ورشة خطوات على درب التكليف
المستهدفات :الفتيات اللواتي سيُصار إلى تكليفهن.
المشاركات على أبرز الواجبات العبادية للمكلّفة.
هدف الورشة :تعريف
ِ
أغراض الورشة:
 .1تعرف معنى التقليد.
 .2تعدّ بطاقة حول األمور التي تقلد فيها.
 .3تعدّد ما يجب على المكلفة ستره من جسمها أمام غير المحارم.
 .4تعرف حدود الحجاب الذي أمرنا به اإلسالم.
 .5تعدّد أربعة أنواع من المطهرات.
 .6تعدّد أربعة أنواع من النجاسات.
 .7تعدّد أقسام الماء.
 .8تعرف كيفية التطهير بالماء.
 .9تعدّ جدوالً بالنّجاسات وكيفيّة تطهير المتنجس منها.
 .11تعرف أعضاء الوضوء.
 .11تؤدي الوضوء بشكل صحيح بمفردها.
 .12تحرص على مراعاة آداب الوضوء.
 .13تذكر ثالثة من آثار أداء الصالة.
 .14تعدّد خمسة من مبطالت الصالة.
 .15تؤدي الصالة بشكل صحيح.
 .16تعدّد اثنين من شرائط وجوب الصوم.
 .17تعدد أربعة من مفطرات الصائم.
مدة النشاط  3 :ساعات
المنصة اإللكترونية التي يمكن أن يقدم عبرها النشاط :واتس اب أو الزووم
يمكن تقسيم تنفيذ الورشة إلى ثالثة أقسام ،أو إلى أكثر من يوم وفق العناوين وأرقام الفقرات:
 -1التقليد ()3+2+1
 -2الحجاب ()6+5+4
 -3المطهرات والنجاسات ()8+7
 -4الوضوء ()9
 -5الصالة والصوم ()14+13+12+11+11
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دليل تنفيذ الورشة:
م

الفقرة

المدة

طريقة التنفيذ

.1

االفتتاح

5د

بحث عن آية  +ترتيب

.2

ماذا يعني التقليد؟

 15د

.3

بماذا نقلّد؟

 15د

.4

الستر الواجب

 15د

.5

من هم المحارم؟

 15د

.6

حدود الحجاب
الشرعي

 22د

.7

المطهرات
والنجاسات

 12د

تدخل الفتيات إلى الرابط المرفق وتحاول حل اللعبة ،ثم تعرض القائدة
تعريف التقليد.
تدخل الفتاة إلى الرابط المرفق ،وتجيب على سؤال "بماذا نقلّد؟" ب صح
أم خطأ ،لكل عبارة واردة ثم تعرض القائدة اإلجابات الصحيحة وتشرحها.
تدخل الفتاة إلى الرابط المرفق ،وتختار اإلجابة الصحيحة.

مالحظات

الرابط 1
الرابط 2
الرابط 3

على كل زهرة تسجيل المحارم على ورقة وتصويرها وإرسالها للقائدة،
تصوب القائدة.
تعرض الفتيات اإلجابات ثم
ّ
ترسل القائدة الصورة المرفقة ،وتطلب من كل سداسي ح ّل الجدول على
الواتسآب وإعادة إرساله.
يطلب من كل فتاة تصنيف المطهرات والنجاسات عبر الدخول إلى الرابط
المرفق ،ثم تعقّب القائدة بالمادة العلمية.

الرابط 5

.8

كيف نط ّهر بالماء؟

 22د

تعرض القائدة فيديو "كيفية التطهير بالماء؟" تناقش المضمون مع الفتيات
وتعقّب بالمادة العلمية.

الرابط 6

.9

الوضوء كيفية
وآداب

 32د

على كل زهرة ارسال فيديو لها وهي تقوم بأفعال الوضوء ومن ثم يتم
ضأ بشكل صحيح مع اآلداب.
إرسال فيديو لزهرة تتو ّ

الرابط 7

.11

آثار الصالة

5د

.11

مبطالت الصالة

5د

تدخل الفتيات إلى الرابط الموجود وتحل المطلوب ،وبعد االنتهاء تعرض
القائدة الحديث بالترتيب الصحيح وتشرحه ثم تعرض المادة العلمية.
تعرض القائدة المادة العلمية وتشرح المضمون

.12

هيا نؤدي الصالة

-

.13

مفطرات الصائم
وشرائط وجوب
الصوم

 12د

تطلب القائدة من كل فتاة صالة ركعتين في البيت على أن تقوم األم بتقييم
صالة ابنتها وإرسال التقييم للقائدة أو إرسال مقطع فيديو بأفعال الصالة
تدخل الفتاة إلى الرابط المرفق وتصنّف الكلمات تحت العنوان الذي
تندرج ضمنه

.14

االختتام

-

االختتام بدعاء الحجة
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الرابط 4

الرابط 8

تنفيذه بعد
الورشة
الرابط 9

تفاصيل النشاط:
االفتتاح :
االفتتاح:
إبحثي في القران عن االية  59من سورة األحزاب (و اقرئيها بتسجيل صوتي)
علَ ْي ِه َّن ِمن َج َالبِيبِ ِه َّن ۚ ذَلِكَ أ َ ْدنَى أَن يُ ْع َر ْفنَ فَ َال يُؤْ ذَيْنَ
س ِ
اء ْال ُمؤْ ِمنِينَ يُ ْدنِينَ َ
اجكَ َوبَنَاتِكَ َونِ َ
ي قُل ِّأل َ ْز َو ِ
(يَا أَيُّ َها النَّبِ ُّ
َو َكانَ اللَّهُ َ
ورا َّر ِحي ًما )
غف ُ ً
إبحثي عن اآلية  ٦في سورة المائدة وإقرئيها في تسجيل صوتي
س ُحوا ِب ُر ُءو ِس ُك ْم َوأ َ ْر ُجلَ ُك ْم ِإلَى
َيا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ِإذَا قُ ْمت ُ ْم ِإلَى ال َّ
ق َو ْام َ
ص َال ِة فَا ْغ ِسلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوأ َ ْي ِد َي ُك ْم ِإلَى ْال َم َرا ِف ِ
ْال َك ْعبَي ِْن ۚ َوإِن ُكنت ُ ْم ُجنُبًا فَ َّ
سفَ ٍر أ َ ْو َجا َء أ َ َحدٌ ِ ّمن ُكم ِ ّمنَ ْالغَائِ ِط أ َ ْو َال َم ْست ُ ُم ال ِنّ َسا َء
ضى أ َ ْو َ
اط َّه ُروا ۚ َوإِن ُكنتُم َّم ْر َ
علَى َ
صََ ِعيدًا َ
علَ ْي ُكم ِ ّم ْن َح َرجٍ َولَ ِكن
ط ِيّبًا فَ ْ
سََ ُحوا ِب ُو ُجو ِه ُك ْم َوأ َ ْيدِي ُكم ِ ّم ْنهُ ۚ َما ي ُِريدُ اللَّهُ ِليَجْ َع َل َ
ام َ
فَلَ ْم ت َِجدُوا َما ًء فَتَيَ َّم ُموا َ
ي ُِريدُ ِليُ َ
علَ ْي ُك ْم َو ِميثَاقَهُ الَّذِي َواثَقَ ُكم بِ ِه إِ ْذ قُ ْلت ُ ْم
علَ ْي ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم ت َْشََََ ُك ُرونَ ( َ ) 6وا ْذ ُك ُروا نِ ْع َمةَ اللَّ ِه َ
ط ِ ّه َر ُك ْم َو ِليُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َ
سَ ِم ْعنَا َوأ َ َ
ُور ) (7يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ُكونُوا قَ َّو ِامينَ ِللَّ ِه ُ
ْط
ع ِلي ٌم بِذَا ِ
ش َهدَا َء بِ ْال ِقس ِ
ت ال ُّ
ط ْعنَا َواتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِ َّن اللَّهَ َ
َ
صد ِ
َّ
َّ
َ
َ
شن ُ
َو َال َيجْ ِر َمنَّ ُك ْم َ
علَى أ َّال ت َ ْع ِدلُوا ۚ ا ْع ِدلُوا ُه َو أ ْق َر ُ
عدَ
ب ِللت َّ ْق َوى َواتَّقُوا اللهَ ۚ ِإ َّن اللهَ َخ ِب ٌ
ير ِب َما ت َ ْع َملُونَ )َ (8و َ
َآن قَ ْو ٍم َ
ع ِظي ٌم )(9
صا ِل َحا ِ
ع ِملُوا ال َّ
ت ۙ لَ ُهم َّم ْغ ِف َرة ٌ َوأَجْ ٌر َ
اللَّهُ الَّذِينَ آ َمنُوا َو َ
رتبي اآلية التالية:
*وقوموا لله قانتين -على الصلوات -و الصالة الوسطى -حافظوا
( َحافِ ُ
ص َالةِ ْال ُو ْس َ
طى َوقُو ُموا ِللَّ ِه قَانِتِينَ ) ()283
صلَ َوا ِ
ت َوال َّ
علَى ال َّ
ظوا َ
ماذا يعني التقليد؟
األسلوب:
تدخل الفتيات إلى الرابط المرفق وتحاول حل اللعبة ،ثم تعرض القائدة تعريف التقليد.
الرابط https://wordwall.net/resource/15619763 :1
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المادة العلميّة:
"التقليد هو العمل الذي يستند إلى فتوى الفقيه"
بماذا نقلد؟
األسلوب:
تدخل الفتاة إلى الرابط المرفق ،وتجيب على سؤال "بماذا نقلّد؟" ب صح أم خطأ ،لكل عبارة واردة ثم
تعرض القائدة اإلجابات الصحيحة وتشرحها:
الرابط https://wordwall.net/resource/15621957 :2

المادة العلمية:
بماذا نقلّد؟
النبوة ،اإلمامة ،والمعاد..
 ال يجوز التقليد في أصول الدين؛ التوحيد ،العدلّ ،ي عند
 هناك أفعال واضَََََحة الحكم عند المكلَّفين كالصَََََالة والصَََََوم والح ّر ،فوجوبها ضَََََرور ّالمسلمين دون أدنى ّ
شك وشبهة ،فمثل هذه األفعال ال يجب فيها التقليد.
 -وبناء على ما تقدّم ،يجب التقليد في كل األحكام واألفعال الباقية.

الستر الواجب
األسلوب:
تدخل الفتاة إلى الرابط المرفق ،وتختار اإلجابة الصحيحة
الرابط https://wordwall.net/resource/15624621 :3

المادة العلميّة:
ما هو تعريف الحجاب؟

4

ستر البدن والرأس والقدمين وإظهار الكفين ما دون المعصمين والوجه من منبت الشعر إلى طرف الذقن من
دون زينة أمام غير المحارم

من هم المحارم ؟؟؟
األسلوب:
على كل زهرة تسجيل المحارم على ورقة وتصويرها وإرسالها للقائدة

المادة العلميّة:
من هم المحارم؟
من ال يجوز للفتاة ّ
الزواج بهم عندما تكبر.
المحارم هم:
األب

الجد

خال األم

األخ

ع ّم األب

زواج األم

العم

ع ّم األم

أبناء اإلخوة

الخال

خال األب

أبناء األخوات

حدود الحجاب الشرعي
األسلوب:
ترسل القائدة الصورة المرفقة (ضمن الرابط) ،وتطلب من كل سداسي حل الجدول على الواتسآب وإعادة
إرساله
الرابط https://drive.google.com/file/d/1- :4
iRplGzINxZOuQ0ct_Tel1VUM9M6WjBY/view?usp=sharing
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المطهرات و النجاسات
األسلوب:
يطلب من كل فتاة تصنيف المطهرات والنجاسات عبر الدخول إلى الرابط المرفق ،ثم تعقّب القائدة بالمادة
العلمية
الرابط https://wordwall.net/resource/15749056 :5
المادة العلميّة:
تبدأ القائدة بشرح األمور اآلتية:
 قبل تطهير أي شيء متن ّجس علينا إزالة عين النجاسة. الغائط :فضالت اإلنسان والحيوان الكلب والخنزير البريّان نجسان ،أ ّما البحريّان فطاهران.ّ
تطهر األرض (الحجر ،الرمل ،التراب )..باطن القدم أو النعل (الحذاء) بالمشي عليها عشر
خطوات تقريبًا ،أو بالمسح عليها إن تحقّقت الشروط التالية:
أ -زوال عين النجاسة إن وج َدت.
ب -أن تكون النجاسة حاصلة بسبب المشي على األرض المتن ّجسة على األحوط وجوبا ً.
ج -أن تكون األرض جافّة.
د -أن تكون األرض طاهرة.
 الشمس ّتطهر األرض وك ّل ما ال ينقل من األبنية والجدران واألبواب واألخشاب واألشجار مما
عليها .فعن اإلمام الصادق(عليه السالم)" :ك ّل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر" .ويشترط في
ذلك:
أ -زوال عين النجاسة.
ب -أن يكون المح ّل المتن ّجس رطبا ً رطوبة تعلق باليد.
يجف المح ّل المتن ّجس تجفيفا ً مستندا ً إلى الشمس بدون واسطة.
ج -أن
ّ
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كيف نطهر بالماء؟
األسلوب:
تعرض القائدة فيديو "كيفية التطهير بالماء؟" (الموجود في الرابط المرفق) تناقش المضمون مع الفتيات
وتعقّب بالمادة العلمية
الرابط :6
https://drive.google.com/file/d/1SdhCZhkRkwOAQ4TtXh6U6yKCYG2TMcGz/vi
ew?usp=sharing

