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VI Semester

Core Course

FIQH STUDIES
QUESTION BANK

:أجب عن األسئلة األتیة

:الجواب من القوسین اختر -أ 
. في نظر السید سابق -----------------الزكاة . 1

)خراج\حق من الحقوق\عادة\عبادة(
. ---------------------------------------ھم الغرماء. 2

)الفقراء\المفلسون\المدینون\الدائنون (
قط إال --------------------------ما خالطت الصدقة " :النبي صلى اهللا علیھ وسلم قالقال . 3

"أھلكتھ
)زكاة\نجسا\دینا\ماال(

.قبل محلھا--------------------------------ن النبي صلى اهللا علیھ ومسلم استسلف صدقة إ.4
)عبد اهللا بن عمرو بن العاص \أرجاب بن عبد اهللا بن أنیس \الفطر \العباس(
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5. صدر الجزء األول من كتاب فقھ السنة للسید سابق سنة . ھـ --------------------------------
)1300\1265\1365\1465(

من كل نوع من أنواع الزكاةمن الھجرة فرض مقدار--------------------------------في السنة . 6
. المال

)العاشرة \التاسعة  \الثانیة\األولى  (
.الحجم--------------------------------فقھ السنة للسید سابق كتاب . 7

)متوسط\صغیر\كبیر \عربي  (
----------------------الزكاة، الصیام، الحج، :األربعة في ھذه األبوابینحصرالدراسي مقررنا .8

-------  .
)النكاح \المواریث\الصالة \الطھارة  (

في قضیة مقتلفي مصر قدم الشیخ السید سابق للمحاكمة . 9 --------------------------------
( عرابي كمال مصطفى \ باشا  أتا تورك كمال مصطفى \ باشا النقراشي \ باشا )
10. كتاب سبل السالم شرح كتاب  للصنعاني --------------------------------

)بلوغ المرام\المرامنیل\المرامایةغغ بلو\المرامایةغ(

وات سنأربع ما لھ \واتسنثالث ما لھ \تانلھ سنما \ما لھ سنة (---------------تبیعة وھو ال.11
(

. ----------------------------2عشریة-1:رض إلىتنقسم األ. 12
)ضریبة\خراجیة\ربعیة\خمسیة (

.رطال عراقیا---------------------------والفرق . 13
)16\4\44\80(

.                  صاعا--------------------------------والوسق .14
)16\4\44\60(

.من مالھ---------------------أمر اهللا سبحانھ المزكي بإخراج. 15
)الطیب\الردیئ \الثلث\العشر (

. ------------------------وكان أھل الصفة  لیس لھم . 16
)طعام \قرآن \إیمان\علم  (

" . عشرین ومائة، إلى ففیھا شاةإذا كانت أربعین،الغنم،-----------------------وفي . " 17
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)صائبة\ماشیة  \ائمةص\سائمة(
وتركت في رض التي فتحت عنوةھي األ------------------------------------------األرض .18

\الدولیة  \ةالعشری\خراجیةال(.                                             نظیر خراج معلومأیدي أھلھا
)الوطنیة

--------------------ومن عبد اهللا وحده،وأن ال إلھ إال ھو،:یمانثالث من فعلھن فقد طعم طعم اإل.19
. وال الشرط وال اللئیمةوال المریضةوال الدرنةكل عام،وال یعطى الھرمةرافدة علیھ.طیبة بھا نفسھ

)أعطى زكاة مالھ\أّدى فریضة الحج \صام شھره\صلى خمسھ (
.            ---------------------------------: معناه وال یستثنون . 20

)إن شاء اهللا :یقولونال \ال یتركون \ال یمدحون اهللا \ال یستغرقون ( 
.-----------------الركاز ھو والمراد ب.21

)الذھب والفضة\الفضة\الذھب\ما كان من دفن الجاھلیة(
.مثل الزرع،-----------------حین الركازة تجب زكا. 22

ینعھ (
)وجوده\بدو صالحھ \حلول الحول\

.-------------------في ابن السبیلسفرأن یكونالعلماء اشترط . 23
)طاعة\تجارة\جھاد\معصیة(

--------------------------------"في سبیل اهللا " ـــــأن المراد بیذھبون إلىوجمھور العلماء.24
    .

