
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  م٣فقه   األول   (الصيد تعريفه وأحكامه) الوحدة الخامسة  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
تعريف  الطالب ذكريأن 

  الصيد.
  

عن  أن يعبر الطالب
تعريف الصيد بألفاظ 

  .أخرى
  

أحكام  بين الطالبيأن 
  الصيد.
  

ورقة  حل الطالبيأن 
  العمل الخاصة بالدرس.

  
 باألحكام لتزم الطالبيأن 

الشرعية العامة المتعلقة 
  .في حياته بالصيد

  
  

  عرف الصيد. :التهيئة
    :عرضال
  

ي الله فقال له البراء:  ،عز وجل خرج البراء وصديقه أحمد في رحلة للصيد، فكان أحمد يرمي الصيد، وال يُسّمِ
لم ال تسمي على الصيد، فقال أحمد: الذي أعرفه أن التسمية واجبة عند الذبح، أما الصيد فال تجب فبه التسمية، 

واجبة عند الذبح.يجب عليك يا أخي قبل أن تمارس قال البراء: بل التسمية واجبة عند رمي الصيد، كما هي 
  الصيد أن تتعلم أهم أحكامه الشرعية حتى ال تقع في المنهي عنه وأنت ال تعلم.

  قتل الحيوان الحالل غير المقدور على ذبحه؛ بَجرحه في أي موضع من بدنه. :تعريف الصيد

  رـــفكّ  

  سه.............................................................عن تعريف الصيد بألفاظ أخرى تؤدي المفهوم نف يعبِّر
  

  :حكم الصيد
  الصيد جائز، وقد دل على ذلك ما يلي:

  ].٢[المائدة: آية  َوإِذَا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدواقوله تعالى:  - ١

ُكْل َما «إِنَّا نُْرِسُل الِكالََب الُمعَلََّمةَ؟ َقاَل:  ، قَاَل: قُْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه،رضي الله عنه حديث َعِدّيِ ْبِن َحاتِمٍ  - ٢
  ».َوإِْن قَتَْلنَ «قُْلُت: َوإِْن قَتَْلَن؟ قَاَل: » أَْمَسْكَن َعلَْيكَ 

  تعريف الصيد. اذكر
  
  

عن تعريف الصيد بألفاظ  عبر
  .أخرى
  
  

  أحكام الصيد. بين
  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  

  

 ١٨) صفحــــة (١رقم ( حل السؤال.(  

ْيد   الصَّ



  م٣فقه   الثاني   شروط إباحة الصيد وشروط الصائد  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
شروط  أن يعدد الطالب

  إباحة الصيد.
  

َمْن يحل أن يميز الطالب 
صيده، ومن ال يحل مع 

  .بيان السبب
  

ورقة  لطالبحل ايأن 
  .العمل الخاصة بالدرس

  
  

أن يطبق الطالب األحكام 
 الواردة في حياته

  اليومية.
  
  
  
  
  

  عدد شروط إباحة الصيد. :التهيئة
  :عرضال
  

وتفصيلها على النحو  ؛يشترط إلباحة الصيد شروط تتعلق بالصائد، وشروط تتعلق بما يُصاد به (آلة الصيد)
    التالي:

  أوالً: شروط الصائد: 

  ا.أن يكون الصائد مميزاً عاقالً مسلماً أو كتابي  .١

  قصُد الرميِ وإرساِل الجارح على الصيد. .٢

غير قصد فأصابت طيراً لم يحل، أو استرسل الجارح بنفسه  فلو كان يصلح بندقية فانطلقت رصاصة من
  فصاد حيواناً لم يحل.

تعيين الصيد عند االصطياد، سواء أكان واحداً أم مجموعة، فلو أطلق رصاصة في الهواء قصداً من  .٣
 غير تعيين صيد فأصابت طائراً، أو أطلق كلبه أو صقره ليصيد أي شيء؛ لم يحل الحيوان بذلك.

  ند رمي الصيد أو إطالق الجارح.التسمية ع .٤

  فيما يلي َمْن يحل صيده، ومن ال يحل، مع بيان السبب: يميّز   تمرين

  شروط إباحة الصيد. عدد
  
  

َمْن يحل صيده، ومن ال ميز 
  .يحل مع بيان السبب

  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  
  

  

 ) ١٨) صفحــــة (٢حل السؤال رقم.(  

  شروط إباحة الصيد



 

 م٣قه ف   الثالث   شروط ما يصاد به  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
روط أن يوضح الطالب ش

  ما يصاد به.
  

أن يعدد الطالب شروط 
  الحيوان الجارح.

  
أن يذكر الطالب شروط 

  اآللة المحددة.
  

حل الطالب ورقة يأن 
  العمل الخاصة بالدرس.

  
أن يطبق الطالب األحكام 

الواردة في حياته 
  اليومية.

  

  عدد شروط الحيوان الجارح. :التهيئة
  :عرضال

  أن يكون معلّماً. .١

  أن يجرح الصيد. .٢

  أن ال يشاركه جارح آخر ال يحل صيده. .٣

  
  

  أن تجرح البدن وتُْنهر الدم. .١

  أن تجرح البدن بحّدها ال بثقلها. .٢

  وإليك بيان شروط هذين النوعين:

  شروط الحيوان الجارح: -أ

  شروط اآللة المحددة: -ب

  

  وضح شروط ما يصاد به.
  
  

  عدد شروط الحيوان الجارح.
  
  

  اذكر شروط اآللة المحددة.
  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  

 ) ١٨) صفحــــة (٣حل السؤال رقم.(  

  النوع األول: الحيوان الجارح.

  النوع الثاني: اآللة المحددة



 

  م٣فقه   الرابع    الحديثة باآلالتالصيد  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
الصيد  أن يشرح الطالب

  باآلالت الحديثة.
  

بعض  أن يعدد الطالب
  من أحكام الصيد.

  
ورقة  حل الطالبيأن 

  العمل الخاصة بالدرس.
  

أن يطبق الطالب األحكام 
الواردة في حياته 

  اليومية.

  

  
  

  بعض من أحكام الصيد. عدد :التهيئة
  :عرضال

الصيد بالبنادق المتنوعة جائز؛ ألن الرصاص الذي يستعمل فيها تتوفر فيه شروط آلة الصيد المذكورة سابقاً، 
فهو: يخرق الجسم وينفذ فيه أو يجرحه فيخرج الدم، واألدلة على جوازه هي األدلة السابقة في شروط آلة 

  الصيد.

  

بأحد الجوارح، ثم أدركه وفيه حياة مستقرة، وجب عليه تذكيته الذكاة  من صاد حيواناً برميه أو  - ١
 الشرعية.

ال يصح بالحجر أو العصا؛ سواء أطلقت باليد مباشرة، أو عن طريق آلة من اآلالت، ولكن من رمى  - ٢
 الشرعية، وحل أكله بذلك. الذكاةصيداً بحجر أو عصا، ثم أدركه وفيه حياة مستقرة، ذّكاه 

يدرك أن مات في هذه الفخاخ؛ إال  لإلمساك بالصيد، ولكن ال يحل أكله لو  باك أو الِفخاخيجوز وضع الش - ٣
 وفيه حياة مستقرة، ويذكي الذكاة الشرعية.

  يحرم قتل الصيد باألظافر؛ أو باليد مباشرة؛ كما قد يفعله بعض الناس بالطيور الصغيرة. - ٤

  

  الصيد باآلالت الحديثة. اشرح
  
  

  يد.بعض من أحكام الص عدد
  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  
  
  
  

  

 ) ١٨) صفحــــة (٤حل السؤال رقم.(  

  من أحكام الصيد



 

  م٣فقه   الخامس   التعامل مع الحيوان  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + جيةحوارية + استجوابية + استنتاإلقائية  

–                          

   
ما  وضح الطالبيأن 

يجوز قتله من 
  الحيوانات.

  
ما  شرح الطالبيأن 

  يحرم قتله من الحيوان.
  

ما يجوز  ذكر الطالبيأن 
  اقتناؤه من الحيوان.

  
ورقة  حل الطالبيأن 

  العمل الخاصة بالدرس.
  

 ستشعر الطالبي أن
عظمة تشريع الدين 

  اإلسالمي.

  

  ما يجوز قتله من الحيوانات. وضح :التهيئة
  ما يجوز قتله من الحيوان وما ال يجوز قتله :عرضال

  أوالً: ما يجوز قتله:
  أمثلته  وصف الحيوان الذي يجوز قتله  
١  

  
  كل حيوان مؤذ من الحشرات وغيرها.

                                     .   ...........- ٢الوزغ.       -١
    ٤...........     - ٣- ...........  

  كل حيوان يخاف ضرره.  ٢
                                            .............-٢الذئب.     - ١
٤   ............ -٣- .............  

  .إال بالقتل كل حيوان هائج ال يمكن دفعه  ٣

  .الجمل إذا هاج وآذى - ١

٢-                                                                     ............
٤    ............. -٣-...............  

  ثانياً: ما يحرم قتله من الحيوان:
 .: ................................أخرىأمثلة  -     ير للهو واللعب.الحيوانات التي يُباح أكلها إذا قُتلت لغير قصد األكل، كقتل العصاف -١

 ....أمثلة أخرى: ................................ -                           الحيوانات التي ال أذى فيها وال ضرر منها؛ كالقطط ونحوها.  -٢

  ......................أمثلة أخرى: ................. -                               كالنمل والهدهد. الحيوانات التي نهى الشرع عن قتلها، -٣

  ما يجوز اقتناؤه من الحيوان وما ال يجوز اقتناؤه:

ما يجوز قتله من  ضحو
  الحيوانات.

  
ما يحرم قتله من  اشرح

  الحيوان.
  
  

ما يجوز اقتناؤه من  اذكر
  الحيوان.

  
ورقة العمل الخاصة  حل

  بالدرس.

  
 ما ال يجوز اقتناؤه من الحيوان. بين  



 

  م٣فقه   السادس   اللباس والزينة وسنن الفطرة( الوحدة السادسة(  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
أحكام  أن يبين الطالب

  .اللباس والزينة
  

أن يوضح الطالب األصل 
  في اللباس والزينة.

  
حل الطالب ورقة يأن 

  العمل الخاصة بالدرس.
  

أن يشكر الطالب الله 
نعمه  على تعالى

  العظيمة.
  

  

  د بقوله تعالى (نفصل اآليات)؟ما المقصو :التهيئة
  :عرضال

  
  أراد صالح أن يشتري ثوباً جديداً للعيد، فسأل والده: هل يجوز لي أن ألبس ما شئُت من الثياب؟

َم ِزينَةَ اللَِّه الَّ  :ألن الله يقول ؛فقال والده: األصل يا ولدي أن جميع األلبسة التي يصنعها الناس يجوز لنا لبسها تِي قُْل َمْن َحرَّ
ْنيَا َخاِلَصةً يَْوَم ا ْزِق قُْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاِة الدُّ ّيِبَاِت ِمْن الّرِ ُل اآلَياِت ِلقَْوٍم يَْعلَُمونَ أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالطَّ  ْلِقيَاَمِة َكذَِلَك ُنفَّصِ

 ].٣٢آية  :األعراف[

  اإلسالم؟فقال صالح: وهل هناك شيء من األلبسة نهانا عنه 

  فقال الوالد: نعم يا صالح فقد نهى اإلسالم عن بعض األلبسة، وقد ورد في الكتاب والسنة أدلة ذلك.

  كما أن اإلسالم قد جعل لأللبسة آداباً خاصة بها، وأحكاماً ينبغي للمسلم مراعاتها والعناية بها.

  بد لنا من اآلخذ بهذه اآلداب؟ فقال صالح: وهل ال

  وعن مدى التزامه بدينه وقيمه. ،يا صالح ألن اللباس يُعّبِر عن شخصية صاحبه فقال الوالد: أجل

  بعد قراءتنا للحوار السابق يمكن أن نقول: -

  األصل في اللباس والزينة هو:
.........................................................  

  ألن: ؛وينبغي علينا أن نلتزم بآداب اللباس والزينة
.............................................................  

  .أحكام اللباس والزينة بين
  
  

وضح األصل في اللباس 
  والزينة.

  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  

  

 ) ٣٧) صفحــــة (١حل السؤال رقم.(  

  ينةأحكام اللباس والز



 

  م٣فقه   السابع   لذي يجب سترهتعريف العورة، وَحدُّها ا  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
ذكر الطالب تعريف يأن 

  العورة.
  

رة عو وضح الطالبيأن 
  الرجل.

  
عرف الطالب عورة يأن 

  المرأة.
  

حل الطالب ورقة يأن 
  العمل الخاصة بالدرس.

  
نحو  طالبتجه اليأن 

التحلي بخلق القرآن 
  الكريم.

  

  عرف العورة. :التهيئة
  :عرضال

  هي ما يجب ستره من جسم الرجل أو المرأة.  تعريف العورة:

جل تختلف عن عورة المرأة وبيان ذل -   ك في الجدول اآلتي:وعورة الرَّ

جل   عورة الرجل من السرة إلى الركبة.: عورة الرَّ

رأى رجالً كاشفاً عن فخذه فقال  صلى الله عليه وسلمأن الرسول  رضي الله عنهوالدليل على ذلك حديث علي 
  ».َغّطِ فخذَك فِإنها من العورة«له : 

وال يعني ذلك أن يتساهل المسلم في كشف بدنه أمام فال تدخل السرة أو الركبة في العورة بل العورة  ما بينهما، 
  الناس بغير حاجة.

 :مرأةعورة ال
  عورة المرأة أمام الرجال األجانب. - ١

  المرأة كلها عورة بالنسبة للرجال األجانب.

  عورة المرأة أمام المحارم والنساء. - ٢

رأس ، والرقبة، وعورتها بالنسبة لهم: جميع جسمها  ما عدا ما يظهر منها غالباً كالوجه، وال
  والكفين، والقدمين.

  تعريف العورة. اذكر
  
  

  عورة الرجل. وضح
  
  

  عورة المرأة. عرف
  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  

  

 ) ٣٧) صفحــــة (٢حل السؤال رقم.(  



 

  م٣فقه   الثامن   حجاب المرأة المسلمة  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور+  الكتاب    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
أن يبين الطالب حكمة 

  تشريع الحجاب.
  

أن يذكر الطالب شروط 
  الحجاب للمرأة المسلمة.

  
الطالب حكم أن يشرح 

ص قإعفاء اللحية و
  .الشارب

حل الطالب ورقة يأن 
  العمل الخاصة بالدرس.

  
نحو  طالبتجه اليأن 

التحلي بخلق القرآن 
  .الكريم

  

  ما الحكمة من تشريع الحجاب؟ :التهيئة
ن شرع الله الحجاب للمرأة المسلمة حفظاً لها وصيانةً لعرضها، وإبقاء لحيائها،وفيه تمييز لها ع :عرضال

  غيرها من النساء الكافرات، فهي بحجابها كالدرة المصونة المحفوظة من كل ما يفسدها.
  ، منها:كثيرةواألدلة على وجوبه 

 ].٣١[النور: آية  َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ قوله تعالى :   - ١
ا أَْنَزَل اللهقَالَْت: يَْرَحُم الله نِساء اْلُمهَ  -رضي الله عنها  -وعن عائشة  - ٢ َوْليَْضِربِْن  اِجَراِت األَُوَل، لَمَّ

  َشقّْقَن ُمُروَطُهّن َفاْختََمْرَن بِها. بُِخُمِرهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ 
  :اآلتي ويجب على المرأة أن تراعي في حجابها

  أن يكون ساتراً لجميع بدنها. .١
نة بألوان جذابة، أو لُبس العباءة أال يكون الحجاب زينة في نفسه فال يجوز لبس العباءة الملو .٢

  .....................، أو .........................
   .........أن يكون الحجاب صفيقاً متيناً، فال يجوز لبس .٣
  أن يكون واسعاً فضفاضاً؛ فال يجوز لبس ............. الذي يبين حجم أعضاء الجسم. .٤
  نساء الكافرات.أال يكون مشابهاً للباس الرجال أو لباس ال .٥
للتوسع ومزيد من المعلومات النافعة حول الحجاب ننصحك بقراءة ((رسالة . أال تكون الثياب معطرة .٦

  الحجاب)) للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
صلى الله من الزينة المشروعة: إعفاء اللحية وقصُّ الشوارب، فقد أمر النبي  :ص الشاربقإعفاء اللحية و

َوفُِّروا اللَِّحى، «قال: قال رسول الله:  رضي الله عنهبذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عمر  عليه وسلم
  ».َوأَْحفُوا الشََّواِربَ 

  بين حكمة تشريع الحجاب.
  
  

اذكر شروط الحجاب للمرأة 
  المسلمة.

  
إعفاء اللحية اشرح حكم 

  .ص الشاربقو

  
ورقة العمل الخاصة  حل

  بالدرس.

  

 ٣٧) صفحــــة (٣السؤال رقم ( حل.(  



 

  م٣فقه   التاسع   الطهارة الواجبة  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور. الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
أن يوضح الطالب 
  الطهارة الواجبة.

  
  .الغُسل أن يعرف الطالب

  
موجبات أن يعدد الطالب 
  .الغُسل
  

األغسال  أن يذكر الطالب
  .المستحبة

  
حل الطالب ورقة يأن 

  العمل الخاصة بالدرس.
  

نحو  طالبتجه اليأن 
التحلي بخلق القرآن 

  الكريم.

  

  .سلالغُ عرف  :التهيئة
  :عرضال

  من الزينة المطلوبة شرعاً نظافة البدن، وقد أوجب اإلسالم الطهارة في بعض األحوال، ومن ذلك:
 .الوضوء من الحديث األصغر للصالة ومس المصحف والطواف  - ١
  :أحكامهالغُسل من الحدث األكبر للصالة ونحوها، وإليك بيان بعض  - ٢

  تعريف الغُسل:
  المباح. َغسل جميع البدن بالماء الطهور

  :موجبات الغُسل
  يجب الغسل إذا ُوِجد أحد األسباب اآلتية:

  خروج المنّيِ الدَّافق. .١
  الجماع. .٢
  .ةأانقطاع دم الحيض أو النفاس عن المر .٣
  الموت، فيجب على المسلمين غسل الميت المسلم إال الشهيد. .٤

  األغسال المستحبة:
  كدها.تسال لصالة الجمعة، وهو آغاال .١
  رام بالحج أو العمرة.االغتسال عند اإلح .٢
  . االغتسال بعد تغسيل الميت.٣ .٣

  وضح الطهارة الواجبة.
  

  .الغُسلعرف 
  

  .موجبات الغُسلعدد 
  

  .األغسال المستحبة اذكر

  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  

  

 ) ٣٧) صفحــــة (٤حل السؤال رقم.(  



 

  م٣فقه   العاشر   صفة الغُسل  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
صفة أن يوضح الطالب 

  .الغُسل
  

كراهة أن يبين الطالب 
  .الماء اإلسراف في
  

ما يحرم أن يذكر الطالب 
  .على المحِدِث حدثاً أكبر

  
حل الطالب ورقة يأن 

  العمل الخاصة بالدرس.
  

نحو  طالبتجه اليأن 
التحلي بخلق القرآن 

  الكريم.
  

  

  ما هو الغسل الكامل؟ :التهيئة
  :عرضال

  لـــــصفة الغُس
  للغُسل صفتان صحيحتان، ولكن إحداهما أفضل من األخرى وهما:

  وهو  الغسل الموافق للسنة، وهو أفضل الصفتين، وكيفيته على الترتيب اآلتي: الغسل الكامل: -١
ي.١   . يسّمِ
  . ثم يغسل كفيه ثالثاً.٢
  . ثم يغسل فرجه بيده اليسرى، ثم يغسل يده.٣
  . ثم يتوضأ وضوءاً كامالً.٤
  ة.الماء على رأسه ثالث مرات، يخلل أصول شعر الرأس في كل مر يحث. ثم ٥
  .. ثم يعم جميع بدنه بالغسل، مبتدئاً بالجانب األيمن ثم األيسر٦
  وكيفيته أن يعم جميع بدنه بالماء، مع المضمضة واالستنشاق. الغُسل المجزئ: - ٢

  ة اإلسراف في الماءــــكراه
لى الله عليه ص نبغي على المغتِسِل أالّ يسرف في صّبِ الماء، فالمشروع التقليل مع اِإلسباغ، فقد كان النبيي

  يتوضأ باْلُمّدِ ويغتسل بالصاع، فينبغي االقتداء به في تقليل الماء وعدم اإلسراف. وسلم
  :ما يحرم على المحِدِث حدثاً أكبر

  مس المصحف.. ٣         الطواف بالبيت.. ٢         الصالة.. ١

  الجلوس في المسجد دون وضوء. . ٥         ة القرآن.ء. قرا٤

  .سلصفة الغُ وضح 
  

  .كراهة اإلسراف في الماءبين 
  
  

ما يحرم على المحِدِث اذكر 
  .حدثاً أكبر

  
ورقة العمل الخاصة  حل

  بالدرس.

  

 ) ٣٧) صفحــــة (٥حل السؤال رقم.(  



 

  م٣فقه   الحادي عشر   ما يستحب من اللباس والزينة  

 الورقية + السبورة + البروجكتور + اللوحات الكتاب    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
كيفية عدد الطالب يأن 

  التزين ألداء الصالة.
  

أن يوضح الطالب التجمل 
  لحضور المجالس.

  
ب سنن بين الطاليأن 

  الفطرة.
  

حل الطالب ورقة يأن 
  العمل الخاصة بالدرس.

  
تجه الطالب نحو يأن 

التحلي بخلق القرآن 
  الكريم.

  

  ما المقصود بقوله تعالى (خذوا زينتكم)؟ :التهيئة
  :عرضال
  . التزين ألداء الصالة:١

  ].٣١ آية :األعراف[ بَنِي َءاَدَم ُخذُواْ ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكِلّ ِمْسِجدٍ  يَا قال الله تعالى:

المؤمن في صالته يقف بين يدي ربه ويقبل بوجهه عليه، فالبد أن يستعد لمثل هذا الموقف العظيم فما األشياء 
  ..............................................................       التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها استعداداً للصالة؟

  لمجالس:. التجمل لحضور ا٢
كمجالس الذكر وحلق العلم، ومجامع الناس وأفراحهم كيوم العيد ويكون التجمل باللباس الحسن ونظافة البدن، 

  وطيب الرائحة.

إِنَّ اللهَ َجِميٌل «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله رضي الله عنه وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود 
  ».يُِحبُّ اْلَجَمالَ 

  ة بسنن الفطرة:. العناي٣
تان، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وتقليم األظافر، وقص الشارب، فهذه الخمس من الزينة التي وردت خومنها: ال

الِفْطَرةُ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهفي خصال الفطرة، ففي حديث أبي هريرة 
  .»ِط، َوقَصُّ الشَّاِربِ بيُم األَْظفَاِر، َونَتُْف اإلَخْمٌس: الِختَاُن، َواِالْستِْحَداُد، َوتَْقلِ 

  سنن الفطرة

  نتف اإلبط - تقليم األظافر - قص الشارب -  االستحداد وهو حلق شعر العانة -الختان

لكيفية التزين ألداء  عدد
  .للصالة
  

وضح التجمل لحضور 
  المجالس.

  
  سنن الفطرة. بين

  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  

  

 ) ٣٨) صفحــــة (٦حل السؤال رقم.(  



 

  م٣فقه   الثاني عشر   ما يحرم من اللباس والزينة  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
لحرمة  وضح الطالبيأن 

لبس الذكور للحرير 
  والذهب.

  
صور  أن يشرح الطالب

اللباس الذي يصف 
  العورة أو يكشفها.

  
ورقة  حل الطالبيأن 

  العمل الخاصة بالدرس.
  

الله  طالبشكر اليأن 
 نعمهعلى  تعالى

  العظيمة.

  

  مقصود بكلمة (خيالء)؟ما ال :التهيئة
  :عرضال
عن َعِليَّ ْبَن أَبِي َطاِلٍب رضي الله عنه، قال: إِنَّ رسول اللَِّه صلى الله عليه  . لبس الذكور للحرير والذهب:١

تِي إِنَّ َهذَْينِ «وسلم: أََخذَ َحِريًرا فََجَعلَهُ فِي يَِمينِِه، َوأََخذَ ذََهبًا فََجعَلَهُ فِي ِشَماِلِه ثُمَّ َقاَل:    ».َحَراٌم َعلَى ذُُكوِر أُمَّ

وعن ابن ْبِن َعبَّاٍس رضي الله عنهما، أَنَّ َرُسوَل اللِه صلى الله عليه وسلم َرأَى َخاتًَما ِمْن ذََهٍب فِي يَِد َرُجٍل، 
  ».هِ يَْعِمُد أََحُدُكْم ِإلَى َجْمَرٍة ِمْن َناٍر فَيَْجَعلَُها فِي يَدِ «فَنََزَعهُ فََطَرَحهُ، َوَقاَل: 

  ويستثنى للرجال من الذهب والحرير ما كان للضرورة ومن أمثلة ذلك:

 استعمال الذهب في تركيبات األسنان إذا لم ينفع سواها، وأما إذا قام غيرها مقامها فال يجوز.  -أ

  لبس الحرير لمن يشكو حساسية الجلد، لما في الحرير من الليونة.  -ب

  . اللباس الذي يصف العورة أو يكشفها:٢
م من اللباس ما يصف العورة لرقته، كمن يلبس ثوباً شفافاً يبدو منه لون البشرة، ويتأكد التحريم في حق حري

  النساء عند الرجال.
ِصْنفَاِن ِمْن أَْهِل النَّاِر لَْم أََرُهَما، قَْوٌم َمعَُهْم ِسيَاٌط « عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم:

ِت اْلَماِئلَِة، َال ْلبَقَِر يَْضِربُوَن بَِها النَّاَس، َونَِساٌء َكاِسَياٌت َعاِريَاٌت ُمِميَالٌت َمائَِالٌت، ُرُءوُسُهنَّ َكأَْسنَِمِة اْلبُخْ َكأَْذنَاِب ا
  ».يَْدُخْلَن اْلَجنَّةَ، َوَال يَِجْدَن ِريَحَها، َوإِنَّ ِريَحَها لَيُوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َكذَا َوَكذَا

  

لحرمة لبس الذكور  وضح
  للحرير والذهب.

  
  

صور اللباس الذي  شرحا
  يصف العورة أو يكشفها.

  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  

  
 ) ٣٨) صفحــــة (٧حل السؤال رقم.(  



 

  م٣فقه   الثالث عشر   آداب اللباس والزينة  

 الورقية + السبورة + البروجكتور+ اللوحات  الكتاب    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
آداب  أن يوضح الطالب

  .اللباس والزينة

  

ورقة  حل الطالبيأن 
  العمل الخاصة بالدرس.

  
  

باآلداب  أن يتحلى الطالب
اإلسالمية السابقة في 

  .حياته
    

  

  )؟بُْرَداهُ ما المقصود بـــ ( :التهيئة
  :عرضال

  أكمل الجدول التالي بكتابة اآلداب المناسبة:

  لـــــــــالدلي  األدب

  ترك اإلسراف في الملبس
 ََك قََواماَ ذَلِ  َواُلَِّذيَن ِإذَآ أَنفَقُواْ لَْم يُْسِرفُواْ وَلْم يَْقتُُراْ َوَكاَن بَْين ]آية : الفرقان

٦٧[.  

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

  الله صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول رضي الله عنهعن أبي هريرة 
تُهُ َوبُْرَداهُ « ، إِْذ ُخِسَف بِِه اْألَْرُض، فَُهَو )١( بَْينََما َرُجٌل يَْمِشي قَْد أَْعَجَبتْهُ ُجمَّ

  .»تََجْلَجُل فِي اْألَْرِض َحتَّى تَقُوَم السَّاَعةُ يَ 
صلى الله عليه قال: قال رسول الله  رضي الله عنهعن عبد الله بن مسعود 

  :وسلم
  .»إِنَّ اللهَ َجِميٌل يُِحبُّ اْلَجَمالَ «

  
  التيامن في اللباس

ُن، فِي يُْعجِ « صلى الله عليه وسلم َعْن َعائَِشةَ، َقالَْت: َكاَن النَّبِيُّ  بُهُ التَّيَمُّ
ِلِه، َوُطُهوِرِه، َوفِي َشأْنِِه ُكلِّهِ    .»تَنَعُِّلِه، َوتََرجُّ

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

قَاَل:  صلى الله عليه وسلم ، َعِن النَّبِّيِ بَن جندب رضي الله عنه َعْن َسُمَرةَ 
    .»َض، فَِإنََّها أَْطَهُر َوأَْطيَبُ اْلبَُسوا ِمْن ِثيَابُِكُم اْلبَيَا«

  .آداب اللباس والزينة وضح
  
  
  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  
  
  
  
  

  

 .اذكر الدليل على تحريم صبغ الشعر بالسواد  



 

  م٣فقه   الرابع عشر   من مسائل الزينة  

 قية + السبورة + البروجكتور+ اللوحات الور الكتاب    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
أن يبين الطالب شروط 
التزين بأدوات التجميل 

  الحديثة.
  

أن يوضح الطالب ما 
يباح وما ال يباح في 

  .صبغ الشعر
  

أن يعدد الطالب أمثلة 
  للجلود وأحكامها.

  
حل الطالب ورقة يأن 

  العمل الخاصة بالدرس.
  

أن يتحلى الطالب باآلداب 
اإلسالمية السابقة في 

  حياته

  

  )؟َكالثََّغاَمةِ ما المقصود بـــ ( :التهيئة
  :عرضال
  . التزين بأدوات التجميل الحديثة:١

  حديثة بشرطين:يباح للمرأة التزين بأدوات التجميل ال
  الشرط األول: أال يكون في المستحضر ضرر.

  الشرط الثاني: أال يكون في استعمالها تَشبّهٌ ُمَحّرم.
 . صبغ الشعر:٢

يباح صبغ الشعر وخضابه بغير السواد الخالص، فيباح بالحناء، والَكتَم  وغيرهما من األصباغ وأما خضابه 
ْبِن َعْبِد اللِه، قَاَل: أُتَِي بِأَبِي قَُحافَةَ يَْوَم فَتْحِ َمكَّةَ َوَرأُْسهُ َوِلْحيَتُهُ بالسواد الخالص فال يجوز، لحديث َجابِِر 

  .»َغيُِّروا َهذَا بَِشْيٍء، َواْجتَنِبُوا السََّوادَ : «صلى الله عليه وسلم بَيَاًضا، فَقَاَل َرُسوُل اللهِ   َكالثََّغاَمةِ 
 . االنتفاع بالجلود:٣

  حكمه  مثاله  النوع

شرعية من  جلد الحيوان المذكي ذكاة
  مأكول اللحم.

  ينتفع به وإن لم يُدبغ  كالغنم أو اِإلبل التي ذكيت ذكاة شرعية.

  إال بعد دبغه ال يجوز االنتفاع به  كشاة أو بقرة ماتت دون تذكية  المأكول جلد الميتة من الحيوان

  لو دبغتال يجوز استعمالها، حتى و  __________  جلد الكلب والخنزير

  كالنمر، واألسد.  جلود السباع.
  

شروط التزين بأدوات  بين
  .التجميل الحديثة

  
ما يباح وما ال يباح في  وضح

  صبغ الشعر.
  
  

  أمثلة للجلود وأحكامها. عدد
  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  

 .اذكر الدليل على تحريم إسبال الثياب  



 

  م٣فقه   لخامس عشرا   األَْيَمانُ ( الوحدة السابعة(  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
ب اليمين أن يعرف الطال

  لغويًا وشرًعا.
  

أمثلة أن يذكر الطالب 
على اليمين بأسماء الله 

  وصفاته. تعالى
  

حل الطالب ورقة يأن 
  العمل الخاصة بالدرس.

  
أن يلتزم الطالب بأحكام 

  التشريع اإلسالمي.
  

  

  ما المقصود باليمين شرًعا؟ :التهيئة
  :عرضال

يت سلطان أن تخاصما، واشتد النزاع بينهما، فخرج موسى وسلطان صديقان، حدث في أحد لقاءاتهما في ب
  موسى من بيت صديقه غاضباً، وقال: والله ال أدخل بيتك بعد اليوم.

  وبعد زمن تصالح الصديقان، ودعا سلطان صديقه موسى إلى العشاء في بيته بمناسبة عقيقة ولده.

  ن التي قطعها على نفسه؟فتذكر موسى يمينه، واحتار هل يلبي دعوة صديقه، أم ال؛ بسبب اليمي

  ما الحل الشرعي السليم في مثل هذه الحالة؟
  :تعريف اليمين

الحلف، سمي يميناً ألن العرب كانوا إذا حلف بعضهم لبعض أخذ كل واحد بيمين  اليمين في اللغة: 
  صاحبه.

توكيد شيء بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته؛ عقب حرف من  واليمين شرعاً: 
  روف القََسم الثالثة.ح

  وحروف القسم هي: الواو، والتاء، والباء.
  فّكر

  اذكر أمثلة على اليمين بأسماء الله تعالى: -أ
  ................................. -٣         ................................ -٢    والله. -١

  اذكر أمثلة على اليمين بصفة من صفات الله تعالى: -ب
  ............................ - ٣              .......................... - ٢     رحمة الله.و -١

  عرف اليمين لغويًا وشرًعا.
  
  

أمثلة على اليمين بأسماء اذكر 
  وصفاته. الله تعالى

  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  

  

 ) ٥٤) صفحــــة (١حل السؤال رقم.(  



 

  م٣فقه   السادس عشر   أنواع اليمين  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
األيمان  أن يذكر الطالب

  الجائزة وأحكامها.
  

أن يعدد الطالب األيمان 
  المحرمة وأحكامها.

  
حل الطالب ورقة يأن 

  العمل الخاصة بالدرس.
  

أن يلتزم الطالب بأحكام 
  التشريع اإلسالمي.

  

  

  ؟لغويًاما المقصود باليمين  :التهيئة

   :عرضال
  األيمان من حيث حكمها وما يترتب عليها نوعان:

 األيمان الجائزة النوع األول:
  مان:ـــــــــوهي قس 

  حكمه  توضيحه  الِقْسمُ 

اليمين  -١
  المنعقدة

الحلف بِاْسٍم من أسماء الله 
تعالى أو صفة من صفاته 
قاصداً أمراً مستقبالً، مثل 
والله ال أفعل كذا، والذي 

نفسي بيده ألفعلن كذا، أقسم 
  بالله أن تتعشى عندي الليلة.

ا جائزة وإذا َحنَِث فيه
وجبت عليه الكفارة؛ 

  لقوله تعالى:
َولَِكن يَُؤاِخذُُكم بَِما (

 )َعقَّدتُُّم اُْألَْيَمانَ 
  ].٨٩[المائدة: آية 

اليمين  -٢
  ْغولالَّ 

ما يجري على اللسان من  - أ
غير قصد اليمين، مثل: إِي 
والله، ويلي وبلى والله، وال 

  والله.
يحلف يظن األمر على  -ب

ف وجه، ثم يتبين على خال
  ذلك.

ال يترتب عليها 
شيء؛ لقوله تعالى: 

ال يَُؤاِخذُُكْم اللَّهُ  (
 )بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكمْ 

  ].٨٩[المائدة: آية 

  محرمـــةاأليمان ال :ثانيالنوع ال

األيمان الجائزة اذكر 
  .وأحكامها

  
األيمان المحرمة  عدد

  وأحكامها.
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  

  

 ) ٥٤) صفحــــة (٢حل السؤال رقم.(  



 

  م٣فقه   السابع عشر   الِحْنُث في اليمين  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
تعريف  أن يوضح الطالب
  الحنث.

  
للحنث  يمثل الطالبأن 

  في اليمين.
  

حكم  أن يعدد الطالب
  الحنث في اليمين.

  
ورقة  أن يحل الطالب

  العمل الخاصة بالدرس.
  

 أن يستشعر الطالب
عظمة تشريع الدين 

  اإلسالمي.
  

  

  ما هو الحنث؟ :التهيئة
  :عرضال
  

  مخالفة اليمين، وذلك بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله.
  تمرين

  مثل للحنث في اليمين:
  المثال األول: فعل ما حلف على تركه:

  قال شخص: والله ال أركب السيارة، ثم ركبها. - ١
٢ - .........................................................  

  ك ما حلف على فعله:المثال الثاني: تر
  قال شخص: والله ألذهبن معك إلى السوق، ثم لم يذهب معه. - ١
٢ - .........................................................  

  يختلف حكم الحنث في اليمين باختالف اليمين التي حلفها، وفيما يلي بيان ذلك: :حكم الِحْنِث في اليمين
  مثاله  الحالة  حكم الحنث  

  والله ال أصلي في المسجد.  إذا حلف على ترك واجب، أو فعل محرم.  ِحْنٌث واجب  ١

  ..............................  .إذا حلف على ترك مستحب أو فعل مكروه  ِحْنٌث مستحب  ٢

    .............................  إذا حلف على فعل واجب أو ترك محرم.  ِحْنٌث محرم  ٣

  تعريف الحنث. وضح
  
  

  للحنث في اليمين. مثل
  
  

  حكم الحنث في اليمين. عدد
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  
 ) ٥٤) صفحــــة (٣حل السؤال رقم.(  

 الحنث هو



 

  م٣فقه   الثامن عشر   كفارة اليمين  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
كفارة  أن يوضح الطالب

  .اليمين
  

 أن يستخرج الطالب
الشروط التي يلزم 
توفرها حتى تجب 

  .الكفارة
  

أن يحل الطالب ورقة 
  العمل الخاصة بالدرس.

  
ن يستشعر الطالب أ

عظمة تشريع الدين 
  اإلسالمي.

  ما هو الحنث؟ :التهيئة
  :عرضال

  من حلف يميناً منعقدة وهو بالغ عاقل، ثم ِحنَث فيها وهو مختار ذاكر ليمينه وجبت عليه الكفارة.

  فّكر
  تضمنت هذه الفقرة الشروط التي يلزم توفرها حتى تجب الكفارة، استخرجها مع ذكر ضدها.

  
  ضده  طالشر  

    أن  تكون اليمين منعقدة.  ١

    ......... . أن يكون الحالف  ٢

    ......... . أن يكون الحالف  ٣

    أن يحنَث في يمينه.  ٤

    ......... . أن يكون الحالف  ٥

      ......... . أن يكون الحالف  ٦

  .كفارة اليمين وضح
  
  

الشروط التي يلزم  استخرج
  .توفرها حتى تجب الكفارة

  
  

ورقة العمل الخاصة حل 
  بالدرس.

  
  

  

 ) ٥٤) صفحــــة (٤حل السؤال رقم.(  



 

  م٣فقه   التاسع عشر   أهم أحكام اليمين  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
أهم أن يوضح الطالب 
  .أحكام اليمين

  
حكم أن يبين الطالب 

الكفارة فيما يلي مع بيان 
  .السبب
  

أن يحل الطالب ورقة 
  العمل الخاصة بالدرس.

  
أن يطبق الطالب األحكام 

  السابقة في حياته.
  

    ؟لغويًاما المقصود باليمين  :التهيئة
  :عرضال

من كرر اليمين على فعٍل واحد ثم حنِث فيه؛ فال يجب عليه إال كفارة واحدة، كما لو قال: والله ال أذهب   - ١
 معك، ومن الغد قال: والله ال أذهب معك، ثم ذهب معه؛ فليس عليه إال كفارة واحدة.

ثم، فيستحب للمحلوف عليه إبرار قَسم أخيه؛ من حلف على شخص أن يفعل شيئاً؛ ولم يكن في ذلك إ - ٢
 كمن حلف عليه صاحبه أن يقبل أعطينه، فيستحب إبرار قسمه.

من حلف على شخص أن يفعل شيئاً ولم يفعل، وجب على الحالف أن يكفر عن يمينه؛ كمن حلف على  - ٣
  صاحبه أن يقبل أعطيته، فلم يقبلها، لزم الحالف كفارة يمين.

 تمرين  
  ارة فيما يلي مع بيان السبب:ن حكم الكفبيّ 

  السبب  حكم الكفارة  الحالة

  رجل حلف أن ال يشرب عصيراً، فأشربه
  صديقاه بالقوة.

    

  شخص حلف أنه لم يأخذ أدوات زميله
  باألمس وهو كاذب.

    

  رجل حلف أن يزور قريبه اليوم، ولم
  يزره.

    

  رجل حلف أن ال يدخل بيت صديقه 
  فدخله ناسياً يمينه.

    

  

  .أهم أحكام اليمينح وض
  
  

حكم الكفارة فيما يلي مع بين 
  .بيان السبب

  
  

حل ورقة العمل الخاصة 
  بالدرس.

  

  

  ؟رجل حلف أن ال يشرب عصيراً، فأشربهما حكم كفارة  



 

  م٣فقه   العشرون   االستثناُء في اليمين  

 رقية + السبورة + البروجكتور+ اللوحات الو الكتاب    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
المراُد أن يشرح الطالب 

  .باالْستِثَْناِء في الَيمينِ 
  

المراد  وضح الطالبأن ي
  بحفظ اليمين.

  
ورقة  طالبأن يحل ال

  العمل الخاصة بالدرس.
  

 أن يستشعر الطالب
عظمة تشريع الدين 

  اإلسالمي.

  

  ؟شرًعاما المقصود باليمين  :التهيئة
  :عرضال

 المراُد باالْسِتثْنَاِء في الَيميِن:
  تعليُق اليَميِن بمشيئِة الله تعالى.

  مثال ذلك:
o .والله ال أشتري هذا البيت إال أن يشاء الله  
o لله ال أسافر َغداً إالَّ أن يشاء الله.أَقِسُم با  

  واالْستِثَْناُء في اليَميِن ُسنَّةٌ، والدليل على ذلك: قوله تعالى:
) ًّبِي ألَْقَرَب ِمْن ) إِالَّ أَْن يََشاَء اللَّهُ َواْذُكْر َربََّك إِذَا نَِسيَت َوقُْل َعَسى أَْن يَْهِديَِني رَ ٢٣َوال تَقُوَلنَّ ِلَشْيٍء إِّنِي فَاِعٌل ذَِلَك َغدا

  .]٢٤ -٢٣الكهف األنباء [ َهذَا َرَشداً 
ا ذََكَر قصةً لسليمان عليه السالم:  صلى الله عليه وسلموقوُل النبّيِ    لَمَّ

  ((لَْو َقاَل: إن َشاَء الله لَْم يَْحَنْث، وَكاَن َدَركاً لَِحاَجتِِه)). 
اليميِن له، فيكون ُمَخيَّراً في االلتزام باليمين أو تركها، وإذا َفعََل ما َحلََف  ومن استثنّى في يمينِه فِإنه يستفيُد: َعَدَم لزومِ 

  على ترِكِه، أو تََرَك ما َحلََف على فِِعلِه لَْم يُْعتَبَْر َحاِنثاً، ولَْم تَْلَزْمهُ الَكفَّاَرةُ.
وذلك لعظم شأن اليمين، ويدخل  ]،٨٩آية  :المائدة[ َواُْحفَُظواْ أَْيَمانَُكمْ أمر الله تعالى بحفظ اليمين فقال:  :حفظ اليمين

  في حفظها أمور عديدة هي:
  الحلف بأسماء الله وصفاته، وتجنُُّب الحلف بغير الله. .١
  اِإلقالل من األيمان، وتجنُب اِإلكثار منها. .٢
  الصدق في اليمين، وتجنُُّب الحلف بالله تعالى كذباً. .٣
  ا إال إذا كان الحنث خيراً من االستمرار فيها.البِرُّ باليمين، وتجنُُّب الِحْنث فيه .٤
  ترك الحلف على اآلخرين في صغائر األمور، أو إحراجهم بالحلف عليهم في أمور ال مصلحة فيها. .٥
  اجتناب ما في حكم اليمين من تحريم الحالل أو الحلف بالطالق. .٦

المراُد باالْستِثَْناِء في اشرح 
  .الَيمينِ 
  
  

  وضح المراد بحفظ اليمين.
  
  

حل ورقة العمل الخاصة 
  بالدرس.

  

  

 .وضح المراد بحفظ اليمين  



  م٣فقه   الحادي والعشرون    حكمه وكفارته -تحريم الحالل  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + اجيةحوارية + استجوابية + استنتإلقائية  

–                          

   
األمثال  أن يتأمل الطالب

ستنتج التشابه وي التالية
  بينهما.

  
تحريم  أن يوضح الطالب

  .حكمه وكفارته -الحالل 
  

ورقة  أن يحل الطالب
  العمل الخاصة بالدرس.

  
باألحكام  الطالب لتزميأن 

  سابقة.ال
  
  
  
  
  
  
  
  

    ؟لغويًاما المقصود باليمين  :التهيئة
  :عرضال
  تأمل األمثلة التالية: -أ
  قال شخص: حرام علّي دخول بيت فالن. -
  وقال ثاٍن: يحرم علّي أن أكلم فالناً. -
  وقال ثالث: ما أحل الله علّي حراٌم إْن ذهبُت إلى الموضع الفالني. -

  تأمل األمثلة التالية: -ب
  شخص: والله ال أدخل بيت فالن. قال -
  وقال ثان: والله ال أكلم فالناً. -
  وقال ثالث: والله ال أذهب إلى الموضع الفالني. -

  ما وجه التشابه بين األمثلة في المجموعتين؟
............................................................................................  

  التشابه في النتيجة فِإن الله تعالى قد جعل تحريم الحالل له حكم اليمين، وذلك في قوله تعالى: وألجل هذا 
) ُم َما أََحلَّ اللَّهُ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاةَ أَْزَواِجَك َواللَّهُ َغفُوٌر َرِحيٌم ْيَمانُِكْم َواللَّهُ َمْوالُكْم قَْد فََرَض اللَّهُ لَُكْم تَِحلَّةَ أَ  )١َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم تَُحّرِ

  ].٣ – ٢[التحريم:  )٢َوُهَو اْلعَِليُم اْلَحِكيُم(
  فعلى هذا: ما الكفارة الواجبة على من حرم على نفسه شيئاً مما أباحه الله تعالى ثم أراد أن يفعله؟ 

.......................................................................  
  فّكر

  ة مناسبة للمقصود بتحريم الحالل.غصيا من خالل ما سبق: اكتب - ١
.......................................................................  

  هل يحق ألحد أن يحرم ما أحل الله تعالى؟ -٢
.......................................................................  

  لماذا؟ -٣

  

 واستنتج األمثال التالية تأمل
  التشابه بينهما.

  
  

حكمه  - تحريم الحالل وضح
  .وكفارته

  
  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  

 ما الكفارة الواجبة على من حرم على نفسه شيئاً مما أباحه الله تعالى ثم أراد أن يفعله؟  



 

  م٣فقه   الثاني والعشرون    ُالنَّْذر  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
ما حكم  أن يشرح الطالب

قول سليمان في الموقف 
  ق.ابالس

  
تعريف  وضح الطالبيأن 

  النَّْذُر.
  

أمثلة  أن يذكر الطالب
ألمور ليست واجبة 

 ً   .شرعا
  

ورقة  أن يحل الطالب
  العمل الخاصة بالدرس.

  
باألحكام  الطالب لتزميأن 

  السابقة.

  

    .النَّْذرُ وضح تعريف  :التهيئة
  :عرضال

؛ ألصومنَّ شهراً كامالً، وبعد تعالىن شفاني الله اشتد المرض على سليمان فدعا الله تعالى أن يشفيه، وقال: لئ
  فترة من الزمن شفى الله سليمان.

  ماذا يسمى فعله هذا؟ -
.......................................................................  

  ما حكم هذا القول منه؟ -
.......................................................................  

  ما حكم الوفاء بهذا االلتزام الذي التزمه وهو صوم شهر كامل؟ -
.......................................................................  

  تعريف النذر
  اِإليجاب. النذر في اللغة:

  ع.إيجاب الشخص على نفسه شيئاً لله تعالى ليس واجباً عليه بأصل الشر وفي الشرع:
وهذا اِإليجاب يكون بعدة صيغ مثل: لله على أن أفعل كذا، أو نذر علي أن أفعل كذا، أو لئن حصل لي كذا ألفعلن 

  كذا.
  فّكر

  اذكر أمثلة ألمور ليست واجبة شرعاً:
  ............................... -٢صيام االثنين.                 -١

  :تعالىغة تدل على إيجابه لله اجعل كل واحد من األمثلة السابقة في صيا
  المثال األول: نذر علي أن أصوم االثنين القادم.
  المثال الثاني: ........................................

ما حكم قول سليمان في  اشرح
  الموقف السابق.

  
  تعريف النَّْذُر. وضح

  
أمثلة ألمور ليست واجبة  اذكر

 ً   .شرعا
  

حل ورقة العمل الخاصة 
  رس.بالد

  

  

 .عرف النذر لغة وشرًعا  



 

  م٣فقه   الثالث والعشرون   أنواع النذر  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
أن يعدد الطالب أنواع 

  النذر.
  

أن يحل الطالب ورقة 
  العمل الخاصة بالدرس.

  
  

أن يستشعر الطالب 
عظمة تشريع الدين 

  اإلسالمي.

  

  .النَّْذرُ وضح تعريف  :التهيئة
  النذر المنعقد ستة أنواع؛ بيانها فيما يلي: :عرضال

  حكمه من حيث الوفاء به والكفارة  بيانه  نوع النذر  م

  نذر الطاعة  ١

وهو نذر فعل طاعة، كقول: نذر علي أن 
أصوم كل خميس، لله علي أن أتصدق 
بألف ريال، إذا نجحت فلله علي أن 
  أعتمر، لئن شفاني الله ألذبحن شاة.

حكمه من حيث الوفاء به والكفارة يجب 
 َوْليُوفُواْ  الوفاء بهذا النذر؛ لقوله تعالى:

ائَِشةَ رضي الله عَ )، ولحديث ٢( نُذُوَرهُمْ 
قال:  صلى الله عليه وسلمعنها أن النبي 

((من نَذَر أَْن يُطيَع الله فَْليُِطْعهُ، َوَمْن نَذََر 
  أَْن يَْعِصيَهُ فال يَْعِصِه)).

  نذر المعصية  ٢
وهو نذر فعل محرم، مثل: نذر الذبح للقبر 

  الفالني، ونذر صيام يوم العيد.
يحرم الوفاء بهذا النذر؛ لحديث َعائَِشةَ 

  رضي الله عنها السابق.

  نذر المباح  ٣
هو أن ينذر فعل شيء مباح، فيقول: نذر 

علي أن آكل لحماً، لله علي أن آتيك 
  بالسيارة.

يخير الناذر بين فعل ما قاله أو يكفر كفارة 
  يمين إن لم يفعله.