المادة العلمية:
يتم تطهير المتن ّجس بالماء كما يلي:
 .1إزالة عين النجاسة.
 .2غسل المتن ّجس بالماء الكثير أو القليل أو الراكد الكثير مرة واحدة في غير المتنجس
بالبول ،أما المتن ّجس بالبول فنجري الماء القليل عليه مرتين ،والماء الكثير مرة
واحدة.
 .3عصر الثّوب أو دلكه( .الدلك هو الضغط على الثّوب باليد أثناء الغسل).
الماء

الماء القليل

الماء الكثير

نوع النجاسة
البول
بقيّة النجاسات (الغائط ،الدم)..

2
1

1
1

الوضوء كيفية وآداب
األسلوب:
على كل زهرة ارسال فيديو لها وهي تقوم بأفعال الوضوء ومن ثم يتم إرسال فيديو لزهرة تتوضأ
بشكل صحيح مع اآلداب (مرفق على الرابط)
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الرابط :7
https://drive.google.com/file/d/1h19He8rIkdJDtnm6EAVUKlHJtHsuHULz/view?u
sp=sharing
نشاط فني 🎨 (اختياري بعد النشاط)
يمكن للفتاة كتابة اآلداب على كرتونة وتُزيّنها وتجلّدها وتعلّقها جنب المغسلة.
المادة العلميّة:
أدعية وأذكار أمير المؤمنين عليه السالم أثناء الوضوء:
عند غسل الكفّين:
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
ِبس ِْم اللَّ ِه َو ِباللَّ ِه َوال َح ْمدُ ِلل ِه الذِي َج َع َل ال َما َء َ
ط ُهورا ً َولَ ْم يَجْ َعلهُ ن َِجسا ً..
عند المضمضة:
اللَّ ُه َّم لَ ِقّ ِنّي ُح َّجتِي يَ ْو َم أ َ ْلقَاكَ َو أ َ ْ
سانِي ِب ِذ ْك ِركَ َو ُ
ش ْك ِركَ .
ط ِل ْق ِل َ
عند االستنشاق:
ش ُّم ِري َح َها َو َر ْو َح َها َو ِطي َب َها.
ي ِري َح ْال َجنَّ ِة َو اجْ َع ْل ِني ِم َّم ْن َي َ
اللَّ ُه َّم َال ت ُ َح ِ ّر ْم َ
علَ َّ
عند غسل الوجه:
ض ِفي ِه ْال ُو ُجوهُ.
اللَّ ُه َّم َب ِيّ ْ
س ّ ِو ْد َوجْ ِهي َي ْو َم ت َ ْب َي ُّ
ض َوجْ ِهي يَ ْو َم تَس َْودُّ ِفي ِه ْال ُو ُجوهُ َو َال ت ُ َ
عند غسل اليد اليمنى:
سابا ً يَسِيرا ً.
اللَّ ُه َّم أَع ِ
اري َو َحا ِس ْبنِي ِح َ
َان بِيَ َ
س ِ
ْطنِي ِكت َابِي بِيَ ِمينِي َو ْال ُخ ْلدَ فِي ْال ِجن ِ
عند غسل اليد اليسرى:
ْ
َّ
َ
ً
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ان.
عوذ بِكَ َر ِبّي ِمن ُمقطعَا ِ
عن ِقي َو أ ُ
اري َو ال تجْ عَل َها َمغلولة إِلى ُ
اللَّ ُه َّم َال ت ُ ْع ِطنِي ِكت َابِي بِيَ َ
ت ال ِن َ
س ِ
ير ِ
عند مسح الرأس:
ْ
غ ِّ
اللَّ ُه َّم َ
عف ِوكَ .
شنِي بِ َرحْ َمتِكَ َو بَ َر َكاتِكَ َو َ
عند مسح الرجلين:
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اإل ْك َر ِام.
ص َر ِ
علَى ال ِ ّ
ضيكَ َ
س ْعيِي فِي َما ي ُْر ِ
اللَّ ُه َّم ثَبِّتْنِي َ
اط يَ ْو َم ت َِز ُّل فِي ِه ْاأل َ ْقدَا ُم َو اجْ عَ ْل َ
عنِّي يَا ذَا ا ْل َج َال ِل َو ْ ِ
آثار الصالة
األسلوب:
تدخل الفتيات إلى الرابط الموجود وتحل المطلوب ،وبعد االنتهاء تعرض القائدة الحديث بالترتيب الصححححححيح
وتشرحه ثم تعرض المادة العلمية
الرابط https://wordwall.net/resource/15821674 :8

