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السؤال

ت

االجابة

مالحظات

عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه من كبار الصحابة ومن المكثرين لرواية الحديث مات
سنة
1

( ) 23هـ

32هـ

( ) 32هـ
( ) 58هـ
( ) 72هـ
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزواج
( ) أكد الواجبات

2

مستحب

( ) مباح
( ) مستحب
( ) مكروه
حديث جابر رضي هللا عنه المرفوع (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر
منها )...قال الحافظ ابن حجر رواه

3

( ) الخمسة

أحمد وأبو داود

( ) أحمد وأبو داود
( ) الترمذي
( ) الطبراني
الحكمة من إباحة النظر إلى المخطوبة
( ) متابعة السنة

4

جميع ما ذكر

( ) دوام المودة بين الزوجين
( ) إتمام الزواج على بينة وعدم لوم اآلخر
( ) جميع ما ذكر
استدل بحديث الواهبة من قال بجواز كشف المرأة وجهها ،والجواب عن هذا اإلستدالل

5

( ) أنه ليس فيه ما يدل على أنها كانت كاشفة وجهها

أ +ب

( ) أن ذلك كان قبل فرض الحجاب
( ) أ +ب
( ) ال شيء مما ذكر
حديث ابن الزبير رضي هللا عنه المرفوع (أعلنوا النكاح) حديث
( ) صحيح

6

حسن

( ) حسن
( ) ضعيف
( ) موضوع
(ال نكاح إال بولي) المراد بالنفي هنا
( ) نفي الذات

7

نفي الصحة

( ) نفي الكمال
( ) نفي الصحة
( ) جميع ما ذكر
قال ابن حجر عن حديث ابن عمر رضي هللا عنه (نهى صلى هللا عليه وسلم عن
الشغار) الحديث

8

( ) متفق عليه

متفق عليه

( ) رواه األربعة وأحمد
( ) رواه الثالثة
( ) رواه أحمد
الخلو من الصداق هو سبب النهي عن الشغار وهو ما رحجه اإلمام ابن باز رحمه هللا

9

خطأ

( ) صح
( ) خطأ
إذا لم يوجد للمرأة ولي من قرابتها
( ) فهي ولية نفسها

10

فالسلطان وليها

( ) فالسلطان وليها
( ) فلها أن تختار ولياً من الرجال
( ) ال شيء مما ذكر
في حديث سلمة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص عام.....في المتعة ثالثة
أيام ثم نهى عنها

11

( ) خبير

أوطاس

( ) أوطاس
( ) الفتح
( ) الحزن
نكاح المرأة مدة مؤقتة على مال معين يسمى
( ) نكاح الشغار

12

نكاح المتعة

( ) نكاح المتعة
( ) نكاح الشبهة
( ) نكاح المسيار
من عُ سيلتها ،تصغير عسلة وهي كناية عن
( ) الجماع

13

الجماع

( ) الزواج
( ) الخلوة
( ) العشرة
حديث (العرب بعضهم أكفاء بعض وموالي بعضهم أكفاء بعض )...درجته

موضوع

14

صفحة  1من 18

يراجع
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( ) صحيح
14

موضوع

( ) حسن

يراجع

( ) ضعيف
( ) موضوع
الجمهور من أهل العلم على أن األمة إذا عتقت تحت حر فليس لها الخيار
15

صح

( ) صح
( ) خطأ
في الحديث (ال يفرك مؤمن مؤمنة )...الضبط الصحيح لـ(ال يفرك)

16

( ) ال يَ ْف َرك بفتح الراء

ال َي ْف َرك بفتح الراء

( ) ال يَفْ ُرك بضم الراء

بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح
الراء

( ) ال يَ ْف ِرك بكسر الراء
حديث أبي هريرة رضي هللا عنه المرفوع (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن
تجيء )...الحديث
17

( ) متفق عليه

متفق عليه

( ) رواه البخاري دون مسلم
( ) رواه مسلم دون البخاري
( ) رواه األربعة
ما تعطاه المرأة من المال أو ما يقوم مقامه عوضاً عن عقد النكاح عليها هو
( ) صداق

18

صداق

( ) مهر
( ) نحلة
( ) جميع ما ذكر
مقدار صداق النبي صلى هللا عليه وسلم ألزواجه
( ) اثنتي عشر أوقية ونشأ

19

اثنتي عشر أوقية ونشأ

( ) ثالث عشرة أوقية ونشأ
( ) أربع عشرة أوقية ونشأ
( ) خمس عشرة أوقية ونشأ
حديث جابر رضي هللا عنه (من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل)
أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح

20

( ) رفعه

وقفه

( ) وقفه
( ) إرساله
( ) ال شيء مما ذكر
حكم وليمة العرس عند الجمهور
( ) واجبة

21

مستحبة

( ) مستحبة
( ) مستحبة إن كان جاراً له
( ) مكروهة
درجة حديث (اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمني فيما تملك وال أملك)
( ) صحيح

22

( ) حسن
( ) ضعيف
( ) موضوع
زوجة النبي صلى هللا عليه وسلم التي وهبت يومها لعائشة رضي هللا عنها
( ) أم سلمة رضي هللا عنها

23

سودة بنت زمعة رضي هللا عنها

( ) سودة بنت زمعة رضي هللا عنها
( ) جويرية بنت الحارث رضي هللا عنها
( ) زينب بنت خزيمة رضي هللا عنها
حديث عبدهللا ابن زمعة المرفوع (ال يجلد أحدكم امرأته جلد العبد) قال الحافظ رواه
( ) الجماعة

24

البخاري

( ) البخاري
( ) مسلم
( ) أحمد
هو أن يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه

25

الطالق السني

( ) الطالق السني
( ) الطالق البدعي
حديث (ال نكاح إال بولي )...حديث
( ) صحيح

26

صحيح

( ) ضعيف
( ) حسن
( ) موضوع
حديث (أبغض الحالل إلى هللا الطالق) رجح أبوحاتم الرازي
( ) رفعه

27

إرساله

( ) وقفه
( ) إرساله
( ) ال شيء مما ذكر
في النهي عن نكاح المتعة وردت في حديث علي لفظة

28

( ) أوطاس

خيبر

( ) خيبر

صفحة  2من 18

الصداق يسمى نحلة وفريضة
وأجر وطول ومهر وجهاز
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خيبر

28
( ) الفتح
عدد أحاديث أبو هريرة رضي هللا عنه
( )  5372حديث
29

 5374حديث

( )  5373حديث
( )  5374حديث
( )  5375حديث
المرأة التي أعتقها النبي صلى هللا عليه وسلم وجعل عتقها صداقها
( ) صفية بنت حيي رضي هللا عنها

30

صفية بنت حيي رضي هللا عنها

( ) سودة بنت زمعة رضي هللا عنها
( ) جويرية بنت الحارث رضي هللا عنها
( ) مارية القبطية رضي هللا عنها
ولد لسنتين بقيتا من خالفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وسيد أهل زمانه علما
وعمال توفي سنة 110هـ

31

( ) إبراهيم النخعي

الحسن البصري

( ) سعيد بن المسيب
( ) الحسن البصري
ذهب القاضي عياض إلى أن الباءة هي
32

( ) القدرة على الوطء

شاملة لألمرين جميعا

( ) القدرة المالية
( ) شاملة لألمرين جميعا
الصحابية التي دخل بها النبي صلى هللا عليه وسلم بعد خديجة رضي هللا عنها

( ) أم سلمة رضي هللا عنها
 ) ( 33سودة بنت زمعة رضي هللا عنها

سودة بنت زمعة رضي هللا عنها

( ) جويرية بنت الحارث رضي هللا عنها
( ) زينب بنت خزيمة رضي هللا عنها
اإلفاضة أو اإلفضاء لغة
34

( ) المخالطة

المخالطة

( ) المحادثة
( ) الخلوة
إجماع السلف والخلف على تحريم زواج المتعة

صح

 ) ( 35صح
( ) خطأ
ضوابط الدف أن ال يطول إلى آخر الليل

صح

 ) ( 36صح
( ) خطأ
األوقية قدرها
( ) ثالثون درهم
 ) ( 37أربعون درهم

أربعون درهم

( ) خمسون درهم
( ) ستون درهم
المراد بالعسيلة عند الجمهور
( ) الجماع
الجماع

 ) ( 38اإلنزال
( ) جميع ما ذكر
( ) ال شيء مما ذكر
أكثر الروايات أن الوليمة تكون
39

( ) بعد دخول الزوج بالزوجة

بعد دخول الزوج بالزوجة

( ) قبل دخول الزوج بالزوجة
( ) عند العقد
فراق المرأة لزوجها على عوض مالي منها أو من غيرها أي من أوليائها أو أرحامها

40

( ) الخلع

الخلع

( ) الطالق
( ) الرجعة
تفسير الشغار من كالم

41

( ) نافع رضي هللا عنه

نافع رضي هللا عنه

( ) علي رضي هللا عنه
( ) عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما
حديث ابن مسعود رضي هللا عنه (لعن رسول هللا المحلل والمحلل له) أخرجه
( ) أحمد والطبراني

42

أحمد والنسائي والترمذي
وصححه

( ) أحمد وابن ماجة
( ) أحمد والنسائي والترمذي وصححه
( ) ال شيء مما ذكر
حديث (أعلنوا النكاح) رواه

( ) أحمد والترمذي
 ) ( 43الطبراني وابن ماجة

أحمد وصححه الحاكم

( ) أحمد وصححه الحاكم
( ) جميع ما ذكر
شرط الولي في النكاح هو قول
 ) ( 44الجمهور

الجمهور

صفحة  3من 18

الجمهور شرط في صحة النكاح
 +أبي حنيفة وجماعة ليس
شرط في صحة العقد
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الجمهور

44
( ) أبي حنيفة وجماعة

الجمهور شرط في صحة النكاح
 +أبي حنيفة وجماعة ليس
شرط في صحة العقد

تحريم حكم وصل الشعر بالحرير أو الصوف أو الخيوط هو قول
الجمهور

 ) ( 45الجمهور
( ) الليث بن سعد وبعض الحنفية وابن قدامة
جواز حكم وصل الشعر بالحرير أو الصوف أو الخيوط هو قول

الليث بن سعد وبعض الحنفية
وابن قدامة

 ) ( 46الجمهور
( ) الليث بن سعد وبعض الحنفية وابن قدامة
حديث (العرب بعضهم أكفاء بعض )...إسناده
47

( ) منقطع

فيه راو لم يسم

( ) فيه راو لم يسم

يراجع

( ) فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف
عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه (أن النبي صلى هللا عليه وسلم أجاز نكاح امرأة
على نعلين) درجة الحديث
 ) ( 48صحيح
( ) حسن

ضعيف

يراجع

( ) ضعيف
يحرم االستمناء مطلقا هو قول
الجمهور

 ) ( 49الجمهور
( ) اإلمام أحمد
القول الراجح في المواطن التي يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته
( ) ما يظهر غالباً كالوجه والكفين والرقبة والقدمين والساعدين
50

( ) الوجه والكفان فقط
( ) مواطن اللحم

ما يظهر غالباً كالوجه والكفين
والرقبة والقدمين والساعدين

( ) كاملة ينظر ما شاء
حكم إجابة وليمة غير العرس عند الجمهور
51

االستحباب

( ) الوجوب
( ) االستحباب
حكم إجابة وليمة غير العرس عند ابن عمر رضي هللا عنه والظاهرية وابن باز رحمه هللا

52

الوجوب

( ) الوجوب
( ) االستحباب
حكم نكاح الرجل الذي ليس لديه قدرة مادية وال قدرة جسدية وتتضرر المرأة معه
( ) الكراهة

التحريم

 ) ( 53التحريم
( ) اإلباحة
( ) االستحباب
الرواية المتفق عليها في قول النبي صلى هللا عليه وسلم (تنكح المرأه ألربع) هي
( ) لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها

لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها

 ) ( 54لمالها ولخلقها ولجمالها ولدينها
( ) لمالها ولحسبها ولخلقها ولدينها
( ) لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها
توفي الصحابي الجليل محمد بن مسلمة األنصاري رضي هللا عنه سنة
( ) 20هـ
60 ) ( 55هـ

40هـ

وعمره  77سنة

( ) 40هـ
( ) 70هـ
رأي جمهور العلماء في إذن المرأة وإخبارها برؤيتها للخطبة أنه
56

57

( ) يشترط إذنها وعلمها عند الرؤية
( ) ال يشترط إذنها وعلمها عند الرؤية
( ) يكره إخبارها حتى ال يترك أثراً في نفسها
حديث عامر بن عبدهللا بن الزبير مرفوعا (اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال)
حديث
( ) حسن

ال يشترط إذنها وعلمها عند
الرؤية

حسن

( ) صحيح
( ) ضعيف

( ) موضوع
حدد اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه هللا فيما يأتي
النكاح إذا كان معلناً مشهوداً عليه من اثنين فهو صحيح وإن خال من الشاهدين
()
ومن اإلعالن فال نزاع في عدم صحته
58
( ) النكاح إذا كان معلناً فيه فقط بدون الشاهدين فهو صحيح
( ) النكاح باإلشهاد وحده بدون إعالن النكاح ال يصح

النكاح إذا كان معلناً مشهوداً
عليه من اثنين فهو صحيح وإن
خال من الشاهدين ومن اإلعالن
فال نزاع في عدم صحته

( ) جميع ما ذكر
قول شيخ اإلسالم ابن تيمية في ضابط المحرمات بالنسب في النكاح
( ) جميع أقارب الزوج من النسب حرام عليه إال بنات اعمامه وبنات عماته
جميع أقارب الزوج من النسب حرام عليه إال بنات أعمامه وبنات أخواله وبنات
()
59
عماته وبنات خاالته وبنات مرضعاته
جميع أقارب الزوج من النسب حرام عليه إال بنات أعمامه وبنات أخواله وبنات
()
عماته وبنات خاالته
( ) جميع اقارب الزوج من النسب حرام عليه إال بنات أخواله وبنات خاالته

صفحة  4من 18

جميع أقارب الزوج من النسب
حرام عليه إال بنات أعمامه وبنات
أخواله وبنات عماته وبنات خاالته

يراجع
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إذا نوى الزوج الثاني بقلبه أن يحلها للزوج األول الذي طلقها ثالثاً ولم يشرط في العقد
فالنكاح
60

( ) باطل باإلجماع

باطل على الراجح

( ) باطل على الراجح
( ) صحيح باإلجماع

61

( ) صحيح على الراجح
قدم الحافظ بن حجر في باب الكفاءة في النسب حديثين ضعيفين جداً ثم أعقبهما
بأحاديث صحيحة مخالفة لها
( ) لبيان بطالن الحديثين وال عبرة للكفاءة بالنسب

( ) لبيان اشتراط الكفاءة بالنسب ونسخ األحاديث الصحيحة
وردت الوصية بالنساء خيراً مرتين في حديث :استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من
ضلع أعوج
62
( ) تأكيداً على االهتمام بهن لضعفهن واحتياجهن

لبيان بطالن الحديثين وال عبرة
للكفاءة بالنسب

تأكيداً على االهتمام بهن
لضعفهن واحتياجهن

( ) الجملة الثانية مدرجة من كالم الراوي ليست من الحديث
القول الراجح في حكم إجابة وليمة العرس
( ) االستحباب
الوجوب

 ) ( 63الوجوب
( ) الوجوب إن كان جاراً له
( ) ال شيء مما ذكر
ال يجب في شيء من أدآب األكل والشرب غير التسمية

خطأ

 ) ( 64صح
( ) خطأ
مذهب الحنابلة في العدل بين الزواجات في النفقه والكسوة

عدم األكل متكئاً+البدء بالتسمية واألكل باليمين
ومما يليه+األكل من جوانب القصعة+كراهية ذم
الطعام+النهي عن التنفس في اإلناء والنفخ
فيه+النهي عن األكل بالشمال

ال تجب التسوية إذا فعل الواجب
لكل واحدة منهن

 ) ( 65ال تجب التسوية إذا فعل الواجب لكل واحدة منهن
( ) وجوب التسوية ألنه أبلغ في العدل وأبعد عن الميل
حكم هجر الزوجة في الكالم إذا نشزت
( ) يكره مطلقا
 ) ( 66يحرم مطلقا

يحرم فوق ثالثة أيام

( ) يجوز مطلقا
( ) يحرم فوق ثالثة أيام
عدد المراحل لنشوز الزوجة في القرآن الكريم
( ) ثالث مراحل
أربع مراحل

 ) ( 67أربع مراحل
( ) خمس مراحل

الوعظ ثم الهجر ثم الضرب ثم
الحكمان

( ) ست مراحل
رأي اإلمام مالك في الخلع على غير عوض
( ) يصح الخلع
 ) ( 68ال يصح الخلع

يصح الخلع

( ) يصح بشرطين
( ) ال شيء مما ذكر
عدة المختلعة عند الجمهور
( ) تستبرئ بحيضه واحدة
 ) ( 69كعدة المطلقة ثالثة قروء

كعدة المطلقة ثالثة قروء

( ) أربعة أشهر
( ) شهران
حديث (أن النبي صلى هللا عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها) حديث
( ) موضوع
70

صحيح

( ) ضعيف
( ) صحيح
( ) حسن
نوع طالق الحامل

71

طالق سني مشروع

( ) طالق بدعي محرم
( ) طالق سني مشروع
مذهب أبي حنيفة والشافعي في حكم المراجعة لمن طلقت زمن الحيض
( ) استحباب المراجعة

72

ال شيء مما ذكر

( ) وجوب المراجعة

مسنونة المراجعة

( ) كراهية المراجعة
( ) ال شيء مما ذكر
المدة التي يحرم على الزوج اإليالء من زوجته
( ) شهر
 ) ( 73شهران

هناك خطأ في الخيارات

( ) ثالث أشهر

74

( ) أربعة أشهر
رأي جمهور العلماء في التحريم بالمصاهرة في الرضاعة (أي هل أم زوجتك من
الرضاعة كأمها من النسب عندهم)
( ) يحرم من الرضاع مايحرم بالمصاهرة

يحرم من الرضاع مايحرم
بالمصاهرة

( ) ال يؤثر الرضاع في التحريم بالمصاهرة
حكم النفقه على الزوجة إذا كانت غنية
75

( ) مستحبة

واجبة

( ) مستحبة إذا طلبت

صفحة  5من 18
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واجبة

75
( ) واجبة
الحكم الذي ورد في السنة فيمن فرق الجماعة وشق عصا الطاعة على اإلمام
( ) القتل

القتل

 ) ( 76الجلد
( ) الحبس
( ) التغريب
توفي الصحابي المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه سنة
( ) 30هـ

50هـ

40 ) ( 77هـ
( ) 50هـ
( ) 60هـ
عند مالك حكم مراجعة المطلقة زمن الحيض
( ) واجبة

واجبة

 ) ( 78مستحبة
( ) مكروهة
( ) مباحة
عند أبي حنيفة حكم التسوية في النفقة والكسوة بين الزوجات

وجوب التسوية ألنه أبلغ في
العدل وأبعد عن الميل

 ) ( 79ال تجب التسوية إذا فعل الواجب لكل واحدة منهن
( ) وجوب التسوية ألنه أبلغ في العدل وأبعد عن الميل
عند الظاهرية حكم وليمة العرس
80

( ) مستحبة

واجبة

( ) واجبة
( ) مباحة
القول الراجح في حكم إجابة وليمة غير العرس
( ) االستحباب

81

الوجوب

( ) الوجوب
( ) الوجوب إن كان جاراً له
( ) ال شيء مما ذكر
عند الجمهور الخلع مع استقامة الحال

82

( ) يقع

يقع

( ) ال يقع
( ) يقع إن أذن الزوج
عدة المختلعة عند عثمان بن عفان وابن عباس رضي هللا عنهم
( ) كعدة المطلقة ثالثا

تستبرئ بحيضة واحدة

 ) ( 83تستبرئ بحيضة واحدة
( ) ثالثة شهور
( ) شهران
الخلع ثبت بـ
( ) القرآن فقط

القرآن والسنة

 ) ( 84السنة فقط
( ) القرآن والسنة
( ) اإلجماع فقط
من هو الصحابي الذي نهاه الرسول عليه الصالة والسالم عن التبتل ولوال قال أحد
الصحابة الختصينا
 ) ( 85عثمان بن عفان رضي هللا عنه

عثمان بن مظعون رضي هللا عنه

( ) عثمان بن طلحة رضي هللا عنه
( ) عثمان بن مظعون رضي هللا عنه
من هي التي قال عنها رسول هللا عليه الصالة و السالم إنها ال تحل لي إنها ابنة أخي
86

بنت عمه حمزة

( ) بنت عمه حمزة
( ) بنت أبي لهب
ضابط الرضعة المحرمة

الوجبة التامة ولو تخللها انقطاع
يسير للنفس

 ) ( 87واحدة كل يوم
( ) الوجبة التامة ولو تخللها انقطاع يسير للنفس
حكم التحدث باألمور الخاصة بالجماع
88

( ) يجوز

يحرم ويستثنى منها للقضاء
والتعليم

( ) يكره ويستثنى منها للقضاء والتعليم
( ) يحرم ويستثنى منها للقضاء والتعليم
حكم نكاح بنت الزوجة المطلقة قبل الدخول وبنت الزوجة التي ماتت قبل الدخول

89

( ) حرام

يجوز ألنه لم يدخل بأمهما

( ) مكروه
( ) يجوز ألنه لم يدخل بأمهما
طالق غير المدخول بها

90

( ) طالق بدعي محرم

طالق سني مشروع

( ) طالق جاهلي محرم
( ) طالق سني مشروع
الصيام لغرض دنيوي كأن لكي يصح بدنه

91

يصح

( ) يصح
( ) ال يصح
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ابن المنذر يقول عن أحاديث الشاهدين
( ) ثبت فيها أحاديث تصل لحد التواتر
92

لم يثبت فيها حديث صحيح

( ) ثبت فيها أحاديث تصل لدرجة الصحة
( ) لم يثبت فيها حديث صحيح
( ) ثبت فيها ثالثة أحاديث
حديث الربيع بنت معوذ التي غنت الجارية فيه (و فينا نبي يعلم ما في غد) ما درجته
( ) صحيح

صحيح

 ) ( 93حسن
( ) ضعيف
( ) موضوع
حديث (أبغض الحالل إلى هللا الطالق) ما درجته
( ) صحيح

ضعيف

 ) ( 94حسن

يراجع

( ) ضعيف
( ) موضوع
وجوب األكل باليمين هو فقط من آداب الطعام
خطأ

 ) ( 95صح
( ) خطأ

عدم األكل متكئاً+البدء بالتسمية واألكل باليمين
ومما يليه+األكل من جوانب القصعة+كراهية ذم
الطعام+النهي عن التنفس في اإلناء والنفخ
فيه+النهي عن األكل بالشمال

الكفاءة في النسب ورد بها أحاديث ثابتة
خطأ

 ) ( 96صح
( ) خطأ
نية المرأة ووليها في التحليل دون علم الزوجين األول والثاني
97

( ) يصح العقد على الراجح ألن المرأة ووليها ال يتحكمان في فراق فال تؤثر نيتهما
( ) يصح العقد باإلجماع
( ) ال يصح العقد باإلجماع

يصح العقد على الراجح ألن
المرأة ووليها ال يتحكمان في
فراق فال تؤثر نيتهما

يجب على المولي كفارة يمين إن فاء على رأي الجمهور
98

( ) تجب مطلقا

تجب مطلقا

( ) تجب بعد أربعة أشهر

يراجع

( ) ال شيء مما ذكر
حكم عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها
99

( ) يجوز

يجوز

( ) ال يجوز
( ) يكره
الحكمة التشريعية من النكاح
( ) تحصيل النسل وتكثير األمة

جميع ما ذكر

 ) ( 100استمتاع كل من الزوجين باآلخر
( ) غض البصر وتحصين الفرج
( ) جميع ما ذكر
الولي في النكاح عند الجمهور
101

( ) مندوب إليه

شرط لصحة النكاح

( ) شرط لصحة النكاح
( ) واجب
الرواية التي وردت في الرجل الذي طلب الزواج من المرأة ولم يجد شيئا
( ) ملكتها بما معك من القرآن

جميع ما ذكر

 ) ( 102زوجتكها فعلمها القرآن
( ) أملكناكها بما معك من القرآن

103

( ) جميع ما ذكر
ال يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته إال بإذنها وقد تكون الفائدة من كونها ذات مال
في قوله (ولمالها) ما يلي
( ) تكفيه كثيراً من حاجتها
( ) أن تهديه شيئاً من مالها

جميع ما ذكر

( ) تساعده بنفقتها على أوالدها
( ) جميع ما ذكر
حكم نكاح الشغار
104

105

( ) مختلف فيه

محرم باإلجماع

( ) محرم باإلجماع
( ) مكروه
النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يقتضي التحريم وبطالن العقد
بإجماع العلماء
( ) صح

صح

( ) خطأ
إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل عليها حرمت عليه بنتها
خطأ

 ) ( 106صح
( ) خطأ
لم يرد في الشرع تحديد ألعلى مقدار الصداق وهذا محل إتفاق العلماء

صح

 ) ( 107صح
( ) خطأ
ذكرت عائشة رضي هللا عنها أن صداق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألزواجه
108

( ) خمسمائة درهم

خمسمائة درهم
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خمسمائة درهم

( ) ألف درهم
( ) ألف وخمسمائة درهم
األمور المسقطة لحق الزوجة في القسم لمن له أكثر من زوجة
( ) النشوز حتى ترجع إليه

جميع ما ذكر

 ) ( 109إسقاط الزوجة حقها
( ) سفر الزوجة لحاجتها بإذنه
( ) جميع ما ذكر
إذا الزوج مريضاً ويقدر على التنقل بين زوجاته

يجب عليه القسم

 ) ( 110يجب عليه القسم
( ) يستحب القسم وال يجب
القول الراجح في أقل مقدار الصداق
( ) لم يقدر بمقدار معلوم بل يصح الصداق بكل مايسمى ماال ً أو ما يقوم مقامه
 ) ( 111أقله عشرة دراهم
( ) أقله ربع دينار أو ثالث دراهم

لم يقدر بمقدار معلوم بل يصح
الصداق بكل مايسمى ماال ً أو ما
يقوم مقامه

( ) أقله مائة درهم
حديث أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال (من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً
فقد استحل) حديث
112

( ) صحيح

ضعيف

( ) ضعيف
( ) حسن
( ) موضوع
يجاب عن حديث نهي النبي صلى هللا عليه وسلم أن يتزعفر الرجل وعدم انكاره على
عبدالرحمن بن عوف أثر الصفرة بـ

113

( ) أنه علق به بدون قصد ألنه حديث عهد بعرس

أنه علق به بدون قصد ألنه
حديث عهد بعرس

( ) أن النهي عن التزعفر منسوخ
( ) أن استعمال عبدالرحمن كان قبل النهي
( ) لم يستعمل زعفران بل مجرد لون
تزوج النبي صلى هللا عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي هللا عنها

 ) ( 114بعد موت خديجة وعقد عليها قبل عائشة ودخل بها قبلها بمكة
( ) بعد موت خديجة وبعد عقده على عائشة ودخل عليها قبل عائشة بمكة
الراجح في قول النبي صلى هللا عليه وسلم (أقبل الحديقة وطلقها)
 ) ( 115أنه أمر إرشاد وإصالح ال إيجاب لقوله تعالى (والصلح خير)
( ) أنه أمر إيجاب لقوله تعالى (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
رأي أبي حنيفة في حكم الخلع من غير عوض أنه
 ) ( 116ال يصح الخلع إال بعوض

بعد موت خديجة وبعد عقده
على عائشة ودخل عليها قبل
عائشة بمكة
أنه أمر إيجاب لقوله تعالى
(فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان)
ال يصح الخلع إال بعوض

( ) يصح الخلع على غير عوض
الطالق محرم في
( ) حالة الحيض وفي الطهر الذي مسها فيه

حالة الحيض وفي الطهر الذي
مسها فيه

 ) ( 117حالة الحمل
( ) استقامة الحال
( ) جميع ما ذكر
المدة التي يقيمها الرجل عند المرأة إذا تزوجها ثيبا
( ) ثالث ليال

سبع ليال

 ) ( 118خمس ليال
( ) ست ليال
( ) سبع ليال
من صور الطالق البدعي
( ) الطالق في زمن الحيض

جميع ما ذكر

 ) ( 119الطالق في طهر جامعها فيه
( ) الطالق بالثالث
( ) جميع ما ذكر
مدة اإليالء المذكورة في القرآن الكريم
( ) شهران
 ) ( 120ثالثة أشهر

أربعة أشهر

( ) أربعة أشهر
( ) أربعة أشهر وعشرا
الراجح في مقدار الرضاع المحرم
( ) ثالث
 ) ( 121خمس

خمس

( ) عشر
( ) قليل الرضاع وكثيرة
حديث (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما) حديث
( ) صحيح
صحيح

 ) ( 122حسن
( ) ضعيف
( ) موضوع
يجوز تكرار النظر للمخطوبة

صح

 ) ( 123صح
( ) خطأ
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االبن أولى من الجد في والية النكاح
خطأ

 ) ( 124صح
( ) خطأ
الحكمة من تحريم نكاح المتعة

125

ألن من مقاصد النكاح االجتماع واأللفة وإعداد األسرة وليس في المتعة شيء من
()
ذلك
( ) ألن المتعة فيها معنى اإلجارة لكونها إلى أجل

جميع ما ذكر

( ) ألنه ال يؤمن في نكاح المتعة من اختالط األنساب
( ) جميع ما ذكر
سبب هبة سودة بن زمعة رضي هللا عنها ليلتها لعائشة رضي هللا عنها
126

( ) حبها لعائشة رضي هللا عنها

تبتغي رضى رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم

( ) لمرضها رضي هللا عنها
( ) تبتغي رضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
نكاح الشغار

( ) باطل على الراجح
127
( ) باطل قوال ً واحدا

باطل على الراجح

( ) جائز
إن كانت الزوجة الجديدة بكراً يقيم عندها
( ) ثالث ليال
سبع ليال

 ) ( 128خمس ليال
( ) ست ليال
( ) سبع ليال
مذهب الجمهور أن حضانة األم بعد زواجها

تسقط

 ) ( 129تسقط
( ) ال تسقط
قصة المرأة التي اعترضت على عمر بن الخطاب لما نهى عن المغاالة في المهور
فاحتجت عليه بقوله تعالى (وءاتيتم إحداهن قنطارا) فرجع عن ذلك
 ) ( 130صحيحة
( ) ضعيفة

ضعيفة

( ) موضوعة
الرجل الذي رأى عليه النبي أثر صفرة فقال له ما هذا قال يا رسول هللا تزوجت امرأة
على وزن نواة من ذهب فقال :فبارك هللا لك أولم ولو بشاة
131

( ) عوف بن مالك

عبدالرحمن بن عوف

( ) عبدالرحمن بن عوف
( ) عبدالرحمن بن أبي بكر
( ) المغيرة بن شعبة
من خصائص النبي صلى هللا عليه وسلم في التعدد الجمع بين أكثر من أربع نسوة
وقد توفي وقد جمع بين

132

( ) تسع

تسع

( ) عشر
( ) إحدى عشر
( ) ثالثة عشر
من األمور التي يجوز للزوج المريض إذا كان يشق عليه التنقلبين زوجاته فعلها في
ترك القسم

133

( ) يستأذن أن يكون عند واحدة منهن

جميع ما ذكر

( ) يعتزلهن جميعا
( ) يقرع بين نسائه
( ) جميع ما ذكر
عند شيخ اإلسالم

يصح الخلع بغير عوض

 ) ( 134يصح الخلع بغير عوض
( ) ال يصح بغير عوض
تزوجها الرسول صلى هللا عليه وسلم بالحبشة وأصدقها النجاشي
( ) سوده بنت زمعة رضي هللا عنها
 ) ( 135أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي هللا عنها

أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي
هللا عنها

( ) أم سلمة رضي هللا عنها
( ) جويرية بنت الحارث رضي هللا عنها
الراجح فيما درست في مادة الحديث في مسألة الخلع هل هو طالق أم فسخ

فسخ

 ) ( 136طالق
( ) فسخ
صورة الطالق السني الموافق للطريقة التي سنها هللا تعالى في إيقاع الطالق
137

( ) تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه

جميع ما ذكر

( ) طالق الحامل
( ) جميع ما ذكر
نوع طالق المولي إذا مضت مدة اإليالء ولم يرجع

138

( ) طالق بائن بينونة صغرى

طالق بائن بينونة صغرى

( ) طالق بائن بينونة كبرى
( ) طالق رجعي
المراد من قول امرأة ثابت بن قيس (ما أعيب عليه في خلق وال دين ولكني أكره الكفر
في اإلسالم) أي

139
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139
كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض فخشيت أن تظهر الكفر
()
والعصيان ليفسخ نكاحها
( ) أنها خشيت الردة والخروج من اإلسالم بسبب ما تجده من البغض للزوج

كفران العشير والتقصير فيما
يجب له بسبب شدة البغض
فخشيت أن تظهر الكفر
والعصيان ليفسخ نكاحها

عدة المطلقة المعقود عليها ولم يدخل بها
( ) كعدة المطلقة ثالثا
 ) ( 140تستبرئ بحيضة واحدة

ال عدة عليها

( ) ثالثة شهور
( ) ال عدة عليها
الراجح في خالف العلماء في القسم بين الزوجات في النفقة والكسوة
ال يجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة إذا فعل الواجب لكل واحدة
) ( 141
منهن

وجوب العدل بين الزوجات في
النفقة والكسوة

( ) وجوب العدل بين الزوجات في النفقة والكسوة
القائل لما قتل غالم غيلة (لو اشترك فيه أهل صنعاءلقتلتهم) هو
( ) أبو بكر الصديق رضي هللا عنه
عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

 ) ( 142عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
( ) عثمان بن عفان رضي هللا عنه
( ) علي بن أبي طالب رضي هللا عنه
مسمى الصداق التي وردت باألدلة
( ) نحلة
 ) ( 143أجر وفريضة

جميع ما ذكر

( ) طول ومهر
( ) جميع ما ذكر
اختلف العلماء في حكم النكاح فاختار جمهور أهل العلم في المسألة
144

( ) الوجوب

االستحباب

( ) االستحباب
( ) اإلباحة
حديث جابر رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال (إذا خطب أحدكم المرأة
فإن استطاع أن ينظر منها )...رواه

