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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
أما بعد؛ فنضع بين يديك - ابننا العزيز - كتاب الفقه والسلوك للصف السادس االبتدائي، الفصل الدراسي األول،

وهو كتاب ُيقرِّب إليك األحكام الشرعية المتعلقة بالموضوعات اآلتية:
1- صالة الجمعة.  2- صالة العيدين.    3- صالة الكسوف.    4- صالة االستسقاء.     5- صالة الجنازة.

إليها وتعليمها اآلخرين، تكون بإذن اهلل تعالى ممن أراد اهلل  وبقدر علمك وعملك بهذه المسائل ودعوتك 
 ،)1( يِن«  الدِّ ِفي  ْهُه  ُيَفقِّ َخْيًرا  ِبِه  اهلُل  ُيِرِد  »َمْن  أنه:   � الكريم  رسولنا  أخبرنا  الدارين؛ حيث  وسعادة  الخير   بهم 
َر اهلُل امرًأ َسِمَع َمقالِتي َفَوعاها فأّداها إلى َمن  وبّشر من َبلَّغ شريعته، ودعا له � بأن يرزقه اهلل البهجة بقوله �: »َنضَّ

لم َيْسَمْعها َفُربَّ حاِمِل ِفْقٍه غيِر فقيٍه وُربَّ حاِمِل ِفْقٍه إلى َمن هو أْفَقُه ِمْنُه« )2(. 
وقد يسر اهلل تعالى صياغة موضوعات هذا المقرر بطريقة تتيح لَك أن تكون طالبًا َنِشًطا داخل الصف، تشارك في 
الدرس بفاعلية وروح متوثبة، مطبقًا لما يمكن تطبيقه داخَل الصف أو المدرسة، وتشارك في حّل النشاطات والتمارين 
التي تزيدك علمًا وفهمًا واستيعابًا للدرس، وتنمي لديك المهارات المتنوعة، كما تعينك صياغة المقرر الجديد على 
البحث عن المعلومة بنفسك، مع مساعدتك في البحث عنها من خالل بعض الموجهات أو إرشاد معلمك المبارك؛ 
كما تعينك على التعاون مع زمالئك في إثراء المادة ونفع اآلخرين، وقبل ذلك وبعده تعينكـ  إن شاء اهلل تعالىـ   في تطبيق 
 األحكام الشرعية في عبادتك، وتقربك إلى ربك وخالقك؛ فيقودك ذلك -بإذن اهلل- للسعادة في الدنيا والنعيم في اآلخرة.

وقد راعينا في هذا التأليف الجديد ما يأتي: 
أوال : تنوع العرض للمادة الدراسية؛ ِلَيْسُهَل عليك فهمها، وتتمكن من استيعابها بيسر وسهولة. 

قك لمطالعة الكتاب وتعينك  ثانيا: تقريب المعلومة من خالل األشكال المناسبة، والوسائل المتنوعة، التي ُتشوِّ
ـ بإذن اهلل ـ على فهمه، وترسخ لديك المعارف واألهداف التربوية التي يراد منك إدراكها والعمل بها.

ثالثا: الحرص على مشاركتك في الدرس، تعلما وتطبيقا وكتابة، وبحثا عن المعلومة، واستنباطا لها، من خالل 
أنشطة تعليمية وفراغات داخل المحتوى تركت لتكتبها بأسلوبك، وتضرب عليها أمثلة من واقع حياتك 

ومعايشتك، ومن ُثم عرضها على معلمك للتأكد من صحة ما توصلت إليه.
رابعا: تنمية مهارات التعلم والتفكير؛ من خالل ِمساحات للتفكير تتيح لك التمرن على االستنباط وضرب األمثلة 

والمشاركة الفاعلة، مع توجيه معلمك لك، وعنايته بك. 
والذي نأمله أن يكون الكتاب دافعا لك لالرتقاء في مدارج العلم والهداية، وانطالقة خير عظيم ترى أثره في 

حياتك ومجتمعك وبلدك. 
نفع اهلل بك، وجعلك قرة عين لوالديك، وحفظك من كل مكروه، وسدد خطاك، وبارك في جهودك، ورزقك 

العلم النافع والعمل الصالح.

المقدمة

)1( أخرجه البخاري برقم )71(، ومسلم برقم )1037(.
)2( أخرجه الترمذي برقم )2656(، وأبو داود برقم )3660(، وابن ماجه برقم )3056(.
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رقم الصفحةنوع النشاطالوحدة

 الوحدة األولى
صالة اجلمعة 

8تهيئة الوحدة: أسرتي العزيزة
8نشاط أسري
15نشاط أسري
18نشاط أسري

أسرة  الطالب/الطالبة  وفقكم اهلل:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته    وبعد:    

نسأل اهلل تعالى أن يكون هذا العام الدراسي مثمًرا ومفيًدا لكم وألبنائكم األعزاء.
إلى إكساب  والسلوك( نهدف  مادة )الفقه  تعليم  في  أننا  لكم  أن نوضح  ويسعدنا 
أبنائنا املفاهيم الشرعية، والسلوكيات النافعة، التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، 
وتسهم في تهذيب أخالقهم والتزامهم بأوامر الدين، ولذا نأمل منكم مشاركة أبنائكم 

في حتقيق هذا الهدف.
وستجدون في الوحدة األولى أيقونة موجهة ألسرة الطالب/الطالبة، فيها رسالة تخصكم، 

وأنشطة متنوعة ميكن أن تشاركوا أبناءكم في تنفيذها.

فهرس تضمني أنشطة إشراك األسرة في كتاب الفقه والسلوك

دليل االأ�صرة



الوحدة االأوىل

�صالُة اجلمعِة
ُل: فضــُل يـــوِم اجلمعـِة، وحكــُم صالِة  رُس األوَّ الدَّ

                   اجلمعة، وصفُتها.
اِني: مستحباُت اجلمعِة، واخلطبتاِن. رُس الثَّ الدَّ

في هذه الوحدة:
• ُأدرك فائدة اجتماع املسلمني ألداء العبادات.

• أتعلَّم حكم صالة اجلمعة وصفتها.
ف على مستحباِت اجلمعة. • أتعرَّ
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رابط الدر�س الرقمي

)1(  أخرجه مسلم برقم )854(.

الدر�س
الأول

وقد خصَّ اهلُل -جلَّ وعال- أمَة محمٍد � بيوِم الجمعِة أفضِل أياِم األسبوع.
َيْوٍم َطَلَعْت َعَلْيِه  ِبيَّ � قال: »َخْيُر  النَّ ُهَرْيَرة َ� َأنَّ  َأِبي  َعن 
َة، َوِفيِه  الشْمُس َيْوُم الُجُمعِة، ِفيِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه ُأْدِخَل الَجنَّ

ُأْخِرَج ِمْنَها، َوال َتُقوُم الساعُة ِإالَّ ِفي َيْوِم الُجُمعِة«)1(.

يجتمُع المسلموَن خمَس مراٍت في اليوِم والليلِة ألداِء                 
 .................................................................................... 

ويجتمعوَن مّرًة في األسبوِع ألداِء صالة .................................
ويجتمعوَن مرتيِن في العاِم ألداِء صالة ....................................