)المسجد \المدرسة \الغزو\الدعوة(

-----------------------:ال تحل الصدقة لغني إال لخمسة:"رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمقال . 25
)واعظ ال\المدرس \الغازي\الداعي ("....في سبیل اهللا-

الكوفي أبي حنیفة اإلمام وعند .مصرف الزكاة عند جمھور العلماءھو الركازمصرفإن . 26
بیت \الغنیمة \الصدقة\الفئ(. ------------------------مصرفھ مصرف 

)المال 

. وتعذر علیھم أداؤھا،-----------------------ھم الذین تحملوا " والغارمون. "27

)العیال\الدیون\األمراض \المشاق  (

جمعھا،من مام أو نائبھ،العمل على ھم الذین یولیھم اإل: ---------------------------------.28
.نعام منھا،والكتبة لدیوانھاغنیاء،وھم الجباة،ویدخل فیھم الحفطة لھا،والرعاة لألاأل



School of Distance Education

Fiqh Studies Page 4

)العاملون على الزكاة\الغارمون\المتطوع\الجباة(
.بلده طیبة بھا نفسھالمسافر المنقطع عن ھو ---------------------. 29

)ابن السبیل\في سبیل اهللا \الرقاب\المتطوع (
.          ظن وتخمین---------------------------------. 30

)الوصال \الخراج \الوقص \الخرص( 

نھ بعد الھجرة أل-----------------------كان سنة الحجوالمختار لدى جمھور العلماء،أن إیجاب. 31
)ست\أربع\اثنین\ثالث ("وأتموا الحج والعمرة هللا":نزل فیھا قولھ تعالى

مباركا وھدى -----------------------ـــــ بیت وضع للناس للذي بإن أول ":تعالىقال. 32
" .للعالمین

)بكة\مكة\طائف\یثرب (

.-----------------------:جھاد ال شوكة فیھ.33

)الصالة\الھجرة \الدعوة\الحج(

.-----------------------ركاناألأحد الحج. 34

)ةستال\الثالثة\خمسةال\عشرة ال(

البیت من استطاع إلیھ -------------------------------وهللا على الناس " :ن اهللا تعالى یقولإ. 35
".سبیال

)حج\عند\أھل \بناء (
.أیام-------------------------------كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یعتكف في كل رمضان . 36

)ةست\ثالثة\خمسة\عشرة (
-------------------------------لما كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم العام الذي قبض فیھ اعتكف.37

.یوما 
)ةست\ثالثین\عشرین\عشرة (

إذا حج قبل أن یدرك فعلیھ الحج -------------------------------على أن :قد أجمع أھل العلم.38
.إذا أدرك

)الصبي\العبد\المجنون  \الكافر (
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فلیعجل،فإنھ قد -------------------------------من أراد :قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. 39
الصالة\الھجرة \الدعوة\الحج(.                     "یمرض المریض وتضل الراحلة وتكون الحاجة

(
من الجنابة والحیض ----------------------------یشترط في المعتكف أن یكون مسلما ممیزا . 40

. والنفاس
)عاقال \ا سالم\طاھرا\خالصا(

.-------------------------------محظورات اإلحرام لیس من .41

)المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغیرھم \اقتراف المعاصي \العمد الكالم\الجماع ودواعیھ ( 

.   -------------------------------حرم :والحرم المجمع علیھ. 42

)والمدینة مكة \المقدس \المدینة \مكة ( 

. --------------------إذا اشترك جماعة في قتل صید عامدین لذلك جمیعا،فلیس علیھم إال جزاء . 43

)العبد\ثالثة \اثنین \واحد ( 

.    -------------------------------أجمع العلماء على أن التلبیة . 44

)محظورة \مستحب \مشروعة\مكروھة ( 

.    -------------------------------یلبي المعتمر حتى یستلم . 45

)مقام إبراھیم\الركن الیماني \الحجر األسود\حجر إسماعیل ( 

.    شعرات فصاعدا فعلیھ دم---------------------------إذا نتف المحرم . 46

)مائة \ثالث \اثنین \واحد ( 

لمن لم یرد حجا وال عمرة سواء أكان دخولھ لحاجة -----------------یجوز دخول مكة بغیر .47
)تأشیرة عالمیة \تصریح\جواز السفر\إحرام(.                           تتكرر أم لم تتكرر 

