
  

  

    

 

  

  
  

  : الوضعیة التقویمیة
  

 من كل ما یضرھا اقایتھحیث ركز أحمد على دعوة اإلسالم إلى و "   ورعایتھا أھمیة حفظ النفس" بین زمالئك حول  دار حوار             
 :قولھ تعالى ب مستدال وأداء حق هللا علیھا من الطھارة المعنویة والحسیة وأداء الصلوات مع استحضار مراقبة هللا تعالى للعباد  ابرعایتھ

   )16سورة ق اآلیة (" اْلَوِریِد  َولَقَْد َخلَْقَنا اِإلْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِھ نَْفُسھُ َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِھ ِمْن َحْبلِ "  
 في حین دعت سمیة زمالءھا إلى الثبات على الحق والتمسك بھ ولزوم الطریق المستقیم اقتداء برسول هللا في ثباتھ أمام اغراءات المشركین

ِ َوَمالئَِكتِِھ َوُكتُبِِھ َوُرُسِلِھ ": تعالىبقولھ خاتمة قولھا   وبیوم القیامة اإلیمان با�واعتداءاتھم باعتباره ــ الثبات ــ دلیال على قوة  َوَمْن یَْكفُْر بِا�َّ
  . ) 136 النساء اآلیة(" َواْلیَْوِم اآلِخِر َفقَْد َضلَّ َضالال بَِعیًدا

  : اقرأ الوضعیة وأجب عما یلي
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  )1.5(  ــ اإلخالص     ــ منع الخیر    ــ الظلم   ــ التعاون  ــ التوحید   ــ الشرك   :   ــ شطب على ما ال یفید اإلیمان بالبعث والجزاء  6
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                    )3(                                                                                :    صل بسھم بین النصوص الشرعیة والمستفاد منھا ــ   9

  المستفاد منھا   النصوص الشرعیة 
َ َكاَن بُِكْم : "ــ قال تعالى    ــ تجنب إلحاق الضرر بالنفس                   " َرِحیًماَوال تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ �َّ
   وجوب التأكد من صحة ما یعرض في وسائل االتصال ــ                    " ال تَُكلَُّف نَْفٌس إِال ُوْسعََھا : "ــ قال تعالى

   .ــ تحریم قتل النفس                    " َوال تُْلقُوا بِأَْیِدیُكْم إِلَى التَّْھلَُكِة : "ــ قال  تعالى 
  .ــ عدم تحمیل النفس ما ال تطیق                     "یَأَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنََبٍإ فَتَبَیَّنُوا : " ــ قال تعالى

  .الدعوة إلى الثبات بالصبرــ                    "  طلب العلم فریضة على كل مسلم : " قال رسول هللاــ 
  .ــ وجوب تثقیف النفس بالعلم                       "فَاْصِبْر َعلَى َما َیقُولُوَن َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك :  "تعالىقال ــ 
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