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  :مدخل متهيدي
 ،القيامة يوم ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول دهاأفرا بعدد اهىيتب اليت احملمدية األمة تكثر $مو الدنيا،  احلياة وزينة ،الزوجية العالقة مثرة األبناء يعترب

ال َعَمُلهُ  انـَْقَطعَ  آَدمَ  اْبنُ  َماتَ  ِإَذا«««« :ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص لقوله اجلارية، الصدقة من ذلك واعترب ورعايتهم، تربيتهم حسن مسؤولية اآل>ءتعاىل  هللا محل لذلك  ِإ

تَـَفعُ  ِعْلمٍ  َأوْ  َجارِيٍَة، َصَدَقةٍ  ِمنْ : َثالثٍ  ِمنْ   .»»»»لَهُ  يَْدُعو َصاِلحٍ  َوَلدٍ  َأوْ  بِِه، يـُنـْ
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  

  

  

  

  

  

  

 

I - وقراء`ا دراسة النصوص: 
 :توثيق النصوص -  1

 :البقرةالتعريف بسورة  -أ 
 >ملدينة نزلت سورة أول وهي الشريف، املصحف يف الرتتيب حيث من الثانية السورة وهي آية، 286 آd`ا عدد مدنية، :البقرةسورة 

السم مسيت ،”أمل“ مقطعة حبروف تبدأ املنورة،  إسرائيل بين من شخص قتل حيث السالم، عليه موسى زمن يف ظهرت اليت معجزةلل إحياء $ذا ا
 هللا �ذن فيحيا منها جبزء امليت يضربوا وأن بقرة بذبح �مرهم أن إليه هللا فأوحى القاتل، يعرف لعله موسى عل األمر فعرضوا قاتله، يعرفوا ومل

 التشريع، جبانب تعين اليت املدنية السور من البقرة سورة املوت، بعد اخللق إحياء يف وعال جل هللا قدرة على برها� وتكون القاتل، عن وخيربهم
  .حيا`م يف املسلمون إليها حيتاج اليت التشريعية والقوانني النظم تعاجل اليت املدنية السور سائر كشأن شأ�ا
  :عليه املتفق >حلديث املقصود –ب 

 معىن وليس ،فقط الصحايب يف اشرتكا ولو والسند، املنت بنفس) ومسلم البخاري( الشيخان أخرجه نبوي حديث وه :عليه املتفق
  .املعين يف أتفاق هو املهم ولكن خمتلفة �لفاظ ورد احلديث يكون فقد ومعناه، احلديث لفظ يف اتفقوا الرواة أن عليه متفق

II  - فهم النصوص:  
الت األلفاظ والعبارات -  1   :مدلو
o وتربيته اعهإرض فرتفض >لولد األم تضر ال :بولدها والدة تضار ال. 
o ال  .عهدهت يف فيفرط بولده األب يضر ال :بولده له مولود و
o فتهمخلي أو املسلمني حاكم :اإلمام.  

 :للنصوصاملعاين األساسية  -  2

األبناء حقوق  
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 .ئهم�بنا الضرر إحلاق عن الوالدين تعاىل هللا �ى �
  .يتطلب ما بكل والتكفل عنه مسؤوليته يف املمثلة بيته آل حنو الرجل الشريف مهمة احلديث حيدد �

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته
I – األبناء يف اإلسالم حقوق:  

  .اختيار األم الصاحلة �
 .حسن التسمية �
 .الصحيحة اإلسالمية العقيدة بذورفيهم  غرس �
 ... والصيام والصالة طهارةكال >لعبادات املتعلقة الدين شرائعمهم تعلي �
 ... والقناعة كالصرب األخالق مكارم على بهمبتدريو  وتعليمهم بهمو¥دي تهمتربي حسن �
 .اإلنفاق على األبناء �
 .والرمحة املداعبة �
  .العدل بني مجيع األبناء �

II  - األبناء حبقوق الوفاء أثر:  
  :على مستوى األسرة -أ 

 .انسجام بني مجيع عناصر األسرة �
  .سيادة جو احملبة واملودة والتعاون �

  :ا¨تمععلى مستوى  -ب 
 .تكوين جمتمع قوي ومتضامن �
الجتماعية �  .خلو ا¨تمع من الرذائل واآلفات ا
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