المادة العلمية:
من آثار أداء الصالة:
أ .ضمان الراحة عند الموت وهي من أصعب اللحظات على اإلنسان.
ب .انقطاع الهموم واألحزان عن الفرد.
ت .النجاة من النّار.

مبطالت الصالة
األسلوب:
تعرض القائدة المادة العلمية وتشرح المضمون

المادة العلمية:
األمور المبطلة للصالة:
األكل والشرب ولو كانا قليلين ،وكذلك مضغ العلكة ونحوها.التبسححححم من دون إصححححدار صححححوت فال يبطل
القهقهة وهو ارتفاع الصحححوت بالضحححححك أثناء الصححححالة أماّ
الصالة.
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اإللتفات (االنحراف) عن القبلة بمقدار أكثر من  09درجة.سهوا أو عمدًا.
 زيادة أو انقاص (النيّة ،القيام قبل الركوع ،تكبيرة اإلحرام ،الركوع ،السجدتين معًا) ًاإلتيان بفعل يخرجنا عن صورة الصالة.وال بد أن تشحير القائدة إلى أننا في صحالتنا يجب أن نكون خاشحعين ير يبهين لمن حولنا ألننا نكون
بين يحدي ربنحا الواححد ويجب أن تخشحححححححت قلوبنا وتدمت عيوننا ألننا في حالة قةرب ومناجاة لله سحححححححبحانه
وتعالى.

هيا نؤدي الصالة
األسلوب:
تطلب القائدة من كل فتاة صالة ركعتين في البيت على أن تقوم األم بتقييم صالة ابنتها وارسال التقييم
للقائدة أو إرسال مقطع فيديو بأفعال الصالة

مفطرات الصائم و شرائط وجوب الصوم
األسلوب:
تدخل الفتاة إلى الرابط المرفق وتصنّف الكلمات تحت العنوان الذي تندرج ضمنه
الرابط https://wordwall.net/resource/15827083 :9

المادة العلمية:
موجبات الصوم هي:
 .1البلوغ الشرعي وهو أن تت ّم الفتاة تسعة أعوام هجرية ( 8سنوات و  9ظاشهر ميالدية).
 .2العقل ،فال يصح الصوم من المجنون والسكران والمغمى عليه.

من مفطرات الصائم:
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 :2 +1تع ّمد األكل والشََََََرب ،سََََََوا ًء كانا معتادين (كالخبز والماء) ،أم غير معتادين (كالحصََََََى
وعصارة األشجار) ولو كانا قليلين.
 :3تع ّمد الكذب على الله تعالى ورسوله(صلى الله عليه وآله) واألئمة(عليهم السالم) ،واألحوط إلحاق
سائر األنبياء واألوصياء بهم.
 :4تع ّمد رمس الرأس في الماء دفعة واحدة على األحوط .ومع النسيان ال يبطل الصوم.
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