
 

 

 

 ** الوضعية **

صديقه شعيب وذلك بعد فراق طويل بسبب كونهما الجئين من بلد تعاني اضطرابات دينية وفي جلسة  قاسم زيارةقرر 

 :التاليدار بينهما الحوار 

ي ن في حالة من الفوضى والضيق فآلأعيش اأني ما زلت أحس بالذنب والندم. ألنني هاجرت من بلدي. و أتعلم :شعيب 

 !! والديون قد قضت على كل أموالي  .حياتي

فعل المهاجرون في العهد النبوي فاستحقوا مدح هللا تعالى لهم لما قال  كما مكانية هجرةبالعكس. فما قمنا به هو  :قاسم

وما نعانيه ال عالقة له بالهجرة بل بغياب التنظيم والتخطيط والتعليم في  ".... المهاجرين للفقراء "في سورة الحشر:

، مها، فحتى الصالة ال تقيوشؤون حياتك غير منظمة ،أنك تنفق أموالك دون تفكير في مستقبلك الحظت فقد ،حياتك

 !! راك هاجرا للمسجد بالمرة فحتى جماعة المسجد ال يعرفونك وكأنك لم تعش هنا مند سنواتوأ

فأنا والحمد هلل مؤمن وال أحتاج للعبادة وال  ،وبالنسبة للصالة ؟بالتفاهاتولماذا أضيع وقتي في التخطيط وأنشغل  شعيب:

 إلى كثرة الذهاب للمسجد بال فائدة.

لون جهودا ويبذ ،أال تعلم أنهم أنشأوا جمعية في المسجد لجمع الزكاة وتوزيعها على من يستحق ،أمرك أخي عجيب قاسم:

 كبيرة لمساعدة المحتاجين؟

 صدق مثل هذه الجمعيات التي ليس لها هم إال حب الشهرة والظهور بمظهر اإللتزام؟أنا ال أ شعيب:

مثلما فعل  ،وخاصة إذا كان في ظروف صعبة ،لى نفسهوالمسلم دائما ما يؤثر إخوانه ع ،أخي نحن مسلمون يا قاسم:

 .األنصار مع إخوانهم المهاجرين في العهد النبوي

قلوبهم مملوءة حقدا  ، ولكنوالصالح التقوىفالكثيرون يظهرون لك  ،ونحن في زمن النفاق ،ذلك زمن قد فات شعيب:

 وحسدا.

ر كسرك ويجبتفقد األمل في هللا تعالى فهو من سيرحمك ويلطف بك  ، فالوالشريرونيوجد في كل مكان الخيرون  قاسم:

 وضعفك.

 :إقرأ الوضعية جيدا ثم إقرأ األسئلة بتأن ثم أجب عن المطلوب بتركيز وإختصار

 ن(2) مناسبا:عرف ما يلي تعريفا اصطالحيا  .1  

 ن( 2): المهاجرينية التي أشار إليها قاسم عند حديثه عن مكانة أكمل كتابة اآل. 2

اِدقُونَ  ِمنَ  َوأَْمَوالِِهْم َيْبَتُغوَن َفْضالِدَياِرِهْم  ِمنْ  لِْلفَُقَراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا " َ َوَرُسولَُه أُوَلِئَك ُهُم الصَّ ِ َوِرْضَواًنا َوَيْنُصُروَن هللاَّ  " هللاَّ
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 الثانوية اإلعدادية الشاطئ
 

 المديرية اإلقليمية العيون

 المسلم إلى حيث يتمكن من ممارسة شعائر دينه بحرية انتقال  الهجرة المكانية

 فعل أوامر هللا تعالى واجتناب نواهيه  التقوى
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 مواقفمتمسكين بأراء و  ،هجرة إلى بلد أخر رغم ما يعانونه من ضيق و تضيقال.  يرفض بعض المسلمين 3

 ن( 2)هذا النوع من الهجرة؟ وما الذي قد يدفعك إليها؟.  موقفك من، ما من خالل ما درسته معينة.

 ، ومما يدفعه لذلك البحث عن آفاق جديدة ومورد للرزق أو حرية أكثر للتدين.. من الهجرة انطالقا مما درسه يشير التلميذ إلى قبوله لهذا النوع 

فك/رأيك بنص شرعي أو بمثال من السيرة ؟ لماذا؟ استدل على موقتفق مع شعيب في موقفه من التخطيطهل ت .4

  ن(2.5)النبوية. 

ده ..( ومما يزيد ذلك قوله تعالي:"..ولتنظر نفس ما قدمت لغد.. أو تخطيط ئالتخطيط أو فوا يةال أتفق، ويعلل جوابه )اإلشارة إلى أهم

 إلخراج مصر من أزمة السنوات السبع العجاف.النبي محمد صلى هللا عليه وسلم للهجرة، أو تخطيط النبي يوسف عليه السالم 

 ن(2.5) ؟ إدعم موقفك بنص شرعي؟عبادة؟ لماذاهل يكفي اإليمان دون  .5

  خاشعون.الذين هم في صالتهم  المؤمنونقد أفلح  تعالى:لقوله  ،العبادة صفة المؤمن عبادة، ألناإليمان ال يكفي دون 

 ن(1)التدين الفاسد الذي يتصف به بعض الناس؟ واحدا من  نموذجااستخرج من الوضعية . 6

 سوء الظن بالناس - النفاق -بين اإليمان والعبادة  الفصل -يستخرج التلميذ نموذجا واحدا للتدين الفاسد: ترك الصالة 

الذي ينتمي إليه أذكرها مع تحديد الصنف  ،كما هو معلوم فإن هللا تعالى حدد لنا األصناف التي تستحق الزكاة. 7

 ن( 2) شعيب وفق ما أشارت إليه الوضعية؟

 المؤلفة قلوبهم العاملون عليها المساكين الفقراء

 ابن السبيل هللا في سبيل الغارمون في الرقاب

سماء غير ظاهرة في الوضعية وتحتاج األ) :أسماء حسنى هلل تعالى 3 ، استخلصللوضعيةتك من خالل قراء. 8

 ن( 1.5جها من السياق وصياغتها( )إلستخرا

 الجبار اللطيف الرحيم أو الرحمن

 
ْؤِثَركَ  لَن َقالُوا" :منواآن الكريم قول السحرة لفرعون لما ورد في القرآ. 9 ..."  َفَطَرَنا َوالَِّذي اْلَبيَِّناتِ  ِمنَ  َجاَءَنا َما َعلَى   نُّ

 ن(2)ماهو نوع )قسم( اإليثار الذي تتحدث عنه االية؟ فم بالتعريف به؟ سورة طه.

 ن(1)تقديم مرضاة هللا تعالى على كل ما سواه أو أي تعريف آخر مناسب :تعريفه ن(1) إيثار متعلق بالخالق اإليثار:نوع 

 ن(  2) التعليل:حدد موقفك من في كل حالة مع . 10

صحيح  الحالة
 أو خطأ

 )لماذا(التعليل 

 دعوهر ال يناسب المقام أو الحالة، فعليها أن تباسم هللا المتك خطأ ها طفال يرزقامرأة تدعو هللا تعالى بإسمه المتكبر لكي 

 .يبالرزاق أو الرازق أو الوهاب أو المعط

 مسجد قباء.العهد النبوي هو  يأول مسجد بني ف خطأ بالمدينة.أول مسجد بني في العهد النبوي هو المسجد النبوي 

www.hsaina.com 
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