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 اختبر نفسك 

   6نكاح التقويم 

 أسهل المسالك في فقه اإلمام مالك

http://www.walidshawish.com/?p=7278 

 العبارة الخطأ. مأما خطأ  أمام العبارة الصحيحة وإشارة صح  ضع إشارة: 1س

 .امل المهر بمجرد الخلوة الشرعية يتقرر ك)       ( 

 يتقرر المهر كامال بالوط الحرام كالوطء في الحيض.)       ( 

 تجب العدة على المرأة ولو تنازع الزوجان في الوطء.)       ( 

 خلوة االهتداء هي التي تكون بعد زف المرأة إلى بيت زوجها. )       ( 

 الوطء بعد خلوة االهتداء يصدق الزوج بيمينه إذا تنازع الزوجان البالغان في)       ( 

 يصدق الزوج بيمينه إذا ثبتت الخلوة في بيت الزوج وتنازعا في الوطء.)       ( 

 .يصدق الزوج بيمينه إذا ثبتت الخلوة في بيت الزوجة وتنازعا في الوطء )       ( 

 .إذا ادعت الزوجة الوطء مع عدم ثبوت الخلوة ترد الدعوى)       ( 

د المهر.)       (   للمرأة مهر المثل في نكاح التفويض إذا مات الزوج قبل الدخول ولم يحدَّ

 للمرأة مهر المثل في نكاح التفويض إذا مات الزوج بعد الدخول ولم يحدد المهر.)       ( 

 يتقرر المهر كامال إذا وطيء الزوج زوجته وطأ حراما أثناء صومها في رمضان.)       ( 

 محل العقد في الزواج هما الزوج والزوجة.(      )  
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 في عقد الزواج تعتبر المرأة محال للعقد خالفا للرجل.)       ( 

 يعتبر اإلحرام بالنُّسك مانعا لصحة العقد في الزوج والزوجة والولي.)       ( 

 يعتبر زواج الكتابي بالمسلمة زواجا باطال إلى يوم الدين. )       (

 من  الزوج نفسه.عدة رجعية يصح للزوج  أن يتزوج من المرأة إذا كانت تعتد )       (  

 .ولو كانت تعتد منه تحرم الزوجة على الزوج بعد الطلقة الثالثة على الفور)       ( 

 .يجوز للزوج أن يتزوج من زوجته في عدتها بعد الطلقة الثالثة)       ( 

 إذا لم يوافق على الزوج الكفء الذي رضيت به الزوجة البالغة.لمجبر عاضال يعتبر الولي غير ا)       ( 

إذا رفض الولي غير المجبر ولو مرة واحدة الزوج الكفء الذذي رضذيت بذه الزوجذة البالغذة يعتبذر  )       (

 عاضال.

 .  للزوج الكفء العتبار الولي عاضالرد الولي المجبر  تكرر يكفي)       ( 

 .اجاز للبكر البالغة أن ترفع أمرها للقاضي وال تعتبر عاقة ألبيه ذا تحقق عضل األبإ)       ( 

 يأمر الولي بالتزويج. أن إذا تبين للقاضي عضل الولي فإن القاضي يزوج مباشرة دون)       ( 

 الزوجة ثيبة بالغة. تيجوز للولي أن يتولى طرفي الزواج إن كان )       ( 

إن وكلت البالغة البكر وليها غير المجبر بتزويجها بمن يحب فعين نفسه للزواج منها فيجب نطقهذا  (   )    

 بالرضا.

