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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيم

ِت إنه اْْلَْمد َّلَلِ ََنَْمُدُه َو َنْستِعيُنُو َو َنْستَ ْغِفُره ، َونَ ُعوُذ ِِبَّللِّ ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئا
َل َلْو َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َىاِدي َلو ، َوَأْشَهُد َأْن ََلِ إَلَو إَل هللا  َأْعَمالَِنا ، َمْن يَ ْهِدِه هللا َفََل ُمضِّ

 َوْحُدُه ََل َشرِيَك لو َأْشَهُد أنه ُُمََمًدا َعْبُدُه َو َرُسولُو .

ٍد َأََل وِ إنه َأْصَدَق اْلَكََلم َكََلُم هللا َو َخيّ ُر الُْ  و  -صلى هللا عليو وسلم  -َدى ُىَدى ُُمَمه
 و ُكله َضَلَلٍة ِف النهاِر.َشرِّ األُُموِر ُُمَْدََثتُ َها َو ُكله ُُمَْدثٍَة ِبْدَعو ، َو ُكله ِبْدَعٍة َضََلَلة 

 : َأمها بَ ْعْد 

 عرِف الرجاء وحقيقتو مع ذكر الدليل ؟ -ٔس
أما ىو رغبة القلب وطمعو ِف اْلصول على شيء مرجو  والرجاء عبادة قلبية  -ٔج

أهنا أي حقيقة اجلاء ابن القيم رْحو هللا تعاىل حيث قال  اإلسَلمها شيخ حقيقتو فقد بين
بو على نور اإلديان راجًيا للثواب ويًتك ما هُني عنو على  أمراخلوف والرجاء فيفعل ما أنو 

 . نور اإلديان خائًفا من العقاب

 أنواع الرجاء الثَلث ؟عرِف  -ٕس

 الرجاء ثَلث أنواع منها نوعان ُممودان والثالث مذموم أما امودان فهما  -ٕج
 فهو راٍج ثوابو. رجاء رجٍل عمل بطاعة -النوع األول
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عفوه و  -هللا تعاىل -ورجل أذنب ذنوِبً مث اتب منها فهو راٍج مغفرة  -النوع الثاين 
 . وإحسانو وجوده وحلمو وكرمو 

رجاء رجٍل متماٍد ِف التفريط واخلطااي ،يرجو رْحة هللا بَل املذموم ىو  - والنوع الثالث
 . عمل ،فهذا ىو الغرور والتمٍت والرجاء الكاذب

 
 ما ىي الثَلث اليت َل ربصل العبودية إَل هبا ؟ -ٖس
 الرجاء واخلوف وابة . هبذه الثَلث إَلربصل العبودية   وَل -ٖج

 

 تتحقق قوة الرجاء للعبد ؟دباذا  -ٗس
وصفاتو مىت ما كان  مسائوللعبد حُت تتقوى معرفتو ِب وأبتتحقق قوة الرجاء  -ٗج

 ازداد تعلق قلبو ورجاءه ِب .العبد هبذه األمور أعرف 
 

ِلَقاَء رَِبِّو فَ ْليَ ْعَمْل َعَمًَل َصاِْلًا َوََل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة  اَفَمن َكاَن يَ ْرُجو  ﴿ اآليةاشرحي  -٘س
 . ﴾ رَِبِّو َأَحًدا

فيلقى ثوابو ووعده فليعمل عمَل ،أن يلقى هللا  أي؛لقاء ربو  فمن كان يرجو -٘ج
 . -صلى هللا عليو وسلم- النيبمتابعا لسنة ،صاْلا يعٌت فليعمل عمَل خالصا  

 
 شروط قبول العمل ؟ما ىي  -ٙس
 َل يقبل  : شرطانىذان التمع فيو ذب ي عمل َلأ -ٙج
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 .-عز وجل -أن يكون خالصا   :األولالشرط 

 . - صلى هللا عليو وسلم- النيبيكون متابعا لسنة  أن :الثاينالشرط 

 

 ما ىي عقوبة من رجا وتوكل على خملوق دون هللا عز وجل ؟ -ٚس

خملوق دون هللا عز وجل راجيا منو املنفعة أو دفعهم  عقوبة من رجا وتوكل على -ٚج
 الضر عنو فإنو خييب ظنو وَل حيصل مقصوده ويبوء ِبخلذَلن .

