
 

 اداتــبــعــال
 

 : الوضوء 

 الفرائض / السنن / النواقض  

 التيمم 

 الصالة 
 الصلوات الخمس 
 النوافل 
 صالة الجمعة 
 صالة العيدين 

 الصوم 

 الحج 

 

 
 
 

 الـــــوضـــــوء



 

 قال هللا تعالى :  

يَا أيَّها الِذيَن آَمنُوا إذا قمتم إلَى الّصالةِ فاغِسلُوا ُوُجوَهكُم َوأيِديكم إلَى  " 

 (   6"    )    المائدة  الَمَرافِق   َوامَسُحوا بُرُؤوِسكُم َوأرُجِلكم إلى الكعبَين 
 

 تعريف الوضوء

الوضوء  طهارة مائية  تتمثل في غسل أطراف البدن بالماء للعبادة وتتم بماء طهور وهو الماء 

 .اه األنهار واآلبار الذي  لم يتغير لونه وال رائحته وال طعمه مثل ماء الحنفية وماء البحر ومي
 

 شروط الوضوء مراحل الوضوء

 قول بسم هللا الرحمان الرحيم ونية الوضوء. .1

 غسل اليدين إلى الكوعين ثالث مرات .2

 المضمضة ثالث مرات .3

 االستنشاق واالستنثار ثالث مرات. .4

 غسل الوجه كله ثالث مرات .5

 غسل اليدين إلى المرفقين  ثالث مرات .6

 مسح الرأس ثم رد مسحه . .7

 ح األذنين بعد تجديد الماء.مس .8

 غسل القدمين إلى الكعبين  .9

 

 من شروط الوضوء :

 الدلك والفور والمواالة. 

 

 الدلك : الغسل الجيد.

 فور : عدم قطع عملية الوضوء . ال

 المواالة : ترتيب غسل األعضاء 

 

 

 الفرائض والسنن
 

 السنن الفرائض
 النية .1

 غسل الوجه .2

 غسل اليدين إلى المرفقين .3

 الرأس مسح .4

 غسل الرجلين إلى الكعبين .5

 الدلك .6

 المواالة .7

 . غسل اليدين إلى الكوعين1

 . المضمضة2

 . االستنشاق واالستنثار3

 . رد مسح الرأس4

 . مسح األذنين5

 . تجديد الماء لهما6

 . ترتيب الفرائض7

 نواقض الوضوء:

 ما خرج من السبيلين :البول والغائط والريح ... .1

 النوم الثقيل .2

 قل : الجنون اإلغماء والسكر والتخديرغياب الع .3

 الشك  .4

 : التمارين



 :/ أضع العالمة ) + ( أمام المعلومة ليكون الجواب صحيحا1

 أتوضأ بماء البحر              

 البئر أتوضأ بماء 

 أتوضأ بماء الغدير 

  أتوضأ بماء أجهل مصدره 

 

 / أرتب مراحل الوضوء التالية :2

 –المواالة  –الفور  –الدلك  –غسل الوجه  –مسح الرأس  –نية ال –غسل اليدين إلى المرفقين 

 غسل الرجلين إلى الكعبين .

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

5. ...................... 6. ...................... 7. ...................... 8. ....................... 

 

 / أعمر الجدول التالي مميزا بين فرائض الوضوء وسننه :3

 غسل الوجه / المضمضة / مسح الرأس / رد مسح الرأس / غسل الرجلين / مسح األذنين .

 من سنن الوضوء من فرائض الوضوء

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 / أضع في إطار الصعيد الصالح للوضوء4

 تراب طاهر / حصى / خشب / زجاج / حجارة / رمل .

مائية  تتمثل في غسل أطراف البدن  ..................الفراغات بما يناسب :الوضوء   أكمل/ 5

حته وال وال رائ ................وتتم بماء طهور وهو الماء الذي  لم يتغير  ................بالماء 

  ................................................مثل ماء الحنفية وماء البحر ومياه ................



