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 ِبْسِم ِاهلِل ِالرَّْْحَِن ِالرَِّحيمِ 

َئاِت َأْعَمالَِنا َمْن  ِإْن احلََمَد هلِل َنْسَتِعيُنوُ  َوَنْستَ ْغِفُرُه َونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ْ
ْلل َفالَ َىاِدَي َلو َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلِو ِإالَّ هللِا َوْحَدُه الَ َشرِي َك يَ ْهِدِه هللَا َفالَ ُمِضَل َلُو َوَمْن ُيضِّ

 ْبَدُه َوَرُسولُُو .َلُو َوَأْشَهُد َأْن ُُمَْمدا عَ 

َدةٍَ  َأالَ َوِإْن َأْصَدَق اْلَكاَلم َكاَلُم هللِا َوَخًْنِ اذلَْدىَّ َىْدىُّ ُُممٍَّد َوَشَر اْْلُُموِر ُُمَْدََثتُ َها وَُكلَّ ُمُْ 
 .ِبْدَعٍ  وَُكلَّ ِبْدَعٍ  َضاَلَلٍ  وَُكلَّ َضاَلَلٍ  ِف النَّارِ 

 َأمَّا بَ ْعُد :

 

 اذكري أدل  على وجوب طلب العلم ؟ -ٔس
 على وجوب طلب العلم :   دلاْل -ٔج

صلى هللا -قال و   يفقهو ِف الدين () من يرد هللا بو خًنا  -صلى هللا عليو وسلم -قال 
 . سهل هللا لو طريقا إىل اجلن  (؛ ) من سلك طريقا يلتمس فيو علما -عليو وسلم

 

 العلماء طلب العلم فريض  ؟ ما ادلراد بقول -ٕس
 ادلسلم حيتاجو الذي العلم ىو فريض  العلم طلب أن العلماء بقول ادلقصود -ٕج

  .دينو  بصًنا أبمور ادلسلم يكون وأن ليلتو و يومو ِف ربو لعبادة
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 ما الفرق بٌن مسلم يهتم ِبلعلم الشرعي و آخر يهتم أبمور الدنيا؟- ٖس
فادلسلم الذي يهتم ِبلعلم الشرعي الذي حثو الشرع على تعلمو يكون على خًن   - ٖج

 . كبًن ويكون ِف راح  ِبل إبذن هللا تعاىل ويُرجى لو الثبات إبذن هللا تعاىل على احلق 

وال  لعلم أبمور دينوِب همن من أبعد الناس أو من أجهلالدنيا يكو  أبمورالذي يهتم  -
 . جيين إال حسرة وندام  على ما فرط 

 

 جيب أن حيرص طالب العلم على أمرين اةنٌن ما مها ؟-ٗس

حيرص طالب العلم على الدليل وحيرص على أن أيخذ العلم من أىلو ادلعروفٌن بو  -ٗج
 أنعلًما وعماًل قواًل وفعاًل واعتقاًدا أي  -صلى هللا عليو وسلم-الذين ورةوا سن  النيب 

 كان .  أينمايقتفي احلق 

 

 ؟ أعمال الفتانٌن يما ى-٘س

ن ىم الذين يثًنون الفنت والقالقل بٌن ادلسلمٌن ؛الذين يطعنون ِف و الفتان   -٘ج
السلفيٌن ؛الذين ديشون ِبلنميم  فيحّذرون من أىل احلق ؛الذين يكذبون ويفرتون على 

وال يهتمون أىل احلق وىم أىل ظلم وبغي وفساد ِف اْلرض فهم يفرقون بٌن ادلسلمٌن 
 .اءىم ِبحلج  وال الدليل إمنا ينساقون وراء أىو 
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 اذكري مؤلف اْلصول الثالة  مع ترمج  قصًنة لو ؟-ٙس

اْلصول الثالة   أتليف شيخ اإلسالم حبق ُممد بن عبد الوىاب بن سليمان  -ٙج
التميمي النجدي السلفي ادلولود سن  مخس  عشر ومائ  وألف وادلتوىف سن  ست ومائتٌن 

 ِبلعيين  وكان أبوه عادلا كبًنا مشهورا بعلمووألف رْحو هللا تعاىل ىذا العامل اجلليل ولد 
 التحرياشتغل ِبلعلم فحفظ القرءان وحفظ اْلحاديث والزم العلماء واستفاد منهم ِف 

ِف طلب احلق واستمر ِف مالزم  العلماء والرحل  إليهم وقد شهد لو علماء عصره ومن 
ادلقصد وإبتباع الدليل، وحسن ِبلعلم واإلتقان وحسن التصنيف ، بعدىم إىل يومنا ىذا

 رْحو هللا رْح  واسع  .