.-----------------دخل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مكة وعلیھ عمامة سوداء ، بغیر . 48

)تأشیرة عالمیة \تصریح\جواز السفر\إحرام(

.لدخول مكة----------------كان ابن عمر رضى اهللا عنھما . 49
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)یغتسلال \یحج\یتوضأ\یغتسل(

. مفتاح الكعبة--------------------------------كان بید.50

)ابن عثمان بن طلحة\عبد اهللا بن أم مكتوم \عبد الرحمن بن عوف \عبد اهللا بن رواحة(

----لو لم :أو قال-رحم اهللا أم إسماعیل،لو تركت زمزم: " قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. 51
)تجمع \تأخذ \تشرب\تغترف(".لكانت زمزم عینا معینا-من الماء--------------------

----------------------------" :كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یأتي البیت،فیستلم الحجر ویقول. 52
سبحانك اللھم ربنا \لبیك اللھم لبیك\وعلى ملة رسول اهللابسم اهللا(. "-------

)بسم اهللا واهللا أكبر\وبحمدك

---------------------سود ، فیقبلھ بدون صلى اهللا علیھ وسلم یقصد إلى الحجر األرسول اهللاكان . 53
-- .

)لمس\أحد\صوت\رداء  (

شواط أو یستلمھ في كل شوط من األ---------------------------------یقبلیستحب للطائف أن.54
. السبعة مقام إبراھیم\الركن الیماني \الحجر األسود\حجر إسماعیل ( 

(
"---------------------إذا أقیمت الصالة فال صالة إال ":صلى اهللا علیھ وسلمرسول اهللاقال . 55

.
)صلى اهللا علیھ وسلمعلى رسول اهللالصالة\الطواف \المكتوبة\النافلة (

،ال یلزم ما ---------------------------------ما بین الركن والباب یدعى :یقولابن عباس كان . 56
\روضة ال( .بینھما أحد یسأل اهللا شیئا إال أعطاه اهللا إیاه

)الملتزم\الفردوس \المقام 
----------اللھم إني أسألك علما نافعا:اهللا عنھ إذا شرب من ماء زمزم قالكان ابن عباس رضي.57

)بسم اهللا واهللا أكبر\سبحانك اللھم ربنا \لبیك اللھم لبیك \ورزقا واسعا،وشفاء من كل داء (
من ---------------آیة ما بیننا وبین المنافقین أنھم ال :"قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. 58

."زمزم
)

)یتضلعون\یأخذون \یشربون\ون غترفی
.بعد كل طواف عند مقام إبراھیم-------------------یسن للطائف صالة . 59

)عةرك\ركعتین\الطواف\المكتوبة(
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. -------------------إذا فرغ الطائف من طوافھ وصلى ركعتیھ عند المقام ،استحب لھ أن یشرب .60

)من ماء زمزم\عصیر تمر العجوة \ماءال\الحلیب(
سود ، أیضا على قواعد علیھ السالمفقد وضع الركن الیماني المقابل للحجر األ.61 -----------------

) )إسماعیل \إبراھیم\آدم\عیسى 
."رضیمین اهللا في األ------------------------":حادیثاألفي بعض . 62

\الحجر \حجر إسماعیل ( 
)مقام إبراھیم\الركن الیماني 

. للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافھ-----------------------. 63
)ال بأس\یحّرم\یستحب \یجب(

.أنفاس---------------------------------علىماء زمزم ویستحب أن یكون شرب .64
)ستة \خمسة\ثالثة\أربعة(

".یحط الخطایا حطا---------------------الحجر و: "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. 65
)مقام إبراھیم\الركن الیماني \جمرة العقبة\حجر إسماعیل ( 

------------------------استحب للطائف أن . 66 .ولى ، فیسرع في المشي شواط الثالثة األفي األ

) )یرمي \یثب \مشيی\یرمل
.   -----------------غسل جبریل علیھ السالم قلب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بماء زمزم.67