 مـــمــيــتــال
 

 " فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه "    قال هللا تعالى :

 6المائدة                                                                                      

 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 " التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين على المرفقين "
 

 تعريف التيمم وشروطه :  

 

التيمم طهارة ترابية تيسر العبادة على المسلمين وتكون بصعيد طاهر أي بالتراب أو 

 إال : الحجر أو الثلج .... وال تجوز

 عند فقدان الماء أو عند قلته 

 : عند العجز عن استعمال الماء بسبب المرض أو غيره..  ومن شروطه 

 دخول وقت الصالة 

 )...عدم وجود حائل ) دهن ، شمع 

 التيمم لكل صالة 

 مراحل التيمم :  

 استقبال القبلة والبسملة .1

 النية .2

 ضرب اليدين على الصعيد الضربة األولى .3

 مرة واحدةمسح كامل الوجه  .4

 تجديد ضرب اليدين على الصعيد ضربة ثانية  .5

 مسح اليد اليمنى ثم اليد اليسرى إلى المرفقين مع تخليل األصابع مرة واحدة. .6

 فرائض التيمم وسننه :   

 السنن الفرائض

 النية

 الضربة األولى على الصعيد الطاهر

 مسح الوجه واليدين إلى الكوعين

 المواالة

 اليدين ( الترتيب ) الوجه ثم

 الضربة الثانية

 مسح الذراعين من الكوعين إلى المرفقين

 

 .وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء وتوفر الماء 
 



 

 :  التمارين

 أصنف في الجدول المواقف التالية :/ 1

 مسافر في الصحراء وله من الماء ما يكفيه لشربه فقط 

 شخص مجروح اليدين 

 مصطاف على شاطئ البحر 

  مصدر الماءمواطن يجهل 

 ال يباح له التيمم يباح له التيمم

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

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

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

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

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

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

 

 / أشطب ما ال يجوز التيمم به : 2

 الرمل. –الحجر  –الزجاج  –الشجر  –التراب  –الحصى 

 

 أصنف ما يلي في الجدول : /3

 مداومة على ذكر هللاال –فقدان الماء  –النية  –تيسير العبادة  –المرض  –ضربتان 

 الحكمة منه أسبابه التيمم

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

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

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

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

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

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

 

 / أعدد مبطالت التيمم :4

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

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

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

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



 الةـــــصــــال
 

َ قِيَاًما َوقُعُودً "  قال هللا تعالى اَلةَ فَاْذُكُروا َّللاَّ ا َوَعلَى ُجنُوبُِكْم فَإِذَا قََضْيتُْم الصَّ

اَلةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا َمْوقُوتًا اَلةَ إِنَّ الصَّ                                                                                            فَإِذَا اْطَمأْنَنتُْم فَأَقِيُموا الصَّ

 103النساء 
 

 وسلم :قال صلى هللا عليه 

" بني اإلسالم على خمس : شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول  

 هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت ، وصوم رمضان "
 

الصالة عبادة فرضها هللا على كل مسلم ومسلمة ، وهي ركن من أركان اإلسالم تؤدى في    

 ة وقت خا  بها وعدد ركعات ال بد من احترامها فلكل صال مواقيت محددة أثناء الليل والنهار.
 

 :شروط الصالة

 استقبال القبلة. ستر العورة الطهارة اإلسالم البلوغ

 

 : كيفية أداء الصالة

 أستقبل القبلة وأرفع يدي حذو كتفي قائال : نويت أن أصلي) ذكر الصالة ( ثم أقول هللا أكبر  .1

 أقرأ الفاتحة وسورة قصيرة أو بعض اآليات .2

 مرات ( 3أكبر وأركع قائال : سبحان ربي العظيم )  .3

 أرفع رأسي من الركوع حتى أعتدل وأقول : سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد .4

 مرات ( 3أكبر وأسجد وأقول : سبحان ربي األعلى )  .5

 أرفع رأسي من السجود حتى أجلس قائال : هللا أكبر .6

 مرات ( 3األعلى ) أكبر وأسجد للمرة الثانية قائال : سبحان ربي  .7

 أرفع رأسي من السجود حتى أقف ألداء الركعة الثانية قائال هللا أكبر  .8

 بعد أداء الركعة الثانية أجلس للتشهد. .9

 أحرك سبابة اليد اليمنى وأقرأ التشهد. .10

 أسلم  .11
 

 

 : مكونات الركعة

 إن كانت الصالة ذات ركعتين أقرأ الصالة اإلبراهيمية بعد التشهد ثم أسلم 

 نت الصالة ذات ثالث ركعات أو أربع أقوم بعد التشهد مكبرا وأكمل ما زاد على إن كا

الركعتين بالفاتحة سرا .إثر السجدة الثانية من الركعة األخيرة أجلس لقراءة التشهد 

والصالة اإلبراهيمية ثم أسلم بلفظ : "السالم عليكم" ملتفتا إلى اليمين أن كنت أصلي 

سلمت إلى يميني ثم إلى األمام ثم إلى يساري إن   وحدي ، وإن كنت أصلي جماعة

 كان هناك شخصا يصلي  إلى يساري .



