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التنقٌط

عناصراالجابة التقرٌبٌة
المفاهٌم :
▪ الصبر  :كل ما ٌفٌد تحمل اإلنسان المشاق والشدائد واالبتالءات دون تضجر أو جزع.
▪ العفة  :قدرة اإلنسان على التحكم الطوعً فً شهواته طاعة هلل تعالى.
مقاصد الزواج المشار الٌها فً الوضعٌة :
• العفاف واإلحصان.
• بقاء النوع البشري.
كل ما ٌفٌد  :رأي فاطمة مرفوض لعدم تماشٌه مع حث اإلسالم على الزواج  ،والقتصار نظرتها على
صعوباته دون التفكٌر فً إٌجابٌاته  ،إضافة إلى االنطالق فً الحكم من حالتها الشخصٌة...
كل ما ٌفٌد  :مواجهة اآلالم بالصبر ـ التضرع إلى هللا بالدعاء ـ رفع الشكوى إلى هللا وحده ـ عدم الٌأس...
أ ـ التعليل :
إعالم ٌوسف علٌه السالم عزٌز مصر بعدم خٌانته له بالغٌبٌ ( .لغى السؤال ) وتضاف نقطته للسؤال 8
ب ـ القٌمة  :الرحمة ( رحمة ٌعقوب بابنه ٌوسف ) أو ما ٌشبه ذلك ...
ـ الحكم  :تحرٌم الكٌد ...
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كل ما ٌفٌد  :استحضار كل من مراقبة هللا وعلمه وقدرته ...من جهة واستحضار الموت والٌوم اآلخر
والجزاء والعقاب  ...من جهة ثانٌة ،مما ٌؤدي إلى االلتزام بضوابط الشرع فً الزواج ورعاٌة حقوق
الزوجة واألوالد  ...وهذا ٌساهم فً عمارة األرض وإصالحها.
▪ األركان  :االٌجاب والقبول ـ الصداق.
▪ الشروط  :انتفاء الموانع ـ عدم إسقاط الصداق
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حالة المطلقة
ثالثة اشهر.
اليائس مه الحيض
ثالثة اشهر.
الصغيرة
تاريخ وضع الحمل.
الحامل
• التشاور ٌقتضً االستفادة من خبرة االخروإشراكه فً القرارات ،بٌنما التفاوض ٌقتضً الحوار من أجل
حل النزاع بٌن طرفٌن أو أكثر.
• الطالق الرجعً ٌملك فٌه المطلق حق إرجاع زوجته بدون عقد جدٌد ،بٌنما الطالق البائن بٌنونة كبري ال
ٌمكن للمطلق أن ٌرجع مطلقته إال بعد انتهاء عدتها من فراق زوج آخر ،وبعقد جدٌد.
من أسس رعاٌة األطفال :المودة والرحمة والحوار واإلقناع ٌ ( ...ذكر المترشح أساسٌن مع توضٌحهما )
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اوتهـــــــــــــى .

