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  :الوضعية املش�لة
����ت د��� �� أ���� �� ر���ن ��� ��� ا�����ة، ��أت ا���س �����ن ا����م ا����م إ����، ا����� �� 

و������ ����� ���� ���� ����ف : إن ا���� �� ا����ار ا��� ���� ا���� �� �����، ����� ��: ��� أ���� ذ��، ���ل

 .ا���� ا�����

 أي ا������ ��� ��اب؟ و���ذا؟  

  :النصوص املؤطرة للدرس
  

 

  

  

  

  

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

 :التعر�ف �سورة البقرة - 1

ا���رة ا������ �� ��� ا������ �� ا����� ا�����، آ��، و��  �����286، و��د آ�����  :��رة ا����ة

و�� أول ��رة ���� �������� ا����رة، ���� ���ا ا���� إ���ء ������ة ا��� ���ت �� ز�� ����� ���� ���� 

ا����م، ��� ��� ��� �� ��� إ��ا��� و�� �����ا �����، �����ا ا���� �� ����� ���� ���� ���ف ا�����، 

وأن �����ا ا���� ���ء ���� ����� ��ذن ا��� و������� �� ا�����، و���ن ������  ،إ��� أن ������ ���� ���ة��و�� ا��� 

��� ��رة ا��� ����� ��� إ���ء ا���� ��� ا���ت، و�� �� ا���ر ا��� ���� ����� ا������ ����� ��ن ���� ا���ر 

���� ا���   .����ج إ���� ا������ن �� ������ ا������ ا��� ����� ا���� وا���ا��� ا����

II – شاط الف�م وشرح املفردات�:  

  :شرح املفردات والعبارات – 1

 .��ض :��� -

 .ا����ام ا������� :ا���� �� ������ -

 .������ نر������  :أ���� ���ودات -

 .����� و���ء إ���� �������ن �����  :������� -

  .����� �� �� ��م إ���م :���� -

�ر�ان، الشروط، �عذار املبيحة للفطر :الصيام أح�امھ ومقاصده  
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  :�ساسية النصوصمضام�ن  – 2

 و��ب ���م ��� ر���ن ��� ا������� �� أ�� ����� ا����ى، و���ن أ���ب ا����ار ا������ ا�� ��

  .ر�� ��� �� ا����

  :تحليل محاور الدرس ومناقش��ا
I – مشروعيتھا��كمة من و  حكمھ :الصيام:  

  :مف�وم الصيام وحكمھ – 1

�� ا������ع �� ����� ا���� وا���ج �� ���ع : وا������. �� ا���ء وا������عا�����ك �� : ��� :ا����م

ا����م ��ض ��� ��� �� ���� ���� ���� ����ت ��� ��وط و .ا���� إ�� ��وب ا���� ���� ا����ب إ�� ا��� �����

 .ا����� ا�����م أر��نا����م، و�� ر�� �� 

  :ا��كمة والغاية من �شر�ع الصيام - 2

 :أ���������� ����ت و��� و����� �����، �� ��ع ا��� ����� ا���م 

 ا��� وا����ب ��ا���، و����� ��  ���ا��� ��وا��وذ�� ���ر���� ��� ا����� ��������ل  :����� ا����. 

  ��  ...وا���وات  ا����اء��  �وذ�� ������ه ��� ا���� وا���� :ا����� إرادة���

 ا�����س�� أ��� ���� ���� ����� ��  :ا����� ���� ��� ا��� ����� إ���ر �������. 

  ا����ع �� ا����اء وا������� ����الا������. 

 ���� ���:  ل إرا�� أ���ة ا���� ا��� ����ض ����� ���ل ����� ا�����، و���� ا����� وذ����� ��

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

II – أر�ان وشروط الصيام:  

  :الصيام أر�ان – 1

 و�� ا���م ��� ا����م، و���� ��� وا��ة �� ���� ��� ر���ن :ا����. 

 وب ا���� إ��ا������د �� ���� ا�����ات �� ���ع ا����  :ا�����ك �� ا�����ات��.  

  :الصيام شروط - 2

 ا����غ، ا���رة، ا������ ������ :��وط ا����ب. 

 ��� ا�����م، ا���� ا����� ����م :��وط. 

 دم ا���� وا����س، د��ل ر���نا����، ا����رة � :��وط و��ب و��� �.  

III – عذار املبيحة للفطر�:  

 ز ��� ا�����ر إذا ������ ���� �� إ���م ����� �� �� ��م إذا �� �����ا ���اء :ا����ة و���ر ا������. 

 ����� ���� ز �� ا�����ر إذا ���� ��ر، و��� ���� ا���م إذا ��ن ا����ج ����� ا�����ر :ا��������. 

 و����� �� ����� ا���� ��� ا���� :ا������ ���  .���ز �� ا�����ر إذا ��ن ا���� ��

 ن �� ��وط ا����م ا����رة :ا����� وا�����ء�� 

 ح ���� ا�����ر إذا ����� ��� ������� و������� ا���ر :ا����� وا��������.  
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