 

وحث العلماء اْلمراء على حفظ اْلصول الثالة  دلاذا حرص العلماء والعوام  -ٚس
 على حتفيظها ؟

رسال  اْلصول الثالة  صغًنة احلجم لكنها كبًنة ادلعاين والفوائد فهي تضمنت  -ٚج
لصرب كما تضمنت اْلسئل  اليت يسأل ادلسائل اْلربع العلم والعمل بو والدعوة إليو وا

 وبيان الوالء و الرباء .، عنها ادلرء ِف قربه و بيان احلنيفي  السمح  والتوحيد أبنواعو

 

 ؟ الثالة  اْلصول رسال  تضمنت ماذا -ٛس

 ىو وىذا والرباء والوالء اْللوىي  وتوحيد الربوبي  توحيد اْلصول ةالة  تضمنت -ٛج
 . اإلسالم دين حقيق 
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 اليت يسأل عنها ادلرء ِف القرب ؟ اْلسئل ما ىي - ٜس

 اليت يسأل عنها ادلرء ِف القرب ىي من ربك؟  ما دينك؟ من نبيك؟ اْلسئل  -ٜج

 

 من من العلماء قام بشرح ىذه الرسال  ؟ -ٓٔس

فقد شرحها العالم  ابن ِبز رْحو شرح ىذه الرسال  مجع من مشاخينا وعلماءان  -ٓٔج
هللا تعاىل وكذا العالم  العثيمٌن وكذا العالم  النجمي والعالم  ُممد أمان اجلامي والعالم  

زيد ادلدخلي، و أيضا ىناك حاشي  نفيس  البن قاسم على اْلصول الثالة  رْح  هللا 
 .عليهم أمجعٌن وغًنىم من أىل العلم 

 عبد الوىاب رسالتو ؟ عالم بىن الشيخ ُممد بن-ٔٔس
الوىاب رسالتو على طلب الدليل والوقوف عليو  بىن الشيخ ُممد بن عبد -ٔٔج

 وعلى التسليم للحق وعدم معارضتو وعلى طلب احلج  .

 

 ما فائدة وجود الدليل واحلج  ِف العلم ؟-ٕٔس

فائدة وجود الدليل واحلج  ينًن لنا الطريق وجيعلنا على بصًنة و يذىب الفنت  -ٕٔج
 ويردع البدع والضالالت .
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 قال ادلصنف جيب علينا تعلم أربع مسائل اذكرىا ؟-ٖٔس

 ادلسائل اْلربع اليت جيب علينا تعلمها : -ٖٔج

 ِبْلدل  .العلم وىو معرف  هللا ومعرف  نبيو ومعرف  دين اإلسالم  اْلوىل: 

 .الثاني  : العمل بو 

  . الثالث  : الدعوة إليو

 .الرابع  : الصرب على اْلذى فيو 

نَساَن َلِفي ُخْسٍر ﴿ٔ﴿ َواْلَعْصِر ﴿والدليل قولو تعاىل :  ﴾ ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا ٕ﴾ ِإنَّ اإْلِ
 . ﴾ِِٖبلصَّرْبِ ﴿َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتَ َواَصْوا ِِبحْلَقِّ َوتَ َواَصْوا 

 

 ؟ دلاذا ابتدأ ادلصنف رْحو هللا ِبلبسمل -ٗٔس

حيث أن البسمل  كتاب هللا عز وجل اقتداء ب، ِبلبسمل  هللا رْحو ادلصنف ابتدأ -ٗٔج
وأيضا جاء عن بعض السلف أنو كان يكتب  وسلم عليو هللا صلى بنبيو واقتداء ِف أولو

 البسمل  ِف أول الكالم .

 

 ؟ عليو نفسو تعويد العلم طالب على جيب الذي ما -٘ٔس
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 احلق يرد ال وأن احلق عن البحث على نفسو يُ َعِودَ  أن العلم طالب على جيب -٘ٔج
 يتجرد وأن الصاحل السلف عليو كان ما أو السن  أو القران من إما والدليل ِبلدليل إال

 . للحق

 

 هبا؟ أتى ودلاذا" اعلم" ادلصنف قول معىن ما -ٙٔس

 ،واإلتيان شك عندك يكن وال واجزم تيقن أي"  اعلم"  ادلصنف قول معىن -ٙٔج
 سيذكرىا اليت للمسائل لالنتباه العلم لطالب تنبيو وىي االنتباه تفيد" اعلم"  بكلم 
 . الشارح

 

 ؟ العامل صفات ىي ما-ٚٔس

 يدعوَ  أن و لو والدعاء بو والعناي  العلم طالب تربي  حيسن أن العامل صفات من -ٚٔج
 .أحواذلم عن والسؤال هبم واالحتفاء عام  العلم لطالب يدعو وأن ادلسلمٌن إلخوانو

 

 " .علينا جيب" هللا رْحو ادلصنف قول اشرحي-ٛٔس

 أن ومسلم  مسلم كل على جيب أي"  علينا جيب"  ادلصنف قول ذكر عندما -ٛٔج
 يقوم مما وْلهنا بتعلمها وجل عز هللا أمر مما ْلهنا يتقنها وأن اْلربع  ادلسائل ىذه يتعلم

