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  :مدخل متهيدي

  ؟ما الغاية من وجود� على هذه االرض 
  ؟ملاذا نعبد هللا تعاىل 
  ؟ما  بعض الشعائر اليت نعبد هللا تعاىل (ا 
  ؟هل للعبادة فوائد صحية 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  

  

  

  

  

  

  

 

I - دراسة النصوص وقراء>ا: 
 :توثيق النصوص -  1

 :التوبةالتعريف بسورة  -أ 
 املصحف ترتيب يف التاسعة السورة وهي آية، 129 آO>ا عدد مكيتان،فهما  129و 182 اآليتان ماعدا مدنية :التوبةسورة 

 العسرة ساعة يف اتبعوه الذين واألنصار واملهاجرين ملسو هيلع هللا ىلص النيب على هللا توبة من فيها ملا (ذا االسم مسيت ،”املائدة“ سورة بعد نزلت الشريف،
 جبانب تعين اليت املدنية السور من الكرمية السورة هذه تبوك، غزوة يف خلفوا الذين الثالثة وعلى منهم، فريق قلوب يزيغ كاد ما بعد من

 القانون بيان: مها األخرى، األحكام جانب إىل أساسيان هدفان الكرمية السورة هلذه ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول على نزل ما أواخر من وهي التشريع،
  .الروم لغزو ملسو هيلع هللا ىلص الرسول استنفرهم حينما النفوس عليه كانت ما وإظهار الكتاب، وأهل املشركني معاملة يف اإلسالمي

  :التعريف xيب هريرة –ب 
 الصحايب يد على أسلم صخر، بن الرمحن عبد وقيل هللا عبد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فسماه مشس عبد اجلاهلية يف يسمى كان :هريرة أبو  

 هللا رسول وصحب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يفارق مل إسالمه ومنذ سنة، عشرة ست حوايل أسلم حينما عمره وكان ،الدوسي عمرو بن الطفيل اجلليل
 هريرة أيب عمر طال اجلوع، يعاين كان ما وكثرياً  جتارة أو مال ذا يكن ومل ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألحاديث رواية الصحابة أكثر من وأصبح سنوات، أربع ملسو هيلع هللا ىلص
  .عاما 78 �هز عمر عن هـ 57 عام �لبقيع ودفن املنورة �ملدينة تويف عاما، 47 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بعد
II  - فهم النصوص:  

 :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1
o قباء مسجد به املقصود :ملسجد. 
o فيه تصلي أن لك لك وأجدر اوىل :فيه تقوم أن أحق.  

اإلسالم في للعبادات الصحية الفوائد  
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o وقاية :جنة.  
 :للنصوصاملعاين األساسية  – 2
 .ثناء هللا تعاىل على املتطهرين من عباده �
 .الصيام عبادة عظيمة عند هللا تعاىل، ووقاية حفظ للصحة �

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته
I – اإلسالم يفواحلكمة من تشريعها  العبادة مفهوم:  

  :اإلسالم يف العبادة مفهوم – 1
  .  .رضاه ونيل هللا إىل التقرب (دف �طنة أو ظاهرة وأفعال أقوال من ويرضاه هللا حيبه ما لكل جامع اسم هي :العبادة

 :اإلسالم يف العبادةاحلكمة من تشريع  – 2
  . تعاىلإىل هللالتقرب  �
  .اصالح القلب وزرع الطمأنينة فيه �
  .مبكارم األخالقاستقامة اجلوارح والتحلي  �

II  - للعبادات الصحية الفوائد بعض:  
  :الفوائد الصحية للصالة -  1
  .ط الدورة الدمويةيتقوي القلب وتنش �
  .حتريك مجيع مفاصل اجلسم �
  .ُتكسب اجلسم قوة ونشاطا وحيوية �
  .تدفع اخلمول والكسل �
  .ُتدخل السكينة على القلب و>دئ األعصاب �

  : الفوائد الصحية للصيام -  2
ص البدن من املواد الضارة  �   ).كالدهون(خيل
  .يريح املعدة واجلهاز اهلضمي �
  .يهذب الغريزة اجلنسية، وخيفف من حدة الشهوة �
  .يؤدي إىل السمو الروحي والشعور �لفرح والرضا �

  :طهارةالفوائد الصحية لل -  3
ص من األوساخ والشعور �لراحة واالستجمام �   .التخل
ص من امليكرو�ت  �   .واجلراثيم اليت تعلق �ألعضاءالتخل

  :الزكاةالفوائد الصحية  -  4
  .احساس املزكي �لراحة النفسية بعد اخراجها �
  .حماربة مرض احلسد واحلقد لدى الفقراء �
  .التعود على اإليثار والبذل �
  .القضاء غلى أمراض األ�نية واجلشع والطمع والبخل عند األغنياء �
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