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 ِبْسِم ِاهلِل ِالرَّْْحَِن ِالرَِّحيمِ 

َو َنْستَ ْغِفُره ، َونَ ُعوُذ ِِبلَلِّ ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت  إنَّ اْْلَْمد لََلِ ََنَْمُدُه َو َنْستِعيُنوُ 
َل َلْو َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدي َلو ، َوَأْشَهُد َأْن ََلِ إَلَو إَل هللا  َأْعَمالَِنا ، َمْن يَ ْهِدِه هللا َفاَل ُمضِّ

 ْبُدُه َو َرُسولُو .َوْحُدُه ََل َشرِيَك لو َأْشَهُد أنَّ حُمََمًدا عَ 

و  -صلى هللا عليو وسلم  -َأََل وِ إنَّ َأْصَدَق اْلَكاَلم َكاَلُم هللا َو َخيّ ُر اْْلَُدى ُىَدى حُمَمٍَّد 
 َشرِّ األُُموِر حُمَْدََثتُ َها َو ُكلَّ حُمَْدثٍَة ِبْدَعو ، َو ُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلة و ُكلَّ َضالَلٍة ِف النَّاِر...

 ْعْد ..َأمَّا ب َ 

 

 ؟تعلمها ما ىي األصول املفيدة واملسائل العظيمة اليت ينبغي لكل مسلم ومسلمة -ٔس

 املسائل ثالثة وىي: -ٔج

 . ن هللا خلقنا ورزقنا ومل يًتكنا مهالإ *

كما َل يرضى أن يشرك معو أحد ِف  ن هللا َل يرضى أن يشرك معو أحد ِف عبادتوإ *
 .ملكو 

 . لو مواَلة من حاد هللا ورسولو من أطاع الرسول ووحد هللا َل جيوز نإ *

 

 ما املقصود ب "جيب"؟-ٕس
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 َل حبيث كفائيا َلأي وجوِب عينيا اليت جاءت ِف قول املصنف  "جيب"ب  املقصود -ٕج
 . تعلمو مسلم عن يسقط

 

 مبا نصح الشيخ املسلمة خاصة ِف ىذه األزمنة املتأخرة؟ -ٖس

مكلفة كوهنا أبن تتعلم أمور دينها وأن تشتغل مبا ينفعها   املسلمة الشيخ نصح -ٖج 
األايم من الفنت  هىذ ِفا مبا بحب ويرضى  وحتذر خصوصا وحترص على التقرب إىل رهب

 . فهي مربية وراعية مسئولة عن رعيتها

 

 ن املرأة أيضا مسئولة؟ما الدليل على أ -ٗس

:"كلكم راع النيب صلى هللا عليو وسلم وقال ما ىو مسؤولة املرأة أن على الدليل -ٗج 
وكلكم مسئول عن رعيتو فالرجل راع وىو مسئول عن رعيتو واملرأة راعية ِف بيتها وىي 

 مسئولة عن رعيتها"

 

 إىل ما تشَت كل مسألة من املسائل الثالث؟ -٘س 

 األوىل:  تشَت إىل توحيد الربوبية .املسألة  -٘ج

 املسألة الثانية :  إىل توحيد األلوىية . -
 املسألة الثالثة :  إىل الوَلء والرباء . -
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ًئا َيُكن ملَْ  ﴿ ؟: تفسَت قولو تعاىل ما -ٙس  ﴾ مَّْذُكورًا َشي ْ

ًئا َيُكن ملَْ ﴿  . كان معدوما مل يكن موجودا أي:  تعاىل قولو تفسَت -ٙ ج  ﴾ مَّْذُكورًا َشي ْ

 

 ِبملال فقط؟ىل الرزق يكون  -ٚس

بل قد يكون ِبلولد الصاحل واْلياة الطيبة والزوج  فقط ِبملال يكون َل الرزق -ٚ ج
 . الصاحل إىل غَت ذلك

 

 ما اْلكمة من خلق اجلن واإلنس؟ -ٛس

 : تعاىل قولو مصداق وىو عبادة هللا وحدهاْلكمة من خلق اجلن واإلنس ىو  -ٛ ج
 ﴾ .ٙ٘﴿ لِيَ ْعُبُدونِ  ِإَلَّ  َواإْلِنسَ  اجلِْنَّ  َخَلْقتُ  َوَما﴿

 ما الدليل على أن من أطاع النيب صلى هللا عليو وسلم دخل اجلنة؟ -ٜس

 اأْلَنْ َهارُ  حَتِْتَها ِمن ََتِْري َجنَّاتٍ  يُْدِخْلوُ  َوَرُسوَلوُ  اللَّ وَ  ُيِطعِ  َوَمن ﴿ قولو تعاىل: -ٜج
ِلكَ ۚ   ِفيَها َخاِلِدينَ  وورد ِف السنة أيضا الدليل على ىذا ِف ٖٔ﴿ اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َوذََٰ ﴾ 

