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  :الوضعية املش�لة
ا��ول ����� �� ا������ ���ود ا��� إ�� �� ��� ا�: ���ف����� ��ود ا��� إ�� ����� أ ����� ا���س �� ���ل

�� ا����� ������ �� ا������ إ�� �� ا��������ة وا�������ف، ���ا���� ����� ا�������� �� ور���� �������اع، و

 .ا����� ���� ��ود ا��� �����ن أوا��ه وا����ب ��ا���ا���� 

  أ���� �� ���ك ا������ ��� ��ود ا��� وا����� ������ه؟ و���ذا؟ 

 ا����� إ�� ����� ��ود ا��� و�����ه؟و ��  

  :النصوص املؤطرة للدرس
  

 

  

  

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

 :التعر�ف �سورة ا���رات - 1

، “��رة ا����د��”�� ا����� ا�����، ���� ���  49آ��، �������  ���18 �����، و��د آ�� :��رة ا����ات

و�� ا����ات ا��� ���� ������ أ���ت ا������� ر��ان ا���  ،ملسو هيلع هللا ىلص���� ���ا ا���� ��ن ا��� ����� ذ�� ���� ���ت ا���� 

��� ا�����ة وأ�� ����� ����� ا ��� ،ملسو هيلع هللا ىلص�����، و�� ��� ا���رة ا������� �� ر�� أ��ا��� ��ق ��ت ا����  ���

  .“��رة ا�����ق”ا������ ا������ ��� ����� ��� ا������� 

II – شاط الف�م وشرح املفردات�:  

  :شرح املفردات والعبارات – 1

 .أي �� ���روا �� ����� ���� ��� أن ���� ا��� ور���� ���� :�� �����ا -

  .���وا�� وا����ب ا���ا�� ��������لا����ا ����� و��� ��� ا��� و����، وذ��  :ا���ا ا��� -

  :�ساسية مضام�ن النصوص – 2

  �� أي أ�� �� ا����ر ��� ���� ���� و��� ر���� ��������� ا��� �� و�� �� ا���ض.  

  :تحليل محاور الدرس ومناقش��ا
I -  وا��كمة من مشروعي��ا هوشعائر هللا حدود مف�وم:  

  :مف�وم ا��دود - 1

�� ا������ : أو ا���ء ا��ي ����� ���ه، و�� ا������ح ا����� ،�� ا����: ، �� ا������� �� :ا���ود

  .��� ���ه �� ار������ وا����ع �� ������و����� �� ��� ا����ك ��ود ا���، ا����رة ���� ا��ا��� ��� ا���ء ���� ����� 

�عظيم حدود هللا وشعائره :حق هللا  
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  :مف�وم الشعائر - 2

�� ، و��� ����ة، و����� ا��� �� �� �� أ�� ا��� �� �� أ��ر ا���� و�� �� و��� ���� ا��� ��� :ا������

  .ا������ ا�����ة وا��ا��� �� ا����، و���� ���� ����� ���� ��� ���� ا��� �� و��

  :من مشروعية ا��دود ا��كمة – 3

�ض، ا���ل، ��� ��� ا����، ا����، ا����، ا��: ����� ��� ا�����ت ا����، و������ ا���ود � �ا����ع 

�����س �� ار���ب ا������ وا����ي ��� ����ت ا��� ������، و��ا ������ ا�������� ��  ���� ا���ود ز��ا

������ ا����د، �����ود  ������ �� ا�����، و����� و��� ا����، و�����ا ��� أ��اده وا������ارو���� ا����  ،ا������

ا�����، ا����، ا����، : ���� ��ل و����ف، و����ح ا����� و������ �� ������، و�� ��� ��ود ا��� �� و��، ���

 ��   ... ا���ف، ا����، ��� ا���

II – ره�عظيم حدود هللا وشعائ يفيةك:  

����� ����� ا��� �� و�� ����� أوا��ه و��ا��� و������� ����� ������ و��وده و�����ه ������ و�����، �� 

َ « :��ل ،ا�� ����د ر�� ا��� ��� ��َ �َْ��َ ٌ�ِ��َ� ُ� �ّ � ��َ� ُ�َ� ّن� ا�ْ�ُ�ْ�َِ� �َ�َى ذُ�ُ� ِ إ� ْن �َ�ََ� �َ�َ�ْ� ّن� ا�ْ�َ�ِ��َ �َ�َى ٍ� َ��َ�ُف أ� ، وَ��

ِ �َ�ُ ذُ�ُ�  �ِ�ْ�  :، وذ�� �����ن ����� ��ود ا��� و�����ه ������ ا����و ، ا����ري واهر .»�َ�ُ�َ�ٍب �َّ�� �َ�َ� أ�

 .��� ������ ��� و�� ���� ����ة :إ���ل ا���� ��� ا�����ت .1

 .��� ������� و�� ���� ����ة :ا����ب ا������ .2

ْ� َ��َ��ِ�َ ا��َّ�ِ ﴿: ��ل ����� ،� ��� ا����ى و��ة ا�����ن و��������� ��ود ا��� و�����ه د��و ذَ�َِ� وَ�َْ� �ُ�َ�ِّ

�َ� �ِْ� �َْ��َى ا�ْ�ُ�ُ�بِ  َّ�   .30: ا���� ،��رة ا���. ﴾�َ��

III –  شعائر هللا ال�� يجب �عظيم�اأمثلة من:  

  :ا������ ا������ �������  �� �� ����� �� ا�����

 و�� و���� و���� : ��� ������و ���ب ا��� ور����� إ�� ا�������،  :ا���آن ا������ ��� :ا������ ا������د������

 ... ���ءآ���� وا���� ��� ��� �� أ���م و��ا��، وا����ب ��� ���� ���رة، وا����ب إد���� إ�� أ���� ا�

 ل �������� �� أ��س ����� ا���� :���ت ا��� ��� :ا������ ا��������� ، :﴿ َ نَّ ا�ْ�َ�َ�ِ��َ �ِ�َّ�ِ �َ� � �َْ��ُ�ا �ََ� ا��َّ�ِ وَأ�

�َ�ًا ���ن ����� ���ت ا���﴾أ� ������ظ ��� ���ر���، ور�� ا��ذان ����، و����ر�� ������ة وا����،  :، و

 ... ا���� ���� وا�����ام ��دا���، وا����ب

 أ��ل ��� ا���آن ،��� ���� ا��� ����� و���� ��� ���� ا����ر :��� ر���ن ��� :ا������� ا������ ��� 

�ْ�َِل �ِ��ِ ا�ْ�ُ�ْآنُ ﴿ :، ��ل �����ا������ و����� ��ا ، و��ض ����� و��� ����� ا���ر ،﴾�َْ��ُ رَ�ََ��نَ ا�َّ�ِي أ�

   ...ا������ وا�����ات  ��ن ا���ارح ��، وا����ب ا������ت، وو����� ،������ :ا���� ���ن
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