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الوضعية التقويمية:
 من األهداف التي خطط لها الرسول خالل هجرته من مكة إلى المدينة بناء المسجد كأساس لقيام الدولة اإلسالمية  ،وبهذه المناسبة حضرت ندوة دينيةحول موضوع " أهمية المسجد في تحقيق التقوى والتدين السليم" فأثار انتباهك تدخل احد الحاضرين بقوله ":إن المسجد أسس ألداء الصلوات فقط معتبرا
أن الدين ما هو إال طقوسا تعبدية تؤدى في المسجد وليس لشريعته سلطة أو عالقة بالحياة  ،مستشهدا بعدم تحقيق التدين بين المسلمين في تعامالتهم
كاالمتناع عن إخراج الزكاة أو صرفها لوجوه غير مستحقة وشيوع المنكرات والبدع ،وهجر المساجد ،"..فرد عليه أحمد قائال ":لقد عمل الرسول من
خالل بناء المسجد على تكوين الرجال المؤمنين بربهم وبعقيدتهم  ،..هذا اإليمان الذي دفع الصحابة إلى العبادة والريادة  ،فضحوا و رفعوا لواء اإلسالم
،فساهموا بحق في حماية الدعوة وبناء الدولة...ولعل أمثال هؤالء الرجال الذين صنعتهم المساجد هو ما تفتقده األمة اإلسالمية اليوم مما جعلها تعيش
معضالت أخالقية واجتماعية  ..بسبب فساد المعتقد في أسماء هللا الحسنى،وعدم التخلق بمقتضاها،وتفريغ العبادة من جوهرها ،وغياب التقوى واإلخالص
في األقوال واألعمال وقلة األمناء األتقياء في من تحملوا مسؤوليات األمة...أليس لنا في دعوة الرسول و التخطيط لهجرته،وتدين الصحابة قدوة في
البناء واإلصالح ..ممتثلين قول هللا عز وجل في سورة الحشر:
               

".7

 تأمل الوضعية جيدا وأجب عما يلي:
 -1حدد قضية من القضايا التي تعالجها

الوضعية1(...................................................................................................................:ن)

 -2تضمنت الوضعية مجموعة من المفاهيم عرف منها ما يلي شرعا:
 العبادة................................................................................................................................................................: -الزكاة

(1ن)

1( .................................................................................................................................................................ن)

 -3استخلص من اآلية الكريمة في الوضعية أعاله مثاال لقاعدة المد  ،وقيمة من القيم المستفادة منها كما يلي:

(2ن)

 مثال لقاعدة المد  - //...................................................... :القيمة المستفادة ........................................................................ : -4استدل من سورة الحشر على ما يلي:

(2ن)

 كل المخلوقات الكونية تسبح هلل وتعظمه وتقدسه.................................................................................................................... : بيان أن خوف المنافقين من المؤمنين أشد من خوفهم من هللا .......................................................................................................: -5ورد في الوضعية أن من أسباب تأزم أوضاع المسلمين غياب التقوى ،أذكر بعض األساليب المعينة على تحقيقها :

(3ن)

 ..................................................................-................................................-.......................................................... -6يعتقد بعض الناس في عصرنا الحالي أن الهجرة انقطعت بهجرة الرسول من مكة إلى المدينة:ما رأيك مع التعليل واإلستدالل الشرعي؟(2ن)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
؟(3ن)

 -7ثبت أن للمسجد أثر كبير على الفرد والمجتمع ،وضح ذلك
 ...........................................................-.........................................................-........................................................ -8بين للمتدخل األول أن حقيقة الدين تختلف عن حقيقة التدين 1.5( :ن)

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
 -9امأل الجدول اآلتي حسب المعطيات الواردة فيه 2( :ن)
القضية الشرعية

االستدالل الشرعي

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

ِين َوا ْل َعا ِملِينَ َعلَ ْي َها َوا ْل ُمؤَ لَّ َف ِة قُلُو ُب ُه ْم )...التوبة .66
ص َد َقاتُ لِ ْلفُ َق َراءِ َوا ْل َم َ
 قال تعالى (:إِ َّن َما ال َّساك ِ
......................................................................................................................

 وجوب تعبد هللا بأسمائه الحسنى . -16بين الصواب من الخطأ فيما يلي)1.5(:

 ينبغي التخطيط لتكوين خبراء أكفاء علميا وتقنيا دون التخطيط لتربيتهم على التقوى واإلخالص ............. : الدين ما هو إال طقوس تعبدية تؤدى في المسجد وليس لشريعته سلطة أو عالقة بالحيــــــــــــاة............. :من مكة إلى المدينة حماية الدعوة وبناء الدولــــــــــــــــــــــــــــة ............. :
 -من أهداف هجرة الرسول