اجلنة إَل من أىب  كل أميت يدخلون)حُت قال : -صلى هللا عليو وسلم-حديث النيب 
 ( قالوا ومن أيىب اي رسول هللا قال من أطاعٍت دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب
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 أين تكمن السعادة والراحة وكل اخلَت؟ -ٓٔس

 تباعاو ِف طاعة الرسول صلى هللا عليو وسلم السعادة والراحة وكل اخلَت تكمن  -ٓٔج
 . سنتو

 

 ؟ كفر وجحد مبا جاء بو النيب صلى هللا عليو وسلم  ما جزاء من -ٔٔس

 . من كفر وجحد مبا جاء بو النيب صلى هللا عليو وسلم فإن جزاءه النار -ٔٔ ج

 

 ما مذىب أىل السنة واجلماعة ِف مرتكب الذنوب؟ -ٕٔس

انقص اإلميان مؤمن بطاعة مذىب أىل السنة واجلماعة ِف مرتكب الذنوب   -ٕٔ ج
 . حتت مشيئة هللا فاسق مبعصية وىو

 

 قول اخلوارج ِف مرتكب الذنوب؟ ما -ٖٔس

 .لعموم األمة  مومن ىنا جاء تكفَتى كافراخلوارج يرون أن صاحب الذنوب    -ٖٔج

 

 ىي األوصاف اليت وصف هبا النيب صلى هللا عليو وسلم اخلوارج؟ ما -ٗٔس

 ىي: اخلوارج وسلم عليو هللا صلى النيب هبا وصف اليتاألوصاف  -ٗٔ ج
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 . ذائب ِف جثمان إنس *

 . يقتلون أىل اإلسالم ويًتكون أىل األوَثن *

 . شر اخلليقة *

 . شر قتلى حتت أدمي السماء *

 

 ؟ ما موقفنا دما يقوم بو اخلوارج -٘ٔس

عدم حمبتهم وَل نصرهتم وَل اعتقاد أهنم على حق  اخلوارج بو يقوم دما موقفنا -٘ٔ ج
 واعتقاد أهنم مبتدعة ضالل َنَذرىم وَنذر منهم .

 

 ﴾ يُ َوادُّونَ ﴿  وما الدليل على حرمة مودة الكفار؟ ما معٌت قولو تعاىل: -ٙٔس

أي: بحبون، والدليل على حرمة مودة الكفار معٌت قولو تعاىل  -ٙٔج   ﴾ يُ َوادُّونَ  ﴿
 َوَلوْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّ وَ  َحادَّ  َمنْ  يُ َوادُّونَ  اْْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  ِِبللَّ وِ  يُ ْؤِمُنونَ  قَ ْوًما َتَِدُ  َلَّ  ﴿ قولو تعاىل:

ميَانَ  قُ ُلوهِبِمُ  ِف  َكَتبَ  ُأولَ َِٰئكَ ۚ   َعِشَتَتَ ُهمْ  َأوْ  ِإْخَوانَ ُهمْ  َأوْ  أَبْ َناَءُىمْ  َأوْ  آَِبَءُىمْ  َكانُوا  اإْلِ
 اللَّ وُ  َرِضيَ ۚ   ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَنْ َهارُ  حَتِْتَها ِمن ََتِْري َجنَّاتٍ  َويُْدِخُلُهمْ ۚ   مِّْنوُ  ِبُروحٍ  َوأَيََّدُىم
ُهمْ   ﴾ٕٕ﴿ اْلُمْفِلُحونَ  ُىمُ  اللَّ وِ  ِحْزبَ  ِإنَّ  َأََل ۚ   اللَّ وِ  ِحْزبُ  ُأولَ َِٰئكَ ۚ   َعْنوُ  َوَرُضوا َعن ْ
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﴾  َعِشَتَتَ ُهمْ  َأوْ  ِإْخَوانَ ُهمْ  َأوْ  أَبْ َناَءُىمْ  َأوْ  آَِبَءُىمْ  َكانُوا َوَلوْ  ﴿ِف قولو عز وجل -ٚٔس
 ؟ماذا ذكر ىؤَلء األقرِبء حتديدا 

ذكر الشارع ىؤَلء األقرِبء حتديدا ألنو يصعب على اإلنسان تركهم حبسب  -ٚٔج
كذا فعل و درجة اإلميان واملؤمن سلفو إبراىيم عليو السالم الذي تربأ من أبيو وقومو 

 . أقرِبئهممع  الصحابة الكرام

 