 سنن الصالة الصالةفرائض 

 تكبيرة اإلحرام/    النية

 قراءة الفاتحة

 الركوع / الرفع من الركوع

 السجود / الرفع من السجود

 الطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والجلوس

 تسليمالسالم  / الجلوس لل

 الترتيب 

 قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة

 الجهر بالقراءة  /  السر

 تكبيرات الصالة ما عدا تكبيرة االحرام

 التسميعة / التشهد / الجلوس للتشهد

 الصالة على النبي بعد التشهد الخير

 السجود على صدور القدمين والركبتين

 الجهر عند التسليم

 

 نص إقـامة الصالة
كبر، هللا أكبر، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، حي هللا أ

على الصالة حي على الفالح ، قد قامت الصالة، هللا أكبر ، هللا اكبر، ال 

 إله إال هللا.
 

 نص التشهد
التحيات هلل ، الزاكيات هلل،الطيبات الصلوات هلل،السالم عليك أيها النبي 

سالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين، أشهد أن ال ورحمة هللا وبركاته، ال

 إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
 

 دعاء القنوت
 يقرأ سرا قبل الركوع للركعة الثانية من صالة الصبح وهو مستحب

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع 

. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونترك من يكفرك 

 ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق.
 

 اإلبراهيميةنص الصالة  
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 

إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 

 براهيم في العالمين. وعلى آل إ



 

 الصلوات الخمس
 

 

 صالة

 الصبح
 

 من طلوع الفجر على اإلسفار البين وقتها االختياري

 من اإلسفار البين إلى طلوع الشمس وقتها الضروري

 2 عدد ركعاتها

 كيفية أدائها
 الركعة األولى : الفاتحة والسورة جهرا.

 التشهد والسالم الركعة الثانية : الفاتحة والسورة جهرا ثم

 

 صالة

 الظهر
 

 من زوال الشمس وميلها عن وسط السماء على أن يصير ظل كل شيء مثله وقتها االختياري

 منذ أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن تغيب الشمس وقتها الضروري

 4 عدد ركعاتها

 كيفية أدائها

 الركعة األولى : الفاتحة والسورة سرا.

 فاتحة والسورة سرا ثم التشهد األول الركعة الثانية : ال

 الركعة الثالثة : الفاتحة سرا.

 الركعة الرابعة : الفاتحة سرا ثم التشهد الثاني والسالم

 

 

 صالة

 العصر
 

 العصر الصالة

 منذ أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه  وقتها االختياري

 يء مثليه إلى غروب قر  الشمس.منذ أن يصير ظل كل ش وقتها الضروري

 4 عدد ركعاتها

 كيفية أدائها

 الركعة األولى :الفاتحة والسورة سرا.

 الركعة الثانية : الفاتحة والسورة سرا ثم التشهد األول 

 الركعة الثالثة :الفاتحة سرا.

 الركعة الرابعة : الفاتحة سرا ثم التشهد الثاني والسالم

 

 صالة

 المغرب
 

 لمغربا الصالة

 من غروب قر  الشمس إلى أن تحصل شروط الصالة وقتها االختياري

 من الفراغ من الصالة إلى طلوع الفجر وقتها الضروري

 3 عدد ركعاتها

 كيفية أدائها

 الركعة األولى :الفاتحة والسورة جهرا.

 الركعة الثانية : الفاتحة والسورة جهرا ثم التشهد األول .

 : الفاتحة سرا ثم التشهد الثاني والسالمالركعة الثالثة 

 

 صالة

 العشاء
 

 العشاء الصالة

 من مغيب الشفق األحمر إلى ثلث الليل األول  وقتها االختياري

 من آخر ثلث الليل األول إلى طلوع الفجر. وقتها الضروري

 4 عدد ركعاتها

 كيفية أدائها

 الركعة األولى :الفاتحة والسورة جهرا.