145

( ) متفق عليه

أحمد وأبو داوود وصححه الحاكم

( ) البخاري
( ) مسلم
( ) أحمد وأبو داوود وصححه الحاكم
حكم تكرار النظر إلى المخطوبة في المجلس الواحد أو أكثر من مجلس لقصد التحقق
من صفاتها

 ) ( 146محرم

يجوز إذا كان بدون شهوة

( ) مكروه
( ) يجوز إذا كان بدون شهوة
حكم هبة المرأة نفسها بدون عوض
( ) ال يجوز إال للنبي صلى هللا عليه وسلم ألنه من خصائصه

ال يجوز إال للنبي صلى هللا عليه
وسلم ألنه من خصائصه

 ) ( 147يجوز مطلقا ألنه حقها وقد أسقطته
( ) يكره
( ) يستحب ألنه من تيسير الزواج
الراجح في عدالة ولي المرأة في النكاح

ال تشترط العدالة فتصح والية
الفاسق

 ) ( 148تشترط العدالة فال تصح والية الفاسق
( ) ال تشترط العدالة فتصح والية الفاسق
المؤثر في نكاح التحليل الذي ورد النهي عنه إما شرطه في العقد أو نية الزوج الثاني
149

150

صح

( ) صح
( ) خطأ
الكفاءة في المهنة في النكاح معتبرة فال ينكح الجزار والخراز والدباغ والحجام من
شريفات النسب
( ) صح

خطأ

( ) خطأ
ضبط كلمة ضلع في قول النبي صلى هللا عليه وسلم(فإنهن خلقن من ضلع )...هو
151

ضلَع بكسر الضاد وفتح الالم
() ِ

جميع ما ذكر

ضلْع بكسر الضاد وسكون الالم
() ِ
( ) جميع ما ذكر
ذكر الشيخ ابن باز رحمه هللا أن معنى الضرر المنفي في قوله صلى هللا عليه وسلم
(لم يضره شيطان أبدا ) عند ذكر الدعاء

أن الشيطان ال يسلط عليه تسلطا يخرجه به عن اإلسالم والفطرة وقد يمسه
) ( 152
الشيطان لكنه سرعان ما يعود
( ) الضرر في البدن أو العقل دون الضرر في الدين

أن الشيطان ال يسلط عليه
تسلطا يخرجه به عن اإلسالم
والفطرة وقد يمسه الشيطان
لكنه سرعان ما يعود

( ) أن الشيطان ال ينخسه عند والدته كما ينخس غيره
حكم وصل شعر المرأة بشعر آخر بقصد التزين والتجمل
( ) محرم ومن الكبائر
 ) ( 153محرم ومن الصغائر

محرم ومن الكبائر

( ) مكروه
( ) يجوز فقد نسخ التحريم
الراجح في حكم أخذ الزيادة في الخلع بأكثر من الصداق الذي أعطاها
154

( ) يجوز أخذ الزيادة مطلقا
( ) ال يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها
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( ) يجوز مع الكراهة إن بذلت له الزيادة ابتدا ًء وأما إذا طلب الزيادة فيمنع
حكم الطالق
155

( ) الجواز مطلقا
( ) الكراهة مطلقا
( ) ترد عليه األحكام الخمسة :التحريم ،والكراهة ،والوجوب ،والندب ،واإلباحة
القول الراجح في الكفارة على من فاء ورجع بعد اإليالء

 ) ( 156تجب الكفارة لقوله صلى هللا عليه وسلم (من حلف على يمين فرأى غيرها)

157

( ) ال تجب الكفارة لقوله تعالى (فإن فاءوا فإن هللا غفور رحيم)
حكم الرواية التي جاءت عن ابن عمر رضي هللا عنه في طالقه المرأته وهي حائض
(ولم يرها شيئا) أنها
( ) رواية محفوظة

يجوز مع الكراهة إن بذلت له
الزيادة ابتدا ًء وأما إذا طلب
الزيادة فيمنع

ترد عليه األحكام الخمسة:
التحريم ،والكراهة ،والوجوب،
والندب ،واإلباحة
تجب الكفارة لقوله صلى هللا
عليه وسلم (من حلف على
يمين فرأى غيرها)

رواية منكرة

( ) رواية منكرة
وقع من النبي صلى هللا عليه وسلم طالق لبعض نسائه
صح

 ) ( 158صح
( ) خطأ
رأي اإلمام أحمد في حكم الطالق إذا كانت الحال مستقيمة أنه
159

( ) مكروه

محرم

( ) محرم
( ) مباح
يمرّ عالج نشوز الزوجة بمراحل مرتبة في القرآن
( ) بعث الحكمين ثم الوعظ ثم الهجر ثم الضرب

الوعظ ثم الهجر ثم الضرب ثم
بعث الحكمين

 ) ( 160الهجر ثم الوعظ ثم الضرب ثم بعث الحكمين
( ) الوعظ ثم الهجر ثم الضرب ثم بعث الحكمين
( ) الضرب ثم الوعظ ثم الهجر ثم بعث الحكمين
اختلف العلماء في حكم النكاح فرأي الظاهرية في المسألة
161

( ) الوجوب

الوجوب

( ) االستحباب
( ) اإلباحة
أسلم أبو هريرة متأخراً سنة
( ) 6هـ

7هـ

7 ) ( 162هـ

عام خيبر

( ) 8هـ
( ) 9هـ
حديث أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة (أنظرت إليها
فإن في أعين األنصار شيئا) أخرجه
163

( ) متفق عليه

مسلم

( ) البخاري
( ) مسلم
( ) الحاكم وصححه
لماذا لم يأتي النص بتوجيه المرأة بالنظر إلى الخاطب
( ) ألن الرجال ظاهرون بارزون يمكن أن تراهم بسهولة

ألن الرجال ظاهرون بارزون
يمكن أن تراهم بسهولة

 ) ( 164ألن الرجال مقبولون ومتقاربون في أشكالهم
( ) لشدة حياء النساء
( ) جميع ما ذكر
حكم عرض المرأة نفسها على الرجل ليتزوجها
( ) ال يجوز ألنه خدش للحياء

يجوز

 ) ( 165يجوز
( ) يكره
( ) يستحب
الراجح في حكم اشتراط الولي في النكاح
166

( ) يشترط الولي وال يصح النكاح إال بولي

يشترط الولي وال يصح النكاح إال
بولي

( ) ال يشترط الولي ويصح النكاح بال ولي
( ) يشترط الولي إذا كانت بكراً وإما الثيب فال يشترط
النكاح بنية الطالق شبيه بنكاح المتعة عند جمهور العلماء

خطأ

 ) ( 167صح
( ) خطأ
شرط الشارع الحكيم في المطلقة ثالثاً أال يرجع إليها حتى ينكحها زوجاً غيره
ليرتدع الزوج التسرع في الطالق ألن العودة إليها بعد نكاح زوج آخر مما تأباه غير
) ( 168
الرجال وشهامتهم
( ) ليكون للمرأة حرية اإلختيار
الكفاءة في النسب في النكاح غي معتبرة
 ) ( 169صح

األوزاعي قال أن النكاح بنية
الطالق هو نكاح متعة

ليرتدع الزوج التسرع في
الطالق ألن العودة إليها بعد نكاح
زوج آخر مما تأباه غير الرجال
وشهامتهم
صح

( ) خطأ
يستثنى من قوله صلى هللا عليه وسلم (إن شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل
يفضي )...الحديث
 ) ( 170عند المخاصمة عند الحاكم أو القاضي
( ) عند االستفتاء عن الحكم الشرعي

جميع ما ذكر

( ) جميع ما ذكر
وردت ثالث روايات (حتى ترجع) و (حتى تصبح) و (حتى يرضى عنها) في حديث (إذا
دعا الرجل امرأته )...الحديث
كلها روايات ثابتة صحيحة

171
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171

( ) الرواية الثابتة (حتى ترجع) والبقية ضعيفة

كلها روايات ثابتة صحيحة

( ) الرواية الثابتة (حتى تصبح) والبقية ضعيفة
( ) الرواية الثابتة (حتى يرضى عنها) والبقية ضعيفة
( ) كلها روايات ثابتة صحيحة
القول الراجح في حكم وصل شعر المرأة بشيء غير الشعر كالصوف والخيوط
والقرامل أنه

172

( ) محرم ومن الكبائر

يجوز

( ) محرم ومن الصغائر
( ) مكروه
( ) يجوز
القول الراجح في عدة المختلعة

( ) تستبرئ بحيضه واحدة
 ) ( 173كعدة المطلقة ثالثة قروء

تستبرئ بحيضه واحدة

( ) ثالثة أشهر
( ) أربعة أشهر وعشرا
الراجح في اختالف العلماء في وقوع الطالق حال الحيض
يقع وينقص به عدد التطليقات