 ما حرم هللا شيئا إَل وجعل لتاركو ثواِب فما ثواب من حقق الرباءة من الكفار؟ -ٛٔس

 وعد هللا املؤمن الذي بحقق الرباءة من الكفر و أىلو أبن : -ٛٔج 

 . يكتب ِف قلبو اإلميان -
 .يؤيده بروح منو    -
 .نات اخللد جيدخلو   -
  يرضى عنو ويرضي عنو عباده -
 وجيعلو من حزب هللا املوعود ِبلفالح  -
ميَاَن َوأَيََّدُىم ِبُروٍح مِّْنُو   َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت والدليل   - ﴿ ُأولَ َِٰئَك َكَتَب ِف قُ ُلوهِبُِم اإْلِ

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو   ُأولَ َٰئِ  َك ِحْزُب ََتِْري ِمن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها   َرِضَي اللَّ ُو َعن ْ
 . ﴾ٕٕاللَّ ِو   َأََل ِإنَّ ِحْزَب اللَّ ِو ُىُم اْلُمْفِلُحوَن ﴿

 

 ؟ ما ىو اإلميان الزعمي -ٜٔس
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اإلميان الزعمي ىو : إميان من يزعم اإلميان ِبهلل و اليوم اْلخر مث َتده يواد   -ٜٔج
 . أعداء هللا الذين نبذوا اإلميان وراء ظهورىم

 

 الكفار خمرجة للملة؟ اَلةمىت تكون مو  -ٕٓس

الكفار تكون خمرجة من امللة عندما تكون من ِبب توليهم أي من ِبب  مواَلة -ٕٓج 
 . حمبتهم لدينهم ولنصرة الكافرين على املؤمنُت، أو إعانتهم على املسلمُت

 

 ىو ضابط املواَلة للنوعُت؟ ما -ٕٔس

 :الضابط ِف املواَلة مرجعو إىل أمرين اثنُت  -ٕٔج

 .كان ِف الدنيا   ما :األول

 .ما كان ِف الدين  : الثاين 

فلو كانت املوَلة لدنيا فهذه تدخل ِف ِبب كبائر الذنوب وأما ما كان لدين فهذا َل 
 . شك ِف كفر صاحبو

 

 معاىدات دولية موَلت ْلم؟ وملاذا ؟ ىل يعترب التعامل مع الكفار ِف َتارة او -ٕٕس



 أسئلة املدارسة للدرس الثاين من شرح األصول الثالثة داخل جمموعات السكايب

 ٖٚٗٔ،  حمرم ٛ  

 

9   

 

َل يعترب التعامل مع الكفار ِف َتارة أو معاىدات دولية مواَلت للكفار ألنو من   -ٕٕج
املعامالت الدنيوية وْلا سابقة ِف عهد النيب صلى هللا عليو وسلم مات ودرعو مرىونة 

 . عند يهودي

 

 ؟ حكمها املواَلة اذكريها وما أنواعىي  ما -ٖٕس

 : املواَلة نوعان -ٖٕج 

 يطلق عليها العلماء التويل . من امللة واليت مواَلة كفرية خمرجة -ٔ
 . مواَلة غَت كفرية واليت ىي من كبائر الذنوب -ٕ

 

 ن ولبسوا فيو على العامة ؟و ير ما اخلطأ الذي وقع فيو التكف -ٕٗس

 كفرية والغَت الكفرية املواَلة بُت يفرقوا مل أهنم ونير التكف فيو وقع الذي اخلطأ -ٕٗج
 الدنيوية تعامالهتم ألجل الناس يكفرون أهنم وتعدوه بل ِبلكبَتة الناس يكفرون كانوا بل
 و الصالة عليو النيب فعل من نوأ ثبت دما ىي بل كفر وَل كبَتة ىي َل اليت الكفار مع

 . السالم

 

 ؟ ما حكم من بحب املشاىَت من َلعيب الكرة واملمثلُت -ٕ٘س
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،  كانوا مسلمُت ولكن َل نكفرىم  إنَل جيوز حمبة املشاىَت وعلينا بغض فعلهم  -ٕ٘ج
ملحدين فعلى املسلم بغضهم وبحرم  أونصارى  أوكانوا على ىذا الفجور يهود   إن أما

 . كانت كبَتة من الكبائر  إَل عليو حبهم و

 

 ما حكم التعامل مع الكفار ِف البيع والشراء والزواج منهم؟ -ٕٙس

 ألن معصية وَل بكفر ليس منهم والزواج والشراء البيع ِف الكفار مع التعامل -ٕٙج
 والكتابية ِبلنصرانية يتزوج أن لو وجيوز والشراء البيع ِف الكفار مع ِبلتعامل أذن الشرع