 الركعة الثانية : الفاتحة والسورة جهرا ثم التشهد األول 

 الركعة الثالثة :الفاتحة سرا. 

 الركعة الرابعة : الفاتحة سرا ثم التشهد الثاني والسالم



 : التمارين

 : / أربط بين للآية وما يناسبها من المعاني1

من الواجب أداء الصلاة في                                                                      

 وقتها

يمكن أداء الصلاة في غير                        منين إن الصلاة كانت على المؤ" 

 وقتها

 للصلاة وقت محدد                   ء (       ) سورة النسا   "كتابا موقوتا   

 الصلاة فرض                                                                                                       

 أمام العبارات التالية : "لا"أو  "نعم "/ أكتب2

 .........                 النية فرض من فروض الصلاة ☼

 .........                       لا تقبل الصلاة بدون أذان ☼

 .........                     من فرائض الصلاة السجود ☼

 .........      الجهر في موضع الجهر من سنن الصلاة ☼
  

 / أربط فرائض الصلاة وسننها بما يناسبها من أعمال3

 من ســنــن الصلاة

 

 من فرائض الصلاة

  قراءة فاتحة

 الكتاب

 الركوع 

 الجلوس للسلام 

 الاقامة 

 العلامة ) + ( في التربيعة المناسبة أضع/ 4

ركعاتها  

 أربعة

حتها وسورها تقرأ فات

 جهرا

   الصبح

   الظهر

   العصر

   المغرب

   العشاء

 : 7إلى  1/ أرتب مراحل الركعة الأولى من 5

 أقوم من الركوع قائلا : سمع هللا لمن حمده  ....

 أستقبل القبلة وأنوي وأقول هللا أكبر ....

 أقول هللا أكبر وأسجد ثم أقول سبحان ربي الأعلى ....



ل هللا أكبر وأسجد مرة ثانية ثم أقول : سبحان ربي أقو ....

 الأعلى 

 أقول هللا أكبر وأجلس معتدلا ....

 أقول هللا أكبر وأركع ثم أقول : سبحان ربي العظيم ....

 أتلو الفاتحة وسور قصيرة ....
 

 ) صلوات التطوع (النوافل 
 صالة الفجر والشفع والوتر

 صالة الفجر ☼
 

قتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومحلها قبل صالة الصبح ما تتكون من ركعتين وو

وتصلى بالفاتحة ، وإذا أشرقت الشمس تقضى بعد صالة الصبح لم تشرق الشمس 

 مؤكدة . وحكمها أنها سنةفقط.

 

 صالة الشفع ☼
 

وتكون بعد صالة العشاء وقبل وأكثرها ال حد له . جهرا على األقل تتكون من ركعتين 

 مؤكدة . . وحكمها أنها سنةصالة الوتر

 

 صالة الوتر ☼
 

تتكون من ركعة واحدة تقرأ فيها الفاتحة وسورة اإلخال  والمعوذتين ووقتها بعد صالة 

 . وحكمها أنها سنة مؤكدة.ويمتد وقتها إلى الفجر العشاء إثر أداء نافلة الشفع

 

 : التمارين

صالة  –صالة الصبح  –الة الشفع ص –صالة العشاء  -أكتب داخل الجدول  : صالة الفجر/ 1

 صالة المغرب . –الوتر 

 صلوات تطوع صلوات مفروضة

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

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

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

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

 

 / أصل بسهم بين الصالة وخصائصها :2

صلاة   محلها قبل صالة الصبح



 الشفع

 تتكون من ركعة واحدة
صلاة 

 الوتر

 بعد صالة العشاء وقبل صالة الوتر.
صلاة 

 الفجر
 

 صلاة الجمعة

 
 قال هللا تعالى

ِمْن يَْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَى ِذْكِر ةِ آلآَمنُوا إِذَا نُوِدي ِللصَّ  أَيَُّها الَِّذينَ  يَا" 

ِ َوذَُروا اْلبَْيَع ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ   "  َّللاَّ
 9الجمعة 

 

 قال صلى هللا عليه وسلم 

 " من ترك الجمعة ثالث مرات تهاونا بها طبع هللا على قلبه" 

 

ركعتان وهي لرجال العقالء األصحاء المقيمين فرض على اصالة الجمعة :   تعريفها    

تؤديان جهرا  بالفاتحة والسورة في الجامع يوم الجمعة وقت الظهر بعد سماع خطبتي 

 اإلمام اللتين يخطبهما قائما من فوق المنبر ويفصل بينهما بجلوس قصير.

