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 ِالرَِّحيمِ  ِالرَّْْحَنِ  ِاِ  ِبْسمِ 

َئاتِ  َوِمنْ  أَنْ ُفِسَنا ُشُرورِ  ِمنْ  ِِبِ  َونَ ُعوذُ  َوَنْستَ ْغِفُرهُ  َنْسَتِعيُنوُ  ِ  احلََمدَ  ِإنْ   َمنْ  َأْعَمالَِنا َسي ْ
ْلل َوَمنْ  َلوُ  ُمِضلَ  َفلَ  للاَ  يَ ْهِدهِ   َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  للاِ  ِإلَّ  ِإَلوِ  لَ  َأنْ  َوَأْشَهدُ  َلو َىاِديَ  َفلَ  ُيضِّ

 . َوَرُسولُوُ  َعْبَدهُ  زُلَْمدا َأنْ  َوَأْشَهدُ  َلوُ 

 وَُكلَّ  زُلَْدََثتُ َها اْْلُُمورِ  َوَشرَ  زُلمَّدٍ  َىْدى   اذلَْدىَّ  َوَخَْتِ  للاِ  َكَلمُ  اْلَكَلم َأْصَدقَ  َوِإنْ  َألَ 
 .النَّارِ  ِف  َضَلَلةٍ  وَُكلَّ  َضَلَلةٍ  ِبْدَعةٍ  وَُكلَّ  ِبْدَعةٍ  زُلَْدثَةٍ 

 :   بَ ْعدُ  َأمَّا 

زلبة الزوجة النصرانية أو اليهودية الكتابية ىل يدخل ىذا ف الولء  -ٔس
 ارم  ؟

أمور الدنيا ؛أان دلّا أتعامل مع إنسان مثل نصراين ل ، ْلن زلبتها من زلبة  -ٔج
ف التجارة فأان ُأِحب  ادلال و أحب أن أربح ف ىذه التجارة و ىذا ليس من 
 ِبب ادلوالة ْلمور الدين أو ابة مع كفره ، إدنا ىذه زلبة طبيعية ْلمور الدنيا .

 

 ما أنواع العبادة اليت أمر للا هبا ؟ -ٕس

لعبادة اليت أمر للا تعاىل هبا ىي : اإلسلم و اإلشنان و اإلحسان أنواع ا -ٕج
و منها الدعاء و اخلوف و الرجاء و التوكل و الرغبة و الرىبة و اخلشوع و 
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اخلشية و اإلانبة و الستعانة و الستعاذة و الستغاثة و الذبح و النذر و غَت 
 . ذلك من العبادة اليت أمر للا هبا ، كلها  تعاىل

 

 ما الدليل على أن ىذه العبادات كلها  ؟ -ٖس

﴿ الدليل على أن ىذه العبادات كلها   وحده ل شريك لو قولو تعاىل  -ٖج
 ﴾َوَأنَّ اْلَمَساِجَد لِلَّ ِو َفَل َتْدُعوا َمَع اللَّ ِو َأَحًدا 

َا وأيضا قول اخلالق سبحانو :  ﴿ َوَمن َيدُْع َمَع اللَّ ِو ِإلَٰ ًها آَخَر َل بُ ْرَىاَن َلُو بِِو فَِإدنَّ
 ﴾ ِإنَُّو َل يُ ْفِلُح اْلَكاِفُرونَ  ۚ  ِحَسابُُو ِعنَد رَبِِّو 

 

 ؟ العبادة أنواع أعظمما  -ٗس

أعظم أنواع العبادة اإلسلم و اإلشنان و اإلحسان وأدلتها اجتمعت ف  -ٗج
صلى -أما اإلسلم ففي قولو:الطويل فّسره النيب ،حديث جربيل عليو السلم 

" أن تشهد أن ل إلو إل للا ، حُت سألو ما اإلسلم ؟ قال :  -للا عليو وسلم 
 "و أن زلمداً رسول للا وتقيم الصلة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت 

"تؤمن ِب و ملئكتو وكتبو ورسلو واليوم اآلخر وأما اإلشنان فدليلو :قال : أن
وأما اإلحسان فدليلو :" ف حديث جربيل دلا سأل النيب   وِبلقدر خَته وشره"
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" أن تعبد للا كأنك تراه فإن مل عن اإلحسان قال :  -للا عليو وسلمصلى -
 تكن تراه فإنو يراك ".