)سراءلیلة اإل\ر قدلیلة ال\یوم النحر\یوم بدر(
.والناس یمرون أمامھ رجاال ونساء-----------------یجوز أن یصلي المصلي في المسجد . 68

)األقصى \الحرام \النبوي\الجامع (
بعثني أبو بكر الصدیق في الحجة التي أمره علیھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم :ھریرةوقال أب. 69

".-----------------ال یحج بعد العام :"قبل حجة الوداع في رھط یؤذنون في الناس یوم النحر
)مشرك\أھل القبلتین\من حج مرة واحدة في عمره\منافق (

".--------نھارأسْیحان وجْیحان والفرات والنیل،كلُّ من ":قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. 70
)النار \الجنة\الجزیرة العربیة\العراق (

". -------------------------------زمزمماء :"إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال. 71
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)یقتل أھل القبلتین \لما شرب لھ\یذھب سدى\إنما ھو ماء من المیاه (
. ومنتھى لھ--------------------------------------------سود مبدءا جعل الحجر األ. 72

)للرمي \للسعي\للطواف\للھدي (
.-----------------یشترط لصحة السعي أن یكون أشواط. 73

)سبعة\ستة\ةخمس\أربعة(
--------------------------------------إلى مكة قبل غروب الشمس من الیوم " منى"یرجع من . 74

.بعد الرمي-
)عشربع ارال\عشرلثالثا\الثاني عشر\ي عشرداحال(

عند جمرة العقبة --------------------------لما أتى إبراھیم علیھ السالم المناسك عرض لھ . 75
\الجن \الملك\الساحر(فرماه بسبع حصیات 

)الشیطان
. سالم یورثون الرجال دون النساء إلقبل ا--------------------------------كان العرب في. 76

)عھدھم \العصور الوسطى \الجاھلیةقبل \الجاھلیة(

.إلى الحرم تقربا إلى اهللا عزوجل---------------------------الھدي ھو ما یھدى من . 77
)اإلبل\النعم \البقر\الحیوانات(

. ---------------------------------------عصبة-2.عصبة نسبیة-1:تنقسم العصبة إلى قسمین. 78
)فرضیة\إضافیة\مسببیة\سببیة(

إال أنا أولى بھ في الدنیا --------------------------ما من ": النبي صلى اهللا علیھ وسلمقال . 79
". واالخرة

)عبد\رجل\مذنب\مؤمن(
.--------------------------------مفردهالعصبة .80

)العاصب\عصب ال\عصیب ال\صابة الع(
. -----------------------------ھي التي تتعلق بما یصدر عن المكلف من األحكام الجنائیةإن . 81

)معامالت\عبادات\أعمال \جرائم(
إلى الغیر وإثباتھ ---------------------------------------معناه في اللغة العربیة نسبة اإلعجاز. 82

. لھ
)العجائب\التحدي\الملكة\العجز(

--------------------------عضو مجمع اللغة العربیة فيعبد الوھاب خالفالشیخ . 83



School of Distance Education

Fiqh Studies Page 9

)القاھرة\بیروت\دمشق\دیوبند(
.لفظ ینبو عن السمع أو یتنافر مع ما قبلھ أو ما بعده--------------------------------لیس.84

)عبد اهللا بن عمرو بن العاص \في القرآن \الفطر \العباس(
نص قطعي : نصوص القرآن من جھة داللتھا على ما تضمنتھ من األحكام فتنقسم إلى قسمین. 85

.الداللة على حكمھ--------------------------------الداللة على حكمھ، ونص 
)فرعي \أصلي \يفرض\ظني(

. جلدة ال أكثر وال أقل--------------------------------حد الزنا . 86
)عشرة \الرجم \مائة\ثمانون  (

.--------------------------------ــــــأحكام المرافعات ھي التي تتعلق بإن . 87
)معاملة الدولة اإلسالمیة\والشھادة والیمینالقضاء\أعمال \جرائم(

--------------------------------َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإن لَّْم َیُكن لَُّھنَّ.88
)مال \أب\زوج\وَلد(

--------------------------------المطلقات یتربصن قروء. 89
خمسة\أربعة\ثالثة ( )عشرة\