 4ومن صلى صالة الجمعة ال يصلي الظهر ومن فاتته صالة الجمعة يصلي الظهر    

 ركعات.

رجال على األقل (  12: الذكورية واإلقامة والسالمة من األعذار والجماعة ) شروطها    

 واإلمام والخطبتان والجامع.

 : التمارين

 

 :صل بسهم بين صالة الجمعة والجواب الصحيح/ 1

 واجبة على الرجال 

 واجبة على النساء 
 صالة الجمعة

 تصلى جماعة 

 تؤدى في المنزل 

 



 تتكون صالة الجمعة من ::  طأ/ أشطب الخ2

 ركعتين وخطبتين ☼

 خطبتين وركعتين ☼

 أذان ☼

 إقامة ☼

   صالة العيدين
 ( ضحىعيد الفطر وعيد اإل) 

 

 من شروق الشمس.دقيقة (  40) يبدأ وقت صالة عيد الفطر بعد ثلثي ساعة  ☼

 من شروق الشمس( دق  20) يبدأ وقت صالة عيد األضحى بعد ثلث ساعة  ☼

ركعتان جهرا ليس لهما أذان وال إقامة ويكبر اإلمام في ة مؤكدة  ، وهي سنصالة العيد     

في الجملة ( وفي الركعة الثانية خمس  7الركعة األولى ست تكبيرات    بعد تكبيرة اإلحرام ) 

في  الجملة ( ثم يخطب اإلمام خطبتين يجلس جلسة خفيفة قبل كل  6)  تكبيرات بعد تكبيرة القيام

 .ا زكاة عيد الفطر وأحكام األضحية في عيد االضحى.ويبرز فيهمنهما 

 

والحكمة من صالة العيد ذكر هللا واجتماع المسلمين لسماع الموعظة الحسنة والتعارف والتآلف  

 والتقارب والتسامح والتضامن والتعاون والتشبع بالقيم اإلسالمية، والمساواة بين المسلمين .

فتمسح من قلوبهم الحقد والبغضاء وتبعث فيهم روح التآخي  في سلوك األفراد صالة العيدين تؤثر

 والتضامن والنظام واالحترام وتؤلف بينهم.

 : التمارين

 

 تتكون صالة العيد من :، / أشطب الخطأ1

 ركعتين وخطبتين ☼

 خطبتين وركعتين ☼

 أذان ☼



 / أصل بسهم بين الصالة وموعد آدائها :2

 عيد

 الفطر

ثلث يبدأ وقت صالة عيد األضحى بعد  

 ( من شروق الشمس 20ساعة ) 

عيد 

 االضحى

يبدأ وقت صالة عيد الفطر بعد ثلثي 

 دقيقة ( من شروق الشمس 40ساعة ) 

 

 ـــــومص  ــــال
 

 قال هللا تعالى

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَّكُ  يَا  ْم تَتَّقُونَ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكْم الّصِ
 (183)البقرة 

 

 قال هللا تعالى

فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من 

 (185)البقرة أيام أخر                                                            
 

 قال صلى هللا عليه وسلم :

إال هللا وأن محمدا رسول هللا،  " بني اإلسالم على خمس : شهادة أن ال إله 

 وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت ، وصوم رمضان "
 

 قال صلى هللا عليه وسلم :

إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فال يرفث وال يجهل ، وإن امرؤ  

 قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم ، إني صائم.
 

 قال صلى هللا عليه وسلم

لشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر يا معشر ا 

 وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "
    

مع هو اإلمساك عن المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس و اإلسالمركن من أركان الصوم 

 النية. وهو فرض .

