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المقدمة
آله  وعلى  محمد  نبينا  واملرسلني  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

وصحبه أجمعني: 
أخي الكرمي : ولي أمر الطالب 

أما بعد:
الفصل   - االبتدائي  األول  للصف  والسلوك  الفقه  ملادة  الطالب  كتاب  ـ  الكرمي  أخي  ـ  هو  فها 

الدراسي األول-؛ وهو أحد املنتجات التي تضمنها املشروع الشامل لتطوير املناهج.
وهو كتاب يقرب  إلى ابننا املبارك األحكام الشرعية وبعض السلوكات واآلداب اإلسالمية.

وقد يسر اهلل تعالى صياغة موضوعات هذا املقرر بطريقة تتيح للطالب أن يكون نشًطا داخل 
أو  الصف  ملا ميكن تطبيقه داخل  الدرس مع معلمه وزمالئه، مطبًقا  فقرات  الصف؛ مشارًكا في 

املدرسة أو املنزل.
وقد راعينا في هذا املؤلف ما يلي:

: التنويع في عرض املادة الدراسية. أولاً
ا: تقريب املعلومة من خالل: األشكال املناسبة، والوسائل املتنوعة. ثانياً

ا: مشاركة الطالب في الدرس. ثالثاً
ا: تنمية مهارات التعلم والتفكير التي لدى الطالب في مثل هذه املرحلة.  رابعاً

أخي الكرمي : ولي أمر الطالب
إنه بقدر متابعتك لالبن الكرمي، وحرصك عليه، ومواصلتك مع معلم الصف في املدرسة يكون 

ابننا أكثر انتفاًعا بهذا املقرر اجلديد، وأكثر تفاعاًل، وأدق فهًما، وأصح تطبيًقا بإذن اهلل تعالى.
 وفي ختام هذه املقدمة نذكرك أخي ولي أمر الطالب بأنه من أجل االنتفاع املقصود البننا العزيز، 
ولزيادة فهمه واستيعابه ملا يدرسه، أرفق بكتابه هذا كتاُبُ للنشاط؛ ليعينه على الفهم والتطبيق، 

وينمي مهارات التفكير لديه؛ فهو خير رفيق لكتاب الطالب الذي بني يديه.
والذي ُنؤِمُلُه أن يكون ما يتعلمه عوًنا له ومرشًدا ليصل - بإذن اهلل تعالى - إلى السعادة في الدنيا 

د اهلل خطاك وبارك في جهودك. واآلخرة. رزقك اهلل العلم النافع والعمل الصالح وسدَّ
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الوحدةالأوىل

 تعظيم القراآن الكرمي

                ُعَمُر َذَهَب َمَع َواِلِدِه إلى             َفَشاَهَد 

ِطْفالاً َيْعَبُث ِبــ                         ، َأَخَذ ُعَمُر                     ِبِرْفٍق ِمَن 

ْفـِل َوَوَضَعـُه َعـَلى                         ، َجَلَس ُعَمُر ِبَجاِنِب َواِلِدِه  الطِّ

ِبَأَدٍب َو                    ِإَلى ِقَراَءِته الُقْرآَن الَكِريَم .
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ُم الُقْرآَن الَكِريَم ا َكْيَف ُنَعظِّ ُم َمعاً َهّيا َنَتَعلَّ

ُأ َقْبَل َمسِّ الُمْصَحِف. َأَتَوضَّ

ِجيِم ْيَطاِن الرَّ َأُعوُذ ِباهلِل ِمَن الشَّ

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِبْسِم اهلِل الرَّ

ُم  َل َألُهو َوَل َأَتَكلَّ
اَلَوِة. َأْثَناَء التِّ

َأْسَتِمُع َوُأْنِصُت 
ِلِقَراَءِة الُقْرآِن.

 وحدة تعظيم القراآن الكرمي 1 

وَرِة: ِل السُّ َأُقوُل ِعْنَد َأوَّ

َأُقوُل ِعْنَد ِقَراَءِة الُقْرآِن: 
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ْسُم  الِكَتاَبُة َوالرَّ
َعَلى الُمْصَحِف

الْسِتَناُد إَلى َشْيٍء
ِفيِه ُمْصَحُفُ

ِقَراَءُة الُقْرآِن 
ِبَصْوتٍ َحَسٍن

: ْوِن  ُلوَك الَخاِطىَء باللَّ ْوِن  والسُّ ِحيَح ِباللَّ ُلوَك الصَّ ُن السُّ 1 ُأَلوِّ

ِئِق ِبِه. َأَضُع الُقرآَن الَكِريَم ِفي الَمَكاِن الالَّ

َوْضُع الُمْصَحِف
َعَلى اأَلْرِض
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.  َأَنا ُأِحبُّ 

.  َأَنا َأْقَرُأ الُقْرآَن الَكِريَم 

ِمِه. َم اأَلْوَراَق ِلُمَعلِّ  َيْطُلُب ِمْن َصاِحِبِه َأْن ُيَسلِّ
 َيْتُرُكُه َوَشْأَنُه.

َمُه ِمْن َتعظيم الُقْرآِن الَكِريِم. ُرُه ِبَما َتَعلَّ  ُيَذكِّ

اأحترم  الحمد هلل تعلمت كيف 

القراآن الكريم.

 وحدة تعظيم القراآن الكرمي 1 

َطِة: 2 َأُخطُّ ِبَقَلِمي َعَلى الَكِلَماِت الُمَنقَّ

ا ِمَن الُقْرآِن الَكِريِم ِفي ُدْرِج َصاِحِبِه. 3 َرَأى َأِخي َأْوَراقاً

ِحيَحِة: َفاِت الصَّ     ُأَساِعُد َأِخي ِفي اْخِتَياِر التََّصرُّ

ُن: 4  ُأَلوِّ
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ِد $  مَّ َ َنا محُ رَيِة َنِبيِّ ِمن �سِ

، �َسَجاَعتحُهحُ ، اأََماَنتحُهحُ هحُ دقحُ �سِ

ا. َمِة َعاَم الِفيِل َقْبَل الِبْعَثِة ِبَأْرَبِعيَن َعاماً َة الُمَكرَّ ُوِلَد ِفي َمكَّ
ا ِلَيْدُعَوُهْم إلى ِديِن اإلْساَلِم. اِس َجِميعاً أْرَسَلُه اهللُ ُسْبَحاَنُه إلى النَّ

الوحدة الثانية

َأُبوُه:
ِلِب َعْبُداهلِل بُن َعْبِدالُمطَّ

ُه: ُأمُّ
آِمَنُة ِبْنُت َوْهٍب

َنا َنِبيُّ
د $ ُُُمَحمَّ
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ا $ َوُأِطيُعُه. داً َنا ُمَحمَّ َأَنا ُأِحبُّ َنِبيَّ
َكاَن $ َيتَِّصُف ِباأَلْخاَلِق الَحِميَدِة، َفَقْد َكاَن:

ـ�ِدًق� اأَِميـًن� �ُصَجـ�ًع��صَ

ا ُيِحبُّ الُفَقَراَء والَمَساِكيَن َوَيْعِطُف َعَلْيِهْم. َرِحيماً

َأَماَنُتُه ملسو هيلع هللا ىلص
َساَلِة َوَبْعَدَها. ُعِرَف $ ِباأَلَماَنِة َقْبَل الرِّ

ِميَنِة   الثَّ َوَأشيائهم  َأْمَواِلِهْم  ِلِحْفِظ  َيْخَتاُروَنُه  اُس  النَّ َفكاَن 
ا َأَراَد الِهْجَرَة إلَى  الَمديَنِة َطَلَب ِمْن َعليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب   َفلمَّ

َد الَوَداِئَع إلَى َأْصَحاِبَها. � َأْن َيرُّ

ِصْدُقُه ملسو هيلع هللا ىلص
َفا ِفي  َلَما َأَمَرُه اهللُ َأْن َيْدُعَو َأَقاِرَبُه إلى ِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه َصِعَد َجَبَل الصَّ
َمَكَة الُمَكّرَمة َوَناَدى َأقاِرَبُه، َفَجاُءوا َوِفيِهم عمه )َأُبو َلَهٍب( َفَسَأَلُهم 

$:َأنَُّه َلو َأْخَبَرُهم ِبَأنَّ َخْياًل ِبالَواِدي ُتِريُد 
ُقوَنُه؟ َأْن َتْهُجَم َعَلْيِهم، َهل َسُيَصدِّ

ْبَنا َعَلْيَك َكِذباًا!! َفَقالُوا: َنَعم، َما َجرَّ
َقاَل: َفإنِّي َنِذيُرُ َلُكْم َبْيَن َيَدي َعَذاٍب َشِديٍد)1(. 