 

 عرِف التوكل مع ذكر دليلو وحقيقتو ؟ -ٛس

مجيع األمور وأن العبد يستسلم ألمر هللا  ِفعليو  اَلعتمادىو  : التوكل على هللا -ٛج
التوحيد ويظهر فيو صدق تعلق القلب ِب فهو فريضة وعبادة جيب  معاينتظهر فيو ف

ه ذع أخأن القلب يتعلق ِب م حقيقتوو وىو من أفضل العبادات  - تعاىل-إخَلصو 
ْل َعَلى الله ِو فَ ُهَو َحْسُبُو ﴾وقولو  وعدم اعتماده عليها ودليلوسباب ألِب  . ﴿َوَمن يَ تَ وَكه

 

 عليها ؟ اَلعتمادكيف يكون األخذ ِبألسباب مع عدم   -ٜس
تدفع  أوربقق لنا النفع ىي اليت  أهناعليها معتقدين  نعتمدأنخذ ِبألسباب وَل  -ٜج

 عنا 

ىو الذي َل يعجزه شيء ِف األرض وَل  ألنووجل  بل نؤمن أن ىذا كلو بيد هللا عزالضر 
 .ِف السماء 
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 ما ىي أنواع التوكل ؟ -ٓٔس

 للتوكل نوعان مها  -ٓٔج
أو دفع مكروىاتو  الدنيويةجلب حوائج العبد وحظوظو  ِف: توكل على هللا األول  

 .ومصائبو الدنيوية 

حصول ما حيبو ويرضاه من  اإلديان واليقُت  ِف-وجل  عز–التوكل على هللا  : والثاين 
 .واجلهاد والدعوة إليو 

 

 تعاىل ؟ما ىو أعظم التوكل على هللا  -ٔٔس 
صلى -متابعة الرسول  الداية و ذبريد التوحيد و ِفأعظم التوكل عليو التوكل  -ٔٔج

  -هللا عليو وسلم

 

 ؟ اآليةما معٌت ) حسبو ( ِف  -ٕٔس
يؤذيو من يؤذيو من  أنىو كافيو فمهما حاول  هللا أن اىا معن) حسبو ( ىنا  -ٕٔج

إَل شيئا  -هللا تعاىل -إبذن  ءَل يضره شيفإنو  العبد متوكَل على هللا أنفمادام  األعداء
 .ُمفوفا ِبْلفظ واللطف والرعاية من هللا  إنوقد قدر عليو ومع ذلك ف
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 عرِف الرغبة والرىبة واخلشوع مع ذكر الدليل عليها ؟ -ٖٔس
 .اليت ينبغي للعبد أن يصرفها  الرغبة والرىبة واخلشوع من العبادات القلبية -ٖٔج

 ىي طلب الوصول إىل الشيء ابوب. فالرغبة:

 . ىي اخلوف من أمٍر يُفزع املرء مما يثمر الرب من األمر املُخوِّف والرىبة:

  الذل لعظمة هللا واخلشوع قد يكون ِف القلب وقد يكون ِف اجلوارحىو  واخلشوع:

 

َا خَيَْشى الله َو ِمْن ِعَباِدِه  ﴿ملاذا قال هللا عز وجل  -ٗٔس مل يقل   (ٔ)﴾ٕٛ﴿  اْلُعَلَماءُ ِإَّنه
 ؟إَّنا خياف هللا من عباده العلماء 

