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

 أقل المهر ربع دينار ذهب، أو ثالثة دراهم فضة. )        (

 الثمن في البيع يقبل اإلسقاط أما في الزواج فال يجوز التوافق على إسقاط المهر. )        (

 .العلةأقل المهر بقياس  ثبت  )        (

 بما أن المهر حق الله فال بد من تقدير أقل المهر. )        (

 ثبت وجوب المهر شرعا بالنص. )        (

 حيث ال يوجد نص فالقياس واجب. )        (

 .يمكن للزوج أن يسقط حقه في القصاص على المرأة مهرا لها )        (

 قدم المزارع خليل مهرا لزوجته موسم القمح العام القادم. )        (

 يغتفر من الغرر في المهر ما ال يغتفر في البيع. )        (

 من حق المرأة أن تمتنع من االنتقال لبيت الزوج إذا لم يسلمها مهرها المعجل. (        )

 جعل خالد مهرا لزوجته سيارة بعينها إلى حين وصولها البلد بعد ستة أشهر. )        ( 

 إن أعسر الزوج بالمهر المعجل أمهله القاضي أجال ليسره بالمهر.   )        (
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 بناء على طلب الزوجة. بعد التلّوم المعجل طلق عليه القاضيبالزوج  أعسرإذا  )        (

 إذا بنى الرجل بزوجته قبل قبضها المعجل فال حق لها في االمتناع من فراش الزوج بعد ذلك. )        (

 عسر الزوج بالمهر المعجل بعد الدخول.يطلق القاضي إذا كان )        ( 

 فيحق للمرأة طلب تأجيل الدخول لعذر الحيض. إن بذل الزوج المعجل )        (

 ال إجبار على الدخول إن كان الزوج صغيرا. )        (

 للزوجة الحق في طلب مهلة يمكنها بها إعداد نفسها لالنتقال إلى بيت الزوجية. )        (

 يطلق القاضي إذا  أعسر الزوج بالمهر الحال بعد الدخول. )        (

م له القاضي بالنظر في األجل المناسب.)        (   إذا  أثبت الزوج عسره بالمهر المعجل قبل الدخول َتلوَّ

 التلوم هو األجل األخير.  )        (

م :قوله تعالى في قوم ثمود: )تمتعوا في داركم ثالثة أيام( )        (  أصل التلوُّ

 يجوز تأخير قبض المهر المعين غير العقار . )        (

 يتعين قبض المرأة للمهر المعجل وال عبرة بقبض الولي. )        (

 .إلى ما بعد الدخول تأخير جميع المهر حرمي )        (

   أن يكون المهر منفعة.صحة اكتب الدليل من النص والقياس على : 1س
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................................................................................................. 

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

  :الجواب

 ،مختصر

  ،زرك  م   

 ،مباشر



 
 

  )3(    
 

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

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

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

 :بين حكم المهر والزواج فيما يأتي: 2س

 .اتفق الزوجان سعاد وخليل على أن يكون المهر مؤجال إلى الموت أو الطالق-1

 ..................................................................................قبل الدخول: 

 .................................................................................. بعد الدخول:

 على فرض أنهما اتفقا على أن حلول جميع المهر بعد خمسين عاما: -2

 ..................................................................................قبل الدخول: 

 .................................................................................. بعد الدخول:

 . ربع دينار أقل المهر عند المالكية أن بين األدلة الشرعية بخطوات مرتبة ومرقمة تستنتج بها:3س
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................................................................................................. 

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

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

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

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

 علل ما يأتي: : 4س

 ون بعض المهر معجال بما يزيد على ربع ديناريستحب أن يك-1

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

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

 في الثمن في البيع. به يتسامح ال المهر ما تسامح بالغرر فيي-2

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

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

 في البيع وال يجوز إسقاط المهر في الزواج. يجوز إسقاط الثمن-3

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

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

 المهر  فساد بسبب قبل الدخول وإمضائه بعد الدخول، فسخ الزواج-4

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

................................................................................................. 
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 أن يكون المهر ثمرا على الشجر قبل بدو صالحه.عدم جواز -5

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

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

 ون سيارة الزوج مهرا مؤجال  لزوجته.عدم جواز أن تك-6

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

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

 اب بن نصر من أعالم المالكية، أجب عما يأتي:: يعتبر القاضي عبد الوه5س

 مولده ووفاته زمانا ومكانا: -1

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

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

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

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

 اكتب ما تعرف من مؤلفات القاضي عبد الوهاب بن نصر.-2

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

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

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

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

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

 القاضي عبد الوهاب: هو بقية الناس ولسان أصحاب القياس، وثق ذلك. فين القائل مَ -3

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

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

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

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

 مع التمنيات لكم بالتوفيق ،،،، 

 أستاذ المادة د. وليد مصطفى شاويش

 


