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ورشة عمل – الطالق وما يلحق به ()2
 أولا :أجب بـ ( )أو (×):
 )1يف اخللع ترفع ادلرأة أمرىا للقاضي ليطلقها من زوجها.
حيق للزوجة طلب اخللع إذا مل ينفق زوجها عليها.
ُّ )2
حيق للزوجة طلب اخللع إذا مل يش ِرت ذلا زوجها جهازاً حمموالً جديد.
ُّ )3
 )4طلبت ادلخالعة ومل تُرد إعطاءه بدل اخلُلع.
 )5أساء إليها مراراً وتكراراً وأجلأىا إىل طلب اخلُلع ،فخالعتو.
 )6خالعها يف طُه ٍر أصاهبا فيو.
 )7خالعها يف أثناء الدورة الشهرية.
 )8طلقها طلقةً واحدة ،وبعد عشرة أيام اختلعت منو.

 )9اختلعت منو ،وبعد عشرة أيام طلقها طلقةً واحدة.
 )11قالت لو خلعت نفسي منك فلم يقبل ،فاعتدت منو.
 )11ألن زوجها مفقود من ثالث سنوات ،قالت أمام الشهود :خلعت نفسي من زوجي ،مث اعتدت.
 )12خالعها على أن تتنازل عن ادلؤخر.
 )13خالعها على ٍ
بدل مقداره مئة ألف لية سورية.
 )14خالعها على أن تُرضع ولدهُ دون أجرة رضاع.
)15
)16
)17
)18
)19
)21
)21

خالعها على أن تُسقط حقها يف حضانة ولدىا الصغي.
طلقها طلقتني مث خالعها ،مث ردىا بعقد جديد.
خيتلف التفريق عن الطالق بأن التفريق يقع باختيار الزوج وإرادتو ،أما الطالق فيقع حبكم القاضي.
خيتلف التفريق عن اخللع بأن اخللع يقع باختيار الزوجة ورضا الزوج ،أما التفريق فيقع حبكم القاضي.
التفريق القضائي ديكن ادلرأة ادلظلومة مع زوجها من االنفكاك عنو من دون أن ختسر ماذلا.
التفريق القضائي ديكن ادلظلوم مع زوجتو من االنفكاك عنها من دون أن خيسر مالو.
التفريق القضائي يكون حينا طالقا بائنا وحينا طالقا رجعياً.
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دل على الخطأ في العبارات اآلتية (احتمال وجود عبارات صحيحة):
 ثاني اّ :

كانت الزوجة على علم بوجود العيب قبل الدخول ،لكنها ندمت فيما بعد فطلبت التفريق للعيب.
عقد عليها عقد شيخ مث اختفى ،وبعد سنة أراد والدىا تزوجيها فاستقبل اخلاطبني؟
رفض النفقة عليها بالرغم من أنو ميسر .فلها أن تطلب التفريق لعدم اإلنفاق.
بعد اختفاء الزوج دلدة ثالث سنوات ،رفعت الزوجة طلباً للقاضي للتفريق بينها وبني زوجها.
اختفى زوجها ،وحكم القاضي بطلب منها بعد سنتني بالتفريق بينهما ،وبعد أن عقد عليها رجل آخر،
عاد الزوج؟ فعادت لو ،وقالت للثاين بطل زواجي منك.
عقد عليها مث علم أن يف جسمها هباقاً ،ودخل هبا ،مث بعد سنة ،أراد التفريق للعيب.
بسب زيادة ادلشكالت بينهما وسوء معاملة الزوج ذلا طلب والدىا من القاضي التفريق بينهما.

 )8تعرض الزوج حلادث سي ف ُقطعت ساقاه فطالبت الزوجة بالتفريق للعيب.

 ثالثا :اختر اإلجابة الصحيحة:

 -1الحكمة من عدة المرأة :العدة هي مدة تتربص فيها المرأة:
أ .دلعرفة براءة رمحها.

ج .لتفجعها على زوجها.

ب .للتعبد.
د .مجيع ما سبق صحيح.

 -2المعتدات من الطالق ثالثة :حامل وحائل و(آيسة أو صغيرة):
أ .عدة احلامل تنتهي بوضع احلمل.

ج .وعدة اآليسة أو الصغية ثالثة شهور.

ب .وعدة احلائل ثالثة قروء.
د .كل ما سبق صحيح.

 -3المعتدات من الوفاة ثالثة :حامل وحائل و(آيسة أو صغيرة):
أ .عدة اآليسة أو الصغية أربعة أشهر وعشرة.
ج .عدة مجيعهن أربعة أشهر وعشرة أيام.

ب .عدة احلائل أربعة أشهر وعشرة أيام.
د ( .أ – ب ).

 -4دليل عدة الحامل سواء من طالق أو وفاة هو:
يض ِم ْن نِسائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَْبتُ ْم فَعِداتُ ُه ان ثََالثَةُ أَ ْش ُه ٍر َو ا
أَ { .و ا
الالئِي يَئِ ْس َن ِم َن الْ َم ِح ِ
ض َن}.
الالئِي َملْ َِحي ْ
َ
ب{ .والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ،يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً}.
ج{ .وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن}.
د{ .وادلطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء}.
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 -5دليل عدة المطلقة الصغيرة أو من بلغت سن اليأس هو:
يض ِم ْن نِسائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَْبتُ ْم فَعِداتُ ُه ان ثََالثَةُ أَ ْش ُه ٍر َو ا
أَ { .و ا
الالئِي يَئِ ْس َن ِم َن الْ َم ِح ِ
ض َن}.
الالئِي َملْ َِحي ْ
َ
ب{ .والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ،يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً}.
ج{ .وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن}.
د{ .وادلطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء}.
 -6دليل عدة المتوفى عنها زوجها من غير الحوامل هو:
يض ِم ْن نِسائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَْبتُ ْم فَعِداتُ ُه ان ثََالثَةُ أَ ْش ُه ٍر َو ا
أَ { .و ا
الالئِي يَئِ ْس َن ِم َن الْ َم ِح ِ
ض َن}.
الالئِي َملْ َِحي ْ
َ
ب{ .والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ،يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً}.
ج{ .وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن}.
د{ .وادلطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء}.

 -7دليل عدة المطلقة الحائل غير الحامل هو:
يض ِم ْن نِسائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَْبتُ ْم فَعِداتُ ُه ان ثََالثَةُ أَ ْش ُه ٍر َو ا
أَ { .و ا
الالئِي يَئِ ْس َن ِم َن الْ َم ِح ِ
ض َن}.
الالئِي َملْ َِحي ْ
َ
ب{ .والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ،يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً}.
ج{ .وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن}.
د{ .وادلطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء}.
 -8المرأة غير المدخول بها:

أ .ال عدة طالق عليها اتفاقا إن مل يدخل ومل خيل هبا.
ب .والدليل{ :إِذَا نَ َكحتم الْمؤِمنَ ِ
ات مثُا طَلاْقتُم ِ
وى ان فَ َما لَ ُك ْم َعلَْي ِه ان ِم ْن ِعداةٍ تَ ْعتَ ُّدونَ َها}.
ُْ ُ ُْ
وى ان م ْن قَْب ِل أَ ْن دتََ ُّس ُ
ُُ
ج .ولكن إن خال هبا لزمتها العدة عند احلنفية والشافعية خالفاً للمالكية واحلنابلة.
د .كل ما سبق صحيح.

 -9المرأة غير المدخول بها:
أ .عليها عدة وفاة دون عدة الطالق.
ج .عليها عدة وفاة وطالق.
-11

موقف قانون األحوال الشخصية السوري من العدة
أ .مل بنص القانون على ذلك.
ج .متطابق مع الفقو اإلسالمي.

-11

ب .عليها عدة طالق دون عدة الوفاة.
د .ليس عليها أي من العدتني.
ب .أنكر القانون العدة.
د .كل ما سبق صحيح.

األحكام التي تتعلق بالمعتدة:
أ .حترمي اخلطبة.

ب .حترمي ادلبيت خارج بيت الزوجية.

ج .حترمي الزواج.

د .كل ما سبق صحيح.
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ل يجوز للمعتدة من وفاة:
أ .التزين والتطيب.

ب .الزواج.

ج .الكالم مع الرجال الغرباء.

د .أ و ب .

ل يجوز للمعتدة من وفاة:
ب .أن يرى وجهها الغرباء.
د .اخلروج من ادلنزل لغي حاجة.

أ .اخلروج من ادلنزل دلراجعة الطبيب.
ج .أن ترى الشمس.
 -14ل يجوز للمعتدة من طالق رجعي:

ب .اخلروج من البيت إال بإذن مطلقها.
د) األكل والشرب.

أ .التزين والتطيب.
ج .اخلروج من البيت مطلقا.

 رابعا :امأل الفراغات بالكلمات اآلتية:

( السكنى -النفقة بأنواعها  -غير حامل – الرجعية  -احتباسها  -المالكية)

 نفقة ادلعتدة  ...................................كالنفقة الزوجية ،ذلا الطعام والشراب والكسوة وبادلعروف.
 أما نفقة ادلعتدة البائن :فإن كانت حامالً وجبت ذلا  ...................................ادلختلفة ،لقولو تعاىل{ :وإن كنأوالت محل ،فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن} [الطالق.]65/6:
وإن كانت  :...................................وجبت ذلا النفقة بأنواعها أيضاً عند احلنفية ،بسب  ...................................يف العدة حلق الزوج.
وجتب ذلا السكىن فقط يف رأي  ...................................والشافعية ،لقولو تعاىل{ :أسكنوىن من حيث سكنتم من
ُوجدكم} [الطالق ،]65/6:فإنو أوجب ذلا السكىن سواء أكانت حامالً أم غي حامل.
...................................

والتطبيب

-انتهت األسئلة-
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