)1( أخرجه البخاري: عن ابن عباس برقم )4971(، كتاب: التفسير، باب: )بدون ترجمة(، ومسلم: عن ابن عباس برقم )208(، كتاب: اإليمان، باب: في قوله تعالى: 
.﴾                            ﴿

نا حممد $ 2 وحدة من �سرية نبيِّ
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َشَجاَعُتُه ملسو هيلع هللا ىلص
ــمــوَن مع  ــمــســل ـــا اْلـــتـــقـــى ال لـــمَّ
كاَن  َبْدِر؛  معركة  في  المشركيَن 
وسالًحا  عــدًدا  أكثَر  المشركوَن 
من المسلميَن؛ فكاَن النبيُّ $ 
المعركِة؛  هذه  في  الناس  أشجع 
األعداِء،  إلى  الناِس  أقــرَب  وكــاَن 
ــا؛ حتى كاَن  ــْأًس ب الــنــاِس  وأشـــدَّ 
الصحابُة  يلوذون به لَيْسَتتُروا 

به مَن المشركيَن.)1(  

)1( ينظر مسند اإلمام أحمد رقم )645(.

الحمد هلل تعلَّمتحُ اأن:
ُسوِل $ ِفي َأْقَواِلِه َوَأْفَعاِلِه.   1  َأْقَتِدَي ِبالرَّ

2  َأُردَّ اأَلَماَناِت إَلى َأْصَحاِبَها.

ا ِفي َأْقَواِلي. 3 َأُكوَن َصاِدقاً

4 َأُقوَل اْلَحقَّ َوَل َأَخاَف إلَّ ِمَن اهلِل.

ِبيِّ $      الِم َعَلى النَّ اَلِة َوالسَّ 5 َأْحِرَص َعلى الصَّ

       ِعْنَد ِذْكِرِه.
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َأْسَتِمُع ِلُمَعلِِّمي َوُأِجيُب َعِن اأَلْسِئَلِة:

1   أِصُل ُكلَّ ِعَباَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِمَن الَعُموِد )ب(:

ُسوَل $ َأَنا ُأِحبُّ الرَّ

َجاَعِة َأْن َليَس ِمَن الشَّ

ا إَذا اْسَتَعْرُت َشْيئاً

َأَنا َأْكَرُه

إَذا َنَزْلُت َمْنِزلاً َأُقوُل:

الَكِذُب

ُأْرِجُعُه ِلَصاِحِبِه

َوُأِطيُعُه

َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل 
اِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق امَّ التَّ

ِغيَر َأْضِرَب َأِخي الصَّ

)ب()أ(

نا حممد $ 2 وحدة من �سرية نبيِّ
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ْوِن اأَلْخَضِر        اِئَرَة الُمَناِسَبَة للُمْسَتِطيِل )1( ِباللَّ ُن الدَّ 2   ُأَلوِّ

: ْوِن اأَلْحَمِر  اِئَرَة الُمناِسَبَة للُمْسَتِطيِل )2( ِباللَّ ُن الدَّ           َوُأَلوِّ

اُس ُه النَّ ُه اهللُ َوُيِحبُّ ُيِحبُّ
1

اُس ُيْبِغُضُه اهللُ َوُيْبِغُضُه النَّ

َجاُع الشُّ

اُب الَكذَّ

اِرُق السَّ

اأَلِميُن

اِدُق الصَّ

الَخاِئُن

2
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ـــــــــــَلمحُ ال�سَّ

َة النَّاس؟الَحَسَناِت الَكثيَرَة َمحبَّ

الوحدة الثالثة

و

ُم ِلَتاَلِميِذِه َقاَل الُمَعلِّ

اَلِميُذ التَّ

ُم الُمَعلِّ

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه. السَّ

َمَنا. َنَعْم َيا ُمَعلِّ

ُة اإلْساَلِم، َتُقوُلوَن ِلَمْن َتْلَقْوَنُه: إنَُّه َتِحيَّ

َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َطِريٍق َتْكِسُبوَن ِبِه:
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ُم َعلى َمْن َل َأْعِرُفُه؟  َهْل ُأَسلِّ

ُم َعلى َمْن َنْعِرُف َوَمْن َل َنْعِرُف. َنَعْم ُنَسلِّ

َم َعَلْيَنا؟  َوِبَماَذا َنُردُّ َعلى َمْن َسلَّ

وحــدة ال�ســـــــالم 3

اَلُم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه. َوَعَلْيُكُم السَّ

َقاَل َأْحَمُد:

