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الدين  - الخلق – التكافؤ.

- تعليمهم األحكام الشرعية الخاصة بالزواج .1
- التوعية من خالل األبوين ، القنوات الفضائية2





يمكن أن تنجب له ولد صالح.

زيادة األجر و الثواب .

رضا ا� عنه.

صالح حال
الزوجة.











عدم الهجر في المضاجع عند طاعتهن ، وعدم تتبع أخطائهن.

إشارة إلى أن الناس جميعا في قبضته سبحانه ، وفي
ذلك تهديد للرجال إذا بغوا على النساء بدون سبب .





- الصلح بينهم باالتفاق على إسقاط بعض الحقوق من نفقة أو1
كسوة أو مبيت.

- التوفيق واإلصالح من خالل رجل صالح من اهله و رجل2
صالح من أهلها.











لما يتحمله من نفقات مادية عند الطالق
.





أن يطلق الرجل المرأة وهي
حائض.

أن يطلق المرأة في طهر لم يجامعها
فيه.



لمراجعة
الزوج نفسه

اإلشهاد
 على الطالق



هو الطالق الذي يقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع.
هو الطالق الذي يقع خالف ما ندب إليه الشرع.

- قلة المشاكل3- استقرار األسر  2- قلة حاالت الطالق  1
والنزاعات





المطلقة
التي

ال تحيض

  أشهر3

المتوفي عنها
 زوجها

 أشهر4
  أيام10 و 

حتى تضع حملهاالحامل

المطلقة غير
المدخول بها

ال عدة
لها



التأكد من براءة الرحم .

إعطاء الرجل فرصة أن يعود
حفظ حق الطفل إن كانت المرأةلزوجته.
حامالً.







نشاط فردي للطالب.

سلوك سيء، وهذا إنسان ال يقدر الحياة الزوجية ،
ويعلق مستقبل أسرته على أمر بسيط.









ألنها هي التي طلبت الخلع، فعليها أن تدفع عوضًا ماديًا للزوج عن خسارته.



تحل المخالعة إن خافت المرأة التقصير في حقوق
الزوج.

تحل المخالعة إن كرهت المرأة زوجها،  وال تحل إن كان النفور من
الزوج



تحرم المخالعة بدون سبب أو
ضرر.

ال يجوز للزوج أن يمسك زوجته بقصد الضرر بها ، أو المصلحة
المادية.



إذا كرهت المرأة الرجل.
إذا خافت المرأة التقصير.
إذا وقعت المرأة في
الفاحشة المبينة.

طلب الخلع بدون سبب

إذا كان النفور من
جانب الزوج.



ألن الزوج حصل على ما قدم من مهر وتكاليف مادية .

تقوى ا� ، صبرها وخوف الزوجة أن تظلم زوجها بمطالبتها الخلع.







يجوز لها / السبب حتى ال يقع بها ضرر ، والحفاظ على حياتها.

يجوز لها / السبب ألنه ال طاعة لمخلوق في معصية
الخالق







الطال
الرجعي.ق

البائن بينونة صغرى.
البائن بينونة كبرى.

التفريق القضائي .
للعيب.

طلقة واحدة بينونة صغرى

رجعي
للضرر

طلقة واحدة بينونة صغرى.

لغياب الزوج.

بإرادة الزوجة

طلقة واحدة بينونة صغرى





رجعي

بائن بينونة كبرى.
بائن بينونة صغرى

رجعي
بائن بينونة صغرى



يكون في زمن
العدة

إرجاع المرأة بدون مهر
 أو عقد جديدين

إرجاع المرأة يكونانتهت العدة
 بمهر وعقد جديدين

بعد الطلقة
الثالثة

ال يمكن الرجوع للزوجة، إال بعد
أن تتزوج من رجل آخر



كالهما على يد القاضي

يطلبه الرجلتطلبه المرأة
والمرأة.

يحكم فيه القاضيتدفع المرأة عوض.
.



مالعنة الزوج
 لزوجته والعكس

رفع قيد النكاح

يمكن الرجوعالتفريق األبدي
مرة ثانية





لحفظ حقوق كالً من الزوج والزوجة واالبناء

ألنها ما زالت في ذمته .







نشاط فردي



نشاط فردي






