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  :مدخل متهيدي

 .سن تنشئتهم وتربيتهمأبناء اليوم هم رجال الغد، وصالحهم متوقف على مدى ح
 تكون رعاية األبناء يف اإلسالم؟ فكيف 
  وما األسس اليت تنبين عليها؟ 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

I - اDدراسة النصوص وقراء: 
 :توثيق النصوص -  1

 :التحرميالتعريف بسورة  -أ 
السورة الشؤون تتناول  ،نزلت بعد سورة احلجرات ،ترتيبها يف املصحف السادسة والستون آية، 12عدد آDMا مدنية،  :التحرميسورة 

السم لبيان شأوWزواج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،وWمهات املؤمنني ،قضاM وأحكام تتعلق ببيت النبوةالتشريعية، و  ذي حرمه ن التحرمي ال، مسيت _ذا ا
  .الرسول على نفسه من غري أن حيرمه هللا تعاىل عليه

  :التعريف بعقبة بن عامر اجلهين –ب 
هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن رفاعة بن مودوعة بن عدي بن غنم بن ربعة بن رشدان بن : عقبة بن عامر اجلهين
اله معاوية أمر مصر ملسو هيلع هللا ىلص صحايب جليل شهد t مع رسول هللا ، يكىن Wيب محاد، قيس بن جهينة اجلَُهين اليماين أحدا وما بعدها من الغزوات، و
 .هـ 58هـ، فسار فيها أحسن سرية، تويف عقبة بن عامر سنة  44ن سنة خلفًا ألخيه عتبة بن أيب سفيا

II  - فهم النصوص:  
الت األلفاظ والعبارات – 1  :مدلو
o احفظوها من النار: قوا أنفسكم. 
o حطبها: وقودها. 
o مما جيد ويستطيع: من جدته. 
o وقاية وحفظا: حجا�. 

 :املضامني األساسية للنصوصاستخالص  – 2
الد من الوقوع فيما يؤدي إىل �ر جهنمأمره سبحانه  �  .وتعاىل حبفظ النفس واألهل واألو

اإلسالم في األبناء رعاية  

 
َ

َ�  قَال   َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا

َها يَا﴿ ف�
َ
ينَ  ك ِ

�
نُفَسُكمْ  قُوا آَمنُوا ا�

َ
ْهِليُكمْ  أ

َ
َِجاَرةُ  ا,�اُس  َوقُوُدَها نَاًرا َوأ

ْ
  .﴾… َوا/

  ]6: ة، اآليالتحريم سورة[
َُهِ:�  9َِمرٍ  ْننَ  ُقْقبَةَ  َقنْ 

ْ
َ�  رَِ>َ  ا;   ،َقنْهُ  اهللا

َ
  َسِمْعُت  :قَال

َ
�ِ  رَُسول �ُ  َص�B  اهللا يْهِ  اهللا

َ
َم، َعل

�
  وََسل

ُ
ُ  Fَنَ  َمنْ « :َفُقول

َ
G  َننَاٍت  ثَالُث،  َLَفََص 

يِْهن� 
َ
ْطَعَمُهن�  ،َعل

َ
َساُهن�  ،وََسَقاُهن�  ،فَأ

َ
Qُكن�  ،ِجَدتِهِ  ِمنْ  َو  ُ

َ
G ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ا,�ارِ  ِمنَ  ِحَجابًا

ْ
  .»ال

  ]سنن ابن ماجة[
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 .ثواب من صرب على تربية بناته تربية حسنةملسو هيلع هللا ىلص بيانه  �
  :احتليل حماور الدرس ومناقشته

I - رعاية األبناء وأمهيته يف الإلسالم:  
  :رعاية األبناءمفهوم  -  1

من كل ما يلحق ِ_ِْم األذى، وأمرهم �خلري و�يهم عن الشر، وكذا حضٌّهم على التشتت هو صيانتهم ومحايتهم املقصود برعاية األبناء 
  .بدين هللا احلنيف، وهي واجبة على اآل�ء اجتاه أبنائهم حيث اعتربهم هللا تعاىل مبثابة ودائع اْسَتْأَمنَـُهم عليها

  :أمهية رعاية األبناء يف اإلسالم – 2
ال جيوز التخلي  ،وجب عليهم رعايتهم ،األبناء نعمة ر�نية وجب على اإلنسان شكر هللا تعاىل عليها أل�م أمانة يف عاتقهم يعترب و

الحنراف ،عنهم، وذلك بتوفري مستلزمات احلياة الضرورية والعمل كلما من شأنه أن ينتج شخصية صاحلة  ،وتعليمهم و�ديبهم وصو�م من ا
  .متزنة

II  -  رعاية األبناء يف اإلسالمأسس:  
  :من بينها ،تنبين رعاية األبناء يف اإلسالم على عدة أسس

  .عقيدة السليمة وزرعها يف أنفسهمأسس الوذلك بتعليمهم  :األساس العقدي �
  ...رائض كالصالة والصوم والزكاةوذلك بتعليمهم العبادة والف :األساس التعبدي �
  .لهم يتخلون عن الرذائل والفواحشوجع ،وذلك بتعليمهم األخالق احلسنة :األساس األخالقي �
الجتماعي �   .وا عناصر فعالة داخل جمتمعاDموذلك حبثهم على أن يكون :األساس ا
 .ليتصفوا بدورهم _ذه الصفات حيث وجب العطف عليهم :األساس العاطفي �
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