مقرونة  -عز وجل  -قالوا ألن خشية هللا اجلواب عن ىذا أن أىل العلم  -ٗٔج
دبعرفتو وعلى قدر املعرفة تكون اخلشية ،ولذلك اخلشية من العبادات القلبية العظيمة 

 . مثرة عن العلماألرض واخلشية وىي من أوائل ما يُرفع من 

 

 ؟ الفرق بُت العلماء وبُت الزىاد الذين َل علم لمما  -٘ٔس

 أىل خوف  فهموأما الزىاد أىل اخلشية ألهنم أىل معرفة ِب ىم أن العلماء  -٘ٔج

صلى هللا  -كان زىدىم مبٍت على جمرد اخلوف َل على العلم ِب ولذلك قال النيب   إذ
 . ( على أدانكم يفضل العامل على العابد كفضل ) : -عليو و سلم 

                                                           
(
1
 (82)سورة فاطر(

http://tanzil.net/#35:28
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 عرِف اإلانبة مع الدليل ؟ -ٙٔس

د والعببة ىي الرجوع إىل هللا رجع إليو فاإلان أانب إىل هللا إذ ىي من: اإلانبة -ٙٔج
متعلق قلبو بو ،واإلانبة أتيت دبعٌت التوبة ،فالعبد التائب منيب  ألنويُنيب ويرجع إىل هللا 

 .َوأَنِيُبوا ِإىَلٰ رَبُِّكْم َوَأْسِلُموا َلُو ﴾ ﴿ قولو تعاىل: . والدليل :ألنو راجع إليو إىل هللا 

 

 عرِف اَلستعانة واَلستعاذة واَلستغاثة مع ذكر الدليل ؟ -ٚٔس

َك َنْسَتِعُُت﴾ ﴿ودليلها قولو تعاىل: اَلستعانة معناىا طلب العون من هللا -ٚٔج  .َوِإايه

﴿ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ : ودليلها قولو تعاىل: : طلب العوذ وىو اَللتجاء واَلعتصاماَلستعاذة 
 . ﴾ النهاس

﴿ِإْذ  ودليلها قولو تعاىل: من أمر شديد واإلنقاذدبعٌت: طلب الغوث  : اَلستغاثة
 . َتْسَتِغيُثوَن رَبهُكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم ﴾

 

 ؟ اآليةاشرح قولو تعاىل ﴿ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن رَبهُكْم ﴾ وعَلم تدل ىذه  -ٛٔس

يطلبون العون والنصر من هللا  املؤمنُت أن أي ﴿ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن رَبهُكْم ﴾معٌت  -ٛٔج
عندما   للمؤمنُتتعاىل ويطلبون منو أن يزيل ما حل هبم من شدة وىذا تذكَت من هللا تعاىل 

وتدل ىذه اآلية على أن  وجل . يستغيثوا ِب عز أهنممن عدوىم  ُتبيقر كانوا 
ستغاثة وأما اَل -عز وجل–فيما َل يقدر عليو إَل هللا  -عز وجل–اَلستغاثة تكون  
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 ِبألحياء اْلاضرين القادرين على اإلغاثة فهذه َل مانع منها وىي جائزة .
 

 ِبملخلوق؟ اَلستعانةما ىي شروط  -ٜٔس
 : ىي ِبملخلوق اَلستعانة شروط من -ٜٔج

  عليو يقدر أمر وعلى حيا يكون أن -ٔ

 . وسلم عليو هللا صلى ُممدا نبينا كان ولو بو اَلستعانة جيوز َل ميتا كان لو -ٕ

 . الغائبُت األحياء من اَلستعانة يطلب َل وأن -ٖ

 عليو يقدرون َل أمر على العاجزين األحياء من اَلستعانة يطلب َل وأن -ٗ
 

 مانع َل اإلغاثة على القادرين اْلاضرين ِبألحياء اَلستغاثة أن على دليل ىات -ٕٓس
 . جائزة وىي منها

