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 باحث في قضايا التربية والتكوين
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 مادة التربية اإلسالمية
 السنة األولى من السلك الثانوي التأهيلي

استجابة -فقه  



 صالح األسرة أساس صالح اجملتمع 1.

 الشروط  واملقومات: استقرار األسرة 2.

 حتصني األسرة من االحنالل والتفكك 3.

 :حماور الدرس
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 :املؤطرةالنصوص 

:قال اللطيف يف سورة يوسف   
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 «ألهلي خيركم وأنا ألهله خيركم خيركم»

:قال الرقيب يف سورة النساء   

 :السالم و الصالة عليه احلق حبيب اخللق خري قال
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 :شرح  املفردات**/

أسرة  يعقوب عليه السالم أنموذج لألسر الصالحة املكافحة. 

 :وصالنصاملستفاد من **/

(  التقوى والتواصل)االشارة الى اصل تكوين االسرة، ومقومات حمياتها 

 .  نشر وفرق منهما بالتناسل: منهما بث
    من الرحم أي األقارب واالحباب :األرحام

 .مطلعا أو حافظا ألعمالكم: رقيبا
 في الدنيا واآلخرة أفضلكم وأعالكم منزلة:  خيركم
 



    اجملتمع صالح أساس األسرة صالح  :احملور األول

-مصاهرة-زواج-نسب)الإجامتعية العالقات لش بكة  التأ سيس ية  الوحدة يه :اصطالحا-ب               

 ،املس تقبل يف الثقة هلم ماحنة ،الوجداين الإنامتء حاجة ملبية ال فراد، حاضنة ويه اجملمتع، تكون واليت ،(رضاعة

 .الانسانية والقمي الوطنية واملبادئ ادلينية ال خالق  فهيم ومعززة
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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  

 األسرة أساس صالح املجتمع-2

. وال لوعشريته  الرجل وأ هل, احلصني ادلرع: لغة-أ   



 

مركزيةاألسرة -3

في صالح 

 املجتمع

 

نجاح األسرة -1

واستقرارها يسهم في 

أمن املجتمع ويقلل من 

وقوع املشاكل كالعنف 

والقتل واالغتصاب 

 ...واملخدرات

تكاثر األسر الصالحة -5

وتزايدها يؤدي إلى إنشاء 

مجتمع صالح يكثر فيه 

اإلنتاج والفعالية 

والحب والتعاون 

 ...والتكافل

األسرة الصالحة -4

تنتج مجتمعا يحفظ 

للناس حقوقهم 

االجتماعية والتربوية 

 والتعليمية 

ضياع األسر وتفككها -3

وانحاللها يسبب عقدا 

نفسية وأزمات 

اجتماعية تنعكس سلبا 

على املجتمع بالضعف 

 .وكثرة املشاكل

األسرة هي اللبنة -2

الطبيعية والفطرية 

للتكاثر النوع البشري، 

يتلقى فيها الفرد كل 

مقومات الحياة ويجد 

 .فيها كل حاجياته
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 حسن االختيار-1

 الحضور املؤثر-2

 الوازع الديني-3

 الدخل املناسب-4

 مكارم األخالق-5
كالصبر واليقين والعفو والتسامح والعفة والحياء باألخالق الفاضلة التحلي 

 ....والبعد األخالق الفاسدة كالحقد والحسد  والصراع والعنف والغضب

من ،ضمانا لقسط األساسية يؤمن احتياجات أفرادها لألسرة الدخل املناسب 
إلى تهديد الدخل املادي يؤدي الرفاهية والطمأنينة والسعادة ألن انعدام 

 .استقرار األسرة واملجتمع وسالمتهما

 محيط األسرة في الحضور املؤثر للوالدين والفعال 

، والحرص على بقبول بعضهما البعض حسن اختيار  الزوج الصالح والرضا 
 .بينهما في املشاعر والتصورات وامليوالتالتوافق 

األفراد من الضياع عليه كل األبناء بالوازع الديني وتربية الوالدين اهتمام 
 .واالنحراف

 .واملقومات الشروط :األسرة استقرار :الثاني احملور
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االلتزام -1
بمقومات األسرة 

 الناجحة 
وتفعيل أحكام 
الشريعة فقها 

 .وتنزيال

 
 elidrissihiba@gmail.comعبد العزيز اإلدريسي  .أ

   
9 

 والتفككحتصني األسرة من االحنالل : احملور الثالث
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العاملينوالحمد هلل رب    

 شكرا على املتابعة
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 بالتوفيق والنجاح