ف�صُل يوِم اجلمعِة

اأ�صرتي العزيزة

فضُل يوِم الجمعِة، 
وحكُم صالِة الجمعِة، وصفُتها

أبدُأ اليوَم دراسَة الوحدِة اأُلولى، وأتعلم ِفيها فضَل صالِة الجمعِة وحكمها، وهَذا َنَشاٌط َسَنْسَعُد 
: ابنكم/ ابنتكم. بتنفيذِه مًعا، مَع وافِر الحبِّ

َحاور ابنك/ابنتك َعن اّلذي ُيمّيز يوَم الجمعِة َعْن سائِر األياِم.
نشاط أسري
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: تجُب صالُة الجمعِة على كلِّ
حكُم �صالِة اجلمعِة

تعـالـى:    اهلل  قـول  وُجـوِبـها  على  والـدليُل 
.)1(

أذكُر أربعًة ممن ال تجُب عليهم صالُة الجمعِة:
  ......................................................................................... 1

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

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

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

1 مسلٍم.

2 بالٍغ.

3 عاقٍل.

4 ذكٍر.

5 مستوِطٍن )غير مسافر(، وهو الذي اتخَذ المكاَن موطًنا له، ومقرَّ إقامٍة دائمٍة.

)1(  سورة الجمعة، اآلية: 9.

نشاط     1
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لصالِة  الحضوِر  إلى  ُنباِدُر  تجعُلنا  أموًرا  أقترُح  مجموعتي،  مَع  بالتعاوِن 
الجمعِة، مَع األسباِب الُمعينِة على ذلك، وكتابة ذلك في َمْطِوية ُمبتكرة.

األسباب املعينة االقــتـراح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ُيْشَتَرُط لصحِة صالة الجمعِة أربعُة شروٍط هي:
زوال  من  الظهِر  صــالِة  وقــُت  هو  ووقُتَها  الوقِت،   1

الشمس إلى أن يصيَر ظلُّ كلِّ شيء مثَله)1(.
ثالثٌة،  للجمعِة:  الجماعِة  وأقــلُّ  جماعٍة،  حضوُر   2

اإلمام واثنان معه.

ِة �صالِة اجلمعِة حَّ �صروُط �صِ

)1(  يحسب الظل بعد فيء الزوال، والمراد بفيء الزوال: الظل الباقي عند زوال الشمس.

نشاط    2

فـّيء

١م



عة
جلم

ة ا
سال

�

11

3  االستيطاُن.

        معنى االستيطان: اإلقامة الدائمة.

4 أْن يسبَقها ُخطبتاِن.

إذا كنَت ُمَساِفًرا خارَج المملكِة العربيِة السعوديِة وأقمَت في بلٍد لم يكْن فيه 
ون؟  وا الُجمعَة، فكيَف ُتَصلُّ َمْسجُدُ، وأردَت أنَت وثالثٌة من أقاربك أن ُتَصلُّ

اقترح ُحلواًل لكيفيِة صالِة الجمعِة في هذا الظرِف.

�صفُة �صالِة اجلمعِة

ُة أْن يقرَأ في الركعِة األولى بعَد  نَّ    صالُة الجمعِة ركعتاِن، يجهُر فيهما اإلماُم بالقراءِة، والسُّ
الثانيِة بعَد الفاتحِة سورَة الغاشيِة، أو يقرَأ في الركعِة  الفاتحِة سورَة األعلى، وفي الركعِة 

األولى بعَد الفاتحِة سورَة الجمعِة، وفي الركعِة الثانيِة بعَد الفاتحِة سورَة المنافقون.

نشاط    3
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نشاط    4

شرَع اهللُ تعالى لعباِدِه بعَض العباداِت الجماعيِة؛ لفوائَد عدٍة، منها:

1 زيادُة أواصِر  المحبِة واأللفِة بيَن المسلميَن.

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

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

فوائُد اجتم�ع الم�صلميَن الأداء العب�دات

ـُق صفـَة صالِة اجلمعِة. تطبيق    أطـبِّ

ن الذين َتِجُب عليهم َصالُة الجمعِة. قم بتصميِم خريطٍة ذهنيٍة تتَضمَّ
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التقومي

1  ُأعلِّل: 

      خيُر يوٍم طلعْت عليِه الشمُس يوُم اجلمعة.

ُح اخلطَأ في اجلمِل اآلتية: 2   ُأصحِّ

  أ. جتُب صالُة اجلمعِة على كلِّ مسلمة                   )        (

ب. أقلُّ اجلماعِة للجمعِة اإلماُم وثالثٌة معه                )        (

جـ . ُيشترُط لصحِة صالِة اجلمعِة االغتسال                 )        (

  صالُة اجلمعِة .............................، يجهُر فيهما اإلماُم بالقراءِة، والسنُة أْن يقرَأ 

في الركعِة األولى بعَد الفاحتِة سورَة .............................، وفي الركعِة الثانيِة بعَد 

الفاحتِة سورَة .............................

3  ُأكمُل الفراَغ فيما يأتي: 
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     عرفنا أنَّ يوَم الجمعِة يوٌم عظيٌم ليَس كسائِر األياِم:

         • ما األعماُل التي ُيْسَتَحبُّ أْن ُتْعَمَل فيِه؟
.......................................... 2   .......................................... 1    
.......................................... 4   .......................................... 3    

• يستحبُّ للمسلِم في يوِم الجمعِة أموٌر، ِمنها:

م�صتحب�ُت يوِم اجلمعِة:

الدر�س
ُمْسَتَحّباُت الجمعِة، والخطبتاِنالثاين

أْن يغتسَل، ويتنظَف، ويتطيَب، ويلَبَس أحسَن 1
الثياِب عنَد الخروِج إلى صالِة الجمعِة.

2
على  يحرَص  وأْن  الصالةِ،  إلى  بالخروِج  َر  يبكِّ أْن 

، وأْن َيقُرَب مَن اإلماِم. الصفِّ األولِّ

أْن يقـرَأ سـورَة الكهِف. 3
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4
وأرجى  اإلجابِة،  لساعِة  تحرًيا  الدعاِء  ِمَن  ُيْكِثَر  أْن 

األوقاِت آخُر ساعٍة مْن نهاِر يوِم الجمعِة.

ـبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.5 أْن ُيْكـِثـَر ِمـَن الـصـالِة عـلـى الـنَّ

مجموعتي  مَع  بالتعاوِن  وفعليٍة،  قوليٍة  إلى  السابقُة  المستحباُت  تنقسُم 
ُأصنِّفها في الجدوِل اآلتي:

مستحباٌت فعليٌة مستحباٌت قوليٌة
........................................................ ........................................................

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

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

نن الَِّتي في يوِم الجمعِة. َحاور ابنَك/ابنَتك عِن السُّ
نشاط أسري

نشاط     1

ٍد،  لِّ على ُمحمَّ اللَّهمَّ �سَ
ِتِه،  يَّ وعلى اأَزواجِه وُذرِّ

كما �سلَّْيَت على اآل اإِبراهيم، 
ِتِه، كما  يَّ ٍد، وعلى اأَْزواِجِه وُذرِّ وَباِرك على ُمحمَّ

باركَت على اآِل اإِبراهيم، اإِنََّك َحميٌد مجيٌد
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)1( أخرجه البخاري برقم )934(، ومسلم برقم )851(.
)2(أخرجه مسلم برقم )857(.

ما ُيْنَهى عنه من ح�ضَر اجلمعَة:

1 يحرُم الكالُم أثناَء الخطبِة؛ لقوله �: »ِإَذا ُقْلَت ِلصاِحِبَك َيْوَم الُجُمعِة َأْنِصْت، 

 َواْلماُم َيْخُطُب َفَقْد َلَغْوَت«)1(، ومعنى لغوت: أْي قلَت الكالَم الباطل.

2 ُيكرُه للمسلِم أْن يتخطى رقاَب الناِس، إال إذا رأى مكانًا خاليًا.

1 تحريُم الكالِم واإلماُم يخطُب يدلُّ على أنَّ اإلنصاَت للخطبِة .........................

2 َعْن َأِبي ُهَرْيرَة � قاَل: قاَل َرُسوُل اهلل �: »َمْن َمسَّ الَحَصى َفَقْد َلَغا«)2(. 

ِلَنَّ َمسَّ الَحَصى َيْشَغُلُه عن االْسِتماِع للُخْطَبِة، وَمن لَغا ُحِرَم َثَواَب الُجُمَعة.

ا يأتي:  ُن، مستفيًدا من هذا الحديث، َمْن أصاَب وَمْن أخطَأ، ِفي ُكلٍّ ِممَّ  ُأبيِّ
   أ. قاَم عليٌّ وصلَّى ركعتيِن ناِفلًة والَخِطيُب َيخُطُب الُجمعة  )        (

 ب. استَمَع عامر لُخطبِة الُجمعِة بإنصات     )        (

 جـ. َأخَرَج سلماُن الَجّواَل أثناَء ُخطبِة الُجمعة لينظر في الرسائل   )        (

نشاط    2
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َأصُف لمجموعتي ما أقوم بِه لالستعداِد ليوِم الجمعِة:
1 أناُم ليلَة الجمعِة مبكًرا حتى أقوَم مبكًرا.  

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

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

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

 ......................................................................................... 5

خطبت� اجلمعِة:

يسبَقها خطبتاِن،  أْن  الجمعِة  ِمن شروِط صحِة صالة 
تشتمالِن على ما يأتي:

حمِد اهلِل تعالى.1

قراءِة شيٍء ِمَن القرآِن الكرمِي.2

الصالِة على النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.3

املوعظِة والوصيِة بتقوى اهلِل تعالى.4

نشاط    3
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م� ي�صنُّ للخطيِب:

أكتُب خطبًة للجمعِة مع مراعاِة ما درسُتُه في هذِه الوحدة، ثمَّ ُألِقيها 
أماَم ُزمالِئي. 

َم إذا صِعَد املنبَر على الناِس.1 أْن ُيَسلِّ

أْن يفصَل بنَي اخلطبتنِي بجلسٍة خفيفٍة.2

أْن يدعَو للمسلمنَي.3

أْن يقصَر اخلطبتنِي.4

ِاْصَحِب ابنَك إلى صالِة الُجمعِة، وحاورُه فيما قالُه الخطيب.

نشاط أسري

نشاط    4
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ا يأتي: 1  أختاُر اإلجابَة الصحيحَة ِمْن بنِي القوسنِي بوضِع خطٍّ حتَتها، في كلٍّ ممَّ

          أ. ِمْن مستحباِت يوِم اجلمعِة: 

     )أْن ُتْسَبَق الصالُة بخطبتنِي  - قراءُة سورِة الكهِف  - طوُل اخلطبِة(.

ب. يسنُّ للخطيِب: 

بيِّ �(.        )أن يدعَو للمسلمنَي - أن يقرَأ شيئًا ِمَن القرآِن  - أن يصلي على النَّ

2  ُأكمُل الفراغاِت اآلتيَة:

   أ. ُحكُم اإلنصاِت للخطبِة .................... بدليِل قولِه �:

» .......................................................«                 

ي رقاِب الناِس إال إذا ........................................      ب. ُيكره َتَخطِّ

3  من خالل دراستي، أبنيِّ ما يجب أن تشتمله خطبتا اجلمعة.

   أ. .....................................................................

ب. .....................................................................

التقومي





الوحدة الث�نية

�صالُة العيديِن
ُل: تعريُف العيِد، واحلكمُة من مشروعيته. رُس األوَّ الدَّ

اِني: صالُة العيدين. رُس الثَّ الدَّ
اِلُث: سنُن العيدين. رُس الثَّ الدَّ

في هذه الوحدة:
ف العيد، واحلكمة منه. • أتعرَّ

• أتعلَّم حكَم صالِة العيدين، وصفتها.
ف سنَن العيديِن. • أتعرَّ
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َعن َأَنٍس � قاَل: َقِدَم َرُسوُل اهلل � الـَمِدينَة، َوَلُهْم َيْوماِن َيْلَعُبوَن ِفيِهما، َفقاَل: ما َهذاِن 
ِة. َفقاَل َرُسوُل اهلِل �: »ِإنَّ اهلل َقْد َأْبَدَلُكْم ِبِهما  ا َنْلَعُب ِفيِهما ِفي اجلاِهِليَّ الَيْوماِن؟ َقالُوا: ُكنَّ

َخْيًرا ِمْنُهما: َيْوَم اأَلْضحى، َوَيْوَم الِفْطِر«)1(.

)1( أخرجه أبو داود برقم )1134(.

1 ُشكُر اهلل تعالى على إمتام عبادَتِي الصوِم واحلج.

2 إظهاُر الفرِح والسرور.

رابط الدر�س الرقمي

احلكمُة من م�صروعيتِه:

الدر�س

الأول
تعريُف العيِد، والحكمُة 

من مشروعّيته

ُص ما توصلُت إليِه:     أقرُأ هذا الحديَث، ثمَّ أناقُش مَع مجموعتي النقاَط اآلتية، وُألخِّ
• للمسلميَن عيداِن، هما:

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

ها في العيِد: • أبرُز املظاهِر التي ُأِحبُّ
..................................................................... 1

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

..................................................................... 3
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الّلعُب املباُح  واللهُو البريُء مما أباحه اهللُ في يوِم العيِد.

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْسُتُرِني،  قاَلْت أمُّ املؤمنني َعاِئشُة : »َرَأْيُت النَّ

املَْسِجِد«)1(،  ِفي  َيْلَعُبوَن  َوُهْم  اْلَحَبشِة،  ِإلى  َأْنُظُر  َوَأَنا 
وكانوا يلعبون باحِلَراب، ال لعًبا عادّيًا.

اإظه�ُر الفرِح وال�صروِر يوَم العيِد:

)1(أخرجه البخاري برقم )3530(، ومسلم برقم )892(.

ُه اهلل ويرضاه، بالتعاوِن  عرفُت أنَّ إظهاَر الفرِح والسروِر يوَم العيِد مما يحبُّ
ُد بعَض المظاهِر الحسنِة لالبتهاِج بيوِم العيِد، وبعَض  مَع مجموعتي؛ ُأعدِّ

المظاهِر السيئِة، وأناقُش زمالئي في َطرائِق ِعالِجها.

العالج املظاهر السيئة املظاهر احلسنة
..................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط     1
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قْد منَّ اهلل على املسلمنَي بأن َشَرَع لهم عيديِن وهما: »عيُد الفطِر« و »عيُد 
األضحى«، وال عيَد للمسلمنَي في العاِم سواهما.

بالتعاوِن مَع مجموعِتي، ُأناقُش ما يأتي:

   أ. أمثلة على األعياِد غيِر املشروعِة:
................................................................................................... 1

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

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

 ب. واجُبنا جُتاَهها:
................................................................................................... 1

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

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

نشاط    2
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1  أضُع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصحيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر الصحيحة 

        مع تصحيِحها فيما يأتي:    
   أ. عدُم زيارِة األقارِب واجليراِن واألصدقاِء في يوِم العيد         )       (

ِعُب مع األصدقاء      )       ( ب. ِمْن إظهاِر الفرِح والسروِر يوَم العيِد اللَّ

جـ. ِمْن حكمِة مشروعيِة العيِد ُشكُر اهلل                                )       (

2  ماذا يفعُل أحمُد في احلالتني اآلتيتني:

   أ. دعاُه أحُد زمالِئِه لالحتفاِل باليوِم األوِل ِمْن شهِر رمضان.

 ب. طلب منه أحُد زمالئه الّلعَب مَع األصدقاِء في يوِم عيِد الفطِر.

. 3  أكتُب بأسلوبي أربعَة أسطٍر عْن أهميِة العيِدِ

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

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

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

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

التقومي
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 ، هلِل عزَّ وجلَّ اللذيِن هما يوما عبادٍة وشكٍر  الفطِر واألضحى،  للمسلمنَي عيدي  اهلُل  َشَرَع 
وسروٍر وفرٍح.

        بالتعاوِن مَع مجموعتي؛ أذكُر األعماَل المشروعَة صباَح يوِم العيِد.
................................................................................................... 1

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

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

رابط الدر�س الرقمي

حكُم �صالِة العيِد:

الدر�س
صالُة العيديِنالثاين

حكُم صالِة العيِد

يسنُّ للمــرأِة حضــوُر صــالِة 
العيِد، بالشروط اآلتية:

بٍة. • أْن تكوَن غيَر متطيِّ
• أال ُتظهر ثياَب زينٍة.

• أْن تصلَي مع النساء.

اها  فرُض كفايٍة إذا أدَّ
َمْن يكفي سقَط اإلثُم 

عِن الباقنَي.

للنساءللرجال
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ُرْمٍح  َقْدَر  الشمِس  ارتفاِع  ِمن  العيِد  صالِة  وقُت  يبدُأ 
)بعَد طلوِع الشمِس بربِع ساعٍة تقريًبا(، وينتهي وقُتها 

قبيَل زواِل الشمِس. 

ف على وقِت صالِة العيِد في منطقِتك من خالل  تعرَّ

التوقيِت الظاهِر في الورقة.

• يبدُأ وقُتها من الساعِة: ...................... تقريًبا.

• وينتهي وقُتها الساعَة: ......................  تقريًبا.

صالُة العيِد ركعتاِن، بال أذاٍن وال إقامٍة، يجهُر فيهما اإلماُم بالقراءِة، وصفُتها كما يأتي: 

وقُت �صالِة العيِد:

�صفُة �صالِة العيِد:

الركعة األولى:

1 يكبُر تكبيرَة اإلحراِم، ويقرُأ دعاَء االستفتاِح.

2 يكبُر ستَّ تكبيراٍت، يرفُع يديِه مَع كلِّ تكبيرٍة.

الرحمن  البسملَة )بسم اهلل  الرجيم(، ثم  الشيطان  باهلل من  االستعاذَة )أعوذ  يقرُأ   3

الرحيم(، ثم يقرُأ )سورة الفاحتَة(.

نشاط     1

ع�ص�ءمغربع�صرظهر�صروقفجر

04:2005:4312:1803:3506:5208:22مكة املكرمة

04:1305:3812:1803:4406:5808:28املدينة املنورة

03:4405:1011:5003:1606:2907:59ال�������ري�������ا��������س

03:5005:1812:0103:3006:4308:13ب���������������ري���������������ده

03:2504:5311:3603:0606:1907:49ال��������������دم��������������ام

04:1605:3712:0703:1806:3608:06اب��������������������ه��������������������ا

04:1405:4412:3104:0407:1608:46ت����������������ب����������������وك

03:5605:2512:1003:4206:5408:24ح�����������������ائ�����������������ل

03:4705:2112:1303:5107:0308:33ع����������������رع����������������ر

04:1905:3912:0703:2006:3408:04ج������������������������������ازان

04:1105:3112:0003:1206:2807:58جن���������������������������ران

04:1705:3812:1103:2506:4308:13ال���������ب���������اح���������ة

03:5405:2712:1603:5307:0508:35���������س��������ك��������اك��������ا

املدينة / الوقت
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4 يقرُأ ما تيسَر ِمَن القرآِن الكرمِي.

يستحبُّ أْن يقرَأ في الركعِة األولى سورَة )األعلى(، وفي الثانيِة سورَة )الغاشية(. 
أو يقرَأ في الركعِة األولى سورَة )ق(، وفي الثانيِة سورَة )القمر(.

5 ُيكمُل الركعَة األولى كغيِرها ِمَن الصلواِت.

6 يقوُم للركعِة الثانيِة مكبًرا.

كلِّ  مَع  يديِه  يرفُع  تكبيراٍت،  خمَس  يكّبُر   7

تكبيرٍة.
8 ُيكمُل بقيَة الصالِة، كغيِرها ِمَن الصلواِت.

الركعة الثانية:

الركعُة الثانية الركعُة األولى
....................................................

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

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

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

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

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

بالتعاون مع مجموعتي، أقارُن بين الركعِة األولى والركعِة الثانية من حيُث 
صفُة كلِّ ركعة.

نشاط    2
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َم اإلماُم ِمَن الصالِة خطَب في الناِس خطبتنِي،  إذا سلَّ
يجلُس بينهما، ويأمُرهم بتقوى اهلِل، ويحثهم على 
طاعِته، وفي خطبِة عيِد األضحى ينبغـي للخطيـب 
لهم   َ ويبنيِّ األضحيِة،  ذبـِح  فـي  الناَس  َب  يـرغِّ أن 

أحكاَمها.

خطبت� العيدين:

أطبُِّق صالَة العيِد أماَم مجموعتي، وأستمُع إلى امللحوظات. تطبيق
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1  أضُع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصحيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر الصحيحِة 

        مَع تصحيِحها فيما يأتي:    
   أ. يسنُّ للنساِء حضوُر صالِة العيِد.                    )       (

ب. يبدُأ اإلماُم باخلطبِة قبَل صالِة العيِد.                                     )       (

جـ. يكّبُر اإلماُم في الركعِة الّثانيِة ِمْن صالِة العيِد ستَّ تكبيراٍت.     )       (

2  أذكُر ثالثَة فروٍق بنَي صالِة العيِد وصالِة اجلمعِة.

التقومي

ُد وقَت صالِة العيِد. 3  أحدِّ

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

صالة اجلمعة صالة العيد
....................................................

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

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

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

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

....................................................
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رابط الدر�س الرقمي

الدر�س
سنُن العيديِنالثالث

ما الَّذي ُيْمِكُن محمًدا وأفراَد أسرته فعُله قبَل الذهاِب لصالِة العيد؟
..........................................................................................................................

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

• يوُم العيِد يوُم عبادٍة وشكٍر، ويوُم فرٍح وسروٍر، ويستحبُّ للمسلِم في هذا اليوِم
      عدٌد ِمَن املستحباِت منها: 

1
االغتسال.

2
ُلبُس أجمِل الثياِب.

ُب للرجاِل خاصةً 3 التطيُّ
في الذهاِب لصالِة العيد

الخروُج إلى المصلى 
مشًيا من طريق، 

والرجوُع من طريٍق آخر.

6

أداُء الصالِة في مصلى 
العيد.

45
الـخــروِج  قـبـَل  تـمـراٍت  أكـُل 
ويأكلهنَّ  الفطِر.  عيِد  لصالِة 
األضحى  عيِد  في  وأما  وتًرا، 
فال يأكُل شيًئا حتى يرجَع ِمَن 
ُأضحيته.  مْن  فيأكُل  المصّلى 

يكـن  لـم  وإن 
له أضحية أكل 
إن شــــاء قــبل 

خروجه.
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يسن التكبيُر في أيام العيديِن وفي أيام عشر ذي احلجة.
تعالى:  اهلُل  قاَل  الفطِر،  عيِد  ففي 

   )1( .  
 وفي عيِد األضحى، قاَل اهلُل تعالى:  . )2(   

وصفته: اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إله إال اهلل، واهلل أكبر، اهلل أكبر، وهلل احلمد.
وقته في عيِد الفطِر: ِمْن ثبوِت دخوِل شهِر شوال، حتى صالِة العيِد.

ووقته في عيِد األضحى: ِمْن ثبوِت دخوِل شهِر ذي احلجِة، حتى عصِر آخِر يوٍم ِمْن أياِم 
التشريِق، وهو اليوُم الثالَث عشَر ِمْن ذي احلجِة.

ويجهُر الرجاُل بالتكبير في البيوِت واألسواِق واملساجِد، وفي كلِّ موضٍع يجوُز فيِه ذكُر 
اهلِل تعالى.

)1( سورة البقرة، اآلية: 185.  
)2( سورة البقرة، اآلية: 203.

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

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

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

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

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

التكبرُي  يف العيدين:

ة التكبيِر: أذكُر الوسائَل الَِّتي ُتساِعُدِني على إحياِء ُسنَّ

نشاط     1
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التهنئُة ب�لعيِد:

  التهنئُة بالعيِد سبٌب للمحبِة وتأليِف القلوِب، 
لبعٍض،  بعِضهم  املؤمننَي  دعاِء  مصلحُة  وفيها 

. وهذه ِمن األموِر التي يحبها اهلل عزَّ وجلَّ

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

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

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

أهمية زيارِة األقارِب واألصدقاِء واجليراِن 
لتهنئتهم بالعيِد.

بالتعاوِن مَع مجموعتي، ُأناقُش ما يأتي:

الوسائل املناسبة ملشاركِة اآلخريَن فرحَة العيِد.
.....................................................................................................................

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

تقبَل اهللُ منا ومنكْم، وكلَّ عاٍم 
وأنت بخري

نشاط    2
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1  ما املكاُن الذي ُتسنُّ إقامُة صالِة العيِد فيِه؟

2  أقارُن بنَي عيِد الفطِر، وعيِد األضحى.

3  أذكُر ثالثًة ِمَن املستحباِت يوَم العيِد.

4  أمأُل الفراغاِت اآلتيَة:

 .......................................... ِمن  الفطـِر  عيـِد  في  التكبيُر  يبدُأ   
حتى ...................................................... وأما في عيِد األضحى  

فيبدُأ ِمن ............................... حتى .....................................

5  ما صفُة التكبيِر في العيِد؟

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

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

التقومي

الوحدة الثانية
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الوحدة الث�لثة
�صالة الكـ�صـوِف

ل: احلكمُة ِمْن حدوِث الكسوِف، والعبـــاداُت رُس األوَّ الدَّ
                   التــي ُتشــرُع عنَد حدوِثِه.

اِني: صفُة صالِة الكسوِف. رُس الثَّ الدَّ

في هذه الوحدة:
ف احلكمَة من حدوِث الكسوف. • أتعرَّ

• أتعلَّم صفَة صالِة الكسوِف.
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)1( سورة الفرقان، اآلية: 61.

      للشمِس والقمِر خصائُص تدلُّ على ِعَظِم قدرِة اهلِل
      تعالى، أذكُر اثنتنِي منها:

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

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

      ماذا يحدُث إذا انحجَب ضوُء أحِدهما؟
...............................................................................        

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

قاَل اهلل تعالى:  )1(. 

رابط الدر�س الرقمي

الدر�س
الأول

الحكمُة من حدوث الكسوِف 
والعباداُت التي ُتشرُع عنَد حدوِثِه

في اآليــِة الكرميــِة ِذْكــٌر للقمــِر إذ يقوُل تعالى:...   

ُح الكلمـَة التي يـراُد بهـا الشمـُس في اآليِة: ُأوضِّ

 •

 •

 •

 •
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مس  الُكسوف للشَّ أو بعِضِه )ويسمى  ِه  القمِر، كلِّ أو  الشمِس  ذهاُب ضوِء 
واخلسوُف للَقَمر(.

ْمَس َوالَقَمَر آَيتاِن ِمْن آياِت اهلِل ال     • َعن َأِبي َبْكرَة � قال: قال َرُسوُل اهلل �: »ِإنَّ الشَّ
ُف ِبهما ِعباَدُه«)1(. َيْنَكِسفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد، َوال ِلَحياِتِه، َوَلِكنَّ اهلَل َتعالى ُيَخوِّ

 أستنتُج احلكمَة ِمن حدوِث الكسوِف:
 .................................................................................................................................

معنى الك�سوف:

احلكمُة ِمن حدوِث الك�سوِف:

ْمَس َوالَقَمَر آيَتاِن ِمْن آياِت اهلل، ال َيْنَخِسفاِن  ِبيَّ � قاَل: »ِإنَّ الشَّ • عن عائشَة  أنَّ النَّ
ُقوا«)2(. وا، َوَتَصدَّ ُروا، َوَصلُّ ِلَمْوِت َأَحٍد َوال ِلَحياِتِه، َفإَذا َرَأْيُتْم َذِلَك َفاْدُعوا اهلل، َوَكبِّ

ُف على العباداِت التي تشرُع عنَد حدوِث الكسوِف: • ِمن خالِل قراءتي للحديِث السابِق أتعرَّ
                .......................................................................................................... 1

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

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

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

العبادات التي ت�سرُع عنَد حدوِث الك�سوِف:

كيَف تستدلُّ على َأنَّ حدوَث الكسوِف ظاهرٌة ال ترتبُط بموِت أحٍد أوحياِته؟

)1(  أخرجه البخاري برقم )1048(، ومسلم برقم )911(.
)2( أخرجه البخاري برقم )1044( ومسلم برقم )901(.

نشاط     1
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لها:  النـداُء  وُيستَحبُّ  زواِلِه،  إلى  الكسـوِف  ابتـداِء  ِمـن 
)الصالُة جامعة(.

 � النبيُّ  َفَعَلها   ،)1( مؤكدٌة  سنٌة  الكسوِف  صالُة 

احلديِث  في   � قولُُه  ذلَك  على  والدليُل  ِبها.  وَأَمَر 

.................................................« السابِق: 

.»..........................................................

حكُم �صالِة الك�صوِف:

وقُت �صالِة الك�صوِف:

)1( السنة المؤكدة هي: ما فعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص وداوم عليه من غير وجوب.

نشاط    2

وا،  ُروا، َوَصلُّ • قاَل النبيُّ � في احلديِث السابِق: »َفإذا َرَأْيُتْم َذِلَك َفاْدُعوا اهلل، َوَكبِّ
ُقوا«. َوَتَصدَّ

َعِلْمُت أنَُّه سيحصُل كسـوٌف للشمِس الساعـَة العاشرَة صباحًا، بالتعاوِن َمَع مجموعتي 
حدوِث  ِمن  التأكِد  ِمَن  بدَّ  ال  أْم  الساعِة  تلَك  في  الكسوِف  صالُة  ُتَصلَّى  هْل   ُ أبنيِّ

الكسوِف بالرؤيِة؟
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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ُل لما يأتي:  1  ُأعلِّ

  أ. وقوِع الكسوف.

ب. استحباِب الصدقِة عند حدوِث الكسوف.
ْمَس َوالَقَمَر آَيتاِن ِمن آياِت اهلل، ال َيْنَخِسفاِن ِلَمْوِت  2  قاَل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ الشَّ

ُقوا«.  وا، َوَتَصدَّ ُروا، َوَصلُّ         َأَحٍد َوال ِلَحياِتـِه. َفإَذا َرَأْيُتْم َذِلَك َفاْدُعوا اهلل، َوَكبِّ
ُد ما يدلُّ على: • من هذا الحديث ُأحدِّ

  أ. عدِم البدِء بصالِة الكسوِف حتى ُيَرى الكسوف.

ب. الكسوُف ال يحدُث بسبِب موِت أحٍد أو والدِته.

3  أضُع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصحيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر الصحيحِة فيما يأتي:

  أ. ُيستحبُّ عنَد حدوِث الكسوِف اإلكثاُر ِمَن الذكِر والدعاء.      )       (

ا.     )       ( ب. ال ُتشرُع صالُة الكسوِف إال عنَد ذهاِب ضوِء الشمِس كلّيً

4  ما حكُم صالِة الكسوِف؟

ُح الخطأ فيما يأتي: 5  أصحِّ

  أ. الكسوُف هَو غروُب الشمِس.

ب. ُينادى لصالِة الكسوِف باألذاِن المعتاِد.

التقومي
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صالُة الكسوِف ركعتاِن، في كلِّ ركعٍة ركوعاِن وسجدتاِن، يجهُر فيها اإلماُم بالقراءِة، 
وبياُنَها تفصياًل كما يأتي:

عرفنا في الدرِس السابِق أنَّ ِمَن العباداِت التي ُتشرُع عنَد حدوِث الكسوِف: صالَة الكسوِف.
ى عليها؟  فما الصفُة التي ُتؤدَّ

هذا ما سنتعرُفه في هذا الدرِس.

رابط الدر�س الرقمي

�صفُة �صالِة الك�صوِف:

الدر�س
صفُة صالِة الكسوِفالثاين

ُيكـبــُر تكـبيرَة اإلحــراِم، 
ــعــّوُذ،  ــت ويــســتــفــتــُح، وي
ويبسمُل، ويقرُأ الفاتحَة، 

ثمَّ يقرُأ سورًة طويلًة.

يركُع ركوعًا طوياًل.
ثمَّ يرفُع رأَسُه ِمَن الركوِع 
لمْن  اهلل  ســمــَع  قــائــاًل: 
حمده، ربنا ولك الحمُد.

123
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ثمَّ يقرُأ الفاتحَة، ويقرُأ 
لكنها  طويلًة،  ســورًة 

أقصُر ِمَن الّسابقِة.

ثمَّ يركُع ركوعًا طوياًل 
أقصَر ِمَن األوِل.

ــَن  ــُه ِم ــ ــُع رأَس ــمَّ يــرف ث
سمَع  قائاًل:  الركوِع 
ربنا  حمده،  لمْن  اهلل 

ولك الحمُد.

456

ثمَّ يسجُد سجدتيِن 
طويلتيِن، وال يطيُل 

الجلوَس بينهما.

78

الثانيِة،  للركعِة  يقوُم  ثمَّ 
ويصليها كالركعِة األولى 
بركوعـيـِن وسجـوديــِن، 
وتكوُن أقصَر ِمَن األولى.

9

ُم. ثمَّ يتشهُد ويسلِّ
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في  الكسوِف  صالُة  ى  ُتؤدَّ أْن   1

جماعٍة.
2 أْن يعَظ اإلماُم الناَس بعَد الصالِة، 

ُهْم  ويحثَّ تعالى،  باهلِل  َرُهْم  وُيذكِّ
على التقوى وترِك املنكراِت.

ُأطبُِّق صفَة صالِة الكسوِف.

• فإن انتهت الصالُة قبَل زواِل الكسوِف، فال ُتعاُد الصالُة، وُيسنُّ ما يأتي:
3 الصدقُة.  2 ذكُر اهلِل تعالى.        1 اإلكثاُر ِمَن الدعاِء.              

ها اإلماُم خفيفًة. • وإْن زاَل الكسوُف وهْم في الصالِة، َأَتـمَّ

    بالنظِر لصفِة صالِة الكسوِف نالحُظ أنَّ الركعَة الثانيَة:
     أطوُل ِمَن الركعِة األولى.    مساويٌة لها.     أقصُر ِمَن الركعِة األولى.

    الصفة التي انفردت بها صالُة الكسوِف عْن غيِرها ِمَن الصلواِت:
      طوُل القياِم والقراءِة.      أنَّ في كلِّ ركعٍة ركوعني.      طوُل الركوِع.

سنـنها:

تطبيق

نشاط     1
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1  أختاُر اإلجابَة الصحيحَة ِمن بنِي األقواِس فيما يأتي:

  أ. إذا زاَل الكسوُف قبَل االنتهاِء ِمَن الصالِة فإن املصلَي:

َها خفيفًة - ُيْكِمُل الصالَة بطوِلها(. )يقطُع الصالَة - ُيتمُّ

نُة إذا انتهى ِمَن الصالِة قبَل زواِل الكسوِف: ب. السُّ

)أن يعيَد الصالَة - أن ُيْكِثَر ِمَن الذكِر والدعاِء - أن ينصرَف ِمَن املسجِد(.

 جـ. تشتمُل كلُّ ركعٍة ِمْن صالِة الكسوِف على: 

)ركوعنِي وسجوديِن - أربِع ركعاٍت وأربِع سجداٍت - ركوع وسجدتنِي(. 

         
ُح باختصاٍر صفَة صالِة الكسوِف. 2  ُأوضِّ

3  ُأقارُن بنَي صالِة الكسوِف وصالِة اجلمعِة ِمْن حيُث الوقُت والّصفة:

صالُة الكسوِفصالُة اجلمعِة
الوقت
الّصفة

التقومي





الوحدة الرابعة

�صالُة اال�صت�صق�ِء

في هذه الوحدة:
ف حكم صالة االستسقاء. • أتعرَّ

• أتعلَّم صفة صالة االستسقاء.

ل: صالُة االستسقاِء. رُس األوَّ الدَّ
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............................................................................ السابقة؟  الصوِر  في  ماذا تالحُظ 
.............................................................................................................................

رابط الدر�س الرقمي

12

34

56

الدر�س
صالُة االستسقاِءالأول
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)1( سورة الشورى، اآلية: 28.  
)2( سورة النمل، اآلية: 62.

قال اهللُ تعالى:                                    
 .)1(     

ُ أهميَة املاِء، وأنه ِمن أعظِم النعِم، وذلك من خالل اآلية السابقة.    • بالتعاوِن مَع مجموعتي؛ ُأبنيِّ

            يحيي اهللُ به األرَض بعَد موِتَها.
................................................      

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

 )2( . قال اهللُ تعالى: 

ِت األرُض تضّرَر الناُس ِمن هذِه الشدِة التي أصابْتُهْم؛ فِلَمْن • إذا احتبَس املطُر، وَجفَّ
     يلجُأ املسلُم عنَد الشدائِد؟

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

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

 • ما العبادُة التي تشرُع في هذِه احلالِة؟
..........................................................        

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

1

2

3

3



الوحدة الرابعة

48

نشاط    2

طلُب الُسْقيا ِمَن اهلِل تعالى بنزوِل املطِر.

صالُة االستســقاِء ســنٌة مؤكدٌة؛ لفعِل النبيِّ � كما في حديِث َعْبِد اهلل ْبِن َزْيٍد � »َأنَّ 
.)1(» النِبيَّ � َخَرَج ِإَلى الـُمَصلَّى َفاْسَتْسقى، َفاْسَتْقَبَل الِقْبلَة، َوَقَلَب ِرداَءُه، َوَصلَّى َرْكَعَتنْيِ

)1( أخرجه البخاري برقم )1012( ومسلم برقم )894(

تعريُف اال�صت�صق�ِء:

حكُم �صالِة اال�صت�صق�ِء:

 احلكمُة من م�صروعيِة �صالِة اال�صت�صق�ِء:

 ُ • قد يبتلي اهلل عز وجلَّ عباَده بتأخِر نزوِل املطِر، بالتعاوِن مَع مجموعتي ُأبنيِّ
   أسباَب ذلك.

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

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

ُف على احلكمِة ِمن مشروعيِة صالِة االستسقاِء. • بالتعاوِن مَع مجموعتي، أتعرَّ
.............................................................................................................................

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

نشاط     1
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...................................................................................

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

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

أطبُِّق صالَة االستسقاِء أماَم مجموعتي، وأستمُع إلى امللحوظات.

يخطُب اإلماُم لالستسقاِء بعَد االنتهاِء ِمَن الصالِة خطبًة واحدًة، 
يــفتتـُحَهـا بحمـِد اهلِل تــعالــى، والــصــالِة عـلى النبيِّ �، وُيكِثُر 
فيها ِمَن االستغفاِر، وقراءِة اآلياِت التي تأمُر به، وُيكِثُر فيها الدعاَء، 

ويرفُع يديِه في الدعاِء.

ًبا َناِفًعا()1(. ُهمَّ َصيِّ • )اللَّ

)1(أخرجه البخاري برقم )1032(، ومعنى صيبًا: منهمراً متدفقًا، انظر النهاية في غريب الحديث 64/3.

صفُة صالِة االستسقاِء كصفِة صالِة العيِد.
ِمْن خالِل دراستي لصفِة صالِة العيِد، أشرُح صفَة صالِة االستسقاِء.

�صفُة �صالِة اال�صت�صق�ِء:

خطبُة اال�صت�صق�ِء:

الدع�ُء الذي ي�صتحبُّ عند نزوِل املطِر:

تطبيق
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1  أختاُر اإلجابَة الصحيحَة:

• حكُم صالِة االستسقاِء:
 فرُض كفاية       فرُض عني               سنٌة مؤكدة

• صالُة االستسقاء:  
 لها خطبتاِن       لها خطبٌة واحدٌة      الخطبَة لها 

• صفُة صالِة االستسقاِء َكِصَفِة:  
 صالِة العيِد        صالِة اجلمعِة           صالِة الكسوِف 

2  ما الدعاُء املستحبُّ عنَد نزوِل املطِر؟

3  أكتُب في سطريِن عن:

• أهميِة املاِء، وأنَُّه من أعظِم نعِم اهلِل تعالى.
• أهميِة اللجوِء إلى اهلِل تعالى عنَد الشدائِد.

4  أبحُث عِن التاريِخ الذي دعا فيه خادُم احلرمنِي الشريفنِي إلقامِة صالِة االستسقاء.

التقومي

الوحدة الرابعة



51

الوحدة اخل�م�صة
�صـالة اجلـنـ�زة

ل: احلقوُق الواجبُة للميِت. رُس األوَّ الدَّ
اِني: سنُن اجلنازة. رُس الثَّ الدَّ

رُس الثَّاِلث: محظوراُت اجلنازة. الدَّ

في هذه الوحدة:
ف على احلقوق الواجبة ُتاَه امليت. • أتعرَّ

• أتعلَّم صفَة صالِة اجلنازة.



خلام�سة
الوحدة ا

52

يقتصُر على حاِل  باملسلِم ال  االهتماَم  بأنَّ  باجلنائِز، تشعُر  اإلسالُم أحكاًما خاصًة    شرَع 
احلياِة فقْط، بْل ميتدُّ إلى ما بعَد الوفاِة أيضًا، وهذا من تعظيِم شرع اهلل لأُلُخّوِة والوالِء بنَي 

املسلمنَي.     

• ِمَن احلقوِق الواجبِة للميِت:

رابط الدر�س الرقمي

احلقوُق الواجبُة للميِت:

الدر�س
الحقوُق الواجبُة للميِتالأول

تغسيُله.
1

تكفيُنه.
2

الصالُة عليِه.
3

اتَِّباُع جنازِتِه.
4

دفـُنـه.
5

هذِه احلقوُق فرُض كفايٍة 
 ومعنى فرض الكفاية: أي إذا قاَم بها من يكفي سقَط اإلثُم عن الباقني. 
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ُر على امليِت أربَع تكبيراٍت  يستحبُّ أْن يقَف اإلماُم عنَد رأِس الرجِل، ووسِط املرأِة، ثمَّ يكبِّ
قائمًا رافعًا يديِه مَع كلِّ تكبيرة.

ُر ثمَّ يستعيُذ باهلِل ويبسمُل، وال يقرُأ دعاَء االستفتاح. 1 يكبِّ

2 ثمَّ يقرُأ الفاحتَة فقْط.

ُر ثمَّ يصلِّي على النبيِّ � الصالَة اإلبراهيميَة التي ُتقاُل في التشهِد األخيِر. يكبِّ

�صفُة ال�صالِة على امليِت:

أتأمُل الحقوَق الواجبَة للميِت، وما تعكسُه من اعتداٍل في التعامِل معُه، وأبيِّن اآلثاَر 
اإليجابيَة على نفسي وعلى غير المسلمين عند معرفِة اهتماِم اإلسالِم بهذِه الحقوِق.

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

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

التكبيرُة األولى:

التكبيرُة الثانية:

    صفُة الصالِة على النبيِّ �:
.......................................................................................................................

