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

 .يجوز تزيُّن المخطوبة للخاطب  )     ( 

 ( للمرأة النظر إلى الخاطب كنظر الخاطب للمخطوبة.     )

 (  تجوز خطبة الفاسق على خطبة فاسق مثله.  )   

 ( يجوز للرجل الصالح أن يخطب على خطبة رجل مستور الحال)ال يعرف عدل أم ال(   )  

 (  إذا لم يحدد الزوجان المهر واتُّفق على أن يحدده أحد الحاضرين فهذا نكاح تفويض.  )   

 .ويطعن فيها من يجحد الشريعةالمسلمة ب  )     (  يعتبر باطال تزويج

 )     ( يحرم زواج المسلمة من الكتابي ويعتبر زواجها باطال.

 الشروط. ن الركون في الخطبة قرب االتفاق على)     (  يعتبر م  

 عن الخاطب. اظهر ولي الزوجة إعراض(  تجوز الخطبة على الخطبة بعد أن ي   )   

ّطاب التقدم للخطبة.  )     ( إذا حصل الركون بين الخاطبين ثم أعرض أحدهما فيجوز للخ 

 )     ( يفسخ الزواج قبل الدخول إذا خطب الزوج على خطبة أخيه.

ـَؤثِّر مسامحة   الخاطب األول الزوج في أحكام عقد الزواج.)     ( ت 

 يمضي عقد الزواج في الخطبة على الخطبة بعد الدخول.)     ( 

 ( يقصد بالدخول الذي يمضى فيه العقد في الخطبة على الخطبة الجماع فقط.)   
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 )     ( يعتبر إرخاء الستور من البناء الذي يمضي به الزواج بعد الخطبة على الخطبة.

 ( إذا تنازع الخاطب والمخطوبة في العودة عن الركون فالقول قول الزوج.  )   

 ( تجوز الخطبة على خطبة الذمي.  )   

 )     ( ال يحق للرجل المطالبة بهداياه أثناء خطبته إال إذا حكم العرف بذلك.

 ( يجوز ذكر مساويء المخطوبة أو الخاطب للتحذير.  )    

 ( ذكر مساويء الخاطب لولي المرأة يعتبر من الغيبة الحرام.   )  

 )     ( يكره التزوج بالمرأة الزانية.

 )     ( يندب فراق المرأة الزانية.

 )     ( يمضي الزواج من زوجة المفقود بعد دخول الزوج الثاني.

 اة الزوج.)     ( يجب على زوجة المفقود رفع أمرها إلى القاضي للتربص انتظارا لحي

 ت ينقض زواجها الثاني ولو بعد الدخول.)     ( إذا   تربصت زوجة المفقود دون إذن القاضي ثم اعتد  

 : بين الحكم الشرعي مع التعليل في كل من المسائل اآلتية: 2س

خطب سعيد خديجة وبعد أن ركنت المخطوبة ووليها تقدم لها خالد للخطبة فوافقت هي ووليها علـى -1

 الد، وتم عقد الزواج فقام الخاطب األول سعيد برفع أمره للقاضي إلبطال العقد، بين ما يأتي:خطبة خ

 زعم ولي خديجة أنه أعرض عن خطبة سعيد قبل تقدم خالد للخطبة.-أ
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.......................................................................................................... 

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

أقر الولي وخديجة بأنه لم يحصل إعراض منهما عن خطبة سعيد ووقعـت خطبـة خالـد علـى خطبـة -ب

 سعيد.

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

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

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

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

 بين أثر مسامحة سعيد لخالد الذي خطب على خطبة أخيه في أحكام عقد الزواج قبل الدخول وبعده.-ج

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

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

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

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

 فما أثر ذلك بعد دخول خالد. ،على فرض أن خالد خطب على خطبة أخيه-د

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

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

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

ه قول المالكية باألدلة في إمضاء الزواج الذي وقع في الخطبة على الخطبة بعد الدخول ووجوب -هـ  وجِّ

 لدخول.فسخه قبل ا

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

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

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

 

 التمنيات لكم بالتوفيق ،،،، أستاذ المادة د. وليد مصطفى شاويشمع 

 


