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 مادة التربية اإلسالمية
 السنة األولى من السلك الثانوي التأهيلي

استجابة -فقه  



 األسرة يف اإلسالم، مفهومها ومكانتها •1.

 حكمه وأركانه وشروطهتعريفه :الزواج  •2.

 مقاصده و غاياته:الزواج   •3.

 :حماور الدرس
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 :املؤطرةالنصوص 

:سورة الرومقال  الودود يف   

:سورة الفرقانالوهاب يف وقال    

ghjjj 

ghjjj 
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 :شرح  املفردات**/

من مقاصد الزواج تحقيق السكن واملودة والرحمة بين األزواج 

 : نيالنصاملستفاد من **/

الدعاء املركب لعباد الرحمن بصالح أسرهم وإمامة مجتمعاتهم 

من الوحي أو الكون   حجج براهين أدلة عالمات: آيات 
من السكن أي استقرار الحال  و اطمئنان القلب: لتسكنوا 
محبة ووداد وأنس:  مودة 
يتدبرون ويتأملون ويعقلون : يتفكرون 
األوالد والحفدة: ذرياتنا 
ما يصادفه املرء من سرور و رضا فال تطمح العين إلى ما سواه: قرة العين 

 
 



 األسرة يف اإلسالم، مفهومها ومكانتها :احملور األول

 اجملمتع، تكون واليت ،(مصاهرة-زواج-نسب)الإجامتعية العالقات لش بكة  التأ سيسة  الوحدة يه            

 ادلينية ال خالق  فهيم ومعززة ،املس تقبل يف الثقة هلم ماحنة ،الوجداين الإنامتء حاجة ملبية ال فراد، حاضنة ويه

  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكْم َوُأنَثى َذَكٍر مِّن َخَلْقَناُكم ِإنَّا النَّاُس َأيَُّها َيا ):ال رابب رب قال ، الانسانية والقمي الوطنية واملبادئ
 احلجرات سورة (13) َخِبرٌي َعِليٌم اللََّه ِإنَّ َأْتَقاُكْم اللَِّه ِعنَد َأْكَرَمُكْم ِإنَّ
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 احلظ الكرمي القرأ ن أ ولها ذلكل و العمران، يبىن هبا و الإنسان يصنع فهيا يشء لك يه  ال رسة            

 ودقائق تفاصيل النبوية الس نة وبينت أ حاكهما، ل دق وتبيينا تفصيال ترشيعاته، من ال وسع واملساحة ال وفر

 يعين خراهبا وأ ن ،كذكل ،والبرشية واملسلمني الاسالم ومس تقبل حارض سالمة يعين ال رسة سالمة ل ن أ خرى،

 َوِنَساء َكِثريًا ِرَجاال ِمْنُهَما َوَبثَّ َزْوَجَها ِمْنَها َوَخَلَق َواِحَدٍة نَّْفٍس مِّن َخَلَقُكم الَِّذي َربَُّكُم اتَُّقوْا النَّاُس َأيَُّها َيا:البايق مجيعا،قال ذكل خراب

 النساء سورة  (1) َرِقيبًا َعَلْيُكْم َكاَن الّلَه ِإنَّ َواألْرَحاَم ِبِه َتَساءُلوَن الَِّذي الّلَه َواتَُّقوْا
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:األسرةمفهوم -1  

 :مكانة األسرة-2



 وأركانهتعريفه حكمه :الزواج  :      الثاني احملور
 :  تعريف الزواج-1

نشاء أ رسة  ميثاق  ترابط وتراض رشعي  بني رجل وامرأ ة عىل وجه ادلوام، غايته الاحصان والعفاف بقصد اإ

 مدونة ال رسة4املادة .  مس تقرة، برعاية الزوجني
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 :حكم الزواج-2
َن الن َِساء َمثىَْن َوثماَلَث و : قال العدل: مرشوع ابلكتاب والس نة والاجامع وْا َما َطاَب لَُكم م ِ وْا يِف الَْيَتاَمى فَانِكحم ْ َألَّ تمْقِسطم ْن ِخْفُتم

ِ
ا

ولموْا  ْ َذكِلَ َأْدََن َألَّ تَعم ْ َألَّ تَْعِدلموْا فََواِحَدًة َأْو َما َملََكْت َأيَْمانمُكم ْن ِخْفُتم
ِ
اَبَع فَا  سورة النساء (3)َورم

 .  الوجوب ، احلرمة، الاس تحباب، الكراهة، الاابحة:وتعرتيه ال حاكم امخلسة 

 :الزواجأركان -3
 الرجل واملرأ ة:الزوجان -أ  

 بني الزوجني          الرتايض : الصيغة -ب

 الصداق مبا هو قمية مادية ومعنوية: املهر-ج

 

 :شروط الزواج-4
 أهلية الزوج  والزوجة1)
 :إسقاط الصداقعدم 2)
 ولي الزواج3)
 سماع العدلين التراضي وتوثيقه4)
 (13المدونة المادة)الشرعية                انتفاء الموانع 5)
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 مقاصده و غاياته:الزواج : الثالثاحملور 

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : فاضلة صاحلة بانيةإقامة أسرة
 (القيامةتزوجوا الودود الولود، إني مكاثر األنبياء يوم :)وسلم

 قال الصادق المصدوق : الزوجني يف مسو وآدميةتلبية حاجات
 (لم ير للمتحابين مثل النكاح:)اهلل عليه وسلمصلى 

 المختارعليهقال النبي : واالنسابتامني اجملتمع وحفظ األعراض 
 (الولد للفراش وللعاهر الحجر:)الصالة والسالم

 َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن :)قال  اخلالق الرزاق: االجتماعيةتقوية الروابط
  سورة الفرقان (54)اْلَماء َبَشراً َفَجَعَلُه َنَسباً َوِصْهراً وََكاَن رَبَُّك َقِديراً 

من مقاصد الزواج في اإلسالم  -1  
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 كيف نحافظ على مؤسسة األسرة؟ -2

:الوفاء واالخالص والخدمة-1  
 عليه الحق حبيب الخلق خير قال

 :السالم و الصالة

 وأنا ألهله خيركم خيركم»
 «ألهلي خيركم

 :املعاشرة باملعروف-2
 أداء للواجبات وحفاظا على الحقوق 

 َفإِن بِاْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهن  : الواحد قال

 َشْيئا   تَْكَرُهواْ  أَن َفَعَسى َكِرْهُتُموُهن  
 النساء سورة( َكثِيرا   َخْيرا   فِيهِ  اللّهُ  َويَْجَعلَ 

:ادراك التحديات املعاصرة-3  
 بما معها والمستبصر اإليجابي والتفاعل
  اإلجتماعية بوظائفها األسرة قيام يضمن

 القرآن موازين على الحضارية، وبأدوارها
 .الكريم
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والحمد هلل رب العاملين   
 

 شكرا على املتابعة
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