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ِالرَِّحيمِِالرَّْْحَنِِاِِبْسمِ

َئاتَِوِمنْأَنْ ُفِسَناُشُرورِِمنِِْبَِونَ ُعوذَُوَنْستَ ْغِفُرهَُنْسَتِعيُنوُِاحلََمدَِإنْ َسي ْ
ْللَوَمنَْلوُُمِضلََفلَللاَيَ ْهِدهَِمنَْأْعَمالَِنا ِإلَِّإَلوِلََأنَْوَأْشَهدَُلوَىاِديََفلَُيضِّ

.َوَرُسولُوَُعْبَدهُزُلَْمداَأنَْوَأْشَهدَُلوَُشرِيكَلََوْحَدهُللاِ

زُلَْدََثتُ َهااْْلُُمورَِوَشرَزُلمَّدٍَىْدى اذلَْدىََّوَخًْنِللاَِكَلمُاْلَكَلمَأْصَدقََوِإنَْألَ
.النَّارِِفَضَلَلةٍوَُكلََّضَلَلةٍِبْدَعةٍوَُكلَِّبْدَعةٍزُلَْدثَةٍوَُكلَّ

:بَ ْعدَُأمَّا



للخالقسبحانوأمساءوصفاتىيحقلوسبحانوفكيفيكوناإلديانهبا؟-ٔس

اإلديانادلسلموعلىسبحانوبوتليقوصفاتأمساءللخالقالسنةوالقرآنأثبت-ٔج
.اْلمورهبذهويقيناًجازماًإديانًتؤمنأتويلولتعطيلولسبثيلولتكييفغًنمنهبا


.معهمالتعاملوكيفيةأمسائهمبعضذكرمعادللئكةعرف-ٕس
يؤمرونماويفعلونأمرىمماللايعصونلمكرمونوعبادنورمنخلقادللئكة-ٕج

وميكائيلجربيلمنهماْلرضحصىعددجياوزكثًن،وعددىميعبدىمشلنويتربؤون
وأنوتفصيلًهبمنؤمنأنعليناوجيبوغًنىمالناروخازنادلوتملكومنهموإسرافيل

.عبادةأيذلمتصرفلللاخلقمنخلق
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؟ادلوتدللكامساعزرائيلىل-ٖس

ثبتولسنةفلوكتابفلذلكورودلعدمادلوتدللكامساليسعزرائيل-ٖج
.السلفعن



يستلزمهبااإلديانفهلللابكتباإلديان؛اإلديانأركانمنأنمعلومىوكما-ٗس
التوضيح؟معمجيعهاهباالعمل

بورالزوواإلصليلكالتوراةرسلوعلىادلنزلةللابكتباإلديان؛اإلديانأركانمن-ٗج
ادلنزلِبلكتابىوالعملبلمجيعهاهباالعمليقتضيلهبااإلديانأنغًنوالقرآن
منقبلوماعلىمهيمنكتابووالرسلخامتْلنووسلمعليوللاصلىزلمدنبيناعلى

وتبديلهاربريفهامتالكتبِبقيبينماللامنزلفوظوىوذلاونسخالكتب

نكذهبم؟ولالكتابأىلنصدقلأنأمرندلاذا-٘س

أنلحتمالخشيةأنيكونالنصزلرفاولنكذهبمالكتابأىلنصدقل-٘ج
.يكونشلاملحيرففنقعفتكذيبشيءشلاأنزلوللاعزوجل


مجالوتفصيل؟مامعىننؤمنبرسلللاإ-ٙس
رسلهمللاعزوجلالذينأمجالأينؤمنجبميعالرسلنؤمنبرسلللاتعاىلإ-ٙج

مبشرينومنذرينونؤمنهبمتفصيلأيِبخلمسةوعشرينالذينذكروافالقرآنمنهم
مخسةىمأويلالعزممنالرسل.
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؟اْلنبياءماالضابطفزلبة-ٚس
الضابطفزلبةاْلنبياءأنناضلبهموضلرتمهمونؤمنهبمولنرفعهمفوقمنزلتهم-ٚج

.وجلعزِبنزلبتهملذاهتمىيشركملتكونإللتكونلذاهتمْلوأنزلبته

اآلخر؟وماأثرذلكعلىادلسلم؟كيفيكوناإلديانِبليوم-ٛس
قليةغًنحقيقةكمايدعينوحقليسرلردزبيلتوأمورعخرأبنؤمنِبليوماآل-ٛج

لىذاكانلإلديانِبليومةوالنارْلجواجلنأىلالضللةوإمناىويوماجلزاءواحلساب
رعلىادلسلمذبعلوخيشىللاتعاىلوخيافعقابووخيشىمنظلمالناس.ثاآلخرأ


دلة؟ماىيمراتبالقدرمعذكراْل-ٜس

مراتبالقدرىي
ِفَمايَ ْعَلمُاللَّ وََأنَّتَ ْعَلمَْأملَْ﴿:-وجلعز-للاقالالعلم،؛مرتبةالعلم:اْلوىلادلرتبة
َواْْلَْرضِالسََّماءِ ِكَتابٍِفذََِٰلكَِإنَّۗ  ﴾ٓٚ﴿َيِسًنٌاللَّ وَِعَلىذََِٰلكَِإنَّۗ 

كماافوظاللوحفشيءكلكتبقد-وجلعز-،فإنالكتابة:الثانيةوادلرتبة
السماواتخيلقأنقبلاخللئقمقاديرللاكتب)-وسلمعليوللاصلى-قال

(.ادلاءعلىعرشو،وكانسنةألفخبمسٌنواْلرض

مايفعلوجلعز،فايكنمليشأملوماكانللاشاءماأبنادلشيئة:الثالثةوادلرتبة
.وخيتار-وتعاىلسبحانو-يشاءماوخيلقيشاء



 السكايب مجموعات داخل النبوي الميراث معهد لطالبات السابع للدرس المدارسة أسئلة

 ٖٚٗٔ//زلرمٜٔ

 

5  

 

﴾ٙٔ﴿َشْيءٍُكلَِّخاِلقُاللَّ وُ﴿:وجلعزللاقالاخللقمرتبة:الرابعةوادلرتبة



كيفنردعلىاجلربيةفقوذلمأنللاعزوجلأختارللناسماسيفعلون؟-ٓٔس
دلاذايعذهبم؟

يعلمللانإبسيفعلونماللناسأختاروجلعزللاأنقوذلمفاجلربيةعلىنرد-ٓٔج
وهبذاعلمماسيكونيكونكيفكانلويكنمل،وماسيكون،ومايكون،وماكانما
يةللجنةأوالنار.أفعالعبادهمنطاعاتومعاصيمؤدمن

كماعرفوشيخاإلسلمابنتيميةرْحوللاتعاىل.اإلحسانعرف-ٔٔس
بوادلأمورفعلىواإلحسان:-تعاىلللارْحو-تيميةابناإلسلمشيخقال-ٔٔج

إىلواإلنبةوالتوحيداإلدياناإلحسانفأعظمنفسوإىلأوالناسإىلإحسانكانسواء
وخشيةوزلبةوحياءومهابةإجلليراهكأنوللايعبدوأنوالتوكلإليوواإلقبالتعاىلللا

.اإلحسانمقامىوفهذا

؟اإلحسانكيفحيققالعبدمرتبة-ٕٔس
أبنيستحضرمراقبةللاعزوجلإذاخلبنفسواإلحسانحيققالعبدمرتبة-ٕٔج

وأنوفليعصيربوْلنويعلمأنللايراهوأنويعلمحبالووأنوأقربإليومنحبلالوريد
يعلممافنفسوفبهذايكونقدحققىذهادلراتبة.


ماالدليلعلىانللايسمعويرىولزبفىعليوخافية؟-ٖٔس
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ماحدثفقصةاجملادلةخافيةعليوزبفىولويرىيسمعللانأعلىالدليل-ٖٔج
عََقدْ﴿قولوتعاىل: َيْسَمعَُواللَّ وُاللَّ وِِإىَلَوَتْشَتِكيَزْوِجَهاِفذُبَاِدُلكَالَِّتقَ ْولَاللَّ وُمسَِ

الذيسبحان:عندماقالت-عنهاللارضي-عائشةوكذلكقول﴾ٔ﴿رَبَاُورَُكَما
.فدلىذاعلىأنللامسيعشيءكلمسعووسع

دباذاأكرمللاعزوجلاسنٌن؟-ٗٔس
تقوىوإحسانفهومعهمْلهنمأىلدبعيتواخلاصةسنٌناوجلعزللاأكرم-ٗٔج

هوأتييده.بعلموونصر

ماعاقبةالتوكلعلىللاعزوجلمعالدليل؟-٘ٔس

واحلفظوالتأييدوادلعونةعاقبةالتوكلعلىللاعزوجلىيالنصرمنللا-٘ٔج
تَ ُقومُِحٌنَيَ َراكَالَِّذي﴾ٕٚٔ﴿الرَِّحيمِاْلَعزِيزَِعَلىَوتَ وَكَّلْ﴿والدليلقولوتعاىل:

﴾ٕٕٓ﴿اْلَعِليمُالسَِّميعُُىوَِإنَّوُ﴾ٜٕٔ﴿السَّاِجِدينَِفَوتَ َقل َبكَ﴾ٕٛٔ﴿


منىمالعلماءالذينيستحقونالرجوعإليهم؟-ٙٔس
العامل،صفاتمفيهىمالذينتتوفرإليهمالرجوعيستحقونالذينالعلماء -ٙٔج

،والعملوالتقوى،والعملاْلمةسلفعليوكان،وماوالسنةِبلكتاب،العلم:وىي
منأنويزعمشلنكثًنافإنوإلالعاملصفةفهااتن-وجلعز–للاتقوىمعاْلمورهبذه

.السوءعلماءمنيكونوقدالضللةعلماءمنيكونقدالعلماء
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ماالدليلعلىوجوباحلذرمنعلماءالسوءوالضللة؟-ٚٔس
الَِّذيُىوَ﴿:تعاىلقولووالضللةالسوءعلماءمنراحلذوجوبعلىالدليل-ٚٔج

ُمَتَشاهِبَاتٌَوُأَخرُاْلِكَتابِأُم ُىنَّزل َْكَماتٌآََيتٌِمْنوُاْلِكَتابََعَلْيكَأَنَزلَ الَِّذينَفََأمَّاۗ 
َنةِاْبِتَغاءَِمْنوَُتَشابَوََمافَ يَ تَِّبُعونَزَْيغٌقُ ُلوهِبِمِْف -النيبوقول﴾ٚ﴿أَتِْويِلوَِواْبِتَغاءَاْلِفت ْ

:أي–َمَتَشاهبَويَ تَِّبُعونَالَِّذينَرَأَيْتمفَِإَذا:"قالاآليةىذهتلدلا-وسلمعليوللاصلى
للاصلى–لنيبوقولا"فَاْحَذُروُىمْاَللَُّمَسَّىالَِّذينَفَُأولَِئكِ-العلماءمنأنويزعمشلن
ولكنالعلماء،صدورمنتزعنيانتزاعاالعلميقبضلللاإن:"-أيضاوسلمعليو
فُسِئلوا،ُجهَّاًل،رُؤوًساالناسُازبذَعادلًا،يُ ْبقِملإذاحىتالعلماِء،بقبضِالعلمَيقبضُ
َتوا اليهودأشبوفقدالعلماءمنضلمن:"سفيانوقول".وأضلواعلٍم،فضلوابغًنِفأف ْ

فأشبووالُعّبادالزىادمنظلومن-علمماخبلفوعملعلمْلنو-عليهمادلغضوب
".وبصًنة،ونورعلمغًنعلىللاعبدْلنوالنصارى


اجلهالعلىقولاإلمامابنِبزرْحوللاتعاىل؟منىمالرؤوس-ٛٔس
فتكلممنكلىمتعاىلللارْحوِبزابناإلمامقولعلىاجلهالالرؤوس-ٛٔج

."علمبلللادين

حوىحديثجربيلعليوالصلةوالسلمالعديدمنالفوائدأسرديها؟-ٜٔس
الفوائدالتذكرتفحديثجربيلعليوالصلةوالسلمعديدةمنها:-ٜٔج
بيانأدبطالبالعلممعشيخوفجلسةجربيلعليوالسلم.-ٔ
حرصالصحابةعلىاجللوسعندالنيبصلىللاعليووسلم.-ٕ
أدباحلواربٌنالعاملوادلتعلممنخللأسئلةجربيلوأجوبةالنيبعليهماالصلة-ٖ
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والسلم.
مجعىذااحلديثادلشهورلكلأركاناإلسلمواإلديانواإلحسان.-ٗ
بيانبعضمنعلماتالساعة-٘

أوىلأنيرجعالعبدإىلاحلقأمأنيرجعإىلاْلكابر؟أيهما-ٕٓس
فإنلذاهتم،لعندىمالذيحلقاْلجلاْلكابرإىلالرجوعالسلفمنهجمن-ٕٓج
حقعلىيدذلملِبطلعلىيدذلمفإمنالباطلوسبريرالألكابرِبلرجوعالشبابيدلمن

ويرد قولومنيؤخذكل ):العلمأىلمنوغًنىموالدليلعلىذلكقولاْلئمةاْلربعة
.الباطلقوذلممنويرداحلققوذلممنيؤخذ:معناه(-وسلمعليوللاصلى-النيبإل

العجب؟وجوفمايصدقوويسألولوفعجبناعمرقال-ٕٔس
ىنالكنويعلمولأمرعناجلوابيريديسألحٌنالسائلأنوجوالعجب-ٕٔج

ذلكأعلمأنوصدققولقولكأنأي؛صدقتقالأنوبدليليعلموأمرعنيسأل
بوجاءإمنااْلمرىذاواْلمرىذايعلمكأنوالرجلىذاأنالثاينووجووجوىذا

.بينهممعروفغًنالرجلوىذا،للاعن-سلموعليوللاصلى-الرسول

ماالضابطفالتعاملمعالوالدينمعالدليل؟-ٕٕس
مشركٌنكانولوأنتكونصحبتهماِبدلعروفالوالدينمعالتعاملفالضابط-ٕٕج

فيكونحسنالصحبةللوالدينادلسلمٌنأوىلولوحصلمنهماشيءمنالقسوةأو
ِعْلمٌِبوَِلكَلَْيسََماِبُتْشِركََأنَعَلىََٰجاَىَداكََوِإن﴿:تعاىلقولوالدليلو-الشدة
ُتِطْعُهَماَفَل ُهَماۗ  نْ َياِفَوَصاِحب ْ منوبرمهامنبدلفعليو﴾٘ٔ﴿َمْعُروفًاالد 
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وعليوللاصلى-النيبيقولكماذنبمن؛فماالعقوقمناحلذروإليهمااإلحسان
.العقوقوالظلممنالعقوبةلصاحبويعجلأنأجدر-سلم


احلفاةترىأنو،ربتهااْلمةتلدإشرحيقولوعليوالصلةوالسلم:)أن-ٖٕس
البنيان(.فيتطاولونالشاءالعالةرعاءالعراة
واإلماءيكثرالزمانآخرفوأنحيتمل(ربتهااْلمةتلدأن)احلديثفقال-ٖٕج

أمهاتعاملالبنتأنمعناهوقيل أمةفأمهالوفتلدفتحملاْلمةيطأفالرجل،اجلواري
الذينالبدويعين(العالةالعراةاحلفاةترىأنو)تقديرلواحرتامل،اجلاريةمعاملة

أقدامهمعلىغالبايسًنونوعراةفهمجسمهموبعضالعورةمواضعإليسرتونل
يتطاولونوالشاءيرعون(الشاءرعاء)الشاءيرعونوفقراءىمعالةأيضاوأحذيةبل
الساعةعلماتمنفهذاالواسعالبنيانوديلكونالدنياعليهمتفتحيعينالبنيانف

.القيامةيومقربعلىاْلدلةومن

دباذاوصفالعلماءحديثجربيلعليوالصلةوالسلم؟-ٕٗس
العظيمةاْلحاديثمنأنووالسلمالصلةعليوجربيلحديثالعلماءوصف-ٕٗج

وعلوماتضمنأبنوالعلماءوصفووالسنةأم أبنوالقرطيبوصفوحىتالعلماءعند
.كثًنةمعارف


ىليصحقولللاورسولوأعلمبعدوفاةالرسولصلىللاعليووسلم؟-ٕ٘س
توصلىللاعليوسلاطبوالنيبحياةفتصحعلىأنىذهاللفظةالعلماءنبو-ٕ٘ج

وسلموأمابعدموتوفيقالللاأعلمْلنالنيبصلىللاعليووسلمميتوادليتليعلم
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عناحلاضرشيء.

تعريفيةعنالنيبصلىللاعليووسلم؟نبذة-ٕٙس
منوقريشقريشمنوىاشمىاشمبنعبدادلطلببنعبدللابنزلمدوىو-ٕٙج

الصلةأفضلنبيناوعلىعليواخلليلإبراىيمبنإمساعيلذريةمنوالعرب العرب
نبياوعشرونوثلثالنبوةقبلأربعونمنهاسنةوستونثلث العمرمنولو والسلم
إىلوىاجرمكةوبلده(ادلدثر)ب وأرسل(اقرأ)ب نبئ-وسلمعليوللاصلى–ورسول
ويدعوالشركعنِبلنذارةللابعثوالتوحيدإىليدعوسنٌنعشرىذاعلىأخذادلدينة

.التوحيدإىل

ماىوالضابطفاجلهاد؟-ٕٚس
وجلشرعيولرفعكلمةللاعزالضابطفاجلهادأنيكونربتقيادةحاكم-ٕٚج

وِبلضوابطالشرعيةادلنصوصعليهامنالكتابوالسنة.