  

  نذر المكروه  ٤

، أو ترك هو أن ينذر فعل شيء مكروه
شيء مستحب، مثل: نذر علي أن أطلّق 
زوجتي، نذر علي أن ال أصلي السنة 

  الراتبة.

يستحب له مخالفة النذر، ويكفر كفارة 
  يمين.

  نذر اللَّجاج والغضب  ٥

هو تعليق النذر على أمر بقصد الحث على 
الفعل أو االمتناع عنه، أو التصديق أو 

،إن التكذيب، مثل: إن كلمتك ُصْمُت شهراً 
  جئتك فعلي صدقةٌ بألف.

يخير الناذر بين فعل ما قاله أو يكفر كفارة 
  يمين إن لم يفعله.

  النذر المطلق  ٦
هو: ما لم يسم المنذور فيه، مثل: لله علي 

  نذر.
  يجب فيه كفارة يمين.

    

  عدد أنواع النذر.
  
  

حل ورقة العمل الخاصة 
  بالدرس.

  

  

 ؟والنذور الفروق بين األيمان ما هي  



 

  م٣فقه   الرابع والعشرون   (الجهاد) الوحدة الثامنة  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
أن يوضح الطالب 
  المقصود بالجهاد.

  
أن يذكر الطالب حكم 

  الجهاد.
  

أن يحل الطالب ورقة 
  العمل الخاصة بالدرس.

  
أن يستشعر الطالب 
عظمة تشريع الدين 

  اإلسالمي.
  

  

  وضح المقصود بالجهاد. :التهيئة
  :عرضال

وانتشار اإلسالم في مكة،  صلى الله عليه وسلمالنبي كان فهد يستمع إلى والده وهو يقص عليه قصة بعثة 
  غير مكة؟ األخرىوبعد انتهائه من القصة، سأل فهد والده عن كيفية انتشار اإلسالم في البالد 

  فأجاب والده: بدأ انتشار اإلسالم بعد ذلك عن طريق الدعوة، والجهاد في سبيل الله؟
  فقال فهد: وما الجهاد؟ وهل يختلف عن الدعوة؟

فقال والده: الدعوة إلى الله يا بُني عرض محاسن اإلسالم وتعاليمه السمحة على غير المسلمين، ودعوتهم إليه 
  وترغيبهم فيه بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تعالى:

 ِاُْدُع ِإلَى َسبِيِل َربَّك بِاُْلِحْكَمِة َواُْلَمْوِعَظِة اُْلَحَسنَة ]١٢٥آية  :النحل[.  
قتال غير المسلمين إذا اعتدوا على دولة اإلسالم، أو وقفوا في وجه الدعوة إلى الله تعالى وآذوا  والجهاد:

  الدعاة.
  وللجهاد أحكام خاصة مفصلة في ُكتب أهل العلم.
  بعد الحوار السابق يمكن أن نُعَّرف الجهاد بأنه:

...........................................................................................  
 جهـــادحكم ال

  الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، سقط اإلثم عن الباقين، وبقي في حقهم ُسنَّة.
  ا، وهي:وهناك حاالت يجب فيها الجهاد وجوباً عيني 

  قاتل وحرم عليه االنصراف.إذا بدأ القتال، وتقابل المسلمون والكفار تعين الجهاد على من حضر، ووجب عليه أن ي أوالً:
  إذا نزل العدو ببلد وحاصره، تعين على أهله قتالهم،ومقاومتهم. ثانياً:
لم يكن  ا، أو خص واحداً بعينه، تعين القتال لوجوب طاعة ولي األمر، ماإذا استنفر ولي األمر الناس استنفاراً عام  ثالثاً:

  له عذر.

  وضح المقصود بالجهاد.
  
  

  اذكر حكم الجهاد.
  
  

حل ورقة العمل الخاصة 
  بالدرس.

  
  

  
 ) ٦٥) صفحــــة (١حل السؤال رقم.(  



 

  م٣فقه   الخامس والعشرون   فضل الجهاد  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
فضل  أن يوضح الطالب

  .الجهاد
  

الحكمة  أن يذكر الطالب
  .من مشروعية الجهاد

  
ورقة  أن يحل الطالب

  العمل الخاصة بالدرس.
  

 باألحكام أن يلتزم الطالب
الشرعية العامة المتعلقة 

  .هفي حيات بالجهاد
  

  

  ِستُّ ِخَصاٍل)؟ما المقصود بـــ ( :التهيئة
  :عرضال

  الجهاد في سبيل الله ذروة سنام اإلسالم، وهو من أفضل العبادات، قال اإلمام أحمد رحمه الله:
  ((ال أعلم شيئاً من العمل بعد الفرائض يعدل الجهاد في سبيل الله))

  ضاً منها:وقد ورد فيه فضائل كثيرة في الكتاب والسنة، إليك بع
  قال الله تعالى: - ١

 َِّه فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعداً إِنَّ اللَّهَ اْشتََرى ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهْم اْلَجنَّةَ يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل الل
َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمْن اللَِّه فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُكْم الَِّذي بَايَْعتُْم بِِه َوذَِلَك ُهَو َعلَْيِه َحقّاً فِي التَّْوَراِة َواِإلنِجيِل َواْلقُْرآِن وَ 

  ]١١١[التوبة: آية  اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ 
  أنه قال: صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  رضي الله عنهعن المقدام بن َمْعِد يكرب  -٢
ِل ُدْفعٍَة ِمْن َدِمِه، َويَُرى َمْقعََدهُ ِمَن اْلَجنَِّة، َويَُجاُر ِمْن َعذَاِب الْ  ِللشَِّهيِد ِعْنَد اللَّهِ « َقْبِر، َويَأَْمُن ِستُّ ِخَصاٍل: يَْغِفُر لَهُ ِفي أَوَّ

ُج ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن، َويَُشفَُّع فِي يَماِن، َويَُزوَّ   .»َسْبِعيَن ِإْنَسانًا ِمْن أََقاِربِهِ  ِمَن اْلفََزعِ اْألَْكبَِر، َويَُحلَّى ُحلَّةَ اْإلِ
  ورد في النصوص السابقة عدد من الفضائل والخصائص للمجاهد في سبيل الله، لخصها في الفراغات اآلتية:

٢............................     -١...............................  
٤............................      -٣.............................  
٦      ........................... -٥- ...........................  

 الحكمة من مشروعية الجهاد
  للجهاد في سبيل الله عدة حكم ومن أهمها:

  . أن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، وأن ال يعبد إال الله وحده.١
  عدوانهم.. حماية المسلين من شر الكفار و٢
  . الفوز بمرضاة الله، وجنته، ونيل الشهادة والنجاة من عذاب الله وسخطه.٣

  .فضل الجهاد وضح
  
  

الحكمة من مشروعية  اذكر
  .الجهاد
  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  

  

 ) ٦٥) صفحــــة (٢حل السؤال رقم.(  



 

  م٣فقه   السادس والعشرون   وشروطه آداب الجهاد  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
آداب أن يعدد الطالب 

  .الجهاد
  

شروط  لبأن يذكر الطا
  .وجوب الجهاد

  

أن يحل الطالب ورقة 
  العمل الخاصة بالدرس.

  
أن يبادر الطالب بتنفيذ 

  األحكام السابقة.
  

  

  اْلفََزعِ اْألَْكبَِر)؟ما المقصود بـــ ( :التهيئة
  :عرضال

 إخالص النية لله، بأن يكون المقصود من الجهاد نصرة الدين، ونيل الشهادة، ال السمعة والشرف.  - ١

 كون الجهاد بعلم وفقه في الدين، وذلك ألنه من أعظم العبادات.أن ي - ٢

أن يكون الجهاد مع الرحمة للخلق والرفق بهم، فِإن الجهاد ليس مشروعاً في اإلسالم للتشديد على  - ٣
 النفس، أو إليذاء اآلخرين، بل هو وسيلة من وسائل نشر دين الله، فإن حصل ذلك بغيره فال يلجأ إليه.

لضعفاء الذين ال يشتركون في حرب المسلمين من النساء واألطفال والمرضى وكبار السن، ال يجوز قتل ا - ٤
 ونحوهم.

 ال يجوز إتالف األموال وال قطع األشجار، أو حرق البيوت إال بقدر الضرورة، أو بقصد النكاية بالعدو. - ٥

لم يقع منهم ما ينقصه،  إذا أعطى الكفار العهد واألمان فيحرم نقض هذا العهد، ويحرم االعتداء عليهم ما - ٦
  والرجوع في ذلك إلى ولي أمر المسلمين.