ُم: الُمَعلِّ

 َنُقوُل:
ُم: الُمَعلِّ

َقاَل َخاِلد:
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 َأْسَتِمُع ِلُمَعلِِّمي وُأِجيُب:

 :� ُحَصْيٍن  ْبن  ِعْمَراَن  َعْن 
الُم َعَلْيُكْم،  ِبيِّ $ َفَقاَل: السَّ »َأنَّ َرُجالاً َجاَء إَلى النَّ

َعَلْيُكْم  اَلُم  السَّ َفَقاَل:  آَخُر  َوَجاَء  َعْشُرُ،   :$ ِبيُّ  النَّ َفَقاَل 
آَخُر  َجاَء  ُثمَّ  ِعْشُروَن،   :$ ِبيُّ  النَّ َفَقاَل  اهلِل،  َوَرْحَمُة 

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه، َفَقاَل  َفَقاَل: السَّ
.)1( َثــاَلُثــوَن«   :$ ِبيُّ  النَّ

)1( أخرجه أبوداود برقم )5195(، الترمذي برقم )2689( وقال حديث حسن صحيح غريب.

اَلِم ِبَأْجِرَها الُمَتَرتِِّب َعَلْيَها: أ أِصُل ُكلَّ ِصيَغٍة ِمْن ِصَيِغ السَّ  

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه. السَّ

اَلُم َعَلْيُكْم. السَّ

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل. السَّ

 20
َحَسَنةاً

 30
َحَسَنةاً

 10
َحَسَناٍت

1
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اِلَيِة: اَلِم التَّ ُن َأْفَضَل ِصَيغِ السَّ ب ُأَلوِّ  

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل.

ال�سلم عليكم.

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

3

أَضُع َعاَلمَة  2

أ
َأْسَعَدِني َأِخي ِعْنَدَما َدَخَل الَبْيَت َوَقاَل:

وحــدة ال�ســـــــالم

اَلُم َعَلْيُكْم  السَّ
َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه،
َكْيَف َحاُلِك َيا ُأمِّي؟

َكْيف َحاُلِك َيا ُأمِّي؟
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ب
ْلِميُذ ِعْنَدَما َدَخَل الَفْصَل َأْعَجَبِني التِّ

اَلُم َعَلْيُكْم  السَّ
َوَرْحَمُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه، 

َأْيَن َعْبُداهللِ؟

اتََّجَه إَلى َمْقَعِدِه 
َوَجَلَس َعَلْيِه.

ــاَلُم  السَّ َقاَل: 
َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة 
اهلِل َوَبَرَكاُتــُه، 
ُثــمَّ اتََّجــَه إَلى 
َمْقَعِدِه َوَجَلَس 

َعَلْيِه.

ج
ِني َقْوُلُه: اتََّصَل َأِخي ِبَزِميِلِه َفَسرَّ

َأْيَن َعْبُداهللِ؟
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3

اَلُم  َقاَل: َوَعَلْيُكم السَّ
َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه،

َهْل َأْحَضْرَت ِلي َحْلَوى؟

َقاَل: َهْل َأْحَضْرَت ِلي 
َحْلَوى؟

د
َسّرِني ِعْنَدَما َدَخْلُت َعلى َأِخي َوُقْلُت:

اَلُم َعَلْيُكْم  السَّ
َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه.

وحــدة ال�ســـــــالم
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 بـِـرُّ الــَواِلـَدْيـِن

الوحدة الرابعة

َهْل ُتقبِّل رأس والدك؟
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ِة. ِبرُّ الَواِلَدْيِن َطِريق إِلى الَجنَّ

 
ُسوُل $ َأَمَرَنا ِبِه الرَّ

ــــِبيِّ $  َجــــاَء َرُجــــُلُ  إلى النَّ
اِس ِبُحْســِن   َفَقــاَل: َمْن أَحقُّ النَّ
َصَحاَبِتــي َيا َرُســوَل اهلِل؟ َقاَل: 
ــَك«، َقــاَل: ُثمَّ َمــْن؟ َقاَل:  »أُمُّ
ــَك«، َقــاَل: ُثمَّ َمــْن؟ َقاَل:  »أُمُّ
ــَك«، َقــاَل: ُثمَّ َمــْن؟ َقاَل:  »أُمُّ

»َأُبوَك«)2(.

)1( سورة اإلسراء: آية )23(.
)2( أخرجه البخاري: كتاب األدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة؟ برقم )5971(.

ِة. ِريَق ِلَنُفوَز ِبالَجنَّ َنا ُنِريُد َأْن َنْسُلَك َهَذا الطَّ  ُكلُّ

اَلِميُذ التَّ

قال اهللُ تعالى:
چ    

چ )1(.

وحدة برِّ الوالدين 4

َأَمَرَنا ِبِه اهللُ َعزَّ َوَجلَّ
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 ِبرُّ الَواِلَدْيِن َيُكوُن ِبُأُموٍر َكِثيرٍة ِمْنَها:
المعلِّم

َطاَعُة الَواِلَدْيِن.
الْسِتْئَذاُن ِعْنَد

ُخوِل َعَلْيِهَما. الدُّ

اَلُم َعَلْيِهَما السَّ
بقولك:

َتْقِديُمُهَما ِعْنَد 
ُخوِل َأو الُخُروِج. الدُّ

ْوِت  َخْفُض الصَّ
ِعْنَدُهَما.

ُروِر  إْدَخاُل السُّ
َعَلْيِهَما.

أقول:
ْيَك َيا َأِبي َلبَّ

ْيِك َيا أُمِّي. َلبَّ

اَلُم َعَلْيُكْم السَّ
َوَرْحَمُة اهلِل
 َوَبَرَكاُتُه.

ُم الُمَعلِّ

. ا ِبَواِلَديَّ الَحْمُد ِلِ َتَعّلْمُت َكْيَف اأَُكوُن َب�رًّ
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)x( أو ) ِمي َوُأِجيُب  بـــ ) 1   َأْسَتِمُع ِلُمَعلِّ

ْلِميِذ... أ َأْعَجَبِني َقْوُل التِّ

وحدة برِّ الوالدين 4

ا َجِميال َقَضْيُت َيْوماً
ِفي الَمْدَرَسِة َيا َأبي.

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل  السَّ
َقَضْيُت  َأِبي،  َيا  َوَبَرَكاُتُه 
ا َجِميالاً ِفي الَمْدَرِسِة. َيْوماً

ني... ب َسرَّ
 َخْفُض َأِخي َصْوَتُه ِعْنَد ُأمِّي.

 ُصَراُخ َأِخي ِعْنَد ُأمِّي.
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ج  َماَذا َلْو.. ؟  
؟ ُخوَل َعلى َواِلَديَّ  َأَرْدُت الدُّ

ُن 2   َأْقَرُأ َوُأَلوِّ

اأنا اأحبُّ اأبي واأمي.

اأنا اأطيع  اأبي واأمي.
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 حـــقُّ املعـلِّــم

ُسَك ِفي الَفْصِل َمْن ُيَدرِّ

ُم َأَنا َأَتَعلَّ

ِمي َحقَّ ُمَعلِّ

ُم َعَلْيِه ُأَسلِّ

ُث َمَعُه  َأَتَحدَّ
ِبأَدٍب

اَلم َعَلْيُكْم  السَّ
َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه

الوحدة اخلام�سة

أَْسَتِمُع 
ِلَكاَلِمِه

َأْدُعو َلُه

4

2 1

3
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ِمي َأْن: َمِني ُمَعلِّ َعلَّ

ُخوِل َوِعْنَد الُخُروِج ِمَن الَفْصِل. َأْسَتأِذَن َقْبَل الدُّ

َة. َأُحلُّ واِجَباِتي الَمْدَرِسيَّ

ُأَحاِفَظ َعَلى ُكُتِبي وَأَدَواِتي.

َأْسَأَل َوُأِجيَب وَأعَمَل وَأْلَعَب ِبَأَدٍب.

أنشد
ْدَتِنـي َزوَّ َقــْد  ـِمي َأْنَت الَّــــِذي                 ِباْلِعْلـِم  ُمَعـلِّ
ٍ ُمْشــِرقٍ                 َتْسَعى ِلَمــا َيْرَفـُعِني ِفي ُكلِّ ُصْبح
ــــــا ِبُكلِّ َحـــــــقِّ َيجــزِيَك َربُّ الَخــلِق                 َعـنَّ
َعْن ُكلِّ َخيـــٍر ُرْمَتـــُه                 َلـَنــــــــا ِبُكـــلِّ ِرفــقِ
ــــــةٍ وِصــــدقِ * ـــا                  ِبذِمَّ يَتـــه ُمَســـــــاِرعاً أدَّ

* أناشيد إسالمية، د. محمد الدبل ص53.

