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  :مدخل متهيدي
  .ا نصحته أخربك أنه حيبهما بقلبهنزار يعامل والديه معاملة سيئة، عندم

  فهل حب الوالدين هو كل ما جيب علينا جتاههم؟ 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

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

 :اإلسراءالتعريف بسورة  -أ 
آية، ترتيبها  111فهي مدنية، عدد آI>ا  80إىل  73، ومن اآلية 57، و33، و32، و26 عدا اآلIت مكية ما :سورة اإلسراء

السم احياء ملعجزة اإلسراء اليت خص هللا تعاىل Yا نبيه الكرمي، السابعة عشر من املصحف الشريف، نزلت بعد سورة  القصص، مسيت بذا ا
، )الوحدانية والرسالة والبعث :العناية iصول الدين(سورة اإلسراء من السور املكية اليت >تم بشئون العقيدة شأdا كشأن سائر السور املكية 

وما أيده هللا به من املعجزات الباهرة واحلجج القاطعة الدالة على صدقه ملسو هيلع هللا ىلص صية الرسول لكن العنصر البارز يف هذه السورة الكرمية هو شخ
  .عليه الصالة والسالم

  :التعريف iيب هريرة –ب 
قبل اهلجرة، كان امسه عبد مشس أبو األسود يف  19هو عبد الّرمحن بن صخر الدوسي، ولد يف مدينة احلجاز يف عام  :أبو هريرة

عامراً، ُلّقب iيب هريرة، أسلم وشهد غزوة خيرب مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عاما، وقد مساه الرسول  16اعتنق اإلسالم بينما كان يبلغ من العمر  اجلاهلية،
مل  ، كما صحبه حوايل أربع سنوات، ويعد معجزة من معجزات النبوة، هلذا كان من أكثر الصحابة روايًة للحديث، كان أبو هريرة تقّيًا ورعًا،ملسو هيلع هللا ىلص

 78هـ، وقد كان يبلغ من العمر ما يقارب  57عاما، حيث أخذ هللا أمانته يف عام  47بــ ملسو هيلع هللا ىلص يرد اإلساءة �إلساءة، بعد وفاة الرسول يكن 
  .عاما
II  - فهم النصوص:  

الت األلفاظ والعبارات -  1   :مدلو
o حكم وأمر :قضى ربك . 
o رفقيت ومعاشريت :صحابيت. 
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o ال تنهرمها ال يعجبك منهما :و  .ال تزجرمها بغلظة فيما 
o تواضع هلما :واخفض هلما جناح الذل من الرمحة. 
o اسم فعل مضارع مبعىن أتضجر :أف.  

 :للنصوصاملعاين األساسية  -  2
 .األمر بعبادة هللا تعاىل واإلحسان إىل الوالدين، وبيان بعض مظاهر ذلك �
  .أن األم أوىل الناس حبسن املعاشرة والصحبة ملسو هيلع هللا ىلصبيان النيب  �

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته
I – مكانة الوالدين يف اإلسالم:  

 يهمسبب وجود األبناء ومصدر احلنان عل منايف الطاعة بعد حقه تعاىل، أل قهممكانة عالية، فقد ذكر حللوالدين اإلسالم  أوىل
الدة والرضاع و  >اكما كرم األم مبزيد من العناية ملعا¥،  يف سبيل هللا ادمقدما على اجل يهما، واعترب الرب علتهمورعاي الليايل سهر من احلمل والو

  .زIدة على ما جبلت عليه من العطف واحلب ،من أجل تربية األبناء أكثر مما يعانيه األب
II  - حقوق اآل�ء على األبناء يف اإلسالم:  

  .هللاطاعتهما يف غري معصية  �
  .خماطبتهما iدب وعدم dرمها �
  .رضامها وطلب إكرامهما �
البتعاد عن معاند>ما �   .عدم ختطيئهما وا
  .عدم الدخول عليهما بدون استئذان �
الطمئنان عليهما وإدخال السرور عليهما �   .تفقد أحواهلما قصد ا
الستغفار هلما �   .الدعاء وا
ال نظرة كراهية �   .النظر إليهما نظرة حب 
النفاق  � ال أذىا   .عليهما عند احلاجة دون من و
  .الدعاء هلما يف حال وفا>ما �

III - ختصيص األم مبزيد من التكرمي:  
  :كرم اإلسالم األم وخصها مبزيد من العناية لسببني

الدته وإرضاعه والقيام بشؤون تربيته أكثر مما يعانيه األب �  .أdا تعاين حبمل الولد وو
  .أكثر عناية واهتماما بشؤون الولد من األب، ملا تتصف به من عطف وحب وحنان أdا �
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