عليهم السالم يدعون قومهم إليه:

ْهر  َزاُع في قديِم الدَّ وهذا النوُع من أنواع التوحيِد هو الذي وقع فيه النِّ
َعاِء قوُل اللِه تعالى:   ُسِل وُأَمِمهم. وَدلِيُل الدُّ وَحِديثِِه بين الرُّ

         )سورة غافر: اآلية 60(.

سورة هود اآليات: 84.

السالم،  الرسل عليهم  أرسلت  الذي ألجله  العبادة(، هو  )توحيد  األلوهية، ويسمى:  توحيد 
وأنزلت في األمر به الكتب السماوية، وكان كل رسول يبدأ دعوة قومه باألمر به، كما قال نوح 

وهود وصالح وشعيب عليهم السالم: }       {.

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

.....................................................................................
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التقومي

-1 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة فيما يلي:
توحيد األلوهية هو أن ................................................................................................................................................ )نوحد الله بأفعالنا/ نوحد الله بأفعاله(.  

  أقر المشركون بتوحيد .................................................................................................................................................................................. وأنكروا توحيد .............................................................................................................................................................................. )الربوبية/ 
الصالة/ األلوهية/الحج(.
ف توحيَد األلوهية. -2 عرِّ

-3 ما موقُف المشركيَن من توحيِد األلوهيِة؟
-4 اذكر خمسًة من أفعاِل العباِد يجب َصْرُفها للِه وحده.
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1
ٍة، سأله رسوُل الله ن�شاطات كان »ُحَصيٌن« رجاًل مشركًا عندما قابل النبيَّ � أول َمرَّ

�: »كم إلـًها َتْعُبُد اليوَم يا ُحَصين«؟
قال »ُحَصيٌن«: سبعة، ستًة في األرض وواحدًا في السماء. 

فسأله النبي �: فأي هؤالء السبعة تتوجه إليه عندما تخاف ضّرًا أو ترجو نفعًا؟ 
قال: الذي في السماء!

قال له النبي �:»يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك«.
يدل قوُلُه � »لو أسلمَت« على أن حصيًنا كان .................................................................   

)مشركًا/ مؤمنًا(
كان حصين مقرًا بتوحيد ...........................................................................  

)األلوهية/الربوبية(
كان حصين يعبد اللَه َعزَّ َوَجلَّ ..................................................................................  

)وحده/يشرك به غيره(
إذا َعَبَد اإلنساُن اللَه عز وجل وَعَبَد معه غيَرُه يكون ........................................................  

)موحدًا/ مشركًا(

ِة ُُلوِهيَّ ن�شاطاٌت يف توحيِد الأ

2
} 	 	 	 	 	 	 						 	 قال تعالى }	

سورة األنبياء آية: 25.

دّلت هذه اآليُة الكريمُة على َأنَّ اللَه تعالى أرسل جميَع المرسليَن بتوحيد
...........................................   .........................................................................................................................................................................................................................(

).......................................................................................................................................................................

الدر�س 
الثامن
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اكُتُب أماَم ُكلِّ ُجْمَلٍة من ُجَمِل الحديِث التالي نوَع التوحيِد الذي دلت عليه3ن�شاطات
قال �:

إذا َسأْلَت فاسأل الله ).....................................................................(.
.).....................................................................( وإذا استعنَت فاستِعْن بالله 

إال  ينفعوك  لم  بشيٍء  ينفعوك  أن  اجتمعت على  لو  األمَة  أن  واعلم 
بشيء قد كتبه اللُه لك ).....................................................................(.

واعلم أن األمَة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيٍء لم يضروك إال 
بشيٍء قد كتبه اللُه عليك ).....................................................................(.

4
لخص درس توحيد اأُللوهيِة في النقاط التالية:

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................
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ن�شاطاٌت يف  توحيِد الربوبيِة وتوحيِد الألوهيِة

أمامك عباراٌت بعُضها ينتمي إلى توحيِد الربوبيِة، وبعُضها ينتمي إلى توحيِد 
ْن ماينتمي إلى توحيِد الربوبيِة بَِلوٍن، وما ينتمي لتوحيِد األلوهيِة  األلوهيِة، َلوِّ

بِلوٍن.

1

النشاط 2 من  مستفيدًا  األلوهيِة،  وتوحيِد  الربوبية  توحيِد  بين  قارن 
السابق:

توحيُد األلوهيةتوحيُد الربوبيةاملجال

..........................................................................................................................................................................معناه

..........................................................................................................................................................................موقُف املرشكني منه

..........................................................................................................................................................................مثاٌل عليه

..........................................................................................................................................................................دليٌل من القرآن

ن�شاطات

توحيُد الله بأفعاِل الدعاُء
العباِد

توحيُد اللِه االستعاذُة
بأفعالِِه

اإلقراُر بأن اللَه 
هو الرازُق

أنكره 
المشركون

أرسل اللُه به 
المرسلين أقر به 

المشركون

اإلقراُر بأن اللَه 
هو الخالُق

الدر�س 
التا�شع
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( أمام الخيار المناسب فيما يلي: تدل عىل توحيد ضع إشارة )
الربوبية

تدل عىل توحيد 
األلوهية

قال تعاىل: }																																														{

قال تعاىل: }																																												{

قال تعاىل: }																																																																{

قال تعاىل: }																																														{

قال تعاىل: }                                        {

ْلَت إليه في النشاِط السابِق في شجرٍة أو رسٍم تخطيطي3 ارسم ما توصَّ

4

ن�شاطات
الدر�س 
التا�شع
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5
وتوحيد ن�شاطات الربوبية  )توحيد  التوحيد  نوعي  على  َتَدلُّ  التاليُة  اآلياُت 

األلوهية( َبيِّْن كال النوعين:

ما يدل منها اآليــــــــــــــــة
عىل األلوهية

ما يدل منها عىل 
الربوبية

قال تعاىل: }

}                                       
قال تعاىل: }																																														

                                     
قال تعاىل: }

}

}

سورة البقرة، اآلية 22-21.

سورة األعراف، اآلية 55-54.

سورة فصلت، اآلية 37.
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      النوع الثالث:

 توحيد األسماء والصفات:
اللِه  الكريِم واألحاديِث الصحيحِة من أسماِء  القرآِن  بُِكلِّ ما ورَد في  وهو: اإليماُن 

وصفاتِِه التي َوَصَف بها نفَسُه أو وصفه بها رسوُله � على الحقيقِة واعتقاُد َأنَّ اللَه 
ليس كمثِلِه شيٌء وهو السميُع البصيُر، قال الله تعالى :

وقال الله تعالى }
         {. )األعراف:180(.

وقال الله تعالى               )الشورى:11(.

فاِت توحيُد الأَ�شماِء وال�شِّ
ْل فيها: اقرأ هذه اآلياِت وتأمَّ

								{ )البقرة:137(. 	   قال تعالى: }	
						{ )البقرة:255(.. 	 	 	   قال تعالى: }		

	{ )البقرة:261(. 	 	 	 	   قال تعالى: }		
							{ )النساء:158(. 	 	 	   قال تعالى: }	

			{ )الشورى:11(. 	 	 	 	   قال تعالى: }	
تأّمل هذه اآليات، ثم انقل الكلمات الملّونة باللون األحمر:

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

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

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

تدل على  تعالى، وهي  الله  أسماء  يسّمى  اآليات  في هذه  األحمر  باللون  ُكتب  ما 
صفاته الكاملة، واإليمان بها هو النوع الثالث من أنواع التوحيد.

الدر�س 
العا�شر
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َيِجُب اإليماُن بأسماِء الله وصفاتِِه الثابتِة في الكتاِب والسنِة على فهم السلف الصالح.
أسماُء الله وصفاُتُه تعرف من القرآِن الكريِم واألحاديِث الصحيحِة على َفْهِم السلِف الصالح، 
وال يجوُز ألحٍد أن يأتي من عنده باسٍم أو صفٍة لله تعالى ألن أسماَء الله تعالى وصفاتِِه، ال 

ماه به رسوُلُه �. تكون إال بما سمى اللـُه به َنْفَسُه، أو سَّ

1 ن�شاطات

السميع.  
البصير.  

الرحمن.  

استخِرْج أسماَء اللِه تعالى الواردَة في ُكلِّ آيٍة مما يلي:

أسماُء اللِه تعالىاآلية

{

.....................................................................................                                                    { سورة الحشر:22. 

{

.....................................................................................                                                   { سورة الحشر:23.

{

.....................................................................................                                 { سورة الحشر:24.

2

الرحمُن،  البصيُر،  السميُع،  الباريُء،  َمُد،  الصَّ منها:  كثيرٌة،  وهي  حسنى  ها  ُكلُّ الله  أسماُء 
الرحيُم.

وله صفاٌت كثيرة منها: الرحمُة، القوُة، الحكمُة، الحياُة، العزُة، العلُم، الخلُق.
َه المسلُم صفاِت اللِه بصفاِت المخلوقين فاللُه أعلى وأجلُّ  ال يجوُز أن ُيَشبِّ

.         
على المسلم أن يدعَو اللَه بأسمائِِه الحسنى فيقوُل مثاًل: يا رحيُم ياتواُب ياغفوُر اغفْر ذنبي

شارك في الحوار مع معلمك حول أثر معرفة المسلم ألسماء الله وصفاته التالية:
السمع.  
البصر.  

الرحمة.  

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

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

..............................................................................................................................................................................
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3
النموذج ن�شاطات حسب  التوحيِد  أنواَع  منها  واستخرْج  الفاتحِة  سورَة  اْقَرأ 

التالي:

ما يدل عليه من اآلياتنوُع التوحيِد

توحيُد الربوبيِة
................................................................................................................................................................................................................

توحيُد األلوهيِة
..............................................................................................................................................................................................................

توحيُد األسامِء 
..............................................................................................................................................................................................................والصفاِت

التقومي

-1 من أين َنْعِرُف أسماَء اللِه وصفاتِِه؟
اذكر ثالثًة من أسماء اللِه وصفاتِِه.  2-

ُرنا به ُنُزوُل الَمَطِر؟  ُرنا بأسماِء الله وصفاتِِه، فما االسُم الذي ُيَذكِّ -3 مواقُف الحياِة ُتَذكِّ
-4 ِصْف مشاعرك إذا علمَت أنَّ اللَه هو: الكريم - العليم(.
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ن�شاطاٌت يف توحيِد الأ�شماِء وال�شفاِت
قال سليماُن لصديقه محمد: ما رأُيَك لو ذهبنا إلى الَبّقالِة بعد خروجنا 

من المدرسة؛ فأخذنا منها حليًبا دون أن يعلم صاحُب البّقالِة؟ 
فقال محمٌد: هذا عمٌل غيُر صحيح واليجوز.

قال سليماُن: إن صاحَب البّقالة ال يرانا.
قال محمٌد: إنَّ اللَه َعزَّ وجلَّ يرانا، ويسمع ما نقول.

قال سليماُن: اللُه غفوٌر رحيٌم.
قال محمٌد: نعم، الله غفوٌر لمن وقع في الذنب ثم تاَب إلى اللِه، لكن 

دًا بحجِة أن اللَه غفوٌر رحيٌم. ْنِب متعمِّ اليجوُز لإلنساِن أن يعمَل الذَّ
قال سليماُن: جزاك اللُه خيرًا فقد أقنعتني واستفدُت منك، وهذا َأَثُر 

الجليِس الصالِح.
اقرأ الِحَواَر الماِضَي  َوأِجْب على مايلي:

أ –	ما أسماُء اللِه وصفاُتُه التي وردت في الحوار؟   
................................................................................................................................................................................................................................................................................

ب- كيف استفاد محمٌد من معرَفتِِه بأسماِء اللِه وصفاتِِه؟  
................................................................................................................................................................................................................................................................................

جـ –	ما الَخَطُأ الذي وقع فيه سليمان؟
................................................................................................................................................................................................................................................................................

1
ن�شاطات

الدر�س 
احلادي 

ع�شر
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أو 2 اللِه  أسماِء  من  شيٍء  على  تشتمُل  التي  اآليِة  رقِم  على  َدائرًة  َضْع 
صفاتِِه.

آية   البقرة   قال تعالى:               سورة   1-
.    160

آية  اإلنسان   ســورة  قال تعالى:           2-.1

قال تعالى: }  3-
        { سورة النساء آية: 134.

قال تعالى:         سورة البقرة  آية  39.   4-

َضْع دائرًة على رقم الحديِث الذي يشتمُل على شيٍء من أسماِء اللِه وصفاتِِهِ:3
-1 قال �:»إن َربَّكم َحيِيُّ كريٌم«.

-2 قال �:»إنَّما األعماُل بالنيات«.
-3 قال �:»أفشوا السالم بينكم«.

ْرَبَة  -4 قال �:»إنَّ اللَه لَيْرَضى عن العبد أن يأكل اأَلْكَلَة َفَيْحَمُدُه عليها أو يشرب الشَّ
فيحمده عليها«.

4
ْل في سورِة البروج واستخرج منها أربعًة من أسماِء اللِه وصفاتِِه. َتَأمَّ

................................................ 4-  ................................................ 3-  ................................................ 2-  ................................................ 1-

5
استخِرْج من سورِة اإلخالِص أنواَع التوحيِد الثالثَة.

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

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

ن�شاطات
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1

�شِل واحِلْكَمُة من اإِْر�َشاِلهِم تعريُفُُ الرُّ
الدر�س 
الثاين 

ع�شر
َخَلَق اللُه النَّاَس ليعبدوه.

  كيف َيْعُبُد اإلنساُن َربَُّه؟ 
ُه فيتبعه؟   كيف يعرف ما يحبه َربُّ

ُه فيجتنبه؟   وكيف يعرف ما يبغضه َربُّ
ألجل ذلك أرسل اللُه للناِس ُرُسَلُه صلواُت اللِه وسالُمُه عليهم، وفي هذا الدرس 

ُف على ُرُسِل الله ولماذا أرسلهم لخلقه. نتعرَّ

ُسِل. ْد بعَض َمْن َتْعِرُف من الرُّ َعدِّ

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

................................................................................................... 4-   ................................................................................................... 3-

................................................................................................... 6-   ................................................................................................... 5-

ن�شاطات
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......................................................................................
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

...

الِحْكَمُة من إرساِل الرسِل:
ُوُيَبّشروا  يَن  الدِّ الناَس  غوا  لُِيَبلِّ العباِد  على  ًة  ُحجَّ تعالى-   – الله  أرسلهم 
المطيَع بالجنِة والثواِب العظيِم وينذروا العاِصَي بالناِر والعذاِب الشديِد. 

قال اللُه تعالى 
           )سورة النساء: 165(.

ُسِل وآِخُرهم: ُل الرُّ َأوَّ
هم نوٌح وآِخُرهم محمٌد عليهم الصالُة والسالُم. أولُّ

ورد في النَّصِّ السابق هذه العبارة )أرسلهم الله ـ تعالى ـ حجة على 2
العباد ليبلغوا الناس الدين، ويبّشروا المطيع بالجنة والثواب العظيم، 

وينذروا العاصي بالنار والعذاب الشديد(.
عليهم  الرسِل  َمَهامِّ  من  ثالثًا  منه  استخِرْج  ثم  السابَِق،  الكالَم  ْل  َتَأمَّ

السالم:

ن�شاطات

وظائف الرسل

ْد أسماَء األنبياِء الذين وردوا في اآلية التالية:3 َحدِّ
قال تعالى  

      .)سورة األحزاب: اآلية 7(.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

)1(
)2(

)3(

ُسُل: هم الذين بعثهم اللُه إلى الناِس لتبليِغ َشْرِعِه ودعوتِِهم لعبادِة  الرُّ
اللِه وحده ال شريك له واجتناِب عبادِة غيرِه.
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التقومي

-1 قال تعالى:  
 وصف الله الرسل بصفتين، اذكرهما.
-2 إلى أي شيٍء دعا الرسُل أقواَمُهم.

( أماَم العبارِة الصحيحِة، وإشارة )×( أماَم العبارِة غيِر الصحيحِة. -3 ضع إشارة )
أوُل الرسِل آدُم عليه السالم.  أ- 

لن ُيْرِسَل اللُه رسواًل بعد محمٍد � .  ب- 

ُسَل من غيرهم فيما يلي:1 ْز الرُّ َميِّ
أبو بكر - جبريل - يونس - عائشة - مريم - ميكال - محمد � 

- إسماعيل - سليمان.

ن�شاطات
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�ُشِل ن�شاطاٌت يف وحدة الرُّ
1

ُسِل هو................................................................................ وآِخُرهم ................................................................................ أوُل الرُّ

ُسَل إلى أقوامهم هو:2 التوحيُد الذي أرسَل الله به الرُّ
توحيُد ................................................................................................................................................................

3
قال تعالى:|}

                 { )سورة الجمعة: آية 2(.

َذَكَر اللُه في هذه اآليِة عددًا من ِحَكم إرساِل الرسوِل � وهي:
.............................................................................................................................................................................................................................. 1-
.............................................................................................................................................................................................................................. 2-
.............................................................................................................................................................................................................................. 3-
.............................................................................................................................................................................................................................. 4-

َذَكَر اللُه تعالى في كتابِِه 4
بعَض صفاِت نبّيِه �، 
التوبِة  سورِة  إلى  اْرِجْع 
واستخِرْج   )128( آية 
منها صفاِت النبيِّ �.

ن�شاطات

ِمْن
ِصَفاِت النبيِّ 

�

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

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

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

الدر�س 
الثالث
ع�شر
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ن�شاطات
اْرِجْع إلى اآلياِت 83 - 86 من سورِة األنعاِم واستخرج ما ذكر فيها 5

من األنبياء عليهم السالم:
...............................................................................     2-   ...............................................................................    1-  
...............................................................................     4-   ...............................................................................    3-  
...............................................................................     6-   ...............................................................................    5-  
...............................................................................     8-   ...............................................................................    1-  
...............................................................................  10-   ...............................................................................    7-  
...............................................................................  12-   ...............................................................................    1-  
...............................................................................  14-   ...............................................................................    9-  
...............................................................................  16-   ............................................................................... 11-  
...............................................................................  18-   ............................................................................... 13-  





الف�سل الدرا�سي الثاين
اأواًل: التوحيد



الوحدة الثالثة
معنى االإميان والكفر
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بِاللِه  اإليَماُن  َآَدَم  اْبِن  اللُه على  َفَرَض  ما  َلَ  َأوَّ َأنَّ  َتَعاَلى-  اللُه  َرِحَمَك  اْعَلْم - 
لِيُل َقوُلُه تعالى:  } اُغوِت، والدَّ والُكْفُر بِالطَّ

        {  )سورة النحل: اآلية 36(.
اُغوِت: ِصَفُة الُكْفِر بِالطَّ

َوَتْتُرَكَها  اللِه  َغيِر  ِعَباَدِة  ُبْطَلَن  َتْعَتِقَد  َأْن  َفُهَو  اُغوِت،  بِالطَّ الُكْفِر  ِصَفُة  ا  َفَأمَّ
وُتْبِغَضَها.

ا�ِس ُ على النَّ ُل ما َفَر�َس اهلل اأَوَّ
الدر�س 

االأول

1
ُق بَِثَلَثِة ُأُموٍر:ن�ساطات اُغوِت َيَتَحقَّ ا َسَبَق َأنَّ الُكْفَر بِالطَّ َتْسَتْنتُِج ِممَّ

ُل:................................................................................................................................................................................................................................................ * اأَلوَّ
انِي:.............................................................................................................................................................................................................................................. * الثَّ
* الثَّالُِث:..........................................................................................................................................................................................................................................

2
قال تعالى: }                            {  
ْمِر بـ  َ َدلَّت هذه اآليُة الكريمُة على أنَّ اللَه تعالى َأرَسَل َجِميَع الُمْرَسِليَن بِاأَلََ

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

والُكْفِر بِـ ......................................................................................................
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قال الله تعالى: 

وقال تعالى: 

َواْلكْفِر  َتَعاَلى  بِاللِه  اإليَمان  ُوُجوِب  على  الَكِريَمَتاِن  اآلَيَتاِن  َتُدلُّ 
ْد ِمْن ُكلِّ آيٍة ما َيُدلَّ على هذا الَمْعَنى. اُغوِت، َحدِّ بِالطَّ

اآلية الثانيةاآلية األوىل

 َرتِّْب الَكِلَماِت اآلتَِيَة لَِتْخُرَج ِمْنَها بُِجَمٍل ُمِفيَدٍة:
ُل  - ُهَو - والُكْفُر - َفَرَض - اإليَماُن - ما - اللُه - ِعَباِدِه - َعَلى - بِاللِه   َأوَّ

اُغوِت. - بِالطَّ
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

اُغوِت - اإليماُن - َيِصحُّ - بِالُكْفِر - إالَّ - ال - بِاللِه.  بِالطَّ
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ُل ما َفَرَض اللُه علينا؟التقومي -1  ما َأوَّ
اُغوِت؟ -2 َكيَف َنْكُفُر بِالطَّ

-3 بَِماَذا َبَعَث اللُه الُمرَسِليَن؟

ن�ساطات
3

4

قوُلُه تعاىل:

قوُلُه تعاىل:

قوُلُه تعاىل:

قوُلُه تعاىل:

} {
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َق اإليَماَن باللِه ال ُبدَّ َأْن َنْعِرَف  ُل واِجٍب َعَلينا ُهَو اإليَماُن بِاللِه َتَعاَلى، وَحتَّى ُنَحقِّ َأوَّ
َمْعَنى اإليَماِن، ُثمَّ َنْعَمَل بِِه:

االإمِياُن احَلقُّ
الدر�س 
الثاين

َنْعِرُف َأنَّ اإليَماَن 
ُل َواِجٍب َأوَّ

َنْعِرُف َمْعَنى 
اإليَماِن

َنْعَمُل بَِذلَِك

َمْعَنى اإليَماِن بِاللِه :
فهو َأْن َتْعَتِقَد َأنَّ اللَه ُهَو اإلَلُه الَمْعُبوُد َوْحَدُه ُدوَنَ َمْن ِسَواُه، وُتْخِلَص 
َمْعُبوٍد ِسَواُه، وُتِحبَّ  ها للِه، وَتْنِفَيها َعْن ُكلِّ  َأْنَواِع الِعَباَدِة ُكلِّ َجِميَع 

في اللِه، وُتْبِغَض في اللَهِ.
َنْفَسُه وَهِذِه ِهَي اأُلْسَوُة  َعْنَها َسِفَه  التَّي َمْن َرِغَب  إِْبَراِهيَم  ُة  ِملَّ َوَهِذِه 

الَّتــي َأْخَبـَر اللُه بهـا فـي قــوله: }  

}          
         )سورة الممتحنة: اآلية 4(.
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ن�ساطات
ُن ما يلي:1  يتبين لنا مما سبق َأنَّ اإليماَن بِاللِه تعالى يَِتَضمَّ

...................................................................................................................................................................................................................................................................:1

...................................................................................................................................................................................................................................................................:2

...................................................................................................................................................................................................................................................................:3

...................................................................................................................................................................................................................................................................:4

...................................................................................................................................................................................................................................................................:5

اْرِجْع إلى الُمْصَحِف واْمَلْ الَفَراَغاِت في اآلياِت التاليِة:2
* قال تعالى: }        ...........................................................................................  

البقرة:  )سورة   }           
اآلية 130(.

* قال تعالى: }          ْ ........................................................................
...................                          { )سورة البقرة: اآلية 135(.

* قال تعالى: }       ........................................................................................... 
        { )سورة آل عمران: اآلية 95(.

...................................................................................... ٍ * قال تعالى: }      
.....                            { )سورة الحج: اآلية 78(.

الدر�س 
الثاين
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ن�ساطات
3

لُم هو َأُبو اأَلنبَِياِء      َأْرَسَلُه الله إلى َقوِمِه  َلُة والسَّ إْبَراِهيُم عليه الصَّ
لَِيْدُعَوُهم إلى ِعَباَدِة اللِه َوْحَدُه، وكانوا َيْعُبُدوَن اأَلْصَناَم ِمْن ُدوِن اللِه، 

فدعاهم إْبَراِهيُم إلى ِعَباَدِة اللِه َوْحَده.
ا خرجوا  فلمَّ اأَلْصَناِم،  ِعَباَدِة  وا على  وأَصرُّ وَتكبَّروا  وَلِكنَُّهم عاندوا   
َم إْبَراِهيُم ÷ َأْصَناَمُهم، ولما َعِلُموا بذلك،  للْحتَِفاِل بِعيِدِهم، َحطَّ
َأوَقُدوا نارًا كبيرًة وَألَقوُه فيها، َأَتْدُروَن َماَذا َحَصَل إلْبَراِهيَم ÷؟ َلْم 

اُر َبْل َجَعَلها اللُه عليه َبْردًا َوَسلمًا. ُتحِرْقُه النَّ

لُم، ُثمَّ اْسَتْخِرْج منها ثلثًا ِمَن الَفَوائِِد: ة إْبَراِهيَم عليه السَّ ل ِقصَّ َتَأمَّ
.............................................................1-
.............................................................2-
.............................................................3-

التقومي

َة إْبَراِهيَم ÷؟ ى َمْن َتَرَك ِملَّ -1  ماذا ُيَسمَّ
َق اإليَماُن لدى َهُؤالِء؟ -2  َهْل َتَحقَّ

الِِحيَن. ُه ُيْبِغُض الصَّ ي َلِكنَّ أ-  َرُجٌل ُيَصلِّ   
اَر. ب- َرُجٌل َيْشَهُد َأالَّ إَِلَه إال اللُه وُيِحبُّ الُكفَّ   

  ج- َرُجٌل َيْعُبُد اللَه َوْحَدُه َوُيِحبُّ الُمْؤِمنِيَن وُيْبِغُض الَكاِفريَن.
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ن�ساطات يف وحدة معنى االإميان والكفر الدر�س 
الثالث

1
ْمَت فيما سبق معنى اإليماِن باللِه، فماذا نستفيُد ِمْن َقولَِنا في َمْعناُه  َتَعلَّ

)َوْحَدُه ُدوَن ِسَواُه(؟
................................................................................................................................................................................................................................................................................

2
ٍة،  َمرَّ ِمْن  أكثَر  الواِحِد  اليوِم  في  َلُم  السَّ عليه  إْبَراِهيَِم  اللِه  َنبِيَّ  ُر  َنَتَذكَّ
اجًا  ُحجَّ َة  َمكَّ إلى  َنْذَهُب  حين  ُرُه  وَنَتَذكَّ اأَلْضَحى،  ِعيِد  في  ُرُه  وَنَتَذكَّ

وُمْعَتِمريَِن. كيف ذلك؟
ٍة  * نتذكره في اليوِم َأْكَثَر من َمرَّ

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

* نتذكره في ِعيِد األْضَحى
..............................................................................................................................................................................................

اجًا وُمْعَتِمريَن َة ُحجَّ * نتذكره حين نذهُب إلى َمكَّ
..............................................................................................................................................................................................

ن�ساطات
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3
ْرِس ن�ساطات الدَّ في  َدَرْسَتُه  ما  َتُدلُّ على  ُجَمًل  ِمْنها  َن  لُِتَكوِّ الَكِلَماِت  َهذِه  بَِتْرتِيِب  ُقَم 

الماضي:

اُغوِت - بِاللِه - والُكْفُر. ُل - بِالطَّ * َواِجٍب  – ُهَو  – اإليَماُن – َعَلينا  – َأوَّ

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

َلُم. َباِع – إْبَراِهيَم – اللُه - َعَليه السَّ ِة – َأْكَرَمَنا – بِاتِّ * ِملَّ
................................................................................................................................................................................................................................................................................

لُم. ِة - َعَليه السَّ َفَهاُء  – إْبَراِهيَم  – َعْن  – ِملَّ * ُهْم – الُمْعِرُضوَن – السُّ
................................................................................................................................................................................................................................................................................

* في – اللِه – الحُب – اللِه – في – اإليماِن – ِمن – والبغُض.
................................................................................................................................................................................................................................................................................





الوحدة الرابعة
معنى الطاغوت

اأنواع الطواغيت
العروة الوثقى
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اُغوِت، وَحتَّى  روس الماِضَيِة َأنَّ اإليماَن بِاللِه ال َيِصحُّ إال بالُكْفِر بِالطَّ منا في الدُّ تعلَّ
اُغوِت. َق الُكْفَر بِالَطاُغوِت َيِجُب َعَلينا َأْن َنْعِرَف َمْعَنى الطَّ ُنَحقِّ

ـُر اُغوُت الأَْكَبَ يَطاُن ُهَو الطَّ  ال�شَّ

يَطان: ُة َآَدَم والشَّ ِقصَّ
َفَأَطاَع  َلُه،  َيْسُجُدوا  أن  المالئَِكَة  َأَمَر  الُم  السَّ عليه  َآَدَم  أبانا  وتعالى  َتَباَرَك  اللُه  َخَلَق  حينما 
 ،  َر ورأى أنه َخيٌر ِمْن َآَدَم ُه َتَكبَّ هم َجِميعًا إال إْبِليَس، َفإنَّ الَماَلئَِكُة َأْمَر اللِه َوَسَجُدوا ُكلُّ

ُجوِد. وَأنَّ الله َخَلَقُه ِمْن َنار ٍَوَخَلَق َآَدَم  ِمْن ِطيٍن، فامتنع َأْن ُيِطيَع َأْمَر اللِه َلُه بِالسُّ
ِة. َفَأْخَرَجُه اللُه َعزَّ وَجلَّ ِمَن الَجنَّ

َر َأَجَلُه إلى َيوِم الِقَيَاَمِة. ُه َأْن يُِِِؤخِّ َفَسَأَل إْبِليُس َربَّ

الدر�س 
الرابع

اُغوُت:  الطَّ
اُغوُت َعاٌم َفُكلُّ ما ُعبَِد ِمْن ُدوِن اللِه َوَرِضَي بِالِعَباَدِة ِمْن ُمْعُبوٍد  والطَّ

َأْو َمْتُبوٍع أوُمَطاٍع في َغير َطاَعِة اللِه َوَرُسولِه ملسو هيلع هللا ىلص َفُهو َطاُغوٌت.
َواِغيُت َكثِيَرٌة منهم: والطَّ

لِيُل قوُلُه تعالى:  اِعي إلى ِعَباَدِة َغيِر اللِه، والدَّ يطاُن الدَّ ُل: الشَّ اأَلوَّ

                            )سورة يس: اآلية -60 61(.
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َفَأَجاَب اللُه ُدَعاَءُه.
َم. هم َعْن َطاَعِة اللِه َحتَّى يكونوا َمَعُه في ناِر َجَهنَّ َفَأْقَسَم َأْن َيْجَتِهَد في إْضاَلِل النَّاِس وَصدِّ

ْيَطاِن  َرُهما ِمْن َكْيِد الشَّ ِة هو وَزْوَجُتُه، وَحذَّ وأْسَكَن اللُه تبارك وتعالى أبانا آدم  في الَجنَّ
َوَأْخَبَرُهَما َأنَّه َعُدوٌّ لهما.

ِة ما عدا َشَجَرًة واِحَدًة. وَأَباَح اللُه آلَدَم  وَزْوَجتِِه َأْن يْأُكال ِمْن َجِميع ثَِماِر الَجنَّ
َجَرِة. يطاُن َفَوْسَوَس آَلَدَم  وَزْوَجتِِه وَأَمَرُهما َأْن َيْأُكال ِمَن الشَّ َفَجاَء الشَّ

ِة. َجَرِة َفَأْهَبَطُهما اللُه ِمَن الَجنَّ َفَأَكَل َآَدُم  َوَزْوَجُتُه ِمَن الشَّ
وَتابا إلى اللِه َفَقبَِل اللُه َتوَبَتُهما.

. يطاُن يسعى لَِدْعَوِة بني َآَدَم  إلى َتْرِك ِعَباَدِة اللِه َعزَّ وَجلَّ وهكذا َبَدَأ الشَّ

ن�شاطات
ِة:1 اْسَتْنتِْج َبْعَض الَفُوائِِد ِمَن الِقصَّ

...................................................................................................................................................................................................................................................................:1

...................................................................................................................................................................................................................................................................:2

...................................................................................................................................................................................................................................................................:3

التقومي

-1  اْمَلْ الَفَراَغ في الُجْمَلِة اآلتيِة:
ُكلُّ ما .......................................................   من دون الله و .............................................................................. بـ ...............................................................     فهو َطاُغوٌت.

-2  إلى أيِّ َشيٍء َيْدُعو الشيطاُن النَّاَس؟
-3  في قوله تعالى:  

              في هذه اآلية أمرنا الله بشيء، ونهانا عن شيء، فما هما؟
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اُغوُت الأَْكَبـُر يطان ُهَو الطَّ ن�شاطاٌت على در�س ال�شَّ

1
ن�شاطات

2
يطاُن ُهَو الذي ُيَوْسِوُس في ُصُدوِر النَّاِس، وَيْأُمُرُهم بِِعَباَدِة َغيِر اللِه  الشَّ
تعالى، ولذلك َأَمَرَنا اللُه تعالى َأْن َنْسَتِعيَذ بِاللِه ِمْن وسوستِِه في ُسْوَرِة 

ُة على ذلك؟ الَّ َنْحَفُظها جميعًا؛ فما هي؟ وما اآليُة الدَّ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

قال  الشيطاُن.  لنا  ُيَوْسِوُس  حين  َنْفُعل  ماذا  وتعالى  تبارك  اللُه  َمَنا  َعلَّ
تعالى: }       ........................................................................................... 

         { )سورة فصلت: اآلية 36( 
 اْرِجْع إلى الُمْصَحِف وَأْكِمْل اآليَة.

الدر�س 
اخلام�س
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ن�شاطات
معناهما 3 ُجْمَلَتيِن  الَكِلَماِت  هذه  ِمْن  َمْجُموَعٍة  ُكلِّ  ِمْن  َن  ُتَكوِّ أن  حاول 

َواِحٌد: 
* األكبر - الشيطان - هو - الطاغوت.

...................................................................................................................................................................................................................................................................:1

...................................................................................................................................................................................................................................................................:2
* قبل - أستعيذ - القرآن - أن - الشيطان - أقرأ - بالله - 

الرجيم - من.
...................................................................................................................................................................................................................................................................:1
...................................................................................................................................................................................................................................................................:2

4
اُغوَت هو: َمْن ُعبَِد ِمْن ُدوِن اللِه َوَرِضَي بِالِعَباَدِة. عرفنا َأنَّ الطَّ

عليها  وُيْطَلُق  اللِه  ُدوِن  ِمْن  ُعبَِدْت  التي  الَمْعُبَوَداِت  يلي  فيما  ْد  َحدِّ
َطَواِغيٌت.

المالئكة    -    فرعون    -    عيسى عليه السالم    -    الشيطان
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1-
....................................................................................................2-......................................................................................................................................................................................................................

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

....................................................................................................
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ن�شاطات

اُغوُت اأَلْكَبُر، وَأنَّه َيْسَعى لَِصْرِف  يطاَن ُهَو الطَّ روس الماضية َأنَّ الشَّ عرفنا في الدُّ
. النَّاِس َعْن ِعَباَدِة اللِه َعزَّ وَجلَّ

وهناك من اإلنس َمْن يسيرون في طريِق الشيطاِن فيطيعوَنُه وَيّتبعوَنُه، وُيَشاِركوَنُه 
هؤالء  وَجلَّ  َعزَّ  اللُه  ى  َسمَّ وقد  وتعالى،  تبارك  اللِه  طاعِة  عن  النَّاِس  َصدِّ  في 

َواِغيَت. الطَّ
َواِغيِت. راسة بعَض َهُؤاَلِء الطَّ وفي هذا الّدرس وما بعده سنتناول بالدِّ

1

ُ احُلْكُم ِبَغرِي ما اأَْنَزَل اهلل

تعالى« كيف  اللِه  ْحَكاِم  أِلَ ُر  الُمَغيِّ »الَحاِكُم  هو  الطواغيت  من  الثاني  النوع 
يكوُن َتْغيِيُر َأْحَكاِم اللِه تعالى؟

 ................................................................................................................ بـ  َتْغيِيُرها  فيكوُن  اللُه  مها  َحرَّ ُأُموٌر  هناك   *
وِمْن أْمثِلِة ذلك: إَباَحُة الَخْمِر.

* هناك ُأُموٌر ...........................................................................................................، فيكوُن َتْغيِيُرها بَِتْحِريِمها، وِمْن 
َأْمثَِلِة ذلك: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ليُل قوُل اللِه تعالى :  ْحَكاِم اللِه تعالى، والدَّ ُر أِلَ الثاني: الَحاِكُم الُمَغيِّ

       
          )سورة النساء: اآلية 60(.

الدر�س 
ال�شاد�س
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2
في اآلية السابقة وهي َقوُلُه تعالى: }      ....{

* أمرنا الله بـ .........................................................................................................................................................................................................
ا ........................................................................................................................................................................... * الشيطان يريد منَّ

التقومي

َر أحكاَم اللِه؟ ى َمْن َغيَّ -1  بَِم ُيَسمَّ
اُغوِت.  -2  إْمل الَفَراغ بِالَكِلَمِة الُمَناِسَبِة. َيِجُب علينا َأْن ............................................................................................بالطَّ

-3 من أباح الحرام، وحرم الحالل ماذا يسمى؟
-4 اختر اإلجابة الصحيحة:

.)  ( أ- الحاكم المغير ألحكام الله يدخل ضمن الطواغيت   

.) ب- الطواغيت تدخل ضمن الحاكم المغير ألحكام الله )   

ن�شاطات
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َعى ِعْلَم الَغْيِب ِمْن ُدْوِن اهلِل َفْهَو َطاُغوٌت َمِن ادَّ
النَّاُس لهم قدرٌة محدودٌة، فال يعلموَن ُكلَّ شيٍء، وال يستطيعون ِفْعَل ُكلِّ شيٍء.

لكنَّ اللَه َتبارك وتعالى على ُكلِّ شيٍء قديٌر، وعالٌم بُِكلِّ َشيٍء سبحانه وتعالى، وإذا قال َشْخٌص 
ي هذا اإلنساَن؟ ............................................................................................................... بأنَّه َيْعَلُم ُأُموَر الَغيِب؛ فماذا ُنَسمِّ

لِيُل قوُل اللِه تعالى: عي ِعْلُم الَغْيِب ِمْن ُدْوِن اللِه، والدَّ الُِث: الذي َيدَّ الثَّ
   

       )سورة الجن: اآليتان 27-26(.
وقال تعالى:

 
              )سورة األنعام: اآلية 59(.

الدر�س 
ال�شابع

لـو ُكْنـَت أمـاَم الَبْحـِر وَنَظـْرَت فيه فهل 
تستطيُع إحصاَء ُكلِّ ما فيه؟

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

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

لو ُكْنَت في َغاَبٍة مليئٍة باألشـجاِر َوهبَّْت عاصفٌة شديدٌة، فهل 
تستطيُع أن َتُعدَّ األوراَق المتساقطَة منها؟

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

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

الَغْيِب  ِعْلَم  ِعي  َيدَّ َمْن  ُكلِّ  إلى  هاِب  الذَّ من  َيْحَذَر  أن  المسلِم  َيِجُب على   *
اِفيَن، وَيْحُرُم عليه َتْصِديُقُهم فيما يّدعوَنُه. ان والَعرَّ مثل: الُكهَّ
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2
ن�شاطات

3
بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: »وفينا َنبِيٌّ َيْعَلُم ما في َغٍد«  كانت جاريٌة ُتْنِشُد عند النَّ

بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أن تقوَل ذلك؟ ما الذي َيُدلُّ عليه هذا الَحِديُث؟ فنهاها النَّ
............................................................................................................................................................................................................................................................................

ل في اآلية الثانية التي جاءت في الدرس َتْعِرَف شيئًا من َعَظَمِة اللِه. تأمَّ

َعاِء ِعْلِم الَغيِب وما الذي ال َيْدُخُل  ما الذي َيْدُخُل من الَمَواِقِف التالية: َتْحَت ادِّ
فيها:

الموقف
يدخل تحت 
ادعاء علم 

الغيب

ال يدخل تحت 
ادعاء علم 

الغيب
َحَرِة فقال  َفَقَد َرُجٌل ْنُقوَدُه فذهب إلى أحد السَّ

. له: إنَّها في المكاِن الُفالنِيِّ
كان جاُر محمد مسافرًا فلما خرج محمٌد إلى 

المسجِد رأى سيارَة جاِرِه عند الباِب فقال: لقد 
َفِر. َقِدَم جاري ِمَن السَّ

َلْت ساعُة أحمَد فذهب بها إلى صاحب  َتَعطَّ
ة َتالَِفٌة. اِريَّ َمَحلٍّ وبعد َفْحِصها قال: إنَّ الَبطَّ
قال رجٌل: إنَّ القيامَة سوف َتُقوُم بعد َعْشِر 

َسَنَواٍت.
َحاَب َفَخِشَي َأْن  رأى صاحُب َمَحلٍّ تَِِجاِريٍّ السَّ

َيْنِزَلَ الَمَطُر فأدخل بَِضاَعَتُه.

1
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التقومي

-1 َأْكِمْل الَفَراَغ بَِكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة.  ال َيْعَلُم الَغْيَب إالَّ ..........................................................................................................  
عي حين َيْنُظُر في َكفِّ الشخِص أنه َيْعَلُم بذلك ما سيحصل له  اِفيَن َيدَّ -2 َرُجٌل من الَعرَّ

في المستقبل. 
ُجِل؟    أ-  ماذا ُيْطَلُق على هذا الرَّ

هاُب له؟    ب- هل َيُجوُز الذَّ
ج-  هل يجوُز تصديُقُه؟  

-3 لماذا ُيْعَتَبُر من يدعى علَم الغيِب من الطواغيِت؟ 
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صحيحما رأُيَك في هذه المواِقِف
غري 

صحيح

ال  فقال:  عنه  ُم  امُلَعلِّ َفَسَأَلُه  كَتاَبه  ِضَ  ُيْ أن  دون  للصف  طالٌب  جاء 
َأْعَلُم الَغيَب.

عنه  َغ  َفَبلَّ احَليِّ  ُسَكاِن  َأَحُد  عنه  َفَعِلَم  ُمَشْعِوٌذ  َرُجٌل  احَليِّ  يف  ُيوَجُد 
َطَة، وهيئَة األمِر باملعروِف والنهِي عن امُلْنكِر. ْ الشُّ

ِة ليعلم  ُأِصيَب أمحُد بَِكْسٍ يف ساِقِه فوضعه الطبيُب عىل جهاِز اأَلِشعَّ
هل أصاب الكْسُ العظَم أم ال.

جارِه  سيارَة  وَجَد  للمسجِد  أمحُد  خرج  وملا  مسافرًا،  أمحَد  جاُر  كان 
عند بابه فتوقع أمحُد أن يكون جاُرُه قد عاد من َسَفِرِه.

ُجوِم فقال:  جاء رجٌل مريٌض إىل أحد املعاجلني فنظر هذا املعالِج يف النُّ
إنك ُمَصاٌب بِالَعنِي.

عى ِعْلَم الَغْيِب ِمْن ُدْوِن اهلِل َفُهَو َطاُغوٌت ن�شاطاٌت على در�س: من ادَّ

1
أمامَك َعَدٌد من العباراِت، َضْع دائرًة على َرْقِم العبارِة التي َتُدلُّ على ن�شاطات

عي عْلَم الَغْيِب: واِجبِنا تَِجاُه َمْن َيدَّ
َقُه. -1  أالََّ ُنَصدِّ  

ُه. -2  َأْن ُنِحبَّ  
-3  َأْن َنُقوَم بَِنِصيَحتِِه واإلْنَكاِر عليه.  

-4  َأْن ُنْعَجَب بُِقْدَراتِِه.  
-5  َأْن َنُقوَم بَِنِصيَحِة َمْن َيْذَهُب إليه.  

-6  َأْن َنْدُعَوُه لِِزياَرِة ُبُيوتَِنا.  

2

الدر�س 
الثامن
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ن�شاطات
رتِّْب هذه الكلماِت لتخرج بُجَمٍل مفيدة:3

عاُء - الغيِب - َيْجوُز - ال - ِعْلِم. * ادِّ  
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ِعي - َكاِذٌب - الذي. * ِعْلَم - الَغْيِب - َيدَّ  
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

عي - ِعْلِم - ال - َأْن. َق - الَغْيِب - يجوُز - ُمدَّ * ُنَصدِّ  
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

عي - الَغْيِب.  * ِعْلِم - َطاُغوٌت - ُمدَّ  
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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، فال يجوُز ألحٍد أن يدعو لِعبادِة نفِسِه، أو لِعَبادِة أحٍد غيِر اللِه  العبادُة َحقُّ للِه َعزَّ وَجلَّ
تعالي، ومن َرِضَي أن ُيْعَبَد ِمْن دون اللِه َفُهَو َطاُغوٌت.

ابُِع: الذي ُيْعَبُد ِمَن ُدوِن اللِه وهو راٍض بالعبادِة، والدليُل قوُلُه  الرَّ
تعالى : 

      )سورة األنبياء: اآلية 29(.

2
َأْن  ُيْمِكُن  ال  السالُم  عليه  وعيسى  السالُم،  عليه  عيسى  يعبدون  النصارى 

يكون طاغوتًا، فلماذا؟
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

الذي ُيْعَبُد ِمْن دون اللِه يكون طاغوتًا إذا ........................................................................................ بذلك.1
نفهم من جملة )وهو راٍض بالعبادة( أن الذي ُيْعَبُد من دون الله وهو غيُر 

راٍض بذلك .......................................................................................................................
)يكون طاغوتًا/ ال يكون طاغوتًا(.

ن�شاطات

الدر�س 
التا�شع َمْن ُعِبَد ِمّن ُدْوِن اهلِل َوُهَو َرا�ٍس َفُهَو َطاُغوٌت

َدَعا ِفْرَعْوُن َقْوَمُه لِِعَباَدتِِه ِمْن دون اللِه فقال لهم: }

{، فهل يكون طاغوتًا؟ ولماذا؟     
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3
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ن�شاطات
ُحْكُم من 4 َعزَّ وجل، فما  اللِه  َقْبَرُه من دون  النَّاُس  َفَعَبَد  َماَت  َرُجٌل َصالٌِح 

يعبدونه؟
.................................................................................................................................

الُِح طاغوتًا؟ ................................................................................................................................. ُجُل الصَّ وهل ُيَعدُّ هذا الرَّ
ولماذا ؟.................................................................................................................................

التقومي

َواغيِت؟ ابُِع من أنواِع الطَّ -1  ما النَّوُع الرَّ
-2  امــل الَفَراَغ بكلمة منـاسـبــة: ُيْشــَتَرُط فــي َوْصــَف َمْن ُيْعَبُد ِمــْن دون الله بأنــه              

طـاغــوت أن .......................................................................................................... 
َة ِمْن دون اللِه تعالى؟ عي اأُلُلوِهيَّ -3  ما َجَزاُء َمْن َيدَّ
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ِل الذي درسته في هذا الفصِل، وَأْكِمْل هذه العباَرة: وَّ رِس اأَلَ ارجع  إلى الدَّ
ُل ما َفرَض اللُه على اْبِن َآَدَم ......................................................................................................................................................................... و ......................................................................................................................................................................... والدليُل  َأوَّ

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

َواِغيَت كثيروَن ومنهم: ُروِس التي َبْعَدُه َأنَّ الطَّ وَعَرْفَت في الدُّ
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... وهو الطاغوت األكبر.

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

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

اُغوِت املُوؤِْمُن ل ُبدَّ اأن َيْكُفَر ِبالطَّ

اُغوِت، والدليُل  ا بِاللِه إال بِالُكْفِر بِالطَّ واْعَلْم َأنَّ اإلْنَساَن الَيِصيُر ُمْؤِمًنً
قوُل الله تعالى:  

)سورة البقرة: اآلية 256(.       

. َم والَغيُّ ِدْيُن َأبي َجْهٍلٍ ٍد صلى الله عليه وَسلَّ ْشُد ِديُن ُمَحمَّ الرُّ

1
أمامك َعَدٌد ِمَن العباراِت، َضْع دائرًة على رقم العبارِة التي َتُدلُّ على ن�شاطات

َواِغيت: واِجبِنا ُتَجَاه الطَّ
ُتُهم. بَّ -2 َمَحَ -1 َمْعِرَفُة ِصَفاتِِهم.   

-5 الُكْفُر بِِهم. -4 ِزَياَرُتُهم.  ِه بِِصَفاتِِهم.  َشبُّ -3 الَحَذُر ِمَن التَّ

الدر�س 
العا�شر

)1
)2
)3
)4
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ن�شاطات

التقومي

-1 ماذا ُيْشَتَرْط إليمان اإلْنَساِن؟
-2 الُمْسَتْمِسَك بالُعْرَوِة الُوْثَقى ْهَو َمْن ُوِجَدْت فيه ِصَفَتاِن، اْذُكْرُهما.

َنَ منها ُجَماًل مفيدة:2 رتِّب الَكِلَماِت اآلتيَة لُِتَكوِّ
 – الكفر   – بالطاغوت   – الوثقى   – تتضمن   – بالله   *  

اإليمان – العروة.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اُغوِت – إالَّ – ال – بالُكْفِر – بِاللِه. * اإليماُن – َيتِمُّ – بالطَّ  
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* أبي َجْهٍل – الَغيُّ – هو – ِدْيُن.  
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ْشد – ِدْيُن. ٍد * – هو – الرُّ * ُمَحمَّ  
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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اُغوِت فقد استمسك بالُعْرَوِة  َق اإليماَن بِاللِه والُكْفَر بِالطَّ رس الماضي َأنَّ َمْن َحقَّ عرفنا في الدَّ
 } الُوْثَقى، قال تعالى:}            

رس على الُمَراِد بِالُعْرَوِة الُوْثَقى. َف في هذا الدَّ ونريد أن َنَتَعرَّ

معنى الُعْرَوِة الُوْثَقى

الُعْرَوُة الُوْثَقى:
ْفِي واإلْثَباِت، َتْنِفي َجِميَع  َنٌة للنَّ َشَهاَدُة َأن الَّ إَلَه إالَّ اللُه، وهي ُمَتَضمِّ
ها  َأْنَواِع الِعَباَدِة عن َغيِر اللِه تعالى، وُتْثبُِت َجميَِع َأْنَواِع الِعَباَدِة ُكلِّ

للِه َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه.

1
ْكُن ............................................... من  الُعْرَوُة الُوْثَقى ِهَي : .........................................................................................................   وهي الرُّ

َأْرَكاِن اإلْساَلِم.

