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Þëþa@÷‰†Ûa@Zåí†ÛaìÛa@´i@òÓýÈÛaN@ @
  .األب واألم: א��א��אن 1

	�א��א���� 2���  .عقد الزواج: א�����א�
   اإلخالص - كتم األسرار - الصدق - التعاون - التساكن- الرمحة - املودة -: א���ق�א���������א��و�� 3
  ... الصرب- حسن املعاملة -شاور الت-

   )21/سورة الروم( .﴾ رمحةومودة  بينكم إليها وجعل لتسكنواومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ﴿ :قال تعاىل
  

��)ÔĆÞŽiÿ@ĆîíÚW  مناملستحسن أن خيصيبدي ما .  الزوجان يوما من كل مخسة عشر يوما للمصارحة؛ يصارح فيه كل منهما اآلخرص

بد؛ وتبدأ صفحة جديدة نظيفةيح عما استشكله من تصرفات ومواقف، ل؛ ويستفسر وقبيٍحسٍنا له من حالتصاحلُ والتسامح صل بعده.  
اللحظات؛ لكن هذه؛ اليت أشرنا هلا؛ هلا قيمتها وأمهيتها إن الصراحة مطلوبة دائما يف كلِّ صحيح    .  

  

������א��و��  4��   وما يفسد العالقة الزوجية، من املشاكل احلد- العالقة واستمرارها دوام-:#"!�א�� ���א�
  ... وقبل ذلك كله الفوز برضا اهللا- استقامة األبناء وصالحهم- استقرار األسرة نفسياً - 
  

س هلا أن  فليا باملنكر؛ وتأكدت من كونه منكرا،املعروف؛ أما إن أمره جيب أن تطيع الزوجة زوجها ب-: '$&��א��و�����و�%$ 5
  .تطيعه؛ فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق؛ فإن أطاعت يف هذه احلال فقد أخطأت

، فآنئذ غري مرغوب فيه يف اإلسالم؛ ملفاسده؛ إال عند تعذر االرتباط بني الطرفنيو الطالق أبغض احلالل إىل اهللا،: *()�א�� ق 6
  .جيوز من باب الضرورة

  ) وقال الذهيب على شرط مسلماملستدرك،(  ".@bøï’@!a@Þyc@bàŽ5Íic×þ8Üa@æà@êïÜg@:" ص النيب  قال
  

   :12.�א�� ������א��א������0/.����א-�,$+ 7
  
  
  
  

@Ýç_áÜÈm@@
استطاع بعض األبناء قيادةَ أنفسهم إىل الطريق الصحيح رغم اضطراِب عالقِة أبيهم وأمهم؛ وهذا بفضل اهللا مث ذكائهم؛  -

  .وفّقَهم اهللا
  .  اتمع وبفسادها ينفسدي املدرسة األوىل للطفل، فبصالحها ينصلحاألسرة ه -
  
  
  
 

  أبناء ناجحون - أبناء مؤدبون- أبناء متوازنون -
...اءح أبناء أِص-  

��������	
 �ذא�����א

  أبناء متخلفون - أبناء مرضى - أبناء مضطربون-
... أبناء منحرفون-  

���������	
 �ذא�����א
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  .....................................................................................................ما واجبك حنو والديك؟ 1
  .............................................................................................. ؟ما العقد اليت جيمع أباك وأمك 2


 	��� ���� : "ص  الرسولقال 3��   )رواه الترمذي(  ".	��� 	���� ���� 
  ............................................................................................. يف احلديث؟األهلما املقصود ب)         أ
  ............................................................................... نص احلديث؟خري الناس حسب/ من  هو أفضل)        ب
  ...........................مثل لذلك من سريته عليه السالم. أهلهكان عليه الصالة والسالم أُمنوذجا فريداً يف التعامل مع )        ج

................................................................................................................................  
................................................................................................................................   

  .....................................................................................؟ملاذا.  احلالل إىل اهللا الطالقضغأب)        د
................................................................................................................................  

  )يرسم اجلدول يف خلف الصفحة(: ،  امأل اجلدول التايل للنساء حقوق كما عليهن حقوق 4
 حقوق الزوج  حقوق الزوجة 

 معنوية  مادية  معنوية  مادية 

    

  

  ........................................................................................؟ مىت تكون طاعة الزوج حراما؟ ملاذا 5
................................................................................................................................  

  ................................................................................. عما يفسد العالقة الزوجية-بتركيز -حتدث  6
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
  .............................................................؟وضح أثر العالقة الطيبة بني الزوجني يف صالح األبناء واستقامتهم7

.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................   
8 ر قوله تعاىلفس :﴿ Č‘bjÜ@æèæ:@‘bjÜ@ânäcì@âÙÜ@ ﴾. ) 187/ سورة البقرة(..................................................  

.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................  

  )تابع يف الصفحة املوالية (
  
  
  
  

ïmbj�nØß@âìÓ'c OOOOOOOOOO 
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9  

  
  
  
  
  
  
  

  
�� �

�����
��
��؛�و�������א�
�Wא����א �
  ........................................................................................استخرج مضمون النص، يف عنصرين)    أ

.................................................................................................................................  
  .......................................................................................هل تجب على املرأة خدمة زوجها؟ )  ب

.................................................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وهذا األمر دائر على العرِف والعادِة، الذي هو أصل من : " يب يف مسألة ِخدمِة الزوجة لزوجها   قال ابن العر
 الدواب،  األعراب وسكان البادية يخدمن أزواجهن حىت يف اسِتعذَاب املاء وسياسِةأصول الشريعة، فإن نساَء

هن معهم خف ويعينها، وأما أهل الثروة فَيخِدمون أزواجهم، ويترفَّخيدم املِقلُّ منهم زوجه فيما اضر ونساء احلو
".إذا كان هلم  منصب يف ذلك  

  )3/1150يب ابن العر/  أحكام القرآن4/247انظر شرح الزرقاين (
  ) ضد سكان احلواضر:سكان البادية/  األعراب-ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه: العرف والعادة( 
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ïãbrÛa@÷‰†Ûa@ZáyŠÛa@òÜ•N@ @
  

  . ِوصلة؛ مبعىن االتصال والتواصليصلُ ِوصلة؛ من وصل א��45 1
  .املوضع الذي يتكون فيه اجلنني: א�.*) 2
  .االتصال باألقارب وزيارم : ��46א�.*) 3
  .األقارب؛ الذين جتمعهم آصرة القرابة: א�.*)ذوو� 4
  من اسم اجلالل الرمحن؛: א�89$ق�א�.*)  5
  ...وجوب الصلةعلى  وتعاىل،ن الرحيم اهللا  على أمهية صلة الرحم، وفضلها العظيم عند الرمحلُّيد: د:���א:�89$ق 6
  .واجبة: *()���46א�.*) 7
8 $%4�  )21/ سورة الرعد ( .﴾ر اهللا به أن يوصل وخيشون رم وخيافون سوء احلسابوالذين يصلون ما أم﴿: قال عز وجل: د�

  

  ) صحيح البخاري( ."ال يدخل اجلنة قاطع:" ص  الرسولله جهنم؛ قال:  *()��$'	�<=>  9

 
فليصل من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره : "ص النيب  قال، املباركة يف الرزق والعمر-: #"!���46א�.*) 
  ... التعاون والتضامن والتآخي-  مجع مشل األقارب-متتني الروابط بني األقارب  - )صحيح البخاري(".رمحه
  
  ... إدخال السرور عليهم- كتم أسرارهم- مساعدم - زيارم - حبهم -: ذو��א-<*$م/�א-�$<?�ق�حقو -11

  ...) مجيل وحسن كل تصرٍفواملطلوب (
  
12- ����B���$���46א�.*)א���	جيب لوقاية الرحم من التمزق ما يلي: :  
   التجاوز عن األخطاء والسيئات- ترك الغيبة والنميمة-أما كثرة الزيارة فال أراها مفيدةً/  املبادرة بالزيارة يف األوقات املناسبة-
  ... الفهم الفاسد-األقارب/  إبعاد األطفال عن اخلالفات بني الكبار-

�����:��

 إىل أقصى ما ميكن ا ووصل أمرهق، بل بعضها متز مضطربةًع للعالقات بني ذوي األرحام واألقارب، يف زمننا، جيدها متوترةً    املتتب
  :وذلك ناتج عن أمور عدة منها...تصوره، من قتل وضرب وشتم

  ضعف اإلميان والعقول، �
 اجلهل بشروط احلوار والتفاوض، �

 غياب التسامح وأسلوب التماس األعذار، �

 ...لغيبة والنميمة والتجسس واألنانيةا �
إال إذا التزمنا بضوابط اإلسالم وآدابه الصحيح اعلم رمحك اهللا أنه لن تعود العالقات بني األقارب إىل جمراها األصلي  

  .     القرابةِة آصريف تنظيِم
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� �
� �
  . األرحام ذوي-صلة الرحم : عرف 1
  ..................................................................................... ................................ صلة الرحم-
  .................................................................................................................... ذوو األرحام-
  ......................................................................................ما حكم صلة الرحم، مع االستدالل ؟  2

.................................................................................................................................  
  : بني جزاء  3

  ...........................................- ....................................-................................- واصل رمحه
 .........................................-.....................................-.................................-قاطع رمحه  

  :، يف اجلدول املوايلشتقاقالرحم، وداللة االوضح اشتقاق اسم  4
  داللة االشتقاق  اشتقاق اسم الرحم

  ...................................................... تدل على -  ........................................ مشتقة من-

  )يسنن الترمذ(".صدقة وصلة: ، وعلى ذي الرحم ثنتانسكني صدقةالصدقة على امل: " صقال  5
  ..................................................................................................... من أوىل الناس بالصدقة؟ وملاذا؟-
يرسم خلف ( .امأل اجلدول مبا يالئم. " ها، وأخرى متزقة بني ذوي األرحام واألقارب قويةًهناك عوامل و أسباب تبقي العالق"  6
  )صفحةال

  عوامل الضعف  عوامل القوة

    
  

  ...............................................................................؟)ذي الرحم(كم آصرةً جتمعك جبارك القريب  7
8  � � � � � 
��� ����� ����� ������ �� 
� 
� � � !� "� �� 
� 
� � �#��$�� ��� �� �%����� ��&�
� �  '� (�� )�
� )*
+

��,*
-. /01�� � 2�	3� ��
4� 5
4� �678�� �8��)��� ��98�:; ��%��  �<�, =7"- 0 2*
->��� �8�:; 
7?�@   
AB �8�:; =7"-

*�C� ������ D��EB �8� !
� �FB �G�+� �-�$�� !
� �FB �8�:; =7"- H�I�J� 
��K9 - 2*
->�� L �$M ��
:- ) �FB 
��  �N 9O �	

 !
�0.
 9� �-�$���
P
"9� �$� QE  !@ 
;
C,� �IR� 2*
->�� )SE T&�������� D��EB � 2�SE  US8- V� �8�:; 2*
->�� <�, 

��*
, �;
8- 0 ��E
� (
W- XI�� Y
#S Z� (
# L T	S, I[ �� 2*
->�� ���S� ���*."   
  )320 ص2/ج. الصادق عبد الرمحان الغرياينمدونة الفقه املالكي وأدلته تأليف(

C/Dא��&�E�2و�F,.�2א��א:� �

  .......................................................................................ميز بني الصلة الواجبة والصلة املندوبة � 
.................................................................................................................................  

  ...............................................................................................هل تشاِطر الكاتب رأيه؟ ملاذا؟ � 
.................................................................................................................................                              

ïmbj�nØß@âìÓ'c OOOOOOOOOO 
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sÛbrÛa@÷‰†Ûa@Z‰aì¦a@å�yN@ @
  

1 >$Gيف األرض الذي جياورك مطلقا؛ يف السكن، يف الطريق،:א ...  
  : ؛ من حيث القرب والبعد�J2אع�אHGאن 2
  . آصرة اإلسالم- آصرة جوار- آصرة القرابة-: وتربطك به ثالث أواصر): خالك مثال(�א#�"�א
!� �)     أ

  . آصرة اإلسالم- آصرة اجلوار -: بطك به آصرتانوتر: א#�"�א
�	�)�א'&%$)     ب
  . فقط آصرة اجلوار-: �و3�0�120/�.-�+�وא,)+א#�"�א
*�(�)    ج

     

  .جيب اإلحسان إىل اجلريان ولو كانوا كفاراً: *()�אM*N$ن��KLאHGאن 3

  ".ن  جاره بوائقهال يدخل اجلنة من ال يأم:" ص  الرسولقال: א����!�&��O4و��?�אM*N$ن��KLאHGאن 4
  )صحيح مسلم(
  

 )يف مجيع االجتاهات(... جارنا؛ سواء عن اليمني أم عن اليسار عنا بأربعني بيتا يعترب؛ فالذي يبعدأربعون دارا جار: *�ود�א�Gא<  5
  .وسواء أكان اجلوار يف املسكن أم الدكان وغريه

  

  :وار؛ وهيأي الدعائم اليت يتأسس عليها حسن اجل: ��M*�PQ2א�Gא< 6
  .فحسن اجلوار من اإلميان:  א�89س�א��6!�د4)    أ

  ." الذي ال يأمن جاره بوائقه:من يا رسول اهللا؟ قال: ، قيل، واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن،واهللا ال يؤمن:" ص  الرسولقال �  
  . فمن كمال اإلميان حسن اجلوار،)صحيح البخاري(

   . اجلار من العبادات اليت يثاب عليهافاإلحسان إىل: א�89س�א
�	�)�E4   ب

  )صحيح مسلم(. "خل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقهال يد: "ص الرسول قال �  
  .فمن حسن األخالق ومن مجاهلا اإلحسانُ إىل اجلار: א�89س�א����9)    ج

     )رواه الترمذي( ".م جلاره عند اهللا خريه اجلرياِنوخري...  : "ص  الرسولقال �  
  

7 >$R4��ES�Tالتعاون معه- أخطائه التجاوز عن - إكرامه - خفض اجلناح له - اإلحسان إليه -: א���ق�א�   
  ).كل ما هو إجيايب ومجيل جيب للجار...( الفرح لفرحه واحلزن حلزنه- 
  

 األنانية وحب الذات -  إمهال النظافة-الضوضاء- الِغيبةُ والنميمة -زاعات بني األبناءـ الن��MU��$B :-א�� ������אHGאن 8
  ... التباهي- الزيارات كثرةُ-ملرضيا

   متتني الروابِط- التكاملُ بني اجلريان والتعاونُ -؟�$ذא�د&$�אQN م���M*�KLא�Gא</���M*��6$�Bא�Gא< 9
-الس بذور األمِن والطمأنينِة-لم  حتقيق زرع ...  

 وحيرم عليها ،من حقوق وواجباٍت...كن الس على املتجاورين يفلى الدول املتجاورة ما جيبجيب ع: א�� ������دول�א�Gא< 

  ...ما حيرم على اجلريان
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� �
  

  .................................................................................................................اجلار عرف 1
  ..................................................................................................... ...اربني حكم إيذاء اجل 2
  ...............................................................................................؟  مظاهر إيذاء اجلاراذكر بعض 3

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................  

