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 معنى الكلمات والمصطلحات اآلتية حسب سياقها في الوضعية:

الفواحش: كل ما َعظم قبحه من الذنوب

الصبر: حبس النفس عن الجزع.

لم أخنه بالغيب: لم أذكره بسوء وهو غائب.

التسامح: الِحلم والصفح والتساهل.

 القضية المؤطرة للوضعية: مرحلة الشباب بين الطاعات والملذات.

اِلُموَن ُه َال ُيْفِلُح الظ� ن� ْحَسَن َمْثَواَي ۖ ا� ُه َرب�ي ا� ن� ِ ۖ ا� ْفِسِه َوَغل�َقِت اْال�ْبَواَب َوَقالَْت َهْيَت لََك ۚ َقاَل َمَعاَذ ا��  (َوَراَوَدْتُه ال�ِتي ُهَو ِفي َبْيِتَها َعن ن�

((23)

 دور األسرة في تنشئة الشباب على طاعة ا� تعالى يتجلى في تأديبهم وتعليمهم القرآن الكريم، وسنة رسول ا� ، كما يتجلى دورها

في تدريبهم على مراقبة ا�.

 نص شرعي مناسب يحث على فضل استغالل فترة الشباب في طاعة ا�: عن أبي هريرة عن النبي صلى ا� عليه وسلم قال: "

سبعة يظلهم ا� في ظله يوم ال ظل إال ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ا�، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجالن تحابا في ا�

اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف ا�. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله

ما تنفق يمينه، ورجل ذكر ا� خاليًا ففاضت عيناه " متفق عليه

مراقبة ا� : تتجلى في علمه بكيد النسوة.

الوفاء باألمانة والمسؤولية: شهادة النسوة وامرأة العزيز بعفة وبراءة يوسف عليه السالم.

الصدق: شهادة امرأة العزيز بصدق يوسف عليه السالم.

 امتنع علي بن أبي طالب كرم ا� وجهه عند كتابة معاهدة صلح الحديبية عن مسح اسم محمد رسول ا� واستبداله بمحمد بن عبد

ا� نزوال عند طلب سهيل بن عمر تكريما للنبي واستنكارا لما عّده تنازال لشروط كفار قريش الظالمة.

 أنا ال أوافق من يعد فترة الشباب مناسبة للتمتع بالملذات فقط، ومن واجبي أن أنصحهم وأبين لهم، أن فترة الشباب هي فترة القوة

التي يجب أن ُتسَتَغل في طاعة ا� قبل أن تعتري األمراض جسم اإلنسان فيضُعف عن القيام بالعبادات على وجهها األكمل.
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