 

 رتيب اإلسلم و اإلشنان و اإلحسان حبسب  ضيق دائرتو مع ذكر العلة .-٘س

اإلحسان أضيق دائرة ْلنو أعلى مرتبة مما سبقو فأىلو يعبدون للا كأهنم  -٘ج
 يرونو بل يستشعرون قربو منهم أقرب من حبل الوريد 

و أضيق من اإلسلم ْلن أىل اإلشنان  اإلحسانمث اإلشنان و ىو أوسع دائرة من 
 أقل من أىل اإلسلم فمرتبتهم تعلو حبسب زايدهتم ف الطاعة 

وأما اإلسلم فهو أوسع الدوائر ْلن من حقق اإلسلم كثر ولكن من حقق 
 أقل . اإلحساناإلشنان و 

 

 وجل عليهم ف قوذلم ىذا ؟ قالت اْلعراب آمنا فما كان رد للا عز -ٙس

ُقل ملَّْ  ﴿دلا قالت اْلعراب آمنا استدرك عليهم اخلالق سبحانو بقولو :  -ٙج
وذلك بتفريقو سبحانو بُت مرتبة اإلسلم ومرتبة  ﴾تُ ْؤِمُنوا َولَٰ ِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا 

 اإلشنان و أهنما ل تستواين فمرتبة اإلسلم أدىن من مرتبة اإلشنان .
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دلاذا قدم شيخ اإلسلم ىذه اْلنواع من العبادات أي اإلسلم و اإلشنان  -ٚس
 و اإلحسان ؟

شيخ اإلسلم رْحو للا اإلسلم و اإلشنان و اإلحسان ْلن ذلا مكانة قدم  -ٚج
 ثعظيمة ودرجة مهمة عالية وْلهنا تبُت أوجو التفاضل بُت العباد من حي

 . القلوب و اْلعمال والعبادات

 

 ما ذنا شرطا قبول العمل مع الشرح ؟ -ٛس

 ل يُقبل عمل عامل من ادلسلمُت إل إذا حقق شرطُت أساسيُت  -ٛج

أوذلما : اإلخلص  عز وجل فيكون العمل لوجهو سبحانو ل ُيشرك معو فيو 
 .أحد 

وَثنيهما :ادلتابعة وىي تتحقق ِبتباع ىدي النيب عليو الصلة و السلم و خَت 
 اْلمة بعده صحابتو الكرام رضوان للا عليهم .

 

ما الدليل من الكتاب و السنة على أن العمل ل يقبل إل ّإذا وافق  -ٜس
 ىدي النيب صلى للا عليو وسلم ؟
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ىدي النيب عليو العبادة ل تقبل إل إذا وافقت  الدليل على أن العمل و -ٜج
َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما ﴿: من الكتاب قولو تعاىل،الصلة و السلم 
: "  -ومن السنة : قول نبينا الكرًن :صلى للا عليو وسلم ﴾نَ َهاُكْم َعْنُو فَانتَ ُهوا 

 من عمل عمل ليس عليو أمران فهو رد .

 

 ىل أنواع العبادة زلصورة و إن كان اجلواب ل فما الدليل ؟ -ٓٔس

ىي متعددة و الدليل قول ادلصنف رْحو  أنواع العبادة غَت زلصورة بل -ٓٔج
 للا تعاىل :" وغَت ذلك من أنواع العبادة اليت أمر للا تعاىل هبا .

 

 ؟من العبادة دلاذا ذكر ادلصنف رْحو للا ىذه اْلنواع  -ٔٔس

 ذكر ادلصنف ىذه اْلنواع من العبادة ْلسباب منها : -ٔٔج

فصرفوا الدعاء لغَت للا ، ، أنو وقع اخللل فيها من بعض ادلسلمُت ، -ٔ
 وخافوا غَت للا ، ورجوا غَت للا ، وتوكلوا على غَت للا ، إىل آخره .