  عقل..: البلوغ والقدرة واإلقامة واإلسالم وال شروط الصوممن 



  النية والكف عن كل مفطر. : أركان الصوممن 

 :فوائد روحية واجتماعية  للصوم

 الفوائد االجتماعية الفوائد الروحية

 وقاية من شرور النفس

 التدرب على تقوى هللا

 ترك الشر والظلم والغش والفساد

 تخفيف الشهوة

 العطف على المساكين

 المساواة بين األغنياء والفقراء

 والتعود على الصبررادة تقوية اإل

 

 : التمارين
 

 / أضع عالمة ) + ( أمام من صح صومه و) ــ ( أمام من بطل صومه :1

 شخص يغتاب الناس 

 شخص كثير االنفعال 

 ممسك عن الكالم البذيء 

 عامل صائم يتقن عمله 

 شخص صام دون نية 

 

 / للصوم فوائد روحية وأخرى اجتماعية : أصنفها داخل الجدول :2

 –التسوية بين الصائمين  -تقوية العالقة بالخالق -تربية المجتمع على التعاون -د بالصبرالتزو

 تثبيت العقيدة. –تطهير النفس  –الوقاية من المعاصي  –ضمان التقوى  -تكوين عاطفة الرحمة

 

 اجتماعيةفوائد  روحيةفوائد 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 أكتب أمام المعلومات التالية : "يرخص له اإلفطار" أو " يجب عليه الصوم "

 شيخ مسن يعاني من مرض مزمن بمعدته  ........... 



 نامرأة ولدت في أول شهر رمضا           ........... 

 عامل يقوم بعمل شاق                          ........... 

 رجل اختلت مداركه العقلية                   ........... 

  كهل مسلم عاقل سليم الجسد                  .......... 

 مسلم يقيم ببلد أوربي                          ........... 

  مسلم وعاقل وكفيفشاب بالغ               ........... 

 ــــحــــجال
 

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمْن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِياًل )     قال هللا تعالى  (َوّلِِلَّ
   97آل عمران

 

 قال صلى هللا عليه وسلم

، وإقام الصالة، بني اإلسالم على خمس : شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا 

 وإيتاء الزكاة، وحج البيت ، وصوم رمضان "

 

 قال صلى هللا عليه وسلم

 " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه "

 

) ماديا ومعنويا وصحيا ( ، الهدف فرض على من استطاع ركن من أركان اإلسالم وهو لحج ا  

 إظهار العبودية وشكر النعمة .  من الحج

 اعنويموالعقل والبلوغ والقدرة عليه ماديا و اإلسالم : هشروط 

 أربعة وهي :  أركانه 

ك ، إن الحمد والنعمة لك : النية والتلبية ) لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبي االحرام .1

 ال شريك لك ( وكشف الرأس والتجرد من المخيط بالنسبة للرجل . والملك 

 بي الصفا والمروةسعي سبعة أشواط : ال السعي بين الصفا والمروة .2

 بعد غروب اليوم التاسع من ذي الحجة و الحضور بأرض عرفة ليلة النحر)وه الوقوف بعرفة .3

 : وهو سبعة أشواط ويكون بعد رمي جمرة العقبة صبيحة يوم النحر  طواف اإلفاضة .4



 واجباته : 

  رمي جمرة العقبة 

 رمي الجمرات الثالث 

  نحر الهدي 

  الحلق 

  بمنىالمبيت 

 : التمارين
 

 الوقوف بعرفة (  – مرااالح –السعي  –/ أكتب داخل اإلطار أركان الحج ) الطواف 1

 ......................                                   التجرد من الثياب المخيط 

 ......................                                الخبب بين الصفا والمروة 

 ران بالبيت ) الكعبة (داخل المسجد                  ......................الدو 

 ......................              الحضور بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة 

 / أضع في إطار واجبات الحج2

 –المبيت بمنى  -الحلق -نحر الهدي -الصوم -رمي الجمرات الثالث -رمي حجرة العقبة    

 وف على جبل عرفات .الوق

 

 4إلى  1/ أرتب أركان الحج بكتابة األرقام من 3

 . الطواف... اإلحرام. ... ..السعي.. .. الوقوف بعرفة..

 

 / أضع عالمة ) + ( أمام من يمكن لهم الحج4

 فالح غني مسلم وعاقل مصاب بمرض مزمن أقعده عن المشي 

 كانيات الماديةمسلم عاقل وبالغ وفي حالة صحية جيدة محدود اإلم 

 امرأة غنية مسلمة عاقلة وفي صحة جيدة 

  رجل عاقل وبالغ لم يعتنق اإلسالم وله مال وفير. 

 / أصنف األعمال التالية إلى واجبات وأركان :5



  نحر الهدي   -اإلحرام  – رمي الجمرات الثالث -السعي  -الطواف   -رمي جمرة العقبة

 ىالمبيت بمن  -الحلق  -الوقوف بعرفة  -

 الواجبات األركان

 

 

 

 

 