 ) ( 174ال يقع وال ينقص به عدد التطليقات

يراجع

( ) يقع وينقص به عدد التطليقات
الرضاع المحرم خمس رضعات والضابط في الرضعة الواحدة
175

( ) كل نفس للطفل يحسب رضعة وإن كان في جلسة واحدة

الرضعة الكاملة التامة كالوجبة
التامة

( ) إذا انتقل من ثدي آلخر أو ترك الثدي ثم عاد
( ) الرضعة الكاملة التامة كالوجبة التامة
المقصود بالبينونة الكبرى في الطالق
( ) طلقها ثالثاً فال ترجع حتى تنكح زوجا غيره

طلقها ثالثاً فال ترجع حتى تنكح
زوجا غيره

 ) ( 176طلقها مرة وانتهت عدتها فال ترجع إال بمهر وعقد
( ) طلقها مرتين وانتهت عدتها فال ترجع إال بمهر وعقد
( ) جميع ما ذكر
من مسقطات القسم للزوجة
( ) النشوز

جميع ما ذكر

 ) ( 177اسقاط الزوجة حقها
( ) سفر الزوجة لحاجتها
( ) جميع ما ذكر
إعالن النكاح
178

( ) مستحب

واجب

( ) واجب
( ) مكروه
رأي الشيخ ابن باز رحمه هللا في الشغار

اشتراط كل من االخر أن يزوجه
موليته

 ) ( 179اشتراط كل من االخر أن يزوجه موليته
( ) ***
معركة أوطاس
( ) سنة 7هـ وهي غزوة بعد فتح مكة في شهر شوال
 ) ( 180سنة 7هـ وهي غزوة بعد فتح مكة في شهر رمضان

سنة 8هـ وهي غزوة بعد فتح
مكة في شهر شوال

( ) سنة 8هـ وهي غزوة بعد فتح مكة في شهر شوال
( ) سنة 8هـ وهي غزوة بعد فتح مكة في شهر رمضان
حديث عقبة بن عامر رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال (أال أخبركم
بالتيس المستعار) أخرجه
 ) ( 181ابن ماجه والدار قطني والترمذي والبيهقي
( ) ابن ماجه والدار قطني والحاكم والترمذي

ابن ماجه والدار قطني والحاكم
والبيهقي

( ) ابن ماجه والدار قطني والحاكم والبيهقي
القول المختار لرؤية الخاطب لخطيبته
182

( ) مستحب

مستحب

( ) واجب
( ) مكروه
م َ
ة) هي
سا َ
المرأة التي أمرها النبي صلى هللا عليه وسلم في قوله (ا ْنكِحِي ُأ َ

فاطمة بنت قيس

 ) ( 183هند بنت قيس
( ) فاطمة بنت قيس
اختلف في زوج بريرة كان عبد أم حر واألرجح أنه عبد ألنه
أن رواته أكثر عدداً فقد رواه عن عائشة رضي هللا عنها القاسم وعروة وتابعهما
()
غيرهما
أن الراوي عن عائشة رضي هللا عنها (أنه كان عبدًا) هو القاسم وعروة وعائشة
184
( ) عمة القاسم وخالة عروة فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء
حجاب

جميع ما ذكر

( ) أن غير عائشة رضي هللا عنها روى (أنه كان عبدا) كابن عباس بطريق الجزم
( ) جميع ما ذكر
جاء النهي في السنة عن إفشاء الزوجين عما يقع بينهما من أمور
 ) ( 185لم يرد في السنة الخروج مطلقا
( ) ورد االستثناء منه للزوجين في حاالت
المقصود بالبينونة الصغرى في الطالق
( ) طلقها ثالثاً فال ترجع حتى تنكح زوجا غيره
 ) ( 186طلقها مرة وانتهت عدتها فال ترجع إال بمهر وعقد

ورد االستثناء منه للزوجين في
حاالت

ب +ج
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( ) طلقها مرتين وانتهت عدتها فال ترجع إال بمهر وعقد
( ) ب +ج
من خرج على الحاكم
( ) يقتل
 ) ( 187يحبس

يقتل

( ) يغرب
( ) يجلد
حديث (تنكح المرأة ألربع )...أخرجه
( ) متفق عليه
متفق عليه مع بقية السبعة

 ) ( 188البخاري
( ) مسلم
( ) متفق عليه مع بقية السبعة
حدد القاضي عياض سن الشباب في قوله صلى هللا عليه وسلم (يا معشر الشباب)

من  16إلى 32

 ) ( 189من  16إلى 32
( ) من بلغ حتى يصل إلى 30
حدد النووي سن الشباب في قوله صلى هللا عليه وسلم (يا معشر الشباب)

من بلغ حتى يصل إلى 30

 ) ( 190من  16إلى 32
( ) من بلغ حتى يصل إلى 30
ذهب الجمهور أن القول بوقوع الطالق حال الحيض وحسبها الرسول صلى هللا عليه
وسلم في قضية ابن عمر رضي هللا عنهما
قوله صلى هللا عليه وسلم (مره فليراجعها) األمر بالمراجعة دليل على وقوع
()
الطالق
191
( ) قول ابن عمر رضي هللا عنهما (وحسبت تطليقة)

جميع ما ذكر

( ) مذهب ابن عمر رضي هللا عنهما هو االعتداد بالطالق في الحيض
( ) جميع ما ذكر
لماذا قدم الحافظ بن حجر حديث جابر رضي هللا عنه مع أن حديث أبي هريرة رضي هللا
عنه أصح فهو في صحيح مسلم
( ) ألن حديث جابر رضي هللا عنه تشريع عام وخطاب لكل فرد
ألن األحاديث األخرى ومنها حديث أبي هريرة فهي قضايا أعيان والخطاب فيها
) ( 192
ألفراد من الصحابة رضوان هللا عليهم
عُ لم في األصول أن النبي صلى هللا عليه وسلم إذا خاطب واحد من الصحابة
()
بشيء فهو عام لجميع المكلفين إال إن قام دليل على التخصيص

جميع ما ذكر

( ) جميع ما ذكر
استدل الشافعي فيما ذهب إليه من أن التخلي للعبادة أفضل من النكاح
( ) مدح يحيى عليه السالم
جميع ما ذكر

 ) ( 193ذكر النكاح من ضمن الشهوات المذمومة في اآلية
( ) ألن النكاح عقد معاوضة كعقد البيع
( ) جميع ما ذكر
القول المختار في قوله صلى هللا عليه وسلم ( َ
فا ْ
ظ َ
ك) هو
ت َيدَا َ
ف ْر بِذَاتِ ال ِّ
ين تَ ِر َب ْ
د ِ
( ) الحض
 ) ( 194االستنكار

الحض

( ) التعجب
( ) جميع ما ذكر
ما العمل إذا لم يمكن الخاطب من رؤية المخطوبة
195

( ) يرسل امرأة ثقة تخبره بصفاتها

يرسل امرأة ثقة تخبره بصفاتها

( ) يطلب صورة لرؤيتها
( ) عن طريق وسائل االتصال
ما حكم ضرب الدف للنساء والرجال في العرس

196

( ) جواز خاص للنساء دون الرجال

جواز خاص للنساء دون الرجال

( ) جواز خاص للرجال دون النساء
( ) جواز عام للرجال والنساء
ما حكم إذا شرط على الزوج الثاني التحليل في العقد

197

( ) النكاح باطل باإلجماع

النكاح باطل باإلجماع

( ) النكاح باطل على الراجح
( ) النكاح صحيح
متى يجوز للمطلقة ثالثاً الرجوع لزوجها
( ) إذا حصل الجماع من الزوج الثاني

جميع ما ذكر

 ) ( 198أن يكون النكاح صحيح
( ) أن يقيما حدود هللا عند الرجعة
( ) جميع ما ذكر
صدر الحافظ ابن حجر باب الكفاءة والخيار وقول النبي صلى هللا عليه وسلم (العرب
بعضهم أكفاء بعض إال حائكاً أو حجاما) بسبب
 ) ( 199أن الحديث صريح في شرط الكفاءة
( ) أنه يرى أن الحديث صحيح

أن الحديث باطل

( ) أن الحديث باطل
حد قاطع الطريق
( ) القتل
القتل

 ) ( 200الجلد
( ) الحبس
( ) التغريب
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آلى النبي صلى هللا عليه وسلم من نسائه شهرا
صح

 ) ( 201صح
( ) خطأ
حكم الخلع مع استقامة الحالة

يصح

 ) ( 202يصح
( ) ال يصح
حديث (أبغض الحالل إلى هللا الطالق) اختار الذهبي أنه

موصول

 ) ( 203منقطع
( ) مرسل
ليس بينهما صداق في حديث (نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الشغار)
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته وليس بينهما صداق
 ) ( 204من كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم
( ) مدرج من ابن عمر رضي هللا عنهما
( ) مدرج من نافع مولى ابن عمر رضي هللا عنهما
القول الراجح في المقصود بالباءة في الموضوعين من قوله صلى هللا عليه وسلم
(من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) هو
( ) القدرة على الوطء
 ) ( 205القدرة على مؤنة النكاح
( ) شاملة لألمرين معاً القدرة على الوطء ومؤنة النكاح

مدرج من نافع مولى ابن عمر
رضي هللا عنهما

عامة في الموضع األول القدرة
على الوطء و مؤنة النكاح
وخاصة في الموضع الثاني
القدرة المالية

عامة في الموضع األول القدرة على الوطء و مؤنة النكاح وخاصة في الموضع
()
الثاني القدرة المالية
اإلمام الذي خالف في أن العبادة أفضل من النكاح
( ) أبو حنيفة
الشافعي

 ) ( 206مالك
( ) الشافعي
( ) أحمد
الراجح في علة نكاح الشغار

اشتراط كل منها على اآلخر أن
يزوجه وليته

 ) ( 207اشتراط كل منها على اآلخر أن يزوجه وليته
( ) ***
الذكر الذي يقال عند الجماع
( ) بسم هللا
 ) ( 208اللهم جنبنا الشيطان

جميع ما ذكر

( ) اللهم جنب الشيطان ما رزقتنا
( ) جميع ما ذكر
قال النووي الصحيح المختار أن تحريم المتعة وإباحتها كان مرتين كان حالال ً قبل خيبر
ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس التصالهما ثم حرمت بعد
 209ثالثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة
( ) صح

صح

( ) خطأ
مهر عبدالرحمن بن عوف رضي هللا عنه بما يوازيه في الريال السعودي
( ) 1070لاير
1175لاير

1170 ) ( 210لاير
( ) 1075لاير
( ) 1175لاير
اإلشهاد في النكاح شرط في صحة العقد على الراجح

خطأ

 ) ( 211صح
( ) خطأ
حكم طالق المرأة في الطهر الذي مسها فيه

محرم

 ) ( 212محرم
( ) جائز
القدر المجزئ في وليمة العرس
213

( ) ال حد مجزئ فيها

ال حد مجزئ فيها

( ) شاة
( ) شاتان
مذهب جمهور العلماء في نكاح النفساء المطلقة التي وضعت حملها بعد موت زوجها

 ) ( 214يحرم عليها أن تتزوج وهي في دمها
( ) ال بأس أن تتزوج وهي في دمها وال يقربها حتى تطهر
الترتيب الصحيح في والية النكاح هي
األب ثم الجد وإن عال ثم العم ثم االبن وإن نزل ثم األخ الشقيق ثم األخ ألب وأبناهم
()
وإن نزلوا
215
األب ثم الجد وإن عال ثم األخ الشقيق ثم االبن وإن نزل ثم األخ ألب وأبناهم وإن
()
نزلوا ثم العم
األب ثم الجد وإن عال ثم االبن وإن نزل ثم األخ الشقيق ثم األخ ألب وأبناهم وإن
()
نزلوا ثم العم
عدة المرأة اليائسة من المحيض
216

( ) ثالثة أشهر

ال بأس أن تتزوج وهي في دمها
وال يقربها حتى تطهر

األب ثم الجد وإن عال ثم االبن
وإن نزل ثم األخ الشقيق ثم األخ
ألب وأبناهم وإن نزلوا ثم العم

ثالثة أشهر

( ) ثالثة قروء
( ) أربعة أشهر وعشرا
لو اشترك جماعة في قتل شخص فإن الراجح
( ) أنهم يقتلون جميعا

أنهم يقتلون جميعاً بشرط أن
يكون فعل كل واحد منهم صالحاً
إلحداث الوفاة

217
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 ) ( 217أنهم ال يقتلون جميعا
( ) أنهم يقتلون جميعاً بشرط أن يكون فعل كل واحد منهم صالحاً إلحداث الوفاة
( ) أنهم يقتلون جميعاً بشرط أن ال يكون فعل كل واحد منهم صالحاً إلحداث الوفاة
حديث (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق
جماعتكم فاقتلوه) درجته
218

( ) صحيح

أنهم يقتلون جميعاً بشرط أن
يكون فعل كل واحد منهم صالحاً
إلحداث الوفاة

صحيح

( ) حسن
( ) ضعيف
( ) موضوع
ضوابط النظر إلى المخطوبة
( ) العزم على الزواج ويغلب على ظنه اإلجابة

جميع ما ذكر

 ) ( 219النظر بقدر الحاجة وعدم التلذذ بالنظر
( ) عدم الخلوة والمصافحة والطيب والمبالغة في الزينة
( ) جميع ما ذكر
تشترط عدالة ولي أمر المرأة في النكاح على القول الراجح

خطأ

 ) ( 220صح
( ) خطأ
حديث (رخص رسول صلى هللا عليه وسلم عام أوطاس )...درجته
( ) صحيح

صحيح

 ) ( 221حسن
( ) ضعيف
( ) موضوع
الصواب في مسألة الكفاءة في النكاح هو الدين وليس النسب أو المهنة

صح

 ) ( 222صح
( ) خطأ
كان صداق النبي صلى هللا عليه وسلم الذي ألزواجه خمسمائة درهم وتساوي
بالوقت الحالي بالريال السعودي كما حسبه لكم أستاذ المقرر
223

( ) 2875لاير

2875لاير

( ) 9872لاير
( ) 8725لاير
( ) 5782لاير
حكم طالق المرأة الحائض من غير طلبها للمخالعة

224

( ) محرم على الراجح

محرم باإلجماع

( ) محرم باإلجماع
( ) مكروه
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول بها

225

( ) ثالثة قروء

أربعة أشهر وعشرا

( ) ثالثة أشهر
( ) أربعة أشهر وعشرا
المرأة التي نفست بعد وفاة زوجها فاستأذنت أن تنكح فأذن لها النبي صلى هللا عليه
وسلم

 ) ( 226أسماء بنت عميس

سبيعة األسلمية

( ) أسماء بنت السكن
( ) سبيعة األسلمية
ما القول الراجح في حضانة الخالة مع وجود عدة قرابات للطفل
( ) يقدم األب على الخالة
 ) ( 227تقدم األخوات على الخالة

تقدم الخالة مطلقا

( ) تقدم الجدة ألم والجدة ألب على الخالة
( ) تقدم الخالة مطلقا
اإلشهاد على النكاح ليس شرطاً في صحة العقد على القول األرجح
صح

 ) ( 228صح
( ) خطأ
وقت تحريم نكاح المتعة
( ) يوم خيبر فقط
 ) ( 229عام الفتح فقط

يوم خيبر ثم أبيح عام الفتح وهو
عام أوطاس ثم حرم مؤبد

( ) عام أوطاس فقط
( ) يوم خيبر ثم أبيح عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرم مؤبد
الصحابي الذي طلق امرأته في زمن الحيض وأنكر عليه النبي صلى هللا عليه وسلم
صنيعه
230

( ) عمرو بن العاص رضي هللا عنه

عبد هللا بن عمر بن الخطاب
رضي هللا عنهما

( ) عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
( ) عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
( ) عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما
من جمع بين المرأة وعمتها

يحرم ويبطل العقد

 ) ( 231يحرم ويبطل العقد
( ) يحرم ويصح العقد
المراد بنكاح المتعة

نكاح المرأة مدة مؤقتة على مال
معين

 ) ( 232نكاح المرأة على مال معين
( ) نكاح المرأة مدة مؤقتة على مال معين
الرجعة في طالق الحائض ال تفتقر إلى رضا المرأة وال وليها

صح

233
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صح

 ) ( 233صح
( ) خطأ
من وسائل إعالن النكاح
( ) اإلشهاد

جميع ما ذكر

 ) ( 234الدف
( ) الوليمة
( ) جميع ما ذكر
تحرم بنت الزوجة بعد الدخول على التأبيد ولو لم تكن في حجره

صح

 ) ( 235صح
( ) خطأ
حكم الوصل والوشم
236

( ) مكروه

محرم ومن الكبائر

( ) محرم ومن الكبائر
( ) محرم ومن الصغائر
الرجعة تفتقر إلى رضا المرأة أو وليها

خطأ

 ) ( 237صح
( ) خطأ
المرأة التي قال لها صلى هللا عليه وسلم لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك

ابنة الجون

 ) ( 238ابنة الجون
( ) سودة بنت زمعة رضي هللا عنها
الحكمة من مشروعية الحداد
( ) إظهار حق الزوج على زوجته

جميع ما ذكر

 ) ( 239فوات نعمة النكاح بموت العائل
( ) سد ذريعة تطلع المرأة للرجال
( ) جميع ما ذكر
الرضاع ينشر الحرمة الى المرتضع
240

( ) وفروعه وأصوله وحواشيه

وفروعه دون أصوله وحواشيه

( ) وفروعه وأصوله دون حواشيه
( ) وفروعه دون أصوله وحواشيه
يرى ابن تيمية أن حكم لعن المعين

ال يجوز

 ) ( 241يجوز
( ) ال يجوز
استدل بعض العلماء بجواز استعمال دواء يقطع الشهوة لكن الصوم أفضل ألن
( ) الصوم عبادة

جميع ما ذكر

 ) ( 242الصوم فيه خشية هللا تعالى
( ) الدواء ربما عاد إليه بالضرر
( ) جميع ما ذكر
م غِيلَ ً
ه َ
ل
عن
ك في ِ
اش َت َر َ
ة ،فقا َ
لُ ( :قتِ َ
ع ْن ُهما قا َ
ل عم ُر :لو ْ
ِي اللَّ ُ
ل غال ٌ
ه أه ُ
ِ
ابن عُ م َر َرض َ
ه) درجته
صنعاء لقتلتهم ب ِ
243

( ) صحيح

صحيح

( ) ضعيف
( ) موضوع
( ) جميع ما ذكر
الخوارج كان أول خروجهم في عهد

( ) عمر بن الخطاب
 ) ( 244مروان بن الحكم

علي بن أبي طالب

( ) علي بن أبي طالب
( ) معاوية بن أبي سفيان
األم هي األحق بالحضانة ما لم تتزوج وكانت صالحة لها وهو قول
( ) الجمهور
الجمهور

 ) ( 245المالكية
( ) الظاهرية
( ) ال شيء مما ذكر
الزوجتان اللتان ماتتا في حياته صلى هللا عليه وسلم
246

( ) خديجة وزينب بنت جحش رضي هللا عنهما

خديجة وزينب بنت خزيمة رضي
هللا عنهما

( ) خديجة وزينب بنت خزيمة رضي هللا عنهما
( ) خديجة وسودة رضي هللا عنهما
سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الراجح فيها أنها من درجة
( ) الصحيح

الحسن

 ) ( 247الحسن
( ) الضعيف
( ) ال شيء مما ذكر
المراد بالعسيلة عند الجمهور المجامعة

صح

 ) ( 248صح
( ) خطأ
مذهب الجمهور

النكاح أفضل من التخلي للعبادة

 ) ( 249النكاح أفضل من التخلي للعبادة
( ) التخلي للعبادة أفضل من النكاح
في الحديث (انظر ولو خاتماً من حديد) إعراب (خاتماً) هنا

خبر لكان المحذوفة

250
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250

( ) حال منصوب

خبر لكان المحذوفة

( ) مفعول به
( ) خبر لكان المحذوفة
الجمع بين المرأة وعمتها محرم باإلجماع

صح

 ) ( 251صح
( ) خطأ
المحرمات من الرضاع محرمات إلى األبد

صح

 ) ( 252صح
( ) خطأ
فقيه فاضل مشهور كان يرسل ويدلس كثيرا
253

( ) إبراهيم النخعي

الحسن البصري

( ) الحسن البصري
( ) سعيد بن المسيب
حديث (تنكح المرأة ألربع )...استدل بعض الفقهاء

جواز أخذ الرجل من مال زوجته

 ) ( 254جواز أخذ الرجل من مال زوجته
( ) عدم جواز أخذ الرجل من مال زوجته
أمر يوجب عدمه عارا
255

( ) الكفاءة

الكفاءة

( ) الحرية
( ) الغنى
م َنعة عن قبضة اإلمام لينازعوه في سلطانه
خروج جماعة من المسلمين لهم شوكة و َ
بتأويل سائغ ذلك تعريف

 ) ( 256الخوارج

أهل البغي

( ) أهل البغي
( ) قطاع الطريق
تسقط حضانة األم بمجرد العقد هذا قول
257

( ) الجمهور

الجمهور

( ) المالكية
( ) ال شيء مما ذكر
ال تسقط حضانة األم بمجرد العقد هذا قول

258

( ) الجمهور

المالكية

( ) المالكية
( ) ال شيء مما ذكر
معنى ردع من زعفران أي

( ) الطيب
 ) ( 259أثر الطيب

أثر الطيب

( ) جميع ما ذكر
( ) ال شيء مما ذكر
زوجة النبي صلى هللا عليه وسلم وبنت حيي بن أخطب سيد بني النضير وأمها من
بني قريظة وينتهي نسبها إلى هارون بن عمران كانت تحت سال ّم بن مشكم القرضي
ففارقها ثم تزوجها كنانة بن الربيع النضيري فقتل فوقعت في السبي لدحية بن خليفة
 260الكلبي
( ) سودة رضي هللا عنها

صفية رضي هللا عنها

( ) زينب رضي هللا عنها
( ) صفية رضي هللا عنها
صحابي قرشي وليس له في البخاري سوى حديث واحد مات سنة  35هـ
( ) عبدهللا بن زمعة رضي هللا عنه
عبدهللا بن زمعة رضي هللا عنه

 ) ( 261جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه
( ) المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه
( ) محمد بن سلمة رضي هللا عنه
حديث (ال نكاح إال بولي )...رواه
262

( ) رواه أحمد والترمذي

رواه أحمد واألربعة

( ) األربعة إال الترمذي
( ) رواه أحمد واألربعة
يجوز الخلع بأكثر من الصداق قول

263

( ) الجمهور

الجمهور

( ) عطاء والزهري وجماعة
( ) المذهب عند الحنابلة
يكره الخلع بأكثر من الصداق قول

264

( ) الجمهور

المذهب عند الحنابلة

( ) عطاء والزهري وجماعة
( ) المذهب عند الحنابلة
ال يجوز الخلع بأكثر من الصداق قول

265

( ) الجمهور

عطاء والزهري وجماعة

( ) عطاء والزهري وجماعة
( ) المذهب عند الحنابلة
ضبط أوقية هو بـ

266

( ) فتح الهمزة وتشديد الياء

ضم الهمزة وتشديد الياء

( ) تشديد الهمزة وضم الياء
( ) ضم الهمزة وتشديد الياء
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المراد بالصوت في حديث محمد بن حاطب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
(فصل ما بين الحالل والحرام الدف والصوت في النكاح) هو
 ) ( 267الغناء مطلقا

الغناء المباح

( ) الغناء المحرم
( ) الغناء المباح
عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين باآلخر واستئناسه به طلباً للنسل على الوجه
المشروع
268

( ) النكاح لغة

النكاح

( ) الخلع
( ) الطالق
( ) النكاح
حديث (خي ُر الصداقِ أيس ُر ُه) أخرجه
( ) الترمذي

أبو داود

 ) ( 269أبو داود
( ) أحمد واألربعة
( ) النسائي
جمهور العلماء على أن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل وضع حملها

صح

 ) ( 270صح
( ) خطأ
عدة المختلعة كعدة المطلقة هذا قول
( ) عثمان وابن عمر وابن عباس رضي هللا عنهم

الجمهور

 ) ( 271إسحاق بن راهوية وأحمد وابن تيمية وابن باز رحمهم هللا
( ) أ +ب
( ) الجمهور
المختلعة ال تعتد وإنما تستبرئ بحيضة هذا قول
( ) عثمان وابن عمر وابن عباس رضي هللا عنهم

أ +ب

 ) ( 272إسحاق بن راهوية وأحمد وابن تيمية وابن باز رحمهم هللا
( ) أ +ب
( ) الجمهور
يجوز جعل تعليم القرآن الكريم مهراً في النكاح ،هذا قول
( ) ابن باز
 ) ( 273الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة

الشافعية وأحمد وابن حزم

( ) الشافعية وأحمد وابن حزم
( ) جميع ما ذكر
ال يجوز جعل تعليم القرآن الكريم مهراً في النكاح ،هذا قول
( ) ابن باز
 ) ( 274الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة

الجمهور من الحنفية والمالكية
والحنابلة

( ) الشافعية وأحمد وابن حزم
( ) جميع ما ذكر
إن وجد مال فال يجوز جعل تعليم القرآن مهراً في النكاح وإن لم يجد وكان معسرًا
فيجوز ،هذا قول
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( ) ابن باز

ابن باز

( ) الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة
( ) الشافعية وأحمد وابن حزم
( ) جميع ما ذكر
الرواية الصحيحة في حديث (إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت أن تجيء لعتنها
المالئكة )...هي
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( ) حتى تصبح

كل الروايات صحيحة

( ) حتى ترجع
( ) حتى يرضى عنها
( ) كل الروايات صحيحة

صفحة  18من 18

ورد سؤال عن هذا الحديث ربما
هذه هي صيغة السؤال لذا
يرجى التنبه لذلك
حتى تصبح+حتى ترجع=في
الصحيحين
حتى يرضى عنها=رواية مسلم