 قرابة حمبة ىي النصرانية الزوجة  وحمبة لدنياىم أو لدينهم حمبتهم ِبب من ىذا يعترب وَل
 . شرعية حمبة َل

 

  ؟ اْلق الدين ىو ما -ٕٚس

 . الرساَلت خامت جعلو و لعباده هللا ارتضاه الذي اإلسالم دين  ىو اْلق الدين-ٕٚج

 

 اذكري املسائل املهمة اليت ينبغي للمسلم أن يعتٍت هبا وأن يتفهمها؟ -ٕٛس

 هبا وأن يتفهمها ىي : يعتٍت املسائل املهمة اليت ينبغي للمسلم أن  -ٕٛج

ومعرفة مقاصدىا فال يدعوإَل هللا  األلوىية ومسألة الوَلء والرباء توحيد الربويبة وتوحيد
 وَل يعبد سواه وَل يصرف شيئا لغَته عز وجال .
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 ما ىي األسئلة اليت ينبغي ملن يدعو األموات طرحها على نفسو؟ -ٜٕس

 : األسئلة اليت ينبغي طرحها -ٜٕج

 ؟ ما الذي يفيدين ىذا امليت وقد أصبح تراِب -ٔ
 ؟ ما الذي بيده -ٕ
 ؟ ىل يستطيع أن ينفع نفسو حىت ينفعٍت أان -ٖ

 

 ىل يعلم الويل الغيب وما الدليل على ذلك؟ -ٖٓس

َواأْلَْرِض ﴿ ُقل َلَّ يَ ْعَلُم َمن ِف السََّماَواِت َل يعلم الغيب لقول هللا تعاىل: الويل  -ٖٓج
  ﴾٘ٙ﴿  اْلَغْيَب ِإَلَّ اللَّ وُ 

 

  ؟ كيف نرد على من يقول أن الويل يعلم الغيب -ٖٔس

 نرد على من يقول أن الويل يعلم الغيب  -ٖٔج

  ﴾٘ٙ﴿  اْلَغْيَب ِإَلَّ اللَّ وُ  ﴿ ُقل َلَّ يَ ْعَلُم َمن ِف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ : بكتاب هللا : أوَل

ن الرسول صلى هللا عليو وسلم كان يسأل عن مسائل ويقول َل أدري أو َل إ:  َثنيا
عرفة الغيب وكيف تصدقو ومن الذي أعلم الغيب، فكيف ميكن ْلذا الويل املزعوم م

 . طلعو على الغيبأ
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 ؟ ماذا يدل إخبار بعض الناس أبمور قد وقعت على -ٕٖس

يدل ىذا على أهنم يتعاونون مع الشياطُت الذين يسًتقون السمع، فال ينبغي  -ٕٖج 
 وَل اإلميان هبم وَل استسالم القلوب والعقول ْلم. همتصديق

 

 ؟ ملاذا بعث هللا النيب صلى هللا عليو وسلم -ٖٖس

وحده َل يرشدان لعبادة هللا وسلم هللا عز وجل نبيو حممدا صلى هللا عليو  بعث -ٖٖج
 لو. كشري

 

 ؟ ما الذي جاء بو الرسول صلى هللا عليو وسلم -ٖٗس

 حىت السالم و الصالة عليو فهوجاء صلى هللا عليو وسلم بتوحيد هللا وبتقريره  -ٖٗج
الذين اختذوا قبور  ىوالنصار  حيد وبحذر من فعل اليهودإىل التو  يدعو كان موتو قبل

 أنبيائهم مساجد.

 

 ماذا يستحق من يدعو األولياء من دون هللا مع الدليل ؟ -ٖ٘س

ديث النيب صلى هللا عليو وسلم من دون هللا يستحق اللعن ْلمن يدعو األولياء  -ٖ٘ج
هللا وقول النيب صلى )لعنة هللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد( : 

 . ( لعن هللا من ذبح لغَت هللا) :  عليو وسلم
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 ؟ القيامة يوم يتبعوهنم من مع هللا ولياءأ يفعل ماذا -ٖٙس

 . يتبعوهنم الذين من يتربؤون القيامة يوم هللا أولياء -ٖٙج

 

 ؟ يتبعوهنم ومن الشياطُت أولياء من كل حال ما -ٖٚس

 يوم أهنم إَل؛ هلل أولياء أهنم  يتبعوهنم من أومهوا نإ و الشياطُت أولياء حال -ٖٚج
 . منهم ويتربؤون النار ِف كلهم والكفر الشرك على مات منالنار؛ ِف كلهم القيامة

 

 ؟ العبادات ىذه لكل املستحق اخلالق من -ٖٛس

 . لو شريك َل وحده هللا العبادات ىذه لكل املستحق اخلالق -ٖٛج

 

********************************************* 

 

 

 