 شروط وجوب الجهاد
  أن يكون الجهاد مع إمام المسلمين أو بِإذنه. .١
  إذن الوالدين المسلمين، فليس له الخروج بدون إذنهما. .٢
  التكليف فيشرط أن يكون المجاهد مسلماً، بالغاً، عاقالً. .٣
  ى المرأة.أن يكون ذكراً فال يجب الجهاد عل .٤
  أن يكون صحيح البدن، أي سالماً من المرض الشديد، ومن العمى والعرج، ونحو ذلك. .٥
  عرض الدعوة على الناس قبل قتالهم وال يجوز قتالهم قبل تبليغهم الدعوة. .٦

  .آداب الجهادعدد 
  
  

  .شروط وجوب الجهاد اذكر

  

  

حل ورقة العمل الخاصة 
  بالدرس.

  

  

 ) ٦٥) صفحــــة (٣حل السؤال رقم.(  



 

  م٣فقه   السابع والعشرون   والنفليءالمراد بالغنيمة، والف ،  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
المراد أن يوضح الطالب 
، يءبالغنيمة، والف

  .والنفل
  

كيفية أن يذكر الطالب 
  .تقسيم الغنيمة والفيء

  
أن يحل الطالب ورقة 
  العمل الخاصة بالدرس.

  
أن يشكر الطالب الله 

  تعالى على نعمه الكثيرة.
  
  

  
  
  
  
  

  مة)؟الغنيما المقصود بـــ ( :التهيئة
  :عرضال

  ما أخذه المسلمون من أموال الكفار المحاربين بقتال. لغنيمة:ا

  ما أخذه المسلمون من أموال الكفار المحاربين بغير قتال. والفيء:

  ما يعطيه الحاكم للمقاتل، زيادة على حصته من الغنيمة ، تقديراً لشجاعته، أو حسن تدبيره. لنفل:ا
  كيفية تقسيم الغنيمة والفيء

سَّم الغنيمة إلى خمسة أقسام، أربعة منها تكون للغانمين توزيع عليهم، وخمس واحد يخرج في مصالح تُقَ 
المسلمين وفقرائهم، وأما الفيء فيقسم جميعه في مصالح المسلمين العامة على حسب ما يرى ولي األمر أنه 

  .األصلح

  
  
  

  دول اآلتي:بين الغنيمة والفيء مجموعة من الفروق سجل هذه الفروق في الج

  ميطريقة التقس  طريقة األخذ  

      الغنيمة

      الفيء
  

المراد بالغنيمة، وضح 
  .، والنفليءوالف

  
  

كيفية تقسيم الغنيمة اذكر 
  .والفيء
  
  

حل ورقة العمل الخاصة 
  بالدرس.

  

  

 ) ٦٥) صفحــــة (٤حل السؤال رقم.(  

 تمرين



 

  م٣فقه   الثامن والعشرون   ي والمستأمن وبعض أحكامها   المراد بالذّمِ

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
مراد الأن يشرح الطالب 

ي والمستأمن  بالذّمِ
  .وبعض أحكامها

  

الفرق  أن يلخص الطالب
  بين الذمي والمستأمن.

  

ورقة  أن يحل الطالب
  العمل الخاصة بالدرس.

  
 أن يستشعر الطالب

عظمة تشريع الدين 
  اإلسالمي.

  
  

  
  
  
  

ي)؟ما المقصود بـــ ( :التهيئة   الذّمِ
  :عرضال
والمجوس، ومعناه: تركهم على دينهم بشرط بذلهم الجزية، وعدم  جوز لولي األمر عقد الذمة مع أهل الكتابي

  مخالفتهم ألحكام اإلسالم العامة.
ي هذا الكافر ذمياً إن كان األمان  فِإذا أعطى الكافر األمان على دمه وماله ودينه من قبل ولي أمر المسلمين، ُسّمِ

ي مستأمناً إن كان األمان مؤقتاً.   دائماً، وُسّمِ
قام األمان اليوم تأشيرات الدخول التي تُعطى لمن يريد الدخول إلى البالد عن طريق السفارات في ومما يقوم م

  الخارج، أو مراكز الحدود، والتصاريح بمختلف أنواعها.
  أحكامه أهم  تعريفه  مصطلحات

ي   الذّمِ
من أقام بدار اِإلسالم إقامة دائمة 

  بأمان مؤبَّد.
عتداء تحرم أذيته واال

أمواله أو عليه، وعلى 
إخافته، ويُمنع من إظهار 

دينه، وبناء الكنائس 
والمعابد، وإظهار كل ما 
  يخالف الدين اإلسالمي.

  المستأَمن
من أقام بدار اإلسالم إقامة 

  مؤقتة بأمان مؤقت.

  
  

  من خالل فهمك لما سبق لخص الفرق بين الذمي والمستأمن.

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

ي  اشرح المراد بالذّمِ
  .والمستأمن وبعض أحكامها

  

الفرق بين الذمي  لخص
  والمستأمن.

  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس

  

  

 ) ٦٥) صفحــــة (٥حل السؤال رقم.(  

 تمرين



 

  م٣فقه   التاسع والعشرون   من أنواع الجهاد  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + حوارية + استجوابية + استنتاجيةإلقائية  

–                          

   
النوع  الطالب وضحيأن 

 األول للجهاد (جهاد
  النفس).

  
النوع  أن يشرح الطالب

الثاني للجهاد (جهاد 
  الشيطان).

  
ورقة  أن يحل الطالب

  العمل الخاصة بالدرس.
  

 طالبستشعر الأن ي
عظمة تشريع الدين 

  اإلسالمي.
  

  

ي)؟ما المقصود بـــ ( :التهيئة   الذّمِ
  :عرضال

  ا:ذكر العلماء للجهاد أنواعاً أخرى غير جهاد الكفار منه
 جهاد النفس ويكون بأربعة أمور: ول:النوع األ

 تعلم العلم النافع. - ١

 العمل به. - ٢

 دعوة الناس إليه. - ٣

  والصبر على األذى في سبيل الدعوة إليه. - ٤

 تمرين
  ع تحت كل مرتبة ما يدل عليها من السورة في الجدول اآلتي:ضفي سورة العصر،  األربعذكرت هذه المراتب 

  الصبر  الدعوة  العمل  العلم

       َْبرِ َوتََوا   َصْواْ بِاُلصَّ

  
 جهاد الشيطان: النوع الثاني:

ه، فيجاهده بعصيانه فيما يأمر به توهو عدو اإلنسان األكبر، الذي سخر نفسه لكيد اإلنسان والسعي في غواي
  خطواته. وإتباعوينهى عنه، وترك االستماع إلى وساوسه، 

النوع األول للجهاد  وضح
  (جهاد النفس).

  
ي للجهاد النوع الثان اشرح

  (جهاد الشيطان).
  
  

ورقة العمل الخاصة  حل
  بالدرس.

  

 كيف يكون جهاد النفس؟  



 

  م٣فقه   الثالثون   أنواع الجهاد تابع  

 اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور الكتاب +    + استنتاجيةحوارية + استجوابية + إلقائية  

–                          

   
كيفية  أن يذكر الطالب

جهاد العصاة 
  .والمخالفين

  
جهاد  أن يشرح الطالب
  المنافقين.

  
صور  أن يلخص الطالب

  الجهاد في الجدول.
  

ورقة  أن يحل الطالب
  العمل الخاصة بالدرس.

  
 ر الطالبأن يستشع

عظمة تشريع الدين 
  اإلسالمي.

  

  المستأمن)؟ما المقصود بـــ ( :التهيئة
  :عرضال

  جهاد العصاة والمخالفين: النوع الثالث:

  وذلك بأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، ودعوتهم للخير بالحكمة والموعظة الحسنة.

 جهاد المنافقين: النوع الرابع:

  منهم، ودحض شبههم والرد على افتراءاتهم، قال تعالى:بموعظتهم ومناصحتهم، والحذر 

َال لَُّهْم فِي أَنفُِسِهْم قَوْ  فَأَْعِرْض َعْنُهْم َوِعْظُهْم َوقُل  ً   ].٦٣أية  :النساء[ بَِليغا

  تمرين

  لمجاهدة الشيطان، والمنافقين، والعصاة صور تَقَدَّم لك التعرف عليها، لخص هذه الصور في الجدول اآلتي:

مجاهدة صور 
  الشيطان

صور مجاهدة 
  العصاة والمخالفين

صور مجاهدة 
  المنافقين

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

  

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

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

  

كيفية جهاد العصاة اذكر 
  .والمخالفين

  
  جهاد المنافقين. اشرح

  
  

لخص صور الجهاد في 
  الجدول.

  
  

حل ورقة العمل الخاصة 
  بالدرس.

  

 كيف يمكن جهاد المنافقين؟  
 