  هبا يهتم أن جيب و يتجاىلها أن على فضال جيهلها أن دلسلم ينبغي فال ادلرء دين عليها
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 دين ومعرف  وسلم عليو هللا صلى نبيو ومعرف  هللا مبعرف  ادلراد ما اشرحي -ٜٔس
 ِبْلدل . اإلسالم

ِبْلدل   اإلسالم دين ومعرف  وسلم عليو هللا صلى نبيو ومعرف  هللا مبعرف  ادلراد -ٜٔج
 : أي

 ادلستحق وأنو واْللوىي  ِبلربوبي  سبحانو فيعرف ادلدبر الرازق اخلالق ىوة هللا معرف  أن
 وسلم عليو هللا صلى هللا رسول أبنو نبيو واعتقادا ومعرف  وعمال قوال كلها العبادة ْلنواع

 أخرب فيما نصدقو وأن وزجر هنى عنو من وجنتنب أمر فيما فيطاع إليو يوحى بشر أنو و
 من فيو جاء ما ومعرف  الرساالت وخامت  اْلنبياء خامت رسال  اإلسالم  دين أن ومعرف 

 وأحكام . تشريعات

 

 ؟ مثرتو ىي وما ِبلعلم ادلراد ما -ٕٓس

 و أوامره ِبمتثال وجل عز هلل تعبدا العلم هبذا العبد يعمل أن ىو ِبلعلم ادلراد -ٕٓج
 العلم . مثرة ىو والعمل نواىيو اجتناب

 

 ِبلعلم؟ العمل ضرورة على الشيخ اكد دلاذا -ٕٔس

 اذي  عن بعيدا نقيا تقيا ادلرء ليكون بو العمل و العلم ضرورة على الشيخ أكد -ٕٔج
 ِبلعمل العلم ىذا وزين علما ادلرء ازداد وكلما سبحانو لو ومراقبا هلل خملصا ادلسلمٌن
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 اخللق مع والفنت الضالل و ِبلزيغ دينو ِف الفنت ِبلفنت وادلقصود الفنت قلت كلما
 . أبذيتهم

 

 للفتوى؟ التصدر من السلف حيذر دلاذا-ٕٕس

 بصًنة على إال هللا دين ِف أحد يتكلم ال لكي للفتوى التصدر من العلماء حذر -ٕٕج
 ادلتصدر فلو وادلنهج التوحيد و العقيدة ِبب ِف خاص  وادلخالفات اْلخطاء تكثر فال

 الكثًنين احنراف ِف وسببا ادلسلمٌن على وِبال خطؤه يكون اْلبواب ىذه ِف خيطئ

 

 اذكريهما؟ فئتٌن على رد فيو والعمل القول قبل العلم ِبب -ٖٕس

 تدعوا مجاع  االوىل الناس من مجاعتٌن على رد فيو هللا رْحو البخاري قول -ٖٕج
 : وحزهبا لنفسها

 سلطان من هبا هللا أنزل ما مبتدع  قواعد و ْلصول تدعوا فهي

 وجهل ضالل على هللا اىل تدعوا فهي علم بال  تدعوا مجاع  والثاني 

 

 ؟ البصًنة ماتعريف-ٕٗس

 .  واحلكم  واحلج  العلم: البصًنة -ٕٗج
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 االتباع؟ صورة ِف التعصب يدل ماذا على -ٕ٘س

 اىل الرجوع بدون ىواه واتباع صاحبو جهل على  االتباع صور ِف التعصب يدل -ٕ٘ج
 . الصحيح الدليل

 

 ؟....حج  هللا أنزل ما لو: الشافعي قول من ادلقصود ما-ٕٙس

 حيث من السورة ىذه أن أي حج  هللا أنزل ما لو: الشافعي قول من ادلقصود -ٕٙج
 رْحو قولو من يُفهم وال كافي  حج  تعترب والصرب والدعوة العمل و العلم على داللتها

 و الدالل  ِف كافي  اهنا يقصد ولكن أخر سور نزول عن تغين و التنزيل ِف كافي  اهنا هللا
 . احلج  إلقام 

 الصادق حال وىذا لألذي  تعرض وسلم عليم هللا صلى النيب أن شك ال-ٕٚس
 على نصرب كيف مث ؟ هللا اىل يدعون الذين يؤذون دلاذا ، السؤال أعداء لو ادلخلص
 ؟ اْلذى

 الدنيا فأىل الشهوات جانب من جانبٌن من وحيذرىم الناس يدعو نوْل -ٕٚج
 صلى هللا برسول سيأِبلت نصربو  يرفضونو الشبهات فأىل الشبهات جانب ومن يرفضونو

 الني  خلصت إذا طيبا لذيذا يكون هللا ِف واْلذى وسلم عليو هللا

 

 