 مانع َل  اإلغاثة على القادرين اْلاضرين ِبألحياء اَلستغاثة أن على الدليل -ٕٓج
 ِمن الهِذي اْستَ َغاثَةُ ﴿ : موسى قصة ِف لنا -وجل عز– هللا ذكر كما  جائزة وىي منها

 . ﴾ ِشيَعِتوِ 
 

 ؟ القرآن من عليو الدليل وما الذبح تعريف ما -ٕٔس
عز –تقرِب وطلبا للثواب من هللا  -عز وجل–أن يُريق العبد الدم   : الذبح -ج

أي ما أذحبو  ﴾ ﴿ َوُنُسِكي، ﴾ ﴿ُقْل ِإنه َصََليت َوُنُسِكيودليلو من القرآن : .-وجل
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 . -عز وجل–تقرِب إىل هللا 
 

 : من كل معٌت ما  -ٕٕس

 ﴾  َوَُمَْيايَ ﴿  -ٔ

 ﴾  َومَمَايت ﴿  -ٕ

 ﴾ اْلَعاَلِمُتَ  َربِّ  لِله وِ ﴿  -ٖ

 ﴾ َلوُ  َشرِيكَ  ََل ﴿-ٗ

ِلكَ ﴿  -٘  ﴾ أُِمْرتُ  َوِبذَٰ

 ﴾ اْلُمْسِلِمُتَ  َأوهلُ  َوَأانَ ﴿  -ٙ
  حيايت ِف أفعلو ما كل:  أي﴾  َوَُمَْيايَ ﴿  -ٔ -ٕٕج

  مويت بعد عمل من أدخره ما:  أي ﴾ َومَمَايت ﴿  -ٕ

  وحده العاملُت رب  ذلك كل﴾   اْلَعاَلِمُتَ  َربِّ  لِله وِ ﴿ -ٖ

 . واألمر وامللك اخللق ِف شريك لو ليس أنو أي ﴾ َلوُ  َشرِيكَ  ََل ﴿-ٗ

ِلكَ ﴿  -٘   ﴾ أُِمْرتُ  ﴿  الشرك ونفي التوحيد وىذا اإلخَلص أن أي  ﴾ أُِمْرتُ  َوِبذَٰ
 . واجًبا وفرًضا َلزًما أمًرا أمرين يعٍت
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 أمرين الذي اخلَت وىذا األمر ىذا امتثل من أول إنٍت أي  ﴾ اْلُمْسِلِمُتَ  َأوهلُ  َوَأانَ ﴿  -ٙ
 . وتعاىل سبحانو- ريب بو
 

( هللا لغَت ذبح من هللا لعن)  -وسلم عليو هللا صلى- الرسول قول شرح ىات -ٖٕس
 ؟

 أىل عند اللعن(  هللا لغَت ذبح من هللا لعن)  وسلم عليو هللا صلى قولو معٌت -ٖٕج
 تغضب اليت األمور من الفعل ىذا وأن الذنوب كبائر من الفعل ىذا أن على دليل العلم

 من  التقرب قاصًدا هللا لغَت ذبح فإن الوعيد ىذا يستحق فهو ىذا فعل من نوأ هللا
 العادات من كان إن وأما . حقَتًا شيًئا املذبوح كان ولو الشرك ِف وقع قد قرب أو صنم
 . الذبح ِف هللا اسم يذكر أن جيب ولكن ىذا من مانع َل فإنو للبيت يؤكل ما ِبب ومن

 
 ؟ تعريفو ىو وما النذر على ما الدليل -ٕٗس
 ُمْسَتِطَتًا َشرُّهُ  َكانَ  يَ ْوًما َوخَيَاُفونَ  ِِبلنهْذرِ  يُوُفونَ ﴿:  تعاىل قولو النذر على الدليل -ٕٗج
  الرجل يقول مثَل عليو بواجب ليس أمًرا نفسو على العبد يوجب أن:  ىو ومعناه ﴾