.--------------------------------مؤلفھ " اإلسالمالسلطات الثالث في "كتاب . 90
أتا تورك كمال مصطفى \ الشیخ عبد الوھاب خالف (الشیخ السید سابق \ النقراشي \ باشا )

م من قول، أو ھي ما صدر عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسل:السنة في االصطالح الشرعي. 91
\عمل\عادة\عبادة(-------------------------------فعل،أو
)تقریر

فإنھم أعداد السنن، ------------------إیاكم وأصحاب :"بن الخطاب رضي اهللا عنھ ل عمراق. 92
)الحدیث\القرآن\االجتھاد\الرأي(".لواضأعیتھم األحادیث أن یحفظوھا فقالوا بالرأي، فضلوا وأ

.السلیمة--------------------------أن القیاس دلیل تؤیده . 93
)المذھب\الدین\الفطرة\المنطق(

أفراده على كذب-------------ھي ما رواھا عن رسول اهللا جمع یمتنع عادة أن السنة المتواترة.94
.

)یظھر \یتواطأ \یبني \یقول(
".أحق بالقضاء-------------------------------فدین ":صلى اهللا علیھ وسلمرسول اهللاقال . 95

)الرسول \اهللا\الجار\الوالدین  (
. --------------------------------إن القیاس مبنى على: من أظھر شبھ نفاة القیاس قولھم. 96
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)االجتھاد \الحدیث  \دلیلال\الظن(
.ھي الغایة المقصودة من تشریع األحكام-------------------------------ن إ. 97

)تمام الدین \عزة اهللا\مصالح العباد\التزكیة (
عند ذوي ----------------------ویعرف الحق ب: رضي اهللا عنھوقال على بن أبي طالب.98

.األلباب
)التقلید \الظن\التخمین \المقایسة(

.--------------------------------أن نصوص القرآن والسنة . 99
)محدودة ومتناھیة\متناھیةغیر \محدودة غیر \قاصرة ( 

َفاْعَتِزُلوْا النَِّساء ِفي --------------------------------ُقْل ُھَو":سبحانھ في المحیضاهللا قل. 100
"اْلَمِحیِض

)دم \َأًذى \ظلم\نجس(
ھي ترتب اآلثار الشرعیة على األفعال واألسباب أو الشروط التي باشرھا -----------------.101

)الصحة\الحقوق\بطالنال\عبادةال(.المكلف
. ---------------------------------------إن بیع المجنون أوغیر الممیز أو بیع المعدوم .102

)فاسد\باطل\صحیح\مندوب(
.--------------------------كل محرم عند الضرورة .103

)فاسد\باطل\باحم\مندوب(
باحم

.--------------------------------زواج إحدى المحرمات مع العلم بالحرمة . 104

)فاسد\باطل\صحیح\مندوب(
--------------------------رخصة ترفیھ، ورخصة : علماء الحنفیة قسموا الرخصة إلى قسمین. 105

------.
)شرط \سبب \مانع\إسقاط(

إذا وجد عذر یجعل أداءه شاقا على ----------------------------ومن الرخص إباحة ترك . 106
. المكلف

)الواجب\المكروه\الصحیح\مندوبال(
اآلثار الشرعیة على األفعال عدم ترتب شيء من --------------------------------إن  . 107

.واألسباب أو الشروط التي باشرھا المكلف
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)الصحة\الحقوق\بطالن ال\عبادةال(
.    --------------------------------الزواج بغیر شھود فھود .108

)فاسد\باطل\صحیح\مندوب (
.ھو ما یلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطالن السبب--------------------------------.109

)الصحة\الحقوق\بطالنال\المانع (
.--------------------------------البیع بثمن غیر معلوم فھوإن .110

)فاسد\باطل\صحیح\مندوب(
: ومثال الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفا من جنسھ علة للحكم الذي رتب على وفقھ.111

.في وقت واحد -----------------المطر إلباحة الجمع بین 
)الصومین\الصالتین \الحج والعمرة\تینعبادال(

. ---------------------------------------مناط الحكم الشرعي مظنتھ ال.112
)مئنتھ\نتھؤوم\نتھذمئ\انتھظم(

.--------------------------المصالح التي بنى علیھا الصحابة من لیس .113
)بناء المسجد\تدوین القرآن ونشره\ضرب النقود\تشریع وضع الخراج على األرض الزراعیة( 

