
 

 
 

 فقه النوازل يعين: 1

 √ م الشرعية للوقائع املستجدة.بيان األحكا أ

  بيان األحكام الشرعية للمسائل اليت فيها نص شرعي. ب

  .اليت مل تقع بيان األحكام الشرعية للمسائل ج

 

2 

أقضي بكتاب  :قال معاذًا إىل اليمن: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ حني بعث )قال 

فإن مل جتد يف سنة رسول : قال ، فبسنة رسول اهلل : قال فإن مل جتد يف كتاب اهلل؟: قال اهلل،

فضرب رسول  أجتهد رأيي وال آلو،: قال اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم وال يف كتاب اهلل؟

 .(احلمد هلل الذي وفق رسوَل رسوِل اهلل ملا يرضي رسول اهلل :صدره وقال اهلل 

 :النازلةعند النظر يف منهج اآلل واألصحاب 

 √ . النظر يف أدلة الكتاب والسنةباالجتهاد والبدء  أ

  .البدء بالرأي ب

  .البدء مبا يناسب الناس ج
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ثم يذكر املسألة ـ أي املفيت ـ ملن حبضرته ممن يصلح لذلك من أهل العلم ويشاورهم يف اجلواب، )

ويسأل كل واحد منهم عما عنده، فإن يف ذلك بركة واقتداء بالسلف الصاحل، وقد قال اهلل تبارك 

صحابة ، وكانت اليف مواضع وأشياء وأمر باملشاورة وتعاىل) َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر(، وشاور النيب 

 هذه العبارة؟ اخلطيب البغدادي ـ رمحه اهلل ـ . يف أي كتاب قال(تشاور يف الفتاوى واألحكام

  تاريخ بغداد. أ

  شرف أهل احلديث. ب

 √ الفقيه واملتفقه. ج
 

4 

على ـ مسألة األوىل باخلالفة، وقد أمجع الصحابة من أعظم النوازل الفقهية ـ بعد وفاة النيب 

  ، وكفرت الصحابةزاغت عن اهلدى طائفةثم جاءت بعد ذلك ، خالفة أبي بكر الصديق 

 هو األوىل باخلالفة، فمن هي: زعمت أن علي بن أبي طالب ف خالفت إمجاع األمة،و

  اجلهمية أ

 √ الرافضة ب

  اخلوارج ج
 

 المسابقة الثقافية الرابعة عشرة

 )فقه النوازل عند الآل والأصحاب(



 : بعد وفاة النيب   لآلل واألصحابمن أوائل مسائل النوازل اليت وقعت  5

 √ مانعي الزكاة. املوقف من أ

  .حكم املسح على اخلفني ب

  حكم استعمال أواني املشركني. ج
 

6 
نزل الطاعون يف الشام وهو يف طريقه إليها،  حينمامن فقه النوازل ما وقع يف زمن .................. 

 فجمع املهاجرين واألنصار ومهاجرة الفتح واستشارهم هل يذهب إىل الشام أم يعود إىل املدينة.

 √ . عمر بن اخلطاب أ

  . علي بن أبي طالب ب

  . معاوية بن أبي سفيان ج
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ومن معهما من املسلمني جلأ  بني علي بن أبي طالب وبني معاوية بن أبي سفيان  اخلالفملا اشتد 

، فكان التحكيم نازلة فقهية اتفق عليه النزاعالفريقان إىل التحكيم لإلصالح بني الطائفتني وإنهاء 

ة حق أريد اآلل واألصحاب، ومل يقبل به فرقة ضالة، رفضت ما أمجع عليه الصحابة، وقالت كلم

 بها باطل: ال حكم إال هلل، وهذه الطائفة هي:

  القدرية أ

  املعتزلة ب

 √ اخلوارج ج
 

8 
يف الفتوى والنظر الشرعي للوقائع املستجدة واحلوادث  على نهج النيب سار اآلل واألصحاب "

 الطارئة" العبارة السابقة:

 √ .صحيحة أ

  .خاطئة ب

  حمتملة. ج
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: اقض مبا استبان لك من كتاب اهلل، فإن مل تعلم كل كتاب اهلل فاقض قال لي عمرقال شريح: 

فاقض مبا استبان لك  فإن مل تعلم كل أقضية رسول اهلل  مبا استبان لك من قضاء رسول اهلل 

من أئمة املهتدين، فإن مل تعلم كل ما قضت به أئمة املهتدين فاجتهد رأيك، واستشر أهل العلم 

  والصالح.