2
ُن َشَهاَدُة َأن الَّ إَلَه إالَّ اللُه َأْمَريِن: َتَتَضمَّ

ُل ُهَو: ....................................................................................................................................................................................................  واأَلْمُر  ْمَر اأَلوَّ اأْلَ
انِي ُهَو: ............................................................................................................................................................................................. الثَّ

ن�شاطات

الدر�س 
احلادي 

ع�شر
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التقومي

1– ما الَمْقُصوُد بالُعْرَوِة الُوْثَقى؟
ُن شهادُة أن الَّ إَلَه إالَّ اللُه؟ -2 ماذا َتَتَضمَّ

الطواغيت  بها  يقصد  التي  فأيهما  واإلثبات،  النفي  الله  إال  إله  ال  أن  شهادة  تتضمن   3-
وأيهما يقصد بها اإليمان؟

قم بتعبئة التخطيط التالي : ن�شاطات
3

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

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

الُعْرَوُة الُوْثَقى

هي

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

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

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

تتضمن

يراد به يراد به

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



الف�سل الدرا�سي الثاين
ثانيًا: الفقه
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ِة َلَواِت املَْفُرو�سَ اأَْوَقاُت ال�سَّ

اأريـد اأن اأتعـلــم

الدرس
األول

الِة:1 َأوَقاُت الصَّ
الِة ُيْعَتَبُر ِمْن:     َأْعِرُف َأنَّ ُدُخوَل َوْقِت الصَّ

)  ( أ- أركاِن الصالِة.   
)  ( ب- واجباِت الصالِة.  

)  ( ِة الصالِة.   ج- ُشُروِط ِصحَّ

-1 أوقات الصلوات المفروضة.

-2 حكم تأخير الصالة عن وقتها.

اَلِة الَفْجِر َوْقُت �سَ

اَلِة املَْغِرِب َوْقُت �سَ

ُف عليها فيما يلي: دٌة ألول َوْقتِها وآخِره، َأَتَعرَّ َلَواِت الَمْفُروَضِة أوقاٌت ُمَحدِّ لِلصَّ

ْهِر اَلِة الظُّ َوْقُت �سَ

ِر اَلِة الَع�سْ وْقُت �سَ
ُل وقتِها: َأوَّ

ُطُلوُع الَفْجِر الثَّاني.
ـُِرُه: آخ

ْمِس. ُطُلوُع الشَّ

ُل وْقتِها: َأوَّ
ْمِس. َزَواُل الشَّ

َآِخـُرُه:
يِء  الشَّ ِظلِّ  َمِصيُر 
الذي  لِّ  الظِّ بعد  ِمْثَلُه 
ْمُس. زالت عليه الشَّ

ُل وقتها: َأوَّ
هِر. انتهاُء َوْقِت الظُّ

آِخـُرُه:
يء  الشَّ ِظلِّ  َمِصيُر 
لِّ الذي  َليِه بعد الظِّ ِمْثْ
ْمُس. زالت عليه الشَّ

ُل وْقتَِها: َأوَّ
ْمِس. ُغُروُب الشَّ

َآِخـُرُه:
َفِق اأَلْحَمِر. َمِغيُب الشَّ

ُل وْقتَِها: َأوَّ
انتهاُء َوْقِت الَمْغِرِب.

َآِخـُرُه:
يِل. ُمْنَتَصُف اللَّ

1

2

3

4

5

اَلِة الِع�َساِء َوْقُت �سَ
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آخر وقتها بالساعةأول وقتها بالساعةالصــالة
الفجر

الظهر

العرص

املغرب

العشاء

الصالِة  أوقاِت  على  َف  أتعرَّ أن  يمكنني 
في منطقتي، أو في أقرب منطقٍة إليها؛ ِمْن 

. خالِل التقويم اليوميِّ
ُد من خالله  ُأحِضُر تقويَم ُأمِّ الُقَرى، وُأَحدِّ

أوقاَت الصالِة في الجدوِل المقابل:
اليوُم ُهَو ...............................
التأريخ:...../2 /1429هـ.

ُل َوْقِت َصالِة الَمْغِرِب. مِس َوُهَو َأوَّ ُف على َوْقِت ُغُروِب الشَّ 1 َأَتَعرَّ

ُل َوْقِت َصاَلِة الَفْجِر. 2 أتعرُف على َوْقِت ُطُلوِع الَفْجِر الثَّاني َوُهَو َأوَّ

اَعاِت َبين الَوْقَتيِن. َأْحِسُب السَّ 3

4 َأْقِسُم الَمْجُموَع على اْثَنيِن.

تِيَجُة ِهَي  ْمُس، َتُكوُن النَّ 5 ُثمَّ ُأِضيُف َناتَِج الِقْسَمِة إلى الَوْقِت الذي َغَرَبْت عليه الشَّ

يِل. َوْقُت ُمْنَتَصِف اللَّ

نـ�سـاط

     يمكنني أن أقـول:
مَس إلى ُطُلوِع الَفْجِر ÷ 2 + َوْقُت ُغُروِب  يِل = َمْجُموُع الَوْقِت من ُغُروِب الشَّ نِْصُف اللَّ

ْمِس. الشَّ

بُِع الُخُطَواِت التاليَة:       إذا َأَردتُّ أن أتعرَف على نِْصِف الليل؛ الذي هو آِخُر وقِت صالِة العشاِء َأتَّ
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1

الِة َعْن َوْقِتها  َتاأِْخرُي ال�سَّ

لِيُل  الِة َعْن َوْقتِها، َوَمْن َفَعَل ذلك فقد ارتكب إْثمًا َعِظيمًا، والدَّ َيْحُرُم َتْأِخيُر الصَّ
ساهون:  ومعنى   ،)1( قوُلُه تعالى:         

الَة عن َوْقتِها. ُروَن الصَّ ُيَؤخِّ

:) ْرها بعالمة) الَة عن وقتها بعالمة )x(، ومن لم ُيَؤخِّ َر الصَّ  َميْز فيما يلي من َأخَّ

)  ( ى َرُجٌل الَفْجَر بعد ُطُلوِع الَفْجِر الثَّاني.    أ- َصلَّ  
)  ( يِء ِمْثَلُه.   ْهَر َقْبَل َمِصْيِر ِظلِّ الشَّ ى َرُجٌل الظُّ ب- َصلَّ  
)  ( َفِق اأَلْحَمِر.   ى َرُجٌل الَمْغِرَب بعد َمِغيِب الشَّ ج- َصلَّ  
) يِل بُِرْبِع ساَعٍة.       )  ى َرُجٌل الِعَشاَء بعد نِْصِف اللَّ د- َصلَّ  

)1( سورة الماعون: آية)4-5(.

اِدَسَة ليـاًل، َوَوْقُت ُطُلـوِع الَفْجــِر  اَعَة السَّ ْمِس السَّ إذا كان َوْقُت ُغُروِب الشَّ
يـِل؟ اَعـَة الَخاِمَسـَة َفْجرًا، فمتى َيُكوُن َوْقُت ُمْنَتَصِف اللَّ السَّ

يل = 11 ساعة َمْجُموُع َساَعاِت اللَّ
يِل = 11÷ 2= 5,5 + 6 = 11,5. نِْصُف اللَّ

اَعُة: 11,5 لياًل )الَحاِدَيَة َعْشَرَة والنِّْصُف َلياًل( يِل ُهَو السَّ َفنِْصُف اللَّ

مثـاله:
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نـ�سـاط
ُهُه بها إلى  ي الَفْجَر إال إذا قام لِْلَمْدَرَسِة، اْكُتْب َنِصيَحًة ُتَوجِّ لك زميٌل ال ُيَصلِّ
َبْعَض  َلُه  ُن  وُتَبيِّ الَمْسِجِد،  في  َجَماَعًة  وقتها  في  الَفْجِر  َصالِة  على  الِحْرِص 

الَوَسائِِل التي ُتِعيُنُه على االستِيقاظ.

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................
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الِة الَفاِئَتِة اُء ال�سَّ َق�سَ

َوَمْن  إذا استيقظ،  يَها  ُيَصلِّ َأْن  َيِجُب عليه  ُه  فإنَّ َمْفُروَضٍة  َناَم عن َصالٍة  َمْن   
إذا  يَها  ُيَصلِّ َأْن  عليه  َيِجُب  فإنَّه  َوْقُتها؛  َخرَج  حتى  مفروضًة  َصالًة  َنِسَي 
ليُل على ذلك َحِديُث: عن َأَنٍس   قال: قال َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص:  َذَكَرها، والدَّ

يَها إذا َذَكَرَها« )1(.  اَرُتها َأْن ُيَصلِّ »َمْن َنِسَي َصاَلًة أو َناَم عنها َفَكفَّ

َمْوِعِد َصاَلِة  الُمَنبِِّه على  َيْضبَِط َساَعَة  َأْن  رًا، وَنِسَي  ُمَتَأخِّ َناَم َسِعيٌد        
فاَتْتُه  َقْد  أنه  َفَعِلَم  َصَباحًا،  اِمَنِة  الثَّ اعة  السَّ َفِزعًا في  فاْسَتيَقَظ  الَفْجِر، 
َهْل  احَتاَر:  ُه  وَلِكنَّ َذلَك،  َعَلى  َف  َفَتَأسَّ الَجَماَعِة،  َمَع  الَفْجِر  َصاَلُة 
في  الَفْجِر  َصاَلِة  َمَع  ُرها  ُيَؤخِّ َأو  اْستِيقاِظِه،  َوْقِت  في  الَفْجَر  ي  ُيَصلِّ

انِي؟ فبماذا تنصحه؟ الَيوِم الثَّ
...................................................................................................................  

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

)1( أخرجه مسلم في كتاب المساجد ، باب قضاء الصالة الفائتة، رقم )684( .
)2( أخرجه البخاري: في كتاب مواقيت الصالة، باب ما يكره من النوم قبل العشاء رقم )568( .

1

َهُر َبْعَدها اَلِة الِع�َساِء، وال�سَّ وُم َقْبَل �سَ النَّ
َأنَّ    َبْرَزَة  لَِحِديِث أبي  لَِحاَجٍة،  َهُر بعدها؛ إال  الِعَشاِء، والسَّ َقْبَل َصاَلِة  النَّوُم  ُيْكَرُه 

َرُسوَل اللِه �: »كان َيْكَرُه النَّوَم َقْبَل الِعَشاِء، والَحِديَث َبْعَدها«.)2(
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َهِر  بِيُّ � َيْكَرُه النَّوَم َقْبَل َصاَلِة الِعَشاِء والسَّ َعاُوِن َمَع َمْجُموَعتَِك: لَِماَذا كان النَّ بِالتَّ
بعدها؟

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

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

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

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

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

أَْسَباُب َكَراِهَيةِ النَّوِم َقْبَل صالة الِعَِشاِء

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

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

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

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

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

َهِر َبْعَد صالة الِعَشاِء أَْسَباُب َكَراِهَيةِ السَّ

التقويم

اِم وَبيِّن فيه متى  اْرِجْع إلى َتْقِويِم ُأمِّ الُقَرى ثم اْخَتْر يومًا من اأَليَّ
اَعِة. يِل بِالسَّ َيُكوُن ُمْنَتَصُف اللَّ

إذا َنِسيَت َصاَلًة َأْو نِْمَت عنها حتى َخرَج َوْقُتَها، فماذا تْفَعُل إذا 
ْد ِخَيارًا مناسبًا مما يلي: ْرَتها؟َحدِّ اْسَتيَقْظَت أو َتَذكَّ

اَلة التي ُتَماثُِلها من الَغِد.         )     (  يها َمَع الصَّ     أ- ُتَصلِّ
ُه قد َخَرَج َوْقُتها. )     ( يها في أيِّ وقٍت تَشاُء ألنَّ    ب- ُتَصلِّ

ُرها في أي  َل ما تتَذكَّ َل ما تْسَتيِقُظ، أو َأوَّ يها ُمَباَشَرًة َأوَّ َصلِّ   ج- ُتُ
وقٍت  بَِغيِر َتَأِخير.              )     (

قال الله تعالى: }          {،
   ما الُحْكُم الذي تستفيُدُه ِمْن َهِذِه اآليِة؟ ثم اْكُتْب َنِصيَحًة لمن

الِة.    يتساهل بالصَّ

1

2

3
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ـاَلِة اأَْرَكاُن ال�سَّ

اأريـد اأن اأتعـلــم

الدرس
الثاني

2

-1 أركان الصالة.
والمحافظة  الصالة  أركان  تطبيق   2-

عليها.
-3 صفة التشهد في الصالة.