 .ْلهنا من أىم أنواع العبادة  -ٕ

أيضاً من فوائد ذكر ىذه اْلنواع أن ىذه اْلنواع غالباً إذا صّحت فإهنا -ٖ
 .تقود إىل غَتىا 
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 . لدعاءبدأ ِبلدعاء ْلن أغلب أنواع الشرك ترجع ل -ٗ

 

 ؟ ودلاذا العبادات مجيع تصرف دلن -ٕٔس

 ف لدللة ذلك للا شريك ل وحده  تصرف كلها العبادات اجلواب -ٕٔج
 ﴾ َأَحًدا اللَّ وِ  َمعَ  َتْدُعوا َفَل  ِللَّ وِ  اْلَمَساِجدَ  َوَأنَّ ﴿ :  سبحانو قولو

 

 ﴾ َأَحًدا اللَّ وِ  َمعَ  َتْدُعوا َفَل  ِللَّ وِ  اْلَمَساِجدَ  َوَأنَّ  ﴿ : تعاىل قولو اشتمل -ٖٔس
 ؟ ما ذنا اثنُت أمرين على

 َفَل  ِللَّ وِ  اْلَمَساِجدَ  َوَأنَّ  ﴿:  سبحانواخلالق  قول اشتمل:  اجلواب -ٖٔج
 : اثنُت أمرين على ﴾َأَحًدا اللَّ وِ  َمعَ  َتْدُعوا

 ﴾ ِللَّ وِ  اْلَمَساِجدَ  َوَأنَّ ﴿ :تعاىل قولو ف وىو ِبلعبادة وأمر البيان اْلول -ٔ

  ﴾ َأَحًدا اللَّ وِ  َمعَ  َتْدُعوا َفَل ﴿  :تعاىل قولو ف الشرك عن النهي-ٕ

 

 وجل؟ عز للا لغَت العبادات أنواع من نوع أي صرف من حكم ما -ٗٔس
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 توكلنا ،أو للا غَت دعوان لو ، العبادات أنواع من نوعٍ  أي صرفنا إذا -ٗٔج
 وجل عزّ - للا لغَت نذران أو ذحبنا أو ،وخشينا للا على نتوكل كما للا غَت على
 والدليل كافرٌ  مشركٌ  فهو ذلك ف وقع فمن -وجل عزّ - للا يستحقو مما-
 " كافرّ  مشركٌ  فهو للا لغَت شيئاً  منها صرف فمن"  ادلصنف قول

 

 حكم للا لغَت العبادات من عبادة من صرف على ِبلكفر احلكم ىل -٘ٔس
 التفصيل؟ فما احتيج وإن تفصيل زنتاج أم عام

 عام حكم ِبلكفر للا لغَت العبادة أنواع من نوعا صرف من على احلكم -٘ٔج
 مشرك  ادلعُت للذاِبح يقال ول شرك الذبح ؛فيقال الفاعل ل الفعل منو يقصد
 احلدادية فعل ف ندخل ل لكي ادلوانع عنو وتنتفي احلجة عليو تقوم حىت
 . اخلوارج

 

 ؟ احلدادية الطائفة ىم من -ٙٔس

 معاصر ، مصري ، احلداد زلمود امسو رجل إىل تنسب"  احلدادية"  -ٙٔج
 ردّ  و لبدعو ورّوج السنة أىل صفوف بُت ودخل تكفَتي الرجل ىذا ، موجود
 وذلم تكفَتيون واحلداديون تكفَتي الرجل ىذا ، ضللو وبّينوا ، العلماء عليو
 و اخلوارج مذىب ىذا وكذا ِبخلوارج وثيقة علقة وذلم ، ِبلدواعش وثيقة علقة
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 ظلما الناس ،ويكّفرون ُجزافا الناس يكّفرون أهنم ، غَتىم و الدواعش مذىب
 . وبرىان حجة بغَت وعدواان

 

 ؟ الشرك أنواع من بنوع أتى من مع السليمة التعامل طريقة كيف  -ٚٔس

 نوقع ل أن الشرك أنواع من نوعا أتى من مع التعامل ف ادلثلى الطريقة -ٚٔج
 عدم أو اإلنسان ىذا جهل ينقