
  
  

 هـ8341رمضان  - فقه اللباس والزينةمسابقة 

 لمسابقةانموذج األجوبة الصحيحة للمرحلة األولى من 
 (هـ7/9/1417) -( هـ1/9/1417)

 الثالثالخيار  الثانيالخيار  األولالخيار  الســـــــؤال م

 أن يكون لونه أسود :ِحجاب المرأة المسلمة له خمسة ضوابط منها  .1
في  ينة  أال يكون زِ 

 هفسِ ن  
ا  أال يكون حرير 

باع فإنه  .2  :إذا ُدبغ ت ُجلود السِّ
يجوز لبُسها وال يجوز 

 افتِراُشها

يجوز لبُسها 

 وافتِراُشها

ال يجوز لبُسها وال 

 افتِراُشها

ناعي   .3  ":الب اُروكة"لبس الشَّْعر الصِّ
حرام على الرجال 

 والنساء

للنساء دون  حالل

 الرجال
 حالل للنساء والرجال

لَّنا عليها النبي صلى هللا عليه   .4 ة التي د  ِمن ُسن ن الفِطر 

  :وسلم
 تقليم األظافر تنظيف الثياب تسريح الشعر

  :يات هُنَّ يات العارِ المقصود بالكاسِ   .5
ق يِّ ساء تلبس الضَّ نِ 

 صيراف والق  فَّ والشَّ 

يتبرجن  نِساء

 ماترَّ ح  بالمُ 

ى وال رَّ ع  ت  ساء ت  نِ 

 ي المالبسدِ رت  ت  

يِّق للنساء  .6  :ُحكم لبس البنطلون الضَّ
مع الكراهة وت رُكه  يجوز

 أ ْول ى

كروه  بُّه م  ألنه ت ش 

 بالفاِسقات

د م رَّ ح  مُ  سِّ ألنَّه يُج 

ورة  الع 

 هاه لبسُ يُكر   هاي حُرم لبسُ  هايجوز لبسُ  ما ُحكم الثِّياب التي عليها صورة إنسان أو حيوان؟  .7

 يُباح فِعلُه :إذا كان إِسباُل الثِّياب من غير ُخي الء فإنه  .8
يجوز فِعلُه مع 

 ةراه  الك  
 ي حُرم فِعلُه

ةِ  (دائما) ُمطلق ا :يُباح للنساء لبس الحرير  .9  للِعالج فقط عند الحاج 

 القرآن  امتهان آيات كتاِب هللاواحترام توقير  :...ِكتاب ة آيات قرآنية على  المالبس إلى ؤدِّيت  .11
ْفع ِشعاِر ونشر  ر 

 اإلسالم

موش الصناعية  .11 دُّ وضع الرُّ  :يُع 
ا ألنه من الزينة  ُمباح 

 الحالل

لُّف  مكروه ا ألنه ت ك 

ذموم  م 

ا ألنه من  حرام 

م  رَّ ْصل الُمح   الو 

 المشي حافِي ا : نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن  .12
المشي في ن ْعٍل 

 واحدة
 النِّعال غالية الثمن

يُّن ت دليس فإنه  .13 ه فِعلُه يجوز فِعلُه بدون تكرار :إذا كان في التَّز   ي حُرم فِعلُه يُكر 

بَّة في اللباس  .14 د :ِمن األلوان الُمست ح   األبيض األخضر األ سو 

م كروهم   ال بأس به ما ُحكم وجود شعارات للكفار على المالبس ؟  .15  ُمحرَّ


