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 :مدخل متهيدي

 .أما �قي مناحي احلياة، فال دخل فيها للدين قد يعتقد بعض الناس أن جمال العبادة يف حيا�م ال يتجاوز ممارسة الشعائر التعبدية،

 ما هو رأيك يف هذا اإلعتقاد؟ 

  وما هو مفهوم العبادة يف اإلسالم؟ 

  :النصوص املؤطرة للدرس

 

  

  

  

  

  

  :قراءة النصوص ودراستها

I - توثيق النصوص والتعريف �ا: 

 :النجم بسورة التعريف -  1

يدور حمور ، "اإلخالص"نزلت بعد سورة  يف املصحف الشريف، الثالثة واخلمسون، ترتيبها آية 62، عدد آ��ا مكية :النجم سورة

  .موضوع الرسالة يف إطارها العام، وموضوع اإلميان �لبعث والنشور شأن سائر السور املكيةالسورة 

II  - نشاط الفهم وشرح املفردات: 

  :مدلوالت األلفاظ والعبارات – 1

o أي القرآن :أفمن هذا احلديث. 

o وتضحكون سخرية منه كذلك أي تعجبون تكذيباً به، :تعجبون وتضحكون. 

o أي الهون مشتغلون �لباطل من القول كالغناء والعمل كعبادة األصنام واألو�ن :وأنتم سامدون. 

o � أي الذي خلقكم ورزقكم وكألكم وال تسجدوا لألصنام :فاسجدوا. 

o لكم غريه أي وتذللوا � واخضعوا له تعظيماً وحمبة ورهبة فإنه إهلكم احلق الذي ال إله :واعبدوا. 

 :املضامني األساسية للنصوص -  2

 ذمه تعاىل الضحك واالنغماس يف الشهوات، وترغيبه يف البكاء من خشيته سبحانه وتعاىل وأمره بعبادته.  

 :احتليل حماور الدرس ومناقشته

I - مفهوم العبادة وشروطها وأركا�ا ومثرا�ا: 

 :العبادةمفهوم  -1

 .اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال واألفعال واألحوال: وشرعا. اخلضوع والتذلل :لغة :العبادة

  :شروطها -  2

 :ال تقبل العبادة إال بشرطني

شمول العبادة ملنا�� ا��ياة: العبادة غاية ا��لق  

َ�َل ا��َّ�ُ �َ�َ�رَكَ وَ�َ�َ��َ� �: 

َ�ِْ� �َ�َا اْ��َ�ِ�ِ� �َ�َْ��ُ�نَ  ﴿ � ��ُ�ْ  ۩وَ�َْ��َ�ُ�نَ وَ�� �َ�ْ�ُ�نَ  ۩أ� �ِ وَاْ��ُ�ُواوَأ� �ّ َ�ْ��ُ�ُوا �ِ�  ﴾ َ���ِ�ُونَ  �

 62 -  61 - 60 - 59: �ت���ا، ا������رة 
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. ﴾ الدِّينَ َوَما ُأِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا ا�ََّ ُخمِْلِصَني َلُه ﴿ : ن خالصة � سبحانه، قال تعاىلفالبد أن تكون أعمال اإلنسا :اإلخالص .1

 .متفق عليه. »َما لَْيَس ِمْنُه فـَُهَو َردٌَّمْن َأْحَدَث ِيف َأْمرَِ� َهَذا «: رسوله، قال ملسو هيلع هللا ىلصأن تكون وفق ما شرعه هللا تعاىل و  :املتابعة

  :)أصوهلا(أركا�ا  -  3

 :تقوم العبادة على أركان ثالثة، هي

 حب هللا تعاىل وحب مجيع ما حيبه من الطاعات، وكره مجيع ما يكرهه من املعاصي :احملبة. 

 وهو الطمع يف ثواب هللا ومغفرته وانتظار رمحته :الرجاء. 

 عبادة هللا خوفا من عقوبته :اخلوف.  

 : مثرا�ا -  4

 حتقق احلرية والعزة والكرامة. 

 الطمأنينة والثبات والسكينة. 

 النصر والتمكني. 

 األعمال قبول. 

 سالمة القلب من األمراض. 

 حسن اخلامتة. 

 خري الدنيا واآلخرة.  

II – مشول العبادة ملناحي احلياة كلها: 

 :أنواع العبادة -1

  :من حيث العموم واخلصوص نوعان –أ 

  .وهي تشمل عبادة مجيع الكائنات � عز وجل :عبادات عامة .1

  .وتشمل عبادة املؤمنني لر�م عز وجل :اصةخعبادات  .2

  :من حيث تعلقها �لعباد –ب  

 االعتقاد والتصديق مبا أخرب هللا به، كاإلميان �� واملالئكة، والكتب، والرسل، واليوم اآلخرـ والقضاء والقدر :عبادات اعتقادية.  

 واحملبة، والتوكل، واخلشية، واخلوف  اإلخالص، :ععبادات قلبية...  

 وهي النطق بكلمة التوحيد :عبادات لفظية وقولية.  

 كالصالة والسجود والركوع   :عبادات بدنية...  

 والنذر  واإلنفاق يف سبيل هللا،كالزكاة،   :عبادات مالية...  

 وتتضمن حج بني هللا احلرام، واجلهاد يف سبيل هللا �ملال والنفس :عبادات مالية وبدنية.  

  :�عتبار نفعها –ج 

 الشهاد�ن، الصالة، الذكر : صاحبها، مثلينتفع �ا  :عبادة الزمة... 

 الزكاة، النسك، إماطة األذى عن الطريق، العناية �لبيئة : يتعدى نفعها للغري، مثل :عبادة متعدية... 
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