 يف النوازل:يف هذا األثر دليل على أن منهج الصحابة 

  تقديم االستدالل بالكتاب والسنة على الرأي والقياس. أ

  االستعانة بأهل العلم وسؤاهلم للوصول للحق. ب

 √ مجيع ما سبق. ج



 يف التعامل مع النوازل احلادثة بـ: ميتاز منهج اآلل واألصحاب 10

  . أنهم تلقوه من النيب  أ

  أنه موافق للمنهج القرآني يف التعامل مع املستجدات. ب

 √ مجيع ما سبق.  ج

 

 يف احلكم على املسائل النازلة:  منهج اآلل واألصحاب 11

  .التيسري اإلفراط يف أ

  التشدد واالحتياط املبالغ فيه. ب

 √ التوسط بني التشديد والتساهل. ج
 

 : األسباب اليت أدت لوجود النوازل وتعددها يف عصر اآلل واألصحابمن  12

 √ التوسع اإلسالمي وااللتقاء حبضارات جديدة أ

  انغالق جمتمع اآلل واألصحاب على أنفسهم ب

  عدم اإلملام بالشريعة اإلسالمية ج

 

 اجتهاًدا يف مسائل النوازل: من أكثر اآلل واألصحاب 13

 √ . عباسبداهلل بن ع أ

  . خالد بن الوليد ب

  .عكرمة بن أبي جهل ج

 

 لنوازل بالنسبة ملن بعدهم:يف ا من أسباب قلة اختالف اآلل واألصحاب 14

 √ تقرر مبدأ الشورى عندهم. أ

  .التهجد ب

  مجيع ما سبق. ج
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أّيها الّناس »: يتكلفون اإلفتاء يف مسائل ال يعرفونها، كما قال: ........ ال كان اآلل واألصحاب

واهلُل أعلم. فإّن ِمن ِعْلِم املرء أن يقوَل ملا  ،ومن مل يعلم فيقول: ال أعلمه، َمن َعِلَم منكم علًما فليقل ب

 . القائل هو:﴾امُلَتَكلِِّفنَي ِمَن َأَنا َوَما َأْجٍر ِمْن َعَليِه َأْسَأُلُكْم َما ُقْل﴿وقد قال اهلل:  ،ال يعلم: اهلُل أعلم

 √ .عبد اهلل بن مسعود  أ

  .أنس بن مالك  ب

  .جابر بن عبداهلل  ج



 

16 
إن عمر بن اخلطاب وعلًيا وعلقمة خيار الصحابة كانت ترد عليهم املسائل وهم خري » من القائل:

 ؟«ثم حينئٍذ يفتون فيها ويسألون، كانوا جيمعون أصحاب النيب  ،القرون الذين بعث فيهم النيب 

  . أبو حنيفة  أ

 √ .مالك بن أنس  ب

  .الليث بن سعد  ج

 

 يف النوازل: من الكتب اليت اعتنت بنقل أقوال اآلل واألصحاب 17

  صيد اخلاطر البن اجلوزي. أ

 √ مصنف ابن أبي شيبة. ب

  قدامة.روضة الناظر البن  ج

 

 يف فقه النوازل أنهم معصومون من الوقوع يف اخلطأ:اآلل واألصحاب  اوىمن مزايا فت 18

 √ العبارة خاطئة، والصواب: أنهم أقرب إلصابة احلق من غريهم. أ

  العبارة خاطئة، والصواب أنهم ال مزية هلم عن غريهم من األمة. ب

   العبارة صحيحة. ج

 

 الناس يف القرآن مجعهم على مصحف واحد. خشي اختالفمن فقه الصحابي ....... يف النوازل أنه ملا  19

  .عمر بن اخلطاب  أ

 √ .عثمان بن عفان  ب

  .علي بن أبي طالب  ج

 

20 
جيتهدون يف النوازل، ويقيسون بعض األحكام على بعض،   وقد كان أصحاب رسول اهلل )

 (، قاله ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه:بنظريهويعتربون النظري 

  الداء والدواء. أ

 √ إعالم املوقعني عن رب العاملني. ب

  .زاد املعاد يف هدي خري العباد ج
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 :اإلسالميللمجتمع  فائدة فقه النوازل 21

  . بيان احلكم الشرعي للمسائل املستجدة أ

  .حيوية الفقه اإلسالمي وجتدد عطائه يف مجيع العصورإظهار  ب

 √ . مجيع ما سبق ج

 
 :أن يكون يشرتط فيمن يفيت يف املسألة النازلة 22

 √ عامًلا بالشريعة جمتهًدا. أ

  .ذكرا ب

  أربعني عاًما.قد بلغ  ج

 

 مسيت املسائل اجلديدة مبسائل النوازل: 23

 √ حدثت بعد أن مل تكن حادثة. ألنها أ

  .معلوم للعامل من قبلحكمها ألن  ب

  ألن أهميتها أنزل رتبة من غريها. ج

 

 من طرق التعرف على أحكام النوازل: 24

  .الشرعيةالرد إىل األدلة  أ

  النظائر.على قياس والتخريج ال ب

 √ .مجيع ما سبق ج

 

 من األمثلة على النوازل الطبية: 25

  بطاقات االئتمان. أ

 √ استخدام خباخ الربو للصائم. ب

  اإلحرام للحج يف الطائرة. ج

 

 


