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عرض النصوص وقراءتها

ْحَساًنا ” َ َوَال ُتْشِركُوا ِبِه َشْيًئا ۖ َوِباْلَواِلَدْينِ ا� قال تعالى : “َواْعُبُدوا ا��

( النساء 36)

عن ابن عباس رضي ا� عنهما، قال : قال رسول ا� صلى ا� عليه وسلم : ” من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها، ولم يؤثر ولده

عليها، أدخله ا� الجنة ”

(سنن أبي داود)

ْو ُيْنَسا� لَُه ِفي ْن ُيْبَسَط لَُه ِفي ِرْزِقِه ا� ُه ا� ُ َعلَْيِه َوَسل�َم َيُقوُل : ( َمْن َسر� ِ َصل�ى ا�� ُ َعْنُه َقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل ا�� َنِس ْبنِ َماِلٍك َرِضَي ا�� َعْن ا�

َثِرِه َفْلَيِصْل َرِحَمُه ) ا�

( صحيح البخاري)

التوثيق

اإلمام البخاري

أبو عبد ا� محمد بن إسماعيل البخاري، من أكابر أهل العلم، اشتهر بعلم الحديث، من مصنفاته : األدب المفرد / الصحيح … توفي

رحمه ا� سنة 652 للهجرة.

شرح المفردات

إحسانا : لطفا ومعروفا

يئدها : يدفنها

يؤثر عليها يفضل عليها

يبسط له : يبارك ويكثر له

استخالص المضامين

أمره تعالى بعبادته وتوحيده واإلحسان للوالدين.

تبشير النبي صلى ا� عليه وسلم بالجنة لمن أحسن البنته.

بشارة النبي صلى ا� عليه وسلم بكثرة الرزق وطول العمر لمن وصل رحمه

التحليل والمناقشة

حقوق اآلباء

في حياتهما

طاعتهما في المعروف

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-iadadi#section-2963
https://www.alloschool.com/element/32059


محبتهما والتودد إليهما

مخاطبتهما بأدب

اإلطمئنان عليهما

مساعدتهما

االستئذان في الدخول عليهما …

بعد وفاتهما

الدعاء لهما

تسديد ديونهما

تنفيذ وصاياهما في المعروف

إكرام أصدقائهما.

حقوق األبناء

حسن اختيار الزوج والزوجة

حسن التسمية

ذبح عقيقة عنه

النفقة عليه

حسن التربية والتعليم

العدل في القسمة بينهم

المالعبة والمالطفة …

حقوق ذوي الرحم

المقصود بالرحم : األهل واألقارب من جهتي األم واألب. حقوقهم :

زيارتهم لوجه ا�

المساعدة المادية والمعنوية حسب االستطاعة

المواساة في االتراح والتهنئة في االفراح

النصح واإلرشاد

التوقير واالحترام ..

قال صلى ا� عليه وسلم : ” … من كان يؤمن با� واليوم اآلخر فليصل رحمه “.

آثار الوفاء بهذه الحقوق

نيل مرضاة ا�

نيل رضى ا�

تحقيق االنسجام األسري

انتشار المحبة والتكافل بين األفراد

بناء مواطن صالح

اندثار المفاسد األخالقية واالجتماعية

صياغة واستنتاج

أقسط في التعامل مع والدي وابنائي وأقاربي بالوفاء بحقوهم طلبا لمرضاة ا� وثوابه