في   � النبي  على  الصالة  صفة   4-
الصالة. اَلِة اأَْرَبَعَة َع�َسَر ِهَي : اأَْرَكاُن ال�سَّ

ـوُع4 ـُ ك بِيَّ � قـــال لِْلُمِسيِءالرُّ لِيُل: عن أبي هريرة  أن النَّ الدَّ
في صالتِِه: »ُثمَّ اْرَكْع حتى َتْطَمئِنَّ راكعًا«. )4(

صالِة  في  الِقَياُم 
َمَع  ـــْرِض  ـــَف ال

الُقـْدَرِة
لِيُل: عن ِعْمراَن ْبِن ُحَصيٍن َرِضَي اللُه عنهما، 1 الدَّ

قال �: »َصلِّ قائمًا َفإْن َلْم َتْسَتِطْع فقاعدًا«. )1(

َتْكبِيَرُة اإلْحَراِم بِيَّ � 2 لِيُل: عن َعِليًّ  عن النَّ الدَّ
ْكبِير«. )2( قـــال: »َتْحِريُمَها التَّ

ِقَراَءُة الَفاتَِحِة بِيِّ � 3 اِمِت  عن النَّ اَدَة ْبِن الصَّ ـَ لِيُل: عـن ُعب الدَّ
قـــال: »ال َصاَلَة لَِمْن َلْم َيْقَرْأ بَِفاتَِحِة الِكَتاِب«. )3(

ِمي: ْمُتها بِإْشَراِف ُمَعلِّ ُأَطبُِّق هذه اأَلْرَكاَن التي َتَعلَّ
َأُقوُم ِقَيامًا َصِحيحًا. أ - 

ُر َتْكبِيَرَة اإلْحَراِم. ب - َأْرَفُع َيِديَّ إلى ُأُذنيَّ أو َمْنِكَبيَّ وُأَكبِّ

)1( أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصالة، باب إذا لم يطق قاعدًا صّلى على جنب، رقم )1117(.
)2( أخرجه أحمد 1/123، وأبو داود رقم )61(، والترمذي رقم )3(، وابن ماجه، رقم )275(، وصّححه الترمذي.

)3( أخرجه البخاري في كتاب األذان، باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم )756(، ومسلم في كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم )394(.
)4( أخرجه البخاري في كتاب األذان، باب أمر النبي  �  الذي ال ُيتِّم ركوعه باإلعادة 2/276، رقم )793(، وأخرجه مسلم في كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 1/298، برقم )398(.

َك لَِسانِي بذلك، وال َأْكَتِفي بِالِقَراَءِة في َنْفِسي. َيِجُب َعَليَّ عند الِقَراَءِة َأْن ُأَحرِّ
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اأَلْعَضاِء  على  ُجوُد  السُّ
ـْبَعــِة، وهي: الَجْبَهُة  َـّ الس
ــــاِن،  اأَلْنِف، والَكفَّ َمَع 
وَأْطَراُف  ْكَبَتاِن،  والرُّ

الَقَدَميِن .

6

َعبَّاٍس  ابن  عن  عليها:  لِيُل  الدَّ
بِيَّ � قـــال: »ُأِمْرنا   أن النَّ
َأْعُظٍم َسْبَعِة  على  َنْسُجَد  َأْن 
ـِـِه،  الَجْبَهِة وأشار بيده إلى َأْنف
ْكَبَتيِن،  والرُّ ـين،  والَكفَّ
)2( الَقَدَميِن«.  ـــَراِف  وَأْط

ُكوِع5 ْفُع ِمَن الرُّ الرَّ
بِيَّ � قـــال لِيُل: عن أبي هريرة   أن النَّ الدَّ

لِْلُمِسيِء في صالتِِه: »ُثمَّ اْرَفْع حتى َتْعَتِدَل قائمًا«. )1(

ال َأْرَفُع إْحَدى َقَدَميَّ عن اأَلْرِض إذا ُكْنُت َساِجدًا.

ال َأَضُع إْحَدى َقَدَميَّ على اأُلْخَرى إذا ُكْنُت َساِجدًا.

) 1 ( تقدم تخريجه.
)2( أخرجه البخاري في كتاب األذان، باب السجود على األنف، رقم )812(، وأخرجه مسلم في كتاب الصالة، باب فضل السجود، رقم )490(.

)3( تقدم تخريجه.

ُجوِد االْعتَِداُل ِمَن السُّ بِيَّ � 7 الدليل عليها: عن أبي هريرة  أن النَّ
قـــال لِْلُمِسيِء في صالتِِه: »ُثمَّ اْرَفْع حتى 

َتْطَمئِنَّ َجالِسًا«. )3( ْجَدَتيِن الَجْلَسُة بين السَّ 8
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2

ُس  لُجُلــو ا
ِد اأَلِخـير . لِلتََّشـهُّ

9
 � النبيَّ  أن    مسعود  ابن  عن  عليها:  الدليل 
لِلِه  ِحيَّاُت  التَّ َفْلَيُقْل:  ى أَحُدُكم  قـــال: »إذا َصلَّ
بِيُّ  َها النَّ اَلُم عليك َأيُّ يِّباُت، السَّ َلَواُت والطَّ والصَّ
ِعَباِد  َوَعَلى  َعَلينا  اَلُم  السَّ َوَبَرَكاُتُه،  اللِه  وَرْحَمُة 
الِِحيَن - َفإنَُّكم إذا ُقْلُتُموها َأَصاَبْت ُكلَّ  اللِه الصَّ
َماِء واأَلْرِض - َأْشَهُد َأَن الَّ  َعْبٍد للِه َصالِح في السَّ
دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه«.)1( إَلَه إال اللُه وأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

ِد  التَّـَشــهُّ ــَراَءُة  ِق
اأَلِخـير .

10

على ـــاَلُة  ـــصَّ ال
ــــيِّ � ــــبِ ــــنَّ ال
اأَلِخير ِد  التََّشهُّ في 

َأنَّ 11   ـــــَرَة  ـــــْج ُع ْبـــــِن  ــــِب  ــــْع َك عـــن  ـــل:  ـــي ـــدل ال
عليك؟ ُنَصلِّي  كيف  اللِه  ـــوَل  َرُس يا  قــالــوا:  َحاَبَة   الصَّ

ـٍد  ـًد وعلـى آِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ علـى ُمَحمَّ قـــال: »قولــوا: اللَّ
يَت على إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم إنََّك َحِميٌد َمِجيٌد،  كمـا َصلَّ

همَّ َباِرْك علــى محمـٍد وعلـى آِل محمـٍد كمـا باَرْكَت علـى  اللَّ
إبراهيـَم وعلى آِل إبراهيَم إنََّك َحِميٌد َمِجيٌد«.)2(

ِمي: ُأَطبُِّق هذه األركاَن التي تعلمتها بإشراِف ُمَعلِّ
. يَّ على ُرْكَبَتيَّ أ  -   َأْرَكُع ُرُكوعًا َصِحيحًا، َواِضعًا َكفَّ

َنا َوَلَك الَحْمُد. ُكوِع قائاًل:َسِمَع اللُه لَِمْن َحِمَدُه، َربَّ ب - َأْرَفُع ِمَن الرُّ
ْفِع ِمَن الُرُكوِع. ت - َأْرَفُع َيَديَّ إلى ُأُذَنيَّ أو َمْنَكبِيَّ َمَع الرَّ

ث  - َأْهِوي َساِجدًا قائاًل : اللُه أْكَبُر.
يِن،     والَكفَّ ــِف،  اأَلْن َمَع  الَجْبَهة  َِأْعَضاٍء:  َسْبَعة  على  َأْسُجُد  ج - 

ْكَبَتيِن، وَأْطَراِف الَقَدَميِن. والرُّ
ْجَدَتيِن ُمْعَتِداًل. ُجوِد وَأْجِلُس بين السَّ َأْرَفُع ِمَن السُّ ح  - 

َهًة إلى الِقْبَلِة. يَّ على َفِخِذيَّ َمْبُسوَطَتي اأَلَصابِِع ُمَوجَّ َأَضْع َكفَّ خ  - 
ْجَدَتيِن: َربِّ اْغِفْر لي. َأُقوُل بين السَّ د  - 

)1( أخرجه البخاري في كتاب صفة الصالة، باب التشهد في اآلخرة 1/286، رقم )797(، ومسلم في كتاب الصالة، باب التشهد في الصالة 1/301، رقم )402(.
)2( أخرجه البخاري في كتاب األنبياء، باب يزفون: النسالن في المشي، رقم )3370(، ومسلم في كتاب الصالة، باب الصالة على النبي  � ، رقم )406(.
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ْسِليَمَتاِن . التَّ 12

َد َشهُّ أَْحَفُظ التَّ
ها اَلُم عليك َأيُّ يِّباُت، السَّ َلَواُت والطَّ ِحيِّاُت لِلِه والصَّ           التَّ

الِِحيَن،       اَلُم َعَلينا وعلى ِعَباِد اللِه الصَّ بِيُّ وَرْحَمُة اللِه َوَبَرَكاَتُه، السَّ النَّ
دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه.        َأْشَهُد َأَن الَّ إَلَه إالَّ اللُه وَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

بِيِّ � قـــال: لِيُل: عن َعِليٍّ  عن  النَّ الدَّ
ْسِليٌم «.)1(           » َتْحِليُلَها التَّ

)1( أخرجه أحمد 1/123، وأبو داود رقم )61(، والترمذي رقم )3(، وابن ماجه رقم )275(، وصّححه الترمذي.

َأْحَفُظ 
اَلِة على النَّبِيِّ �ِصَفَة الصَّ

يَت على إْبَراِهيَم وعلى  ٍد وَعَلى آِل ُمَحَمٍد كما َصلَّ ُهَم َصلِّ على ُمَحمَّ اللَّ
ٍد  ٍد وعلى آِل ُمَحمَّ آِل إْبَراِهيَم إنََّك َحِميٌد َمِجيٌد. الّلُهمَّ َباِرْك على ُمَحمَّ

كما َباَرْكَت على إْبَراِهيَم وعلى آِل إْبَراِهيَم إنََّك َحِميٌد َمِجيٌد.

ِمي: ْمُتها بِإْشَراِف ُمَعلِّ ُأَطبُِّق هذه اأَلْركاَن التي َتَعلَّ
َأْجِلُس للتشهِد األخيِر. أ - 

ب - َأْقَرُأ التشهَد.
بِيِّ �.  الَة على النَّ ت - َأْقَرُأ الصَّ

َر لي. ث - َأْدُعو بما َتَيسَّ
ُم عن يميني قائاًل: السالُم عليُكم ورحمُة اللِه. ُأَسلِّ ج - 

م عن يساري قائاًل: السالُم عليُكم ورحمُة اللِه. ُأَسلِّ ح - 
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2
َمْأنِيَنُة في َجِميِع اأَلْرَكاِن الطَّ 13

بِيَّ �  لِيُل: حديث أيب هريرَة أن النَّ الدَّ
َم امُليسَء يف صالتِِه كان يقول له يف ْكلِّ ُرْكٍن:  ملا َعلَّ

)1( .» »َحتَّى َتْطَمئِنَّ

14
بًة وقال:  الَة ُمَرتَّ بِيَّ � َصلَّ الصَّ لِيُل: أن النَّ الدَّ

َمَهـا  ـي«. )2(، وَعلَّ وا كام رأيُتُموين ُأَصلِّ »َصلُّ
بًة. املِسـيَء فـي صالتِـِه ُمَرتَّ

ْرتِيُب َبْيَن اأَلْرَكاِن التَّ

اليِة: ُدُه من الِخَياراِت التَّ َماأِْنيَنِة، واأَُحدِّ اأَْعِرُف معنى الطُّ
) َعَدُم الَخْوِف.       )  أ - 
) ْكِر الَواِجِب. )  ُكوُن واالْستِْقَراُر بَِقْدِر الذِّ ب - السُّ
) ت - الُخُشوُع.       ) 

ِمي: ْمُتُها بإْشَراِف ُمَعلِّ ُأَطبُِّق هذه اأَلْرَكاَن التي َتَعلَّ
الَة بِاْطِمْئَناٍن. ي الصَّ ُأَصلِّ أ - 

. َبًةً ب - ُأَصلِّي َصالًة ُمَرتَّ

َم على النبيِّ  ى، َفَسلَّ عن أبي هريرة َأنَّ رسوَل الله � َدَخَل الَمْسِجَد فدخل َرُجٌل َفَصلَّ
م  ى، ثم جاَء َفَسلَّ «، فرجع ُيَصلِّي كما َصلَّ � َفَردَّ وقال: »اْرِجْع َفَصلِّ فإنََّك لم ُتَصلِّ
َبَعَثَك بالَحقِّ  « ثالثًا. فقال: والذي  فقال: »اْرِجْع َفَصلِّ فإنََّك لم ُتَصلِّ  � على النبيِّ 
َر معك من  الِة َفَكبِّْر، ثم اْقَرْأ ما َتَيسَّ ْمنِي. فقال: »إذا ُقْمَت إلى الصَّ ما ُأْحِسُن َغْيَرُه َفَعلِّ
القرآِن، ثم اْرَكْع حتَّى َتْطَمئِنََّ َراِكعًا، ثم اْرَفْع حتى َتْعَتِدَل قائمًا، ثم اْسُجْد حتَّى َتْطَمئِنَّ 

ها«.)3( ساِجدًا، ثم اْرَفْع حتى َتْطَمئِنَّ َجالِسًا، واْفَعْل ذلك في صالتَِك ُكلِّ
)1( أخرجه البخاري في كتاب األذان، باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم، رقم )757 (، وأخرجه مسلم في كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 1/298، برقم )398(.

)2( أخرجه البخاري في كتاب األذان، باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة واإلقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصالة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة 1/226، رقم )605(

.  من حديث مالك بن الحويرث        
)3( أخرجه البخاري في كتاب األذان، باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم، رقم )757 (، وأخرجه مسلم في كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 1/298، برقم )298(.