  ).يرسم اجلدول يف اخللف( : امأل اجلدول اآليت": وواجبات متنوعة جلارك عليك حقوق "4
 حقوق معنوية حقوق مادية
  

  .............................................................................يعامله بني له كيف ".لزميلك  ممدوح  جار كافر"  5
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................  
  .....................................................................................)ثالثة منازل أم أكثر(حدد حدود اجلوار  6
  ...................................................................................، مبينا أوثقهم عالقة بكذكر أنواع اجلريانا 7

.................................................................................................................................  
  ......................................................................................................؟ ما فوائد حسن اجلوار 8

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................  

  ............................................................................... وار؟دول اجلما العالقة اليت جيب أن تسود بني  9
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................  


  ".الذي ال يأمن جاره بوائقه:  قيل من يا رسول اهللا قال ، واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن،وهللا ال يؤمن " :ص  الرسولقال 
  ).صحيح مسلم(                                                                                                             3W=>;�و��� 

  .................................................................................؟خيرج عن اإلميان مؤذي جاره؟  وملاذا/ هل يكفر)      أ
......................................... ........................................................................................ 

  )يرسم اجلدول خلف الصفحة(:حددها من خالل اجلدول املوايل.يقوم حسن اجلوار يف اإلسالم على أسس ) ب  
  األساس األخالقي  األساس التعبدي  األساس اعتقادي  

        الدليل
  

  ..........................................................ة بني اجلريان، مقترحا بعض احللول العملي اخلصاِم أسباِببعضد  عد-)ج 
.................................................................................................................................  
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1 ��&$
  .ذاِت حاجاٍت خاصٍةمجاعات  اليت جتب ألفراد أو مجيع أشكال االهتمام والرعاية واإلحسان: /�.��Wא�.&$���א:�8
  

2 ��&$
  )دمسند أمح( ." كبرينا حقليس منا من مل يرحم صغرينا ويعرف:" ص الرسول قال. واجبة: *()�א�.&$���א:�8
  

3 ��&$
  ).األغنياء(الذكر امليسورين كل أفراد اتمع؛ وخنص ب: א�XMو��ن�&��א�.&$���א:�8
  

4 ��&$
   :א���Y8Mن��4.&$���א:�8
����       النهار ويقوم  اهللا أو كالذي يصوم يف سبيِل كااهِد واملسكِنيالساعي على األرملِة: " صقال الرسول : ل األرامـ��

  )صحيح البخاري(."الليل              
����   )9/سورة الضحى ( .﴾ فأما اليتيم فال تقهر﴿: قال اهللا تعاىل:  اليتامـى��
����    )مسند أمحد( ."يعرف حق كبرينا صغرينا وليس منا من مل يرحم: "  ص  النيبقال: ـون نِساملُ ��
����   )60/سورة التوبة (. ﴾ ...ساكني إمنا الصدقات للفقراء وامل﴿: قال تعاىل: الفقراء واملساكني  ��
���   )17/سورة الفتح( ﴾  ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج﴿: قال عز وجل: املعاقـون  ��

  

��/�92($ل� 5&$
  :�6<�א��,$���א:�8
���   ... وآالٍتضمان ضروريام؛ وما حيتاجون إليه من ماٍل وأدوية: ا مادي��
��   ... مشاركتهم- مساعدم - التقرب منهم - احترامهم -كرامهم إ: معنويا  ��

  ... االهتمام باملوهوبني منهم- تثقيفهم -تعليمهم: افكري  �
  ... للمسامهة يف النسيج االقتصاديتأهيلهم تقنياً: يا تقن���

��   ....تكوينهم يف جمال اإلعالم واملعلومات:  تواصليا����
  

6 PQ2�/&$
�$د�Zא�.&$���א:�8Bم QN�0א���:  
  )مسند أمحد(." كبريناليس منا من مل يرحم صغرينا ويعرف حق: "  ص  النيبإن االهتمام م من اإلميان؛ قال: األساس االعتقادي    �    
؛ وقَرنَ بني "ني يف اجلنة  كهاتأنا وكافل اليتيِم: "  االهتمام م عبادة يتقرب ا إىل اهللا؛ قال صلى اهللا  عليه وسلمإنَّ: األساس التعبدي    �    

  )أخرجه األمام أبو داود يف سننه(".ي اإلام الوسطى واليت تِلإصبعيِه

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم : " ص  الرسولق والتصرفات اجلميلة؛ قالخالإن االهتمام م من حسن األ: األساس األخالقي �    
  )صحيح مسلم(...".وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد

إن من اإلنسانية؛ من جانب كوننا بشرا خلقنا من أصل واحد ونعود إىل رب واحد؛ االهتمام بذوي احلاجات : األساس اإلنساني �    

  )صحيح البخاري(".  بعضاً بعضهاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد: "  ص  الرسولقال. اخلاصة
  

  :$8J_^�א:[8
$م��و��א�$�$\�א]�6$ 7
  :ها؛ لكن نشري إىل بعضها يف اجلدول اآليترم متعددة يصعب حصنتائج العناية 

  نتائج نفسية  نتائج فكرية  نتائج اقتصادية  نتائج اجتماعية  نتائج دينية
   نيل األجر والثواب-

  ... الفوز باجلنان- 
  إدماجهم باتمع -
  ... التكافل االجتماعي-

  حتسني حالتهم املادية -  
  ...ذايت حتقيقهم االكتفاء ال-

   اإلفادة من خربام-
  ... تنمية أفكارهم-

 إنقاذهم من براِثن األمراض -
  ...  رفع معنويام- النفسية
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� �
� �
  

  .........................................................................................الرعاية االجتماعية: بني املقصود بـ  1
.................................................................................................................................  

  )يرسم اجلدول خلف الصفحة(  ذوي احلاجات اخلاصة؟ ملاذا؟ رعايِة علَمن تلقى مسؤولية2ُ
  لماذا؟  المسؤولون عن الرعاية

    
    
    

  
  .......................................يستحقون الرعاية االجتماعية، واستدل باملناسب من النصوص الشرعيةاذكر هؤالء الذين  3

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................  

  ..................................................................................................حتدث عن أشكال العناية م 4
.................................................................................................................................  

  ) رواه الترمذي(".ليس منا من مل يرحم صغرينا ومل يوقِّر كبرينا : " صالرسول قال  5
  ......................................................................................................ليس منا: اشرح) أ           
  .........................................-.......................................ن النص حكمني ، استخرجهماتضم) ب          

  ........................................................................ الكبري وتوقِري-اذكر منوذجني الحترام الصغري) ج          
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................  
  .............................استخرج مقاصد اإلسالم من العناية بذوي احلاجات اخلاصة، وماذا يترتب عن التفريط يف حقوقهم؟ 6

.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................    

  ............................................؟؟ ملاذاعلى الطفل الناتج عن عالقة غري شرعية" ابن الزنا " ما رأيك يف إطالق اسم  7
.................................................................................................................................  

ه ِل وتبوِه انتقاِد وكثرِة صياحِه حتملَ، فال أستطيع الكثري يكلفنا من اهوِد هرم كبريأبوك اآلن شيخ:" قالت زوجة لزوجها 8
 العجزة، ته إىل داِر أخذْ عنا، فهالَّ رغماًهه مرضى شفاؤه، وأصبحنا نشاركُ به أمد املرض؛ وال يرج، فقد طالَيف الفراِش

  ". مصاريفهوأنا من سيتحملُ
  .............................................................................................ما موقف الشرع يف قول الزوجة؟��� 
��؟ لو كنت مكان الزوج ماذا كانَ سيكونُ ردك.................................................................................  