 أن قال أنو وسلم عليو هللا صلى النيب عن جاء وقد كذا أصليأن  أو كذا أذبح أن علي
 . البخيل من يستخرج وإَّنا خبَت أيت َل النذر

 
 َكانَ  يَ ْوًما َوخَيَاُفونَ  ِِبلنهْذرِ  يُوُفونَ ﴿ تعاىل قولو ِف عباده على هللا ثناء وجو ما -ٕ٘س

 ؟ ﴾ ُمْسَتِطَتًا َشرُّهُ 
 أنو قيل وقد نذروا هنمأل -وجل عز- هللا أمرىم دبا أوفوا أهنم عليهم الثناء وجو -ٕ٘ج
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 ليس هللا إىل تقرِب  النذر أنفسهم ألزموا أهنم أيضا قيل وقد قبلنا كان من على ثناء
 . الدنيا لطلب

 

 : من كَل حكم ما -ٕٙس

   فعلوأ فعلأ سوف ابٍت جنح أن يقول كأن شيء حصول على النذر علق شخص -ٔ

 . نذر دبا ووىف هبا فلتزم املشروعة ِبلعبادة نفسو ألزم شخص -ٕ

فهذا مل يتقرب بو  شيء حصول على النذر علق الذي الشخص:  األول النوع-ٕٙج
 . مكروه أو مذموم النذر من النوع هذاف الدنيا من أمرهللا بل لطلب  إىل

فهو يلتزم دبا ويوِف ِبلنذر  املشروعة العبادات من بعبادة نفسو يلزم الذي:  الثاين النوع
 أن نذر ومن فليطعو هللا يطيع أن نذر من)  الصَلة عليو النيب قول ِف داخل ألنوىنا 

 . معصية ِف نذر َل إذ ( يعصو فَل هللا يعصي
 

 . ﴾ ﴿يُوُفوَن ِِبلنهْذِر َوخَيَاُفوَن يَ ْوًما َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطَتًا:اشرحي قولو تعاىل -ٕٚس
 عز وجل . أهنم أوفوا دبا أمرىم هللا امعناى ﴾ ﴿يُوُفوَن ِِبلنهْذرِ  -ٕٚج
 أي :يوم القيامة ،يوما عسَتا دبا فيو من األىوال والعقبات . يَ ْوًما ﴾ َوخَيَاُفونَ  ﴿

 -وجل عز–شَره عظيما إَلَ من رحم هللا أي: منتشرا وكان  ﴾ اً َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطَت ﴿

 

 لغَت هللا تعاىل وما ىو قول أىل العلم فيو  ؟فيما وقع من نذر  -ٕٛس
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 فمن نذر لغَت هللا فقد أوقع نفسو  إَلوَل جيوز صرفو  الَنذر َل يكون إَلَ  -ٕٛج
 ِف الشرك وقد اعتربه بعض أىل العلم أن شركو أعظم من شرك اْللف بغَت هللا تعاىل 

 

الَنذر للقبور أو ألحد من  :" -رْحو هللا تعاىل-بن تيمية اقال شيخ اإلسَلم  -ٜٕس
 او غَته نذر معصية " فهل جيوز الوفاء بو ام َل جيوز ؟ أىل القبور كالَنذر إلبراىيم اخلليل

ىذا النذر نذر معصية فَل جيب  أنرْحو هللا تعاىل  اإلسَلماستنادا لقول شيخ  -ٜٕج
الصَلة  أفضلعليو ملا ثبت عن نبينا الوفاء بو ِبتفاق أئمة الدين بل َل جيوز الوفاء بو 

  (من نذر أن ُيطيع هللا فلُيطعو ومن نذر أن يعصيو فَل يعصو )والسَلم أنو قال : 
 
 

 

 


