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  :الوضعية املش�لة
أ�� ���� ����� ا����ة ��� �� ����� ��� ا���س أن ���ل ا����دة �� ������ �� ����وز ���ر�� ا������ ا�������، 

  .د�� ���� �����

  ؟ا������د��� رأ�� �� ��ا 

  ا����دة �� ا�����م؟ وأ����و�� ����م 

  :النصوص املؤطرة للدرس
  

 

  

  

  

  

  

  :قراءة النصوص ودراس��ا
I –  والتعر�ف ��اتوثيق النصوص:  

 :التعر�ف �سورة النجم - 1

، “��رة ا�����ص”�� ا����� ا�����، ���� ���  53آ��، �������  ����62، و��د آ�����  :��رة ا����

 ملسو هيلع هللا ىلص��ور ���ر ا���رة ��ل ����ع ا������ �� إ��ر�� ا���م، و����ع ا�����ن ������ وا����ر و��ق ا����ل 

  .وا������ و��رة ا���

 :الذار�اتالتعر�ف �سورة  - 2

��ت ��رة ”�� ا����� ا�����، ���� ���  51آ��، �������  ����60، و��د آ�����  :��رة ا��ار

��ت ا��� ، ���� ���ا ا���� ������ح ا���رة �����ب ا����، ��� أ��� “ا�����ف ���� (������ و����� ����ار و

��ح  .و����� د���� ا�����ن ، ��ور ���ر ا���رة ��ل ����� ا�����ة)��� ا��

II – شاط الف�م وشرح املفردات�:  

  :شرح املفردات والعبارات – 1

 .أي ا���آن :أ��� ��ا ا����� -

�� ��� :�����ن و�����ن -  .أي �����ن ������ً ��، و�����ن ���

 .�����ن و����ن :����ون -

شمول العبادة ملنا�� ا��ياة :العبادة غاية ا��لق  
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 .���ا ������ ��� ا��رض :�����وا -

  ..أ����ا ا��� �� أوا��ه وا����ب ��ا��� :وا���وا -

  :�ساسية مضام�ن النصوص – 2

 د�� وأ��ه ،و������ �� ا����ء �� ����� ������ و����� ،ذ�� ����� ا���� وا������س �� ا����ات����.  

 ا����� �� ا���� و�� ���دة ا��� ���   .����� ���ن ا���� ا����

  :تحليل محاور الدرس ومناقش��ا
I - مف�وم العبادة وشروط�ا وأر�ا��ا وثمرا��ا:  

  :مف�وم العبادة �� �سالم – 1

و����ه �� ����� ا�� ���� ��� �� ���� ا��� : �� ا����� وا����ع وا����� ��� �� و��، و����: ��� :�دةا���

ا����� و�� ا��ا���� و���  ���ة و���م و��ق :ا����ال وا�����ل وا������دات وا�����ل ا������ وا�����ة، ��

 :ا����دة �� ا�����ر ا���� أ���� ������، و���� ... ا����

 .ا�����ر ا����� ��������ر إ�� ����� �� �� ��ء، و���� أ��م ��ر�� و���ه و���و�� .1

  .ا����ع ا���� ��� ا����� ��� ����� وا������ �� ������ و���ه و���ه .2

  :ط تحقق العبادةو شر  – 2

 :�� �نا����دة إ�� ������، و����� �� ����

�َّ� �ِ�َ�ْ�ُ�ُوا ا��َّ�َ : ��، ��ل �����أن ���ن ا����دة ��� و��ه دون أن ���ك ��� �� :ا�����ص .1 �ِ�ُوا إ� ﴿وَ�َ� أ�

 .5: ا����: ��رة ا�����. �ُ�ْ�ِِ���َ �َ�ُ ا��ِّ�َ� ُ��َ�َ�ءَ﴾

ْ��ِ�َ� �َ�َا �َ� �َ�َْ� �ِ�ْ�ُ «: ملسو هيلع هللا ىلصأن ���ن ا����دة و�� �� ��ء �� ا����ب وا����، ��ل  :ا������� .2 �ْ�ََث �ِ� أ� �َْ� أ�

 �   .���� ���� .»�َ�ُ�َ رَدّ

  :)أصول�ا(أر�ا��ا  – 3

 :ا����دة ���م ��� أر��ن �����، ��

 .�� ا��� ����� و�� ���� �� ���� �� ا�����ت، و��ه ���� �� ����� �� ا������ :ا����� .1

 .و�� ا���� �� ��اب ا��� و������ وا����ر ر���� :ا����ء .2

  .���دة ا��� ���� �� ������ :ا���ف .3

  :ثمرة إخالص العبادة � وحده – 4

 :�� ،���ة إ���ص ا����دة ��� و��ه �����

  وا���ة ��  .وا����ا������ ا���

 ا�������� وا����ت وا������. 

 ا���� وا������. 

 ل ا�����ل���. 

 ا���� �� ا����اض �����. 
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 ا������ ���. 

 ا����� وا����ة ���.  

II  - شمول العبادة ملنا�� ا��ياة �ل�ا: 

 :������ت ا����دات

 ��  ...�� ���ة، ز��ة، و��، و��م  :ا����دات ا���ور

 ����� �� ���� و���، ��ق و����  :ا����ة ا����دات ا��� ��� ،����  ...أ�� و��ب، ��� و��اء، ��م و

 ����� ��� ن ���ن ���� أ����� ���� ا��� و��ه ��اء ���� ����ة أم ����ة،  :و��ب إ���ص ا������

  .وا����ة�����ل �� ��� ����� ��ن ���� ���دة ���م ��� ��� ����� ��� ذ�� �� ا����� 
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