وحدة حقِّ املعلِّم 5
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     َثالَثةاً ِمْن ُحُقوِق ُمَعلِِّمي.

     َلْم َأْسَتِمْع ِلَشْرِح ُمَعلِِّمي؟
     لْم َأْعَمْل َواِجَباِتي الَمْدَرِسيَّة؟

ِمي َوُأِجيُب َعْن األْسِئَلِة: َأْسَتِمُع ِلُمَعلِّ
1   َأْذُكُر:

2  َماَذا َلْو...

 َسَأْخُرُج ِمَن 
الَفْصِل؛ أَلْشَرَب 

الَماَء.

ْلِميِذ: 3   َأْعَجَبِني َقْوُل التِّ

 لوسمحت َهْل َتْأَذُن ِلي 
ِمي َأْن َأْخُرَج ِلُشْرِب  َيا ُمَعلِّ

الَماِء؟
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وحدة حقِّ املعلِّم 5

جزاك اهلل خيًرا يا معلِّمي.

ُن: 5    ُألوِّ

ِني: 4   َسرَّ

 َعَبُث  َأْصَحاِبي ِبَلوَحاِت 
الَفْصِل.

َعَلى  ــي  ــاِب ــَح َأْص ُمــَحــاَفــَظــُة   
َلْوَحاِت الَفْصِل.
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اِء احَلاَجِة اآَدابحُ َق�سَ

َهاَرِة َظاَفِة َوالطَّ اإلْساَلُم ِديُن النَّ
َمَنا آَداَب َقَضاِء الَحاَجِة َعلَّ

ا ِمْنَها؟  َهْل َتْعِرُف َشْيئاً

َأُقوُل ِعْنَد ُدُخوِل الَخاَلِء »الحّمام«:
ُهمَّ إنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الُخْبِث َوالَخَباِئِث«)1(. »ِبْسِم اهلِل، اللَّ

)1( أخرجه البخاري: برقم )142(، ومسلم: برقم )122(، ولزيادة بسم اهلل انظر: فتح الباري 244/1.

الوحدة ال�ساد�سة

ُم ِعْنَد َقَضاِء الَحاَجِة. َل َأَتَكلَّ
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َبْعَد َقَضاِء الَحاَجِة
ُف َمْخَرَج الَبْوِل َوالَغاِئِط ِبَيِدي الُيْسَرى. ُأَنظِّ

ِباْلَماِء           َأْو          ِبِمْنِديٍل          َأْو           ِبَحَجٍر

6 وحدة اآداب ق�ساء احلاجة

َأُقوُل ِعْنَد الُخُروِج ِمَن الَخاَلِء »ُغْفَراَنَك« )1(.

ْلُت ِبْسِم اهلِل َتَوكَّ
َعَلى اهلِل َوَل َحْوَل
َة إلَّ ِباهلِل. َوَل ُقوَّ

ُهمَّ إنِّي  ِبْسِم اهلِل، اللَّ
َأُعوُذ ِبَك ِمَن الُخْبِث 

َوالَخَباِئِث.

ُغْفَراَنَك.

 َأُقوُل ِعْنَد ُدُخوِل الَخاَلِء:

 َأُقوُل ِعْنَد الُخُروجِ ِمَن الَخاَلِء:

)1( أخرجه أبوداود برقم )30(، والترمذي برقم )7(، وقال: حديث حسن غريب.

ِمي َوُأِجيُب عن اأَلْسِئَلِة:     أْسَتِمُع ِلُمَعلِّ

1  أِصُل الِعَباَراِت ِبَما ُيَناِسُبَها:
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 ُأِحبُّ َبْعَد َقَضاِء الَحاَجِة َأْن:

َف َأْخُرَج ِمن الَخاَلِء َأَتَنظَّ
َف. َقْبَل َأْن َأَتَنظَّ

حُ اأحافظ  اأنا م�سلمحُ

على طهارة ج�سمي وملب�سي،

واأحافظ على نظافة 

دورة المياه بعد ق�ساء الحاجة.

ُن: 3   ُأَلوِّ

( َأمام السلوك الصحيح: 2   َأَضُع َعاَلمة )
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