.................................................................................................................................� �
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Šbàrn�üaë@òÈÛbĐàÜÛ@˜ã@ @

 يف  جوهريةٌ عناصرهناكف.  فسد وإذا فسدت اتمع صلحإذا صلحت. هت وركيز اتمِعنواةُ األسرةُ     
 أو  األبناِء صالِحى علياً قِو كبرياً تأثرياًر بينهما تؤثِّعالقةُوال.  واألم األبيها؛ وِه عليها صالحف يتوقَّاألسرِة
 وكانواْ... والتعاوِن واألخوِة والتساكِن والرمحِةِة املودى علةًس بينهما مؤس العالقةُ، فإذا كانتهمفساِد

  طاحلني ذلك أفرزت خالفلَ، وإذا حصنيِنِز مت صاحلني أبناًءتز أفر يف التربية، واضحاً منهجاًيحِملُون
خمتلنيمتواِف غري قني.  

  

    مةُهماألب وأشرِفهماِت املُ من أعظِم واألمومِةِةو ا على اإلطالِقهها لألسِف، لكنإىل تكويٍن ال حتتاج  
  املسؤوليِةِلم على حته وقدرتته كفاَء تعكس شروطٌزوجاً ليكون جِل يف الرشترطُ؛ فال ي وتدريٍبوتربيٍة

  وسوِءٍمتشرذُو  وطالٍق وخصاٍمٍر توت منةٌ قبيح عن ذلك نتائجونتجت.  وأبنائِهمع زوجِهبفعاليٍة  والتواصِل
  ... بأسِرِه والكوِن والبيئِة واتمِع على الفرِد سلبيةٌولذلك انعكاسات... وضياٍع وجهٍلتربيٍة

  
  

توطيداً للعالقات   إىل اجلرياِن واإلحساِن واألقارِبالرحِمذوي  هم على صلِة أبنائ تربيةُمن واجبات اآلباِء    
 حم فيمشون بالنميمِةي الر وذِو بني األقارِب العالقاِتِريِتو منهم يف ت جبهٍل اآلباُءوقد يساهم.  للمحبِةوإفشاًء

بني األبناء أو يحرضون بعضهم على بعض فيونَكُكِّ ويفَ العالقاِتونَقُمزاألواصر .  
  
  

  .  أو معاند فضلها إال متجاهلٌجهلُال يو ؛رورِة من الدين اإلسالمي بالض معلوم الرحِم صلِةفضلُ    
:  خصوصاً وذوي الرحِم على املساكني عموماًصدِق الت أمهيِةقال صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بياِن

  )سنن الترمذي(. ٌ وصلةٌثنتان صدقةي الرحم  وعلى ذٌالصدقة عل املسكني صدقة
  

    وهو ؛ من األصول االجتماعية يف اإلسالم؛ عظيٍم على أصٍللُّويف احلديث ما يد íéÂ^Ûjq÷]<íè^Â†Ö]وهي ، 
 بالقلب  دمعةٌ اإلمياِنفع وأض، وقدرتِه استطاعتِه حسب كلٌّ؛ ومسلمٍة كل مسلٍمكاِهِل على مسؤولية ملقاةٌ

  .باللساِن  طيبةٌأو كلمةٌ
  

  اإلسالم يف إعطاِءوفلسفةُ. واِر أو اِجلِةراهص أو املُسِب أو النِم الد أوىل بالعناية، وهي قرابةُاملقربونَ    
 واملعنوية؛  املاديِة للثرواِت العادلُ التوزيعمقاصدهامن . ها يف أهداِف يف منهجها دقيقةٌ واضحةٌ للمقربنياألولويِة

فتى فيها جتمرواضحاً القوِةيع وتوحيد فوِف الصياًِل ج.  
  

  : وأجب عما يلياقرأ النص قراءة متأنيةً

  .القيم الواردة يف النص استخرج أهم - 1

 


