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وضعية اإلنطالق
إن ذات األشخاص الذين حيرصون على أداء الصالة يف الصف األول ويذرفون الدمع خشوعا عندما يُتلى القرآن وأيتون جبميع األوراد,
هم أنفسهم الذين حيلفون ابهلل كذاب يف السوق ,ويبيعون البضائع الفاسدة واملنتهية الصالحية ,ويطففون يف امليزان وأيكلون حقوق الناس ابلباطل.
يعيش هذه احلالة من “النفاق العام” الذي مل يقتصر على احتفاء األفراد “ابملظاهر اخلارجية” للتديُّن على حساب
إن اجملتمع مل يكن يف املاضي ُ
“السلوك القومي” ,بل امتد إىل ممارسة “العبادات” يف اطار“عالقة خاصة جدا” بني العبد وربه وبني املسلم وأخيه.
يفتقر فيه املساكني والفقراء
إن احلرص على اإلحتفاء املظهري والشكلي للدين قد امتد إىل “بناء املساجد” نفسها ,ففي الوقت الذي ُ
ألبسط حاجاهتم من “العالج” و “التعليم” ,جند أن اهلم األكرب قد إنصرف إىل اإلنفاق الضخم على بناء املساجد وزخرفتها كإنفاق يف سبيل
كثافةالتالية:
األسئلة
أجبالعلى
ومييةيفبتأن مث
هللا ,دون مراعاة لرتتيب “األولوايت” ,اقرأ
سكانية أو حاجة حقيقية ,ولكنها تبىن يف
توجد هبا
األماكن اليت
الوضعية يتمالتقبناؤها
وحىت املساجد
الوضعية:إىل أن هذه هي “دولة اإلسالم” !
إشكاليةأنظار الناس
اليت تلفت
1 ..........................................................................................................................................
املناطقحدد
-1
-1حدد اشكالية الوضعية1ن

اقرأ الوضعية التقوميية بتأن وأجب على األسئلة التالية:

يعيش هذه احلالة من “النفاق العام” الذي مل يقتصر على إحتفاء
.....................................................................................................................................
ومن انحية أخرى فإن اجملتمع مل يكن يف املاضي ُ

املصطلحات التالية
-2
اخلارجية”2ن للتديُّن على حساب “السلوك القومي” ,بل إمتد إىل ممارسة “العبادات” بذات الطريقة
عرف“ابملظاهر
األفراد

.......................................
........................................................................
“التدين:جدا” بني العبد وربه.
..............أفرغتها من حمتواها احلقيقي وغايتها األصلية بوصفها “عالقة خاصة
اإلحتفالية” اليت
.....................................................................................................................................

-االنفاق يف سبيل هللا................................................................................................................:

.....................................................................................................................................

-3ماموقفك مما جاء يف الوضعية حول ظاهرة التدين وعدم التطبيق للعبادات على مستوى احلياة؟ علل جوابك2ن
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
-4هجرة الذنوب واملعاصي وهجرة ما هنى هللا عنه دليل على التطبيق السليم للدين،استخرج من الوضعية اآلفات االجتماعية واالقتصادية اليت تدل
على التطبيق غري السليم للدين/ثالث آفات فقط/

3...................................-...................................-......................................-ن

-5التنظيم والتخطيط من ضرورايت احلياة ،رتب حسب األولوية اجلمل التالية وفق ما جاء يف الوضعية1ن
االنفاف على الفقراءواملساكني-العالقة بني العبد وربه-بناء املساجد وزخرفتها

....................................................................................................................
-6ما األصناف اليت جيوز دفع الزكاة هلا انطالقا من الوضعية/صنفني فقط1/ن
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الصفحة
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.........................................................-........................................................-7صحح القضااي التالية1ن

قضااي خاطئة
ممارسة العبادة عالقة خاصة بني العبد وربه فقط

الصواب
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املسلم مطالب آبلتزام أوامر الرسول صلى هللا عليه وسلم دون آجتناب نواهيه-------------------------------- ..
-8امأل اجلدول مبا يناسب3:ن

القضية الشرعية
فضل صالة اجلماعة
------------االيثار

الدليل الشرعي
----------------------------------------------------قال هللا سبحانه﴿ :إِن اَّلل ُِحي ُّ ِ
ني﴾ (التوبة)4:
ب الْ ُمتق َ
َ
-----------------------------------------------------

-9يعترب املسجد نواة اجملتمع يف االسالم ،فماهي أدواره؟/دورين فقط1/ن

.....................................................-............................................................-

-10اكمل الفقرة أسفله مستعينا ابلكلمات التالية ( :التقوى – اهلجرة – مؤسسة املسجد – التخطيط ) 2ن

قرر الرسول صلى هللا عليه وسلم  .......إىل املدينة ليؤسس جمتمعا متدينا صاحلا ،إذ قام هذا اجملتمع يف بداية األمر على  ..................اليت
تعترب من أهم املؤسسات اليت يتعلم فيها املسلم  .............حلياته من خالل الدروس واملواعظ اليت حتثه على  .............ليضمن النجاة يف
الدنيا واآلخرة.
-11جاء يف الوضعية رفض النفاق مبختلف أشكاله،اكتب اآلايت اليت فضح فيها هللا عزوجل أخالق املنافقني من سورة احلشر بدون شكل 2ن
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