الذي اعتبره الشارع بعینھ علة لحكم من جنس --------------------------------مثال الوصف.114
.الصغر لثبوت الوالیة لألب في تزویج الصغیرة: الحكم الذي رتب على وفقھ

)ؤثر الم\لغيالم\ئمالالم\المناسب(
ھي وصف في األصل بني علیھ حكمھ ویعرف بھ وجود ھذا الحكم ------------------------.115

)وصفال\األصل\العلة \الفرع(.                                                           في الفرع
. -----------------:وھو ما ورد بحكمھ نص، ویسمى:األصل:كل قیاس یتكون من أركان أربعة.116

)ساالقی\س االمقی\المقیس علیھ\المقیس (
.--------------------------------أحكام استأثر اهللا بعلم عللھا، وأحكام :األحكام نوعان. 117
)یتكون من أركان أربعة\اعتبره الشارع بعینھ علة \لم یستأثر اهللا بعلم عللھا\جنائیة  (

لحكمھ--------------------------------ولیس كل وصف في األصل یصلح أن یكون .118
)اوصف\أصال\علة \ا  فرع(
---------------: وھو ما لم یرد بحكمھ نص، ویراد تسویتھ باألصل في حكمھ، ویسمى: والفرع.119

)ساالقی\س االمقی\المقیس علیھ\المقیس (
-----------------------فمن كان في رمضان على سفر یباح لھ الفطر لوجود علة إباحتھ وھي .120
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)رمضان\رالسف\السبب\الرخصة(
العلة أن یكون محسا یدرك بحاسة من الحواس الظاھرة، ألن العلة ھي وصف ومعنى ظھور .121

.-----------------بد أن تكون أمرا المعرف للحكم في الفرع فال
)فصیحا\واضحا\باطنا\ظاھرا(

.المصالح التي بنى علیھا الصحابةمن -----------------.122
)زكاة الفطر\بیع النجس\تشریع وضع الخراج على األرض الزراعیة\بناء المسجد (
تساوي االبن والبنت في القرابة لتساویھما في اإلرث-----------------الوصف المناسب منو. 123

.
)ؤثر الم\لغيالم\ئمالالم\المناسب(

.-----------------األحكام التي دل الدلیل على أنھا مختصة بالرسولنم.124
)زكاة\نجسا\تزوجھ بأكثر من أربع زوجات\تزوجھ بأربع زوجات(

.----------------: أحكام استأثر اهللا بعلم عللھا، ومثالھا. 125
تحدید أعداد الركعات \تحریم الربا في القمح والشعیر الذي عدِّي بالقیاس إلى بیع الذرة واألرز( 

تحریم شرب الخمر الذي عدِّي بالقیاس \بقاء الصالة مع تكلم المصلي ناسیا\خمسفي الصلوات ال
)إلى شرب أي نبیذ مسكر

.--------إن النصوص التي وردت في القرآن والسنة دالة على أنھ ال یباح التزوج بأكثر من. 126
)ستة\خمس\أربع\ثالث(

إلزام المفطر عمدا في رمضان بعقوبة خاصة ----------------------الوصف المناسب من. 127
.لردعھ

)ؤثر الم\لغيالم\ئمالالم\المناسب(
-------------إن النصوص التي وردت في القرآن والسنة دالة على أن المتوفى عنھا زوجھا . 128

.یحل لھا أن تتزوج
)بعد سنة \انقضاء عدتھا دبع\تھاحیضانقضاء دبع\زوجھا أجل انقضاء دبع(

المصالح التي بنى علیھا الصحابة تشریع وضع الخراج على األرض الزراعیة، وضرب من . 129
.-----------------النقود، وتدوین القرآن ونشره

)زكاة الفطر\بیع النجس\بناء المسجد \ضرب النقود(
.-----------------والشعیر والتمر والذھب والفضة والبر: واألشیاء الستة. 130

)الملح\األرز \اللحم\السكر(
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-----إن النصوص التي وردت في القرآن والسنة دالة على أن البد في الشھادة من رجلین أو . 131
)امرأتینورجلین\رجل وامرأتین\امرأتین\وامرأة رجلین(.------------