نـ�سـاط
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ْرِس: َقَة بالدَّ َيًة، ثم اْسَتْخِرْج منه الَفَوائَِد واأَلْحَكاَم الُمَتَعلِّ  اْقَرأ الَحِديَث ِقَراَءًةً ُمَتأنِّ
..........................................................................   1-  
..........................................................................   2-  

..........................................................................   -  3  
..........................................................................   4-  
..........................................................................   5-  

َي َحِديُث أبي ُهَرْيَرَة  حِديَث الُمِسيِء في َصاَلتِِه؟التقويم  لَِماذا ُسمِّ

ْسِليَمَتاِن، فما ُهَما؟ الِة التَّ  ِمْن َأْرَكاِن الصَّ

ِة. ِة وأركاِن الصالِة الَقْولِيَّ الِة الِفْعِليَّ ْز بين أركاِن الصَّ  َميِّ

اكتب خمسَة أخطاٍء يكُثر فعلها في الصالة؟

1

2

3

2
الِة: ُن بَِناًء ِمْن َأْرَكاِن الصَّ ُأَكوِّ

اأركـان ال�ســالة

ُق ِمْن َفْهِمي: َأَتَحقَّ

4
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َباُت ال�سـَّالِة َواِجِ الدرس
الثالث

3

اأريـد اأن اأتعـلــم
-1 واجبات الصالة.

-2 موضع قراءة التشهد األول .

ِمي: ْمُتها بِإْشَراِف ُمَعلِّ ُأَطبُِّق هذه الَواِجَباِت التي َتَعلَّ  
ْكبِيراِت الَواِجَبِة. ُر َجِميَع التَّ ُأَكبِّ  أ -  

ُكوِع َقائاًِل اأَلْذَكاَر الَواِجَبَة. ب  - َأْرَكُع َوَأْرَفُع ِمَن الرُّ
ْكَر الَواِجَب. ْبَعِة قائاًل الذِّ ج -  َأْسُجُد على اأَلْعَضاِء السَّ

ْكَر الَواِجَب. ْجَدَتيِن قائاًل الذِّ َأْجِلُس بين السَّ د  - 
َل. َد اأَلوَّ انِيِة وَأْقَرُأ التََّشهُّ ْكَعِة الثَّ َأْجِلُس َبْعَد الرَّ ـ  -  ه

الِة َثَمانَِيٌة ؛ هي: َواِجَباُت الصَّ
  -1 َجِميُع التَّكبيراِت َغْيَر َتْكبِيرِة اإلْحَراِم.

ُكوِع. -2 َقوُل »ُسْبَحاَن َربَِّي الَعِظيَم« في الرُّ
ْفِع من -3 َقوُل »َسِمَع اللُه لَِمْن َحِمَدُه« في الرَّ

ُكوِع لإِْلماِم والُمْنَفِرِد.       الرُّ
-4 َقوُل »َربِّنا َوَلَك الَحْمُد« في االْعتَِداِل من

      الركوِع لإِْلَماِم والَمْأُموِم والُمْنَفِرِد.
ُجوِد. -5 َقوُل »ُسْبَحاَن َربَِّي األعلى« في السُّ

ْجَدَتيِن. -6 َقوُل »َربِّ اْغِفر لِي« بين السَّ
ِل. ِد اأَلوَّ -7 الُجُلوُس للتََّشهُّ

ِل. ِد اأَلوَّ -8 ِقَراَءُة الَتَشهُّ
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اَلِة : ْن متى ُتَقاُل الأَْذَكاُر الآِتَيُة في ال�سَّ َبيِّ
  »َربِّ اْغِفْر لي«:....................................................................

  »ُسْبَحاَن َربَِّي األعلى«:...........................................................

  »َربَّنا َوَلَك الَحْمُد«:..............................................................

  »ُسْبَحاَن َربَِّي الَعِظيَم«:...........................................................

اِليِة: ِل، ِمَن الِخَياَراِت التَّ ِد الأَوَّ �َسهُّ َع ِقَراَءِة التَّ ْد َمْو�سِ َحدَّ

) الِة.            )    أ- في نَِهاَيِة الصَّ

ْكَعِة اأُلولى.                    )          ( ب- َبْعَد الرَّ

) ِة.       )     َباِعيَّ ِة والرُّ الِة الثُّالثِيَّ انِيِة ِمَن الصَّ ْكَعِة الثَّ ت- َبْعَد الرَّ

) الَِثِة.                    )      ْكَعِة الثَّ ث- َبّعَد الرَّ

وحـدة الصـالة

نـ�سـاط
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3
نـ�سـاط

اْسَتْخِرْج ِمَن الِقْطَعِة اآلتيِة َجِميَع ما فيها ِمَن اأَلْرَكاِن والَواِجَباِت:1
َر َتكبيرَة اإلْحَراِم، َوَرفَع َيَديِه ِحَذاَء ُأُذنِيِه،  الِة، ُثمَّ كبَّ قام معاذ إلى الصَّ
َوَقَرَأ ُدَعاَء االْستِْفَتاِح، ُثمَّ َقَرَأ الَفاتَِحَة، ُثمَّ َقَرَأ بعدها ُسوَرَة اإلْخالِص، 
ُثمَّ  الَعِظيَم،  َربَِّي  ُسْبَحاَن  ُرُكوِعِه:  في  وقال  َأْكَبُر،  اللُه  قائاًل:  َرَكَع  ُثمَّ 
ُكوع قائاًل: َسِمَع اللُه لَِمْن َحِمَدُه، َربَّنا َوَلَك الَحْمُد، َوَرَفَع  َرَفَع ِمَن الرُّ
َأْكَبُر َوَسَجَد على  ُأُذَنيِه، َواْعَتَدَل بعد ُرُكوِعِه، ُثمَّ قال: اللُه  َيَديِه ِحَذاِء 

َم عن َيَِمينِِه وِشَمالِِه. ْبَعِة، ُثمَّ َأْكَمَل َصاَلَتُه، َوَسلَّ َأْعَضائِِه السَّ

الواجبـاتاألركــان
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الِة؟التقويم لَِماذا َلْم َتْدُخْل َتْكبِيَرُة اإلْحَراِم في َواِجَباِت الصَّ

الِة في َشيٍء َواِحٍد فما هو؟ َيْخَتِلُف اإلَماُم عن الَمَأُموُم في َواِجَباِت الصَّ

ِة. الِة الَقْولِيَّ ِة وَواِجَباِت الصَّ الِة الِفْعِليَّ ْز بين َواِجَباِت الصَّ َميِّ

1

2

3

واجبات ال�ســالة

الِة: ُن بَِِناًء ِمْن َواِجَباِت الصَّ ُأَكوِّ
ُق ِمْن َفْهِمي:2 َأَتَحقَّ
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ـالِة َوَواِجَباِتَها الَفْرُق بني اأَْرَكاِن ال�سَّ الدرس
الرابـع

4

اأريـد اأن اأتعـلــم
-1 الفرق بين أركان الصالة وواجباتها.

-2 حكم ترك الركن أو الواجب.

َد َتْرَك َشيٍء منها،  ُد َتْرِكها، َفَمْن َتَعمَّ ِفُق اأَلْرَكاُن والواِجَباُت في َأنَّها ال يجوز َتَعمُّ َتتَّ
َبَطَلْت َصالُتُه.

ْكُن والَواِجُب؟ ما يتَّفُق فيه الرُّ

ي ناِسيًا أو َجاِهـاًل ال َيْسـُقُط بـل َيِجُب عليـه أن يِْأتِـَي بِِه ْكــُن: إذا َتَرَكـُه الُمَصلِّ الرُّ
ْهِو.               َوَيْسُجَد لِلسَّ

ْهِو. ي ناِسيًا أو َجاِهاًل َيْسُقُط وَيْأتِي َبْداًل عنه بُِسُجوِد السَّ الواجب: إذا َتَرَكُه الُمَصلِّ

ْكُن عن الَواِجِب؟ ما َيْخَتِلُف فيه الرُّ

نـ�سـاط
الِيِة: ْهِو ِمَن الِخَياراِت التَّ ْد معنى ُسُجوِد السَّ دِّ َحََ

)  ( الِة.    أ- َرْكَعَتاِن َأْرَكْعُهَما آِخَر الصَّ
)  ( ْهِو ُمَباَشَرًة.  ب- َسْجَدَتاِن َأْسُجُدُهما َبْعَد السَّ

)  ( الِة إذا سهوت.  ت- َسْجَدَتاِن َأْسُجُدُهما َآِخَر الصَّ

ْكِن والَواِجِب.التقويم َقاِرْن بين الرُّ

ُكوَع َعْمدًا ما ُحْكُم َصاَلتِِه؟ ولماذا؟ َمْن َتَرَك الرُّ

َل َعْمدًا ما ُحْكُم َصاَلتِِه؟ ولماذا؟ َد اأَلوَّ َمْن َتَرَك التََّشهُّ

1

2

3
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َمْعَنى ال�ْسِتَعاَذِة والَب�ْسَمَلِة الدرس
الخامس

5

اأريـد اأن اأتعـلــم
-1 معنى االستعاذة.

-2 معنى البسملة.

معناهــاالكلـمــة

َأْلَتِجيُء إىل اهللِ، وَأْعَتِصُم َأْعوُذ باللِه
بِِه.

يطاِن إِْبِليُِس وُجُنوُدُه.الشَّ
ِجيِم ِة اهللِ َتَعاىَل.الرَّ املَْرُجوُم امُلْبَعُد عن َرْحَ

ِحيَح لُِكلٍّ مما يلي: اْخَتْر الَمْعنى الصَّ
أ- أعوذ بالله:

 )   ( أ- َأْلَجُأ إلى اللِه.   
)  ( ب- َأْقَرُأ َكاَلَم اللِه.  
)  ( ج- َأْدُعو اللَه.   

معناهــاالكلـمــة
أْبَدُأ وَأْقَرُأ ُمْسَتِعينًا بِاهللِ.بِْسِم اهللِ

ن ْحَ ِة الَواِسَعِة جِلَميِع الرَّ ْحَ ُذو الرَّ
اخَلْلِق.

ِحيم ِة بِِعَباِدِه الرَّ ِة اخَلاصَّ ْحَ ُذو الرَّ
امُلْؤِمننَِي.

ب- بسم الله
 )   ( أ- َأْلَجُأ إلى الله.   
)  ( ب- َأْسَتِمُع الُقْرآَن.  
)  ( ج- َأْبَدُأ ُمْسَتِعينًا بِاللِه. 

بيِّن معنى الرحمن.        بيِّن معنى الرحيم.       بيِّن معنى الرجيم.التقويم 123

طلب المعلم من ثالثة من الطالب أن يقرؤا سورة الفاتحة، فقرؤا كما يلي:
ِجيِم الَحْمُد لِلِه َربِّ الَعاَلميَن. يطاِن الرَّ -1 َقَرَأ َعْبُداللِه: َأْعوُذ باللِه ِمَن الشَّ

حيِم،  ْحَمُن الرَّ ِجيِم بِْسِم اللِه الرَّ يطاِن الرَّ ْحَمِن: َأُعوُذ بِاللِه ِمَن الشَّ -2 َقَرَأ َعْبُدالرَّ
الَحْمُد للِه َربِّ الَعالمين. 

 -3 قرأ عبدالسالم: الَحْمُد لِلِه َربِّ الَعاَلميَن.
ِحيُح عند اْبتَِدِء الِقَراَءِة؟ َلَبِة ِفْعُلُه ُهَو الصَّ َأيُّ الطَّ
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ِة َتْف�ِسرُي �ُسوَرِة الَفاِتَ الدرس
السادس

6

اأريـد اأن اأتعـلــم
-1 معاني سورة الفاتحة.

-2 أن آمين ليست من الفاتحة.

معناهــاالكلـمــة
َفاِت َوَجِزْيِل اإلْنَعاِم.احَلْمُد هللِ َناُء عل اهللِ باَِم َلْه ِمْن َكاَمِل الصِّ الثَّ

بُّ ُهَو املَالُِك امُلَدبُِّر.َربِّ الرَّ
.الَعاملنَِيَ ُع َعاَلٍ، َوُكلُّ َما ِسوَى اهللِ َفُهَو َعاَلٌ َجْ

َمالِِك َجيِِع املَْخُلوَقاِت َوُمَدّبِرهم.ربِّ الَعاملنَِيَ
يِن َيوِم اجَلَزاِء واحِلَساِب، َوْهَو يوُم الِقَياَمِة.َيوِم الدَّ

ْد معنى َقولِِه تعالى: )العالمين(، من الخيارات التالية:     َحدَّ
 )   ( أ- َجِميُع النَّاِس.    
)  ( ب- ُكلُّ َما ِسَوى اللِه َفُهَو َعاَلٌم. 
)  (   . جـ- اإلْنُس والِجنُّ
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معناهــاالكلـمــة
اَك َنْعُبُد َك.إيَّ َنْعُبُدَك َوْحَدَك، وال َنْعُبُد َأَحدًا َغْيَ

ِة هللِ َتَعاىَل.َنْعُبُد لِّ واملََحبَّ اَعُة َمَع َكاَمِل الذُّ الِعَباَدُة الطَّ
اَك َنْسَتِعنُي َنْسَتِعنُي بَِك َوْحَدَك، َواَل َنْسَتِعنُي بَِأَحٍد َغْيَِك.وإيَّ

االْستَِعاَنُة: َطَلُب الَعوِن ِمَن اهللِ َتَعاىَل.َنْسَتِعنُي

معناهــاالكلـمــة
ْقنا.اْهِدنا َأْرِشْدنا َوَوفِّ

اَط امُلْسَتِقيَم ريَِق الَواِضَح الذي ال ِعوَج فيه، َوُهَو ِديُن اإلْساَلِم الذي الرصِّ الطَّ
ٌد �. مَّ َجاَء بِِه ُمَ

ِذيَن َأْنَعْمَت  اَط الَّ ِصَ
عليهم

َهَداُء  يُقوَن والشُّ دِّ ّوَن والصِّ بِيُّ ِذيَن َأْنَعْمَت عليهم بِاهلَِداَيِة، َوُهم النَّ َطِريَق الَّ
احِلُوَن. والصَّ

الِيِة: ْد معنى قولِِه تعالى: )َنْعُبُد(، ِمْن الِخَياَراِت التَّ     َحدِّ
 )  ( أ- َنْجَتِهُد.     
)  ( ُه وَنِذلُّ َلُه.   ب- ُنِطيُع اللَه وُنِحبُّ
)  ( جـ- َنْسَعى.     

وحـدة الصـالة
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معناهــاالكلـمــة
ِة. آمني لُهمَّ اْسَتِجْب، َوِهَي َلْيَسْت ِمَن الَفاِتَ الَّ

:)x( وما ليس منها بعالمة ،)  ( ْد فيما يلي ما هو ِمْن ُسوَرِة الَفاتَِحِة بعالمة     َحدِّ
 )   ( أ- َغْيِر الَمْغُضوِب َعليهم.    

)  ( ِجيِم.  يَطاِن الرَّ ب- َأُعوُذ بِاللِه ِمَن الشَّ
)  ( جـ- آِميَن.                      

6

آميـــن

َغْيِ املَْغُضوِب 
ِذيَن ال َيْعَمْلوَن بِِعْلِمِهِم َكالَيُهوِد.َعَليِهم ُهم الَّ

الِّنَي ِذيَن َيْعَمُلوَن بَِغِي ِعْلٍم كالنََّصاَرى.وال الضَّ ُهم الَّ

الِيِة: َراَط الُمْسَتِقيَم(، ِمَن الِخَياَراِت التَّ ْد معنى َقولِِه تعالى: )الصِّ      َحدِّ
 ) ِويُل.                        )     ِريُق الطَّ أ- الطَّ

ِريُق الَقِريُب.                                 )          ( ب- الطَّ
) ِريُق الَبّيُن الَِّذي ال اْعِوَجاَج ِفيِه.        )     جـ- الطَّ

التقويم
ما معنى الِعَباَدِة؟
ما معنى »آِميَن«؟

ِذيَن َأْنَعَم اللُه َعَليِهم بِالِهَداَيِة؟ َمْن ُهْم الَّ
لماذا نقول )آمين( في آخر الفاتحة؟

من هم الذين َغِضَب اللُه عليهم؟
ماذا نسمي الذين يعملون بدون علٍم؟

1
2
3
4
5
6
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ِد �َسهُّ َمْعَنى التَّ الدرس
السابع

7

اأريـد اأن اأتعـلــم
-1 معنى التحّيات لله، والصلوات والطيّبات.

الله  ورحمة  النبّي  أيها  عليك  السالم  معنى   2-
وبركاته.

الله  عباد  وعلى  علينا  الــســالم  معنى   3-
الصالحين.

أن  وأشهد  الله،  إال  إله  ال  أن  أشهد  معنى   4-
محمدًا عبده ورسوله.

معناهــاالكلـمــة
ِحيَّاُت هللِ ٌة للِه َوْحَدُه.التَّ ْعِظيِم ُمْسَتَحقَّ َجميُِع َأْنَواِع التَّ
َلَواُت ها للِه َتَعاَلى.والصَّ َعَواُت، ُكلُّ الُة الَمْعُروَفُة، َأِو الدَّ الصَّ

يَِّبات الَِحُة.والطَّ اأَلْعَماُل الصَّ

الِيِة: ْد معنى: )التَِّحيِّات للِه(، ِمْن الِخَياَراِت التَّ     َحدِّ
) َعَواُت الَكثِيَرُة.            )  أ- الدَّ

)  ( الَِحُة.           ب- اأَلْعَماُل الصَّ
)  ( ْعِظيِم للِه َوْحَدُه.   ج- َأْنَواُع التَّ

َباُت  يِّ َلَواُت والطَّ ِحيَّاُت للِه، والصَّ التَّ
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معناهــاالكلـمــة7

بِيِّ ا النَّ الُم عليك َأيُّ الَمِة والنََّجاِة ِمْن ُكلِّ َمْكُروٍه.السَّ بِيِّ � بِالسَّ ُدَعاٌء لِلنَّ
ُة اهللِ ِة.َوَرْحَ ْحَ بِيِّ � بِالرَّ ُدَعاٌء لِلنَّ

ياَدُة ِمْن ُكلِّ َخْيٍ.َوَبَرَكاُتُه َكِة َوِهَي الزِّ بِيِّ � بِالَبَ ُدَعاٌء للنَّ

الَِيِة: (، ِمَن الِخَياَراِت التَّ بِيُّ الُم َعَليَك أيَّها النَّ ْد معنى: )السَّ     َحدِّ
)  ( الَمِة ِمَن الَمَكاِرِه.   بِيِّ � بِالسَّ أ- ُدَعاٌء لِلنَّ

) بِيُّ � بِالَخْيِر الَكثيِِر.            )  ب- ُدَعاٌء لِلنَّ
)  ( بِيِّ � بالتَّوِفيِق في َدْعَوتِِه.   ج- ُدَعاٌء لِلنَّ

السالم عليك أّيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته

معناهــاالكلـمــة
الُم َعَلينا الَمِة ِمْن ُكلِّ َمْكُروٍه.السَّ ي لَِنْفِسِه بالسَّ ُدَعاُء الُمَصلِّ

وعلى ِعَباِد اللِه 
الِِحيَن الصَّ

الَمِة ِمْن ُكلِّ  ي لُِكلِّ َعْبٍد َصالِحٍ بِالسَّ ُدَعاُء الُمَصلِّ
َمْكُروٍه.

الِِحيَن ُهم الَقائُِموَن بَِحقِّ اللِه َتَعاَلى َوَحقِّ ِعَباِدِه.الصَّ

الَِيِة: الِِحيَن، ِمَن الِخَياَراِت التَّ ْد معنى: الصَّ     َحدِّ
أ- الَقائُِموَن على َمَصالِِح النَّاِس.                    )         (

)   ( وَن.                ب- الُمَصلُّ
) ج- الَقائُِموَن بُِحُقوِق اللِه َوُحُقوِق النَّاِس.          )    

الِِحيَن الُم َعَلينا َوَعَلى ِعَباد اللِه الصَّ السَّ
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وحـدة الصـالة

معناهــاالكلـمــة
ُأِقرُّ بَِقْلبِي َناِطقًا بِلَسانِي َعاِماًل بَِجَواِرِحي.َأْشَهُد

ال َمْعُبوَد بَِحقٍّ إالَّ اللُه.اَل إَلَه إالَّ اللُه
دًا َعْبُدُه دًا � َعْبٌد للِه َتَعاَلى فال ُيْعَبُد.َوأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ ُأِقرُّ بَِأنَّ ُمَحمَّ

ُب َبْل ُيَطاُع َوَرُسوُلُه دًا � َرُسوُل اللِه فال ُيَكذَّ  ُأِقرُّ بَِأنَّ ُمَحمَّ
َبُع. َوُيتَّ

الَِيِة: ْد معنى: اَل إَِلَه إالَّ اللُه، ِمَن الِخَياَراِت التَّ      َحدِّ
) أ- ال َمْعُبوَد بَِحقٍّ إالَّ اللُه.          ) 

) َمواِت واأَلْرِض.           )  ب- اللُه َخالُِق السَّ
) ج- اإلْساَلُم ِديٌن َعِظيٌم.         ) 

دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َأْشَهُد َأن الَّ إَِلَه إالَّ اللُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه«.التقويم َبيِّْن معنى »َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

الُم َعَلينا«. َبيِّْن معنى »السَّ

َبيِّْن معنى »َأْشَهُد«.

ما عكس »الطيبات«.

أناس  لثالثة  المكروه  من  بالسالمة  الدعاء  التحيات  تضمنت 

اذكرهم؟

1

2

3
4

5
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ِبيِّ � الِة َعَلى النَّ َمْعَنى ال�سَّ الدرس
الثامن

8

اأريـد اأن اأتعـلــم
-1 معنى الصالة على النبّي �.

-2 معنى التبريك على النبّي �.

معناهــاالكلـمــة

ُهمَّ يا اهلل.اللَّ
ٍد مَّ َأْثِن َعَليه يف املََلِ اأَلْعَل.َصلِّ َعَل ُمَ

ٍد مَّ َأْتَباُعُه عل ِدْينِِه َوَأَقاِرُبُه امُلْسِلُموَن.آُل ُمَ

يَت على إْبَراِهيَم ٍد كما َصلَّ ٍد، وَعَلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ  اللَّ
وَعَلى َآِل إْبَراِهيَم إنََّك َحِميٌد َمِجيٌد

:)x( وَمْن ال َيْدُخُل فيهم بعالمة ،) ( ٍد � بعالمة ْد - فيما يلي -   َمْن َيْدُخُل في َآِل ُمَحمَّ                              َحدِّ

)  ( أ- َأْعَماُمُه َوَأْخَواُلُه الُمْسِلُم والَكاِفُر.    
)  ( اُدُه.       ب- آباُؤُه وَأْجَدَ
)  ( ج- الُمْسِلُموَن ِمْن َأَقاِربِِهِ وَأْتَباِعِه.    

ا َيِلي: بِيِّ � ِممَّ الِة َعَلى النَّ ِحيَح لِلصَّ ْد المعنى الصَّ َحدِّ

)  ( الِة الَواِجَبَة.    ي الصَّ اَلُة َعَليِه َكَما ُنَصلِّ أ- الصَّ
)  ( ب- إْكَراُمُه واْحتَِراُمُه.      
)  ( َناُء َعَليِه في الَمَل اأَلْعَلى.     ج- الثَّ
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وحـدة الصـالة

معناهــاالكلـمــة
ٍد مَّ َكَة، َوِهَي اخَلُي الَكثُِي.َباِرْك َعَل ُمَ َأْنِزْل َعَليه الَبَ

ُموٌد؛ اِلتَِّصاِفِه بِِصَفاِت الَكاَمِل َوَجِزيِل اإلْنَعاِم.َحِيٌد َمْ
ْلَطاُن والَعَظَمُة.َمِيٌد َصاِحُب املَْجِد، َوُهَو السُّ

ٍد، َكَما َباَرْكَت َعَلى إْبَراِهيَم ٍد، وَعَلى َآِل ُمَحمَّ ُهمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ  اللَّ
وَعَلى َآِل إْبَراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد

الَِية: ْد الُمراَد بالَحِميِد ِمَن الِخَياَراِت التَّ     َحدِّ
)  ( أ- ُهَو اللُه َجلَّ َجاَلُلُه التَِّصاِفِه بِِصَفاِت الَكَماِل.   
) بِيُّ �.               )  ب- ُهَو النَّ

ْد الُمَراَد بِالَمِجيِد ِمَن الِخَياَراِت الَتالَية: َحدِّ
)  ( ْلَطاِن.   ُه َصاِحُب الَعَظَمِة والسُّ أ- ُهَو اللُه َجلَّ َجاَلَلُه أِلنَّ
) ب- ْهُم الَماَلئَِكُة.               ) 

ٍد �؟التقويم بِيِّ ُمَحمَّ ما َعاَلَقُة إْبَراِهيَم  بالنَّ

ما َمْعَنى الَبَرَكِة؟

ٍد �؟ َمْن ُهْم َآُل ُمَحمَّ

مثل ألشخاٍص ال يْدُخُلوَن في آل محمٍد �؟

1

2

3

الُة  بِيِّ � ِذْكُر اْثَنيِن ُهَما َأْعَظُم اأَلْنبَِياِء َعَليِهُم الصَّ اَلِة َعَلى النَّ َوَرَد في الصَّ
الُم، َمْن ُهَما؟ ................................         ................................... والسَّ

................................................................َما ِصَلُة الَقَراَبِة َبْيَنُهما؟
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