
  
  

 هـ8341رمضان  -فقه اللباس والزينة مسابقة 

 لمسابقةامن  يةثانالللمرحلة نموذج األجوبة الصحيحة 
 (هـ34/9/3417) -( هـ8/9/3417)

 الثالثالخيار  الثانيالخيار  األولالخيار  الســـــــؤال م

جال الحرير الصناعي  .1  :يُعتبر لبس الرِّ
َحراًما ألن ُحكَمه ُحكم 

 الحرير الطبيعي

م  ُمباًحا ألن الُمحرَّ

 هو الحرير الطبيعي

َمكروهًا ألنه تَحايُل 

 على الشَّرع

 محرم جائز مكروه :الشعر بالسوادأو خضاب صبغ   .2

ُجل  .3  :يُعتبر لبس المرأة لمالبس الرَّ
ُمباًحا ألنَّ األصل في 

 اللباس الِحل  

مكروهًا ألنه تََشب ه 

 بالرجال

ًما ألنه تََشب ه  ُمحرَّ

 بالرجال

م (الَوْشر)  .4 سم على ِجلد اإلنسان :ويعني,  من التََّزي ن الُمحرَّ  الرَّ
سنان رقيق األَ تَ 

 وتحديدها
 َمعالِم الَوجهتَغيير 

م ألنه ِمن النَّْمص ما هو ُحكم تَشقِير الَحواِجب؟  .5  ُمَحرَّ
مكروه ألنه يُشبِه 

 النَّْمص

ُمباح ألنه يختلف عن 

 النَّْمص

 :األجانب هو الرجال الواجب على المرأة َسْتُره أمام  .6
بََدنُها ُكل ه بما في ذلك 

 الوجه والَكفَّان

بََدنُها ُكل ه ما عدا 

 والَكفَّانالوجه 

بََدنُها ُكل ه ما عدا 

 الَكفَّان والقََدمان

هد :التَّواُضع في اللباس يعني  .7  التَّقَش ف والز 
تَْرك التَّجم ل 

 والتَّزي ن

عدم مع ل جم  التَّ 

 اإلسراف

 َحْلق جزء من الرأس َحْلق اللِّحية َحْلق الشارب :المقصود بالقََزع هو  .8

إذا كانت العمليات الِجراحيَّة التَّجميليَّة إلزالة الُعيوب   .9

 :الِخلقِيَّة فإنها

تجوز ألنها بمثابة الدواء 

 للمرض

مكروهة لما فيها من 

بالقضاء  عدم الرضا

  والقدر

حرام ألن فيها تغيير 

 لَخْلق هللا

ْعر لألَصلَع  .11 ا وِخداًعا جائزة َشْرًعا :تُعتبر ِزراعة الشَّ مِمن  ِغش ً  الَوْصِل الُمَحرَّ

نَِّة في الثَّْوِب الجديد  .11  :ِمن الس 
ِره َخيْ  هللا بُسؤال دعاء

ه ِذ ِمن َشرِّ  والتََّعو 

قراءة الفاتحة قبل 

 ارتدائه
قيَِة الشَّرِعيَّة  ُرقيَتُه بالر 

بَّابة أو الوسطى للرجال  .12 نَّة :ُحكم لبس الخاتم في السَّ  ُمستحب ألنه من الس 
األصابع ُمباح ألن 

 كلها سواء

لورود النهي  مكروه

 عن ذلك

فَاة  .13  :يُعتَبر نَْفُخ الُخدود والشَّ
ُمباًحا ألنه من التَّزي ن 

 الحالل

مكروهًا ألن به 

 ضرر

حراًما ألنه تغيير 

 لَخْلِق هللا

نَِّة في اللباس يوم الجمعة  .14  الثيابلبس الجديد من  التجمل في اللباس التواضع في اللباس :ِمن الس 

هرة  .15  الغالي الثمن ما يُشتهر به  لبس المشاهير :المقصود بلباس الش 