 :تليه ثم أجب على األسئلة التي النص الشريف اآلتي: تأمل 2س

 هذل ": قذال,  اللذه رسذول يذا نعم: قلت ،" فاطمة؟ بذذطذذتخ جئت لعلك "قال عليه الصالة والسالم :  

 كنذت التذي بالدرع فعلت فما ": قال الله رسول يا والله ال: قلت: قال,  " به؟ لهاذذحذذتست شيء من عندك
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 اذهذب ": قذال  درهم مائةذذعذذأرب إال ثمنها ماة ذذذيذذمذذطذذذح  لدرع إنها والله علي: قال,  " ؟سلحتكها

 " به اذذذهذذذلذذذحذذتذذفاس إليها بها وابعث هاذذكذذذتذذزوج فقد

 اضبط بالشكل التام جميع ما تحته خط.-1

 ما معنى حطمية مع بيان تحليلها الصرفي، وأيد إجابتك بأمثلة لغوية.-2

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 .، مع إعطاء رقم متدرج لكل حكماستخرج األحكام الفقهية من الحديث-3

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

جتكهذا راء القرآن الكريم إال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقذل لذه زومع العلم بأن اإلمام علي من قُ -4

 على ما معك من القرآن: 
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..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 .: علل ما يأتي2س

 رد األكفاء للزوجة البالغة خالفا لغير المجبر فال يشترط تكرر الرد. يعتبر الولي المجبر عاضال إذا تكرر-1

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

فيجب أن يعذين لهذا الذزوج قبذل لها مناسبا  زوجا إذا وكلت المرأة رجال في تزويجها ممن يراه الوكيل-2

فال يجب تعيين الزوجذة للذزوج  ،غيره بتزويجه ل رجل  ، أما لو وكنه لهاي  ولها رد التزويج إن لم يع   ،التزويج

 الموكل.

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
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 : ليهثم أجب على األسئلة التي تاآلتي الفقهي ص النتأمل :4س

 :)بلغة السالك( جاء في الشرح الصغير

)وصحته( : أي وشروط صحة النكاح: أن يكون )بصداق( ولو لم يذكر حال العقد فال بد مذن ذكذره عنذد  

)و( صحته أيضا: )بشذهادة( رجلذين )عذدلين  الدخول، أو تقرر صداق المثل بالدخول على ما سيأتي بيانه

الذولي،  ادة رجل وامرأتين، وال بشهادة فاسقين، وال بعدلين أحدهماغير الولي( فال يصح بال شهادة، أو شه

)وإن( حصلت الشهادة بهما )بعد العقد( وقبل الدخول. وبعضهم عدهما من األركذان نرذرا إلذى التوقذف 

عليهما، وإن صح العقد في نفسه بدون ذكر صداق وإحضار شاهدين، وإليه يشير قول الرسذالة: وال نكذاح 

جعل الصداق ركنا نررا إلى أنه من المعقود  -عمت بركاته  -وشاهدين عدلين، والشيخ  إال بولي وصداق

، واألمر فذي "وفسخ إن دخال باله  "عليه كالثمن، ولم يجعل الشهادة من األركان أي بل هي شرط لقوله: 

 ذلك سهل إذ لكل وجهة وال خالف في المعنى.

 اآلتية: بين ما يعود عليه الضمير في كل من العبارات -1

 ............................................... :بهما)وإن( حصلت الشهادة  -

 ...............................................:هما،من األركان نررا إلى التوقف عليهما وبعضهم عد -

 ...............................................:يشير يهوإل -

 ...............................................،" هوفسخ إن دخال بال ": هذذشرط لقول -

 بما يأتي: بين المقصود-2

 ( :قول الرسالةما ذا يعني بالرسالة في ) -

..................................................................................................... 
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..................................................................................................... 

 :بقوله )والشيخ عمت بركاته(ن الذي يعنيه م   -

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 تعريف مختصر به:  يتكرر في الشيخ مطلقا في الشرح الصغير، فمن المقصود بالشيخ مع-

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 ..................................................................................................... 

 : ما معنى عدلين في قوله )رجلين عدلين( -

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

هات األلفاظ التي تشير إلى أن الصداق ركن في الزواج وأنه شرط وبين وجهة نرر الذدردير فذي التوفيذق  -

 بين القولين.

..................................................................................................... 
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..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 استخرج من النص ما يستفاد في البحث العلمي عند الفقهاء:  -

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 بين مدى تطبيق طلب تزكية الشهود في المحاكم :   -

 ..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 التمنيات لكم بالتوفيق ،،،،مع 

 أستاذ المادة د. وليد مصطفى شاويش


