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 أبين معنى ما يلي:

الكفاءة: هي األهلية للقيام بعمل ما، والقدرة على حسن التصرف فيه.

الوفاء بالمسؤولية: إتمام ما تحمله اإلنسان وما سيسأل عنه.

العفة: االمتناع والكف عما ال يحل قوال وفعال.

الفواحش: ما ع ظم قبحه من األقوال واألفعال.

ِسِه ۚ ُقِضَي اْال�ْمُر ال�ِذي ِفيِه َتْسَتْفِتَيانِ (41) ا� ْيُر ِمن ر� كُُل الط� ا اْآلَخُر َفُيْصلَُب َفَتا� م� ُه َخْمًرا ۖ َوا� َحُدكَُما َفَيْسِقي َرب� ا ا� م� ْجنِ ا�  ( َيا َصاِحَبيِ الس�

ْجنِ ِبْضَع ِسِنيَن (42)). ِه َفلَِبَث ِفي الس� ْيَطاُن ِذكَْر َرب� نَساُه الش� َك َفا� ْنُهَما اْذكُْرِني ِعنَد َرب� ُه َناجٍ م� ن� َوَقاَل ِلل�ِذي َظن� ا�

 القضية: اتباع األبناء لآلباء بين من يعتقد أنه هضم لحقوقهم وتقييد لحريتهم في تقرير مصيرهم، ومن يعتبر ذلك برا وإحسانا من

األبناء لآلباء.

 ال يمكن عد تعبير الرؤى من باب االطالع على الغيب. ألن تعبير الرؤى هو من باب تفسير وتأويل لما يراه النائم من أمور قد تكون

في المستقبل كالرؤى الثالث الواردة في سورة يوسف.

 مقومات اإليمان: التبرؤ من العقائد الفاسدة-التوحيد-االعتراف بفضل ا�-الدعوة إلى ا� تعالى.

 ال أوافق من يعتقد أن طاعة األبناء آلبائهما تعد هضما لحقوق األبناء. ألن اإلسالم اشترط في هذه الطاعة أال تكون في معصية ا�،

وكل معصية مفسدة، والمفسدة تتعارض مع مصلحة األبناء التي هي حق من حقوقهم.

 يتجلى دور األسرة في الحد من انتشار الفواحش داخل المجتمع، في القيام بواجب التربية وفق شرع ا�.

 يتعارض الطالق مع تحمل مسؤولية تربية األبناء إذا تخلى األبوان عن هذه المسؤولية مطلقا.

 يلتقي نبي ا� يوسف عليه السالم والخليفة الراشد عثمان بن عفان في صفة الحياء، فقد استعصم يوسف عليه السالم عن فعل

الفاحشة، أما عثمان بن عفان رضي ا� عنه فقد كانت المالئكة تستحيي منه لحيائه من ا�.

اِغِريَن َن الص� ْفِسِه َفاْسَتْعَصَم ۖ َولَِئن ل�ْم َيْفَعْل َما آُمُرُه لَُيْسَجَنن� َولََيكُوًنا م� ُه َعن ن� ِني ِفيِه ۖ َولََقْد َراَودت� ِلكُن� ال�ِذي ُلْمُتن� الدليل الشرعي:( َقالَْت َفَذٰ

ُه َن اْلَجاِهِليَن (33) َفاْسَتَجاَب لَُه َرب� كُن م� لَْيِهن� َوا� ْصُب ا� ال� َتْصِرْف َعن�ي كَْيَدُهن� ا� لَْيِه َۖوا� ا َيْدُعوَنِني ا� لَي� ِمم� َحب� ا� ْجُن ا� (32) َقاَل َرب� الس�

ِميُع اْلَعِليُم (34) ُه ُهَو الس� ن� َفَصَرَف َعْنُه كَْيَدُهن� ۚ ا�
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