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تحضير درس العبادة غاية الخلق العبادة صفة إيمان ودليل
خضوع للسنة الثالثة إعدادي مقرر جديد
تحضير درس العبادة غاية الخلق العبادة صفة إيمان ودليل خضوع مدخل االستجابة
للسنة الثالثة إعدادي مقرر التربية اإلسالمية الجديد.
بإمكانكم الحصول على الملخص الشامل للدرس من خالل تحميله بصيغة  PDFمن الرابط أسفله.

النصوص المؤطرة للدرس:
قال تعالى (وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون) الذاريات 56
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم﴿ :ال يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء﴾ صحيح مسلم

مضامين النصوص:
النص األول :بيان الغاية من خلق اإلنس والجن وذلك لعبادة هللا تعالى وحده ال شريك له.
النص الثاني :بيان الحديث الشريف أن الكبر يمنع صاحبه من دخول الجنة.

التحليل:
المحور األول :مفهوم العبادة وانواعها
1تعريف العبادة:العبادة هي الطاعة ،وهي التعبد والتنسك والعبودية والخضوع والذل ،أساسها التصديق باهلل تعالى .وقد عرفها
ابن تيمية بقوله” العبادة اسم جامع لكل ما يحبه هللا تعالى و يرضاه من اأالقوال واأالفعال واأالحوال”

2أنواع العبادة: العبادة بمفهومها العام  :و تشمل كل انواع االعمال التي يقوم بها المسلم و يريد منها وجه هللا تعالى و بدونرياء.
العبادة بمفهومها الخاص  :و تشمل العبادة القلبية (ذكر هللا ) و البدنية ( الصالة) و المادية (الزكاة) والروحية (الحج…)

المحور الثاني :عالقة العبادة بااليمان
لما كانت العبادة غاية الخلق ومقصدا أسمى من وجوده وشاملة لجميع مناحي الحياة ،فإن بينها وبين اإاليمان
ترابطا شديدا ،فااليمان ال يأخذ قيمته إاليجابية إذا انفصل عن العمل الصالح ،فالمسلم يحركه وازعه الديني
وإيمانه إلى عبادته سبحانه ،واإلستسالم لجميع أوامره ونواهيه .هذا التوازن بين االيمان الصادق والعبادة
الخالصة هو الدافع للخضوع في العبادة.

المحور الثالث :العبادة دليل على خضوع العبد
إذا كان اإلنسان يعبد هللا تعالى حقا فإنه يتقن العبادة بأدائها على وجهها المأمور به ،مع رعاية حقوق هللا
تعالى ومراقبته ،واستحضار عظمته وجالله ،ابتداءا واستمرارا كأنه يرى ربه ويراه ،وهذا بيان مراقبة العبد
ربه في إتمام الخضوع والخشوع وغيرهما في جميع األحوال له في جميع أألعمال بهذا ينتفي عن المؤمن
االستكبار عن هللا تعالى بعبادته والخضوع له.