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

نشاط     1

نشاط    2
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ُر، ثمَّ يدعو للميِت باملغفرِة، ولنفسِه وللمسلمني. يكبِّ

ُهمَّ  ِتنا َوَشاِهِدنا َوَغاِئِبنا َوَصِغيِرنا َوَكِبيِرنا َوَذَكِرنا َوُأْنثانا، اللَّ نا َوَميِّ يِّ ُهمَّ اْغِفْر حِلَ 1 »اللَّ

ا َفَتَوفَُّه َعلى اإلمياِن)1(. ْيَتُه ِمنَّ ا َفَأْحِيِه َعلى اإلْسالِم، َوَمْن َتَوفَّ َمْن َأْحَيْيَتُه ِمنَّ
ْع ُمْدَخَلُه، َواْغِسْلُه  ُهمَّ اْغِفْر َلُه، وارَحْمُه، َوعاِفِه َواْعُف َعْنُه، َوَأْكِرْم ُنُزَلُه، َوَوسِّ 2 اللَّ

َنِس،  الدَّ ِمَن  اأَلْبَيَض  ْوَب  الثَّ ْيَت  َنقَّ َكما  اخَلطايا  ِمَن  ِه  َوَنقِّ والَبَرِد،  ْلِج  َوالثَّ ِباملاِء 
َوَأْبِدْلُه داًرا َخْيًرا ِمن داِرِه، َوَأْهاًل َخْيًرا من َأْهِلِه، َوَزْوًجا َخْيًرا من َزْوِجِه، َوَأْدِخْلُه 

اِر«)2(. َة، َوَأِعْذُه ِمْن َعذاِب اْلَقْبِر َوِمْن َعذاِب النَّ اجَلنَّ

)1( أخرجه الترمذي برقم )1024(، وأبو داود برقم )3201(، وزاد: »اللهم ال تحرمنا أجره وال تضلنا بعده«.
)2( أخرجه مسلم برقم )963(.

ُر، ثم يسكُت سكتًة خفيفًة. 1 يكبِّ

2 ثمَّ يسلُم تسليمًة واحدًة عن ميينِه: )السالُم عليكْم ورحمُة اهلِل(.

ي � للميِت: من الدع�ِء الوارِد عن النبِّ

التكبيرُة الثالثة:

حفظ

التكبيرُة الرابعة:
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• في الدعاِء الوارِد للميِت نلحُظ الشفقَة على امليِت، ومحبَة اخليِر لُه، بالتعاوِن
ُد العباراِت التي تشيُر إلى ذلَك:      مَع مجموعتي ُأحدِّ

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

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

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

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

نشاط    3
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1  أذكُر احلقوَق الواجبَة للميِت.

2  أضُع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصحيحِة وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غير الصحيحة

         فيما يأتي:
   أ. يقُف اإلماُم عنَد رأِس الرجِل ووسِط املرأِة في صالِة اجلنازِة.   )        (

 ب. تغسيُل امليِت فرُض كفايٍة.                                             )        (

 جـ . في صالِة اجلنازِة بعد التكبيرِة الثالثِة نصلي على النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. )        (

3  ما الذي تتمّيُز بِه صالُة اجلنازِة عن غيِرها ِمَن الصلواِت؟

التقومي
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ا سأَل عنه قالوا له: إنَّ والَدُه قد ُتُوفِّي. تغيََّب زميل عبدالرحمن عن املدرسِة فلمَّ

• ما الذي يشرُع لعبدالرحمن في هذِه احلالِة؟
...................................................................................................................................

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

• للجنازة سنٌن تنبغي مراعاُتها، منها:

رابط الدر�س الرقمي

�صنن الـجـنـ�زة:

الدر�س
سـنـُن الـجـنـازةالثاين

ـِه وإنَّا إليِه راجعوَن.1 قوُل المصاِب: إنَّا للَّ

المشُي مَع الجنازِة، واالنتظاُر حتى تدفَن.2

التعجيُل بدفِن الميِت.3

الوقوُف على القبِر، والدعاُء للمــيِت بعــَد الدفِن.4

زيارُة القبوِر للرجاِل دوَن النساِء.5
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• بالتعاوِن مَع أفراِد مجموعتي:
ُح الفوائَد التي حتصُل من تعزيِة أهِل امليِت. ُأوضِّ

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

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

)1( أخرجه مسلم برقم )974(.

6
ـُه  اللَّ أحسَن  أجَرَك،  ـُه  اللَّ َم  َعظَّ ومنُه:  لفٍظ،  بأيِّ  الميِت  أهِل  تعزيُة 

ـُه لميتَك. عزاءَك، غفَر اللَّ

7

قوُل الزائِر إذا دخَل المقبرَة: 
ـُه  اللَّ َوَيْرَحُم  َوالـُمْسِلِميَن،  الـُمْؤِمِنيَن  ِمَن  َياِر  الدِّ أَْهِل  َعَلى  اَلُم  السَّ

ـُه بُكْم َلاَلِحُقوَن )1(. ا َوالـُمْسَتْأِخريَن، َوإنَّا إْن َشاَء اللَّ الـُمْسَتْقِدِميَن ِمنَّ

نشاط     
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رابط الدر�س الرقمي

الدر�س
محظوراُت الجنازةالثالث

1
اجَلَزُع والتسخُط، وِمْن أمثلتِه: شقُّ الثياِب، ولطُم اخلدوِد، ورفُع الصوِت بالبكاِء.
ا البكاُء بدوِن ذلَك فهَو جائٌز، وال ينافي الصبَر الواجَب عنَد حلوِل املصيبِة. وأمَّ

املشُي على القبوِر، واجللوُس عليها.2

بناُء املساجِد على القبوِر.4

الصالُة عنَد القبوِر، إال صالَة اجلنازِة ملْن لْم يصلِّ عليها.3

رفُع الصوِت عنَد اجلنازِة، ولو بذكِر اهلِل أو قراءِة القرآِن.5

البناُء على القبوِر، وتزييُنَها، وجعُلَها َمزاراً للتبرك بها.6

• للجنازة محظورات، منها:
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1  من أركاِن اإلمياِن الستِة، اإلمياُن بالقدِر خيِرِه وشرِه.

        أستخرُج ِمن محظوراِت اجلنازة ما يخالُف هذا الركن.
.......................................................................................................................

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

ا(. 2  )حرمة املسلم ميًتا كحرمته حّيً

        أيُّ محظوراِت اجلنازة راعت هذِه القاعدَة؟
.......................................................................................................................

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

• بالتعاوِن مَع مجموعتي: 
أبحُث عن حديٍث يدلُّ على فضِل اتباِع اجلنازة.

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

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

نشاط     1
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1  مَب يتميُز املسلُم عن غيرِه عنَد حلوِل املصائِب؟

2  أختاُر اإلجابَة الصحيحَة فيما يأتي:

  أ. التعجيُل بدفِن امليِت:

 سنة                    واجب                         فرُض كفاية

ب. من مظاهِر اجلزِع والتسخِط: 

 اجللوُس على القبِر        رفُع الصوِت بالبكاِء        البكاُء اخلفيُف

جـ. من محظوراِت اجلنازة:

 الصالُة في املقبرِة         املشُي مَع اجلنازِة             تعزيُة أهِل امليِت

3  ماذا يقوُل الزائُر إذا دخَل املقبرَة؟ 

التقومي
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ُز بني السنن واحملظورات فيما يأتي: 4  ُأميِّ

االنتظاُر حتى ُيدفَن امليت  - رفُع الصوِت بالبكاء  -  الدعاُء للميِت 

بعَد الدفن  -  املشُي على القبور -  التبرُك بالقبور - تعزيُة أهِل امليت.

محظورات سنن
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6
لل�سف ال�ساد�س االبتدائي
الف�ســل الــدرا�سـي االأول

طبعة  ١٤٤٢ - ٢٠٢٠

الفقه وال�سلوكالفقه وال�سلوك

ا�سمي  .......................................

اأدر�س يف ال�سف ال�ساد�س االبتدائي ).....(

يف مدر�سة  ..................................

وهذا كتابي ملادة الـفـقـه وال�سلوك
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