.فیھا إذا بیع كل واحد منھا بجنسھ-----------------ورد النص بتحریم ربا الفضل و. 132
)العضل\التجارة\النصیب\النسیئة(

.-----------------مثل األحكام التي دل الدلیل على أنھا مختصة بالرسول. 133
تحرم الزواج \ة وأختھا معاتزوجھ بامرأ\في عقد واحدتزوجھ بامرأتین\تزوجھ بأربع زوجات(

)بإحدى زوجاتھ بعد موتھ
.-----------------استأثر اهللا بعلم عللھا التي حكام یس من األل. 134

تحدید مقادیر األنصبة في األموال التي تجب فیھا \تحدید أعداد الركعات في الصلوات الخمس( 
)بقاء الصالة مع تكلم المصلي ناسیا\فروض أصحاب الفروض في اإلرث\الزكاة 

.-----------------: أحكام استأثر اهللا بعلم عللھا، ومثالھاھناك . 135
فروض أصحاب \تحریم الربا في القمح والشعیر الذي عدِّي بالقیاس إلى بیع الذرة واألرز( 

ي بالقیاس تحریم شرب الخمر الذي عدِّ\بقاء الصالة مع تكلم المصلي ناسیا\الفروض في اإلرث
)إلى شرب أي نبیذ مسكر

.-----------------لعلة ھي الخمردال على تحریم شربھ"َفاْجَتِنُبوُه":قولھ تعالى. 136
)أشّد منھا\الصحة \التحریم\اإلسكار(

كل حكم شرعي ثبت بالنص في واقعة یصح أن یعدَّى بواسطة --------------------------. 137
.القیاس إلى واقعة أخرى

)في \إّن  \لیس\كان (
.-----------------إیجاب القصاص من القاتل عمدا عدوانا حكمتھ . 138

)فتنة ال\حفظ حیاة الناس\الناسأموال حفظ \الناسعقولحفظ (
.، وسبب أمارتھالحكم-----------------تسمى العلة. 139

)مناط\أنماط \مظنة\مئنة(
لم یستأثر اهللا بعلم عللھا، بل أرشد العقول إلى عللھا بنصوص أو بدالئل أخرى التي واألحكام . 140

.-----------------األحكام : أقامھا لالھتداء بھا تسمى
)تكون من أركان أربعةتالتي \اعتبره الشارع بعینھ علة \جنائیة  ال\المعقولة المعنى(

.التي یتوصل بھا إلى معرفتھا-----------------: المراد بمسالك العلة. 141
)خراج\حق من الحقوق\عادة\الطرق(

الطوافین علیكم إنھا من :"---------------------------------ل الرسول في طھارة سؤر اق. 142
. "والطوافات
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)الھرة\الدجاجة\الشاة\رةبقال(
.--------------------------ینقسم الواجب من جھة المطالب بأدائھ إلى واجب عیني وواجب .143

)معین \مخیر\كفائي\محدد( 
.وھو من صدر عنھ الحكم: --------------------------.144

)المحكوم علیھ\المحكوم فیھ\الحكم\الحاكم ( 
.--------------------------------إلى واجب معین، وواجب ینقسم الواجب. 145

)غیر معین \مخیر\مشروع \مشروط( 
.الحكم بفعلھوھو المكلف الذي تعلق: -------------------------------. 146

)المحكوم علیھ\المحكوم فیھ\الحكم\الحاكم ( 
ھو ما طلب الشارع فعلھ من المكلف طلبا حتما بأن : شرعا--------------------------------. 147

)المباح \المحّرم\الواجب\المندوب  (.                             لھاقتران طلبھ بما یدل على تحتیم فع

.ھو فعل المكلف الذي تعلق الحكم بھ: --------------------------------.148
)المحكوم علیھ\المحكوم فیھ\الحكم\الحاكم ( 

.-------------------------لیس من أسماء الواجب . 149
المحدد ) \ الزم \ حتم \ ( فریضة

150 . .ھو ما صدر من الحاكم داال على إرادتھ في فعل المكلف: ---------------
)المحكوم علیھ\المحكوم فیھ\الحكم\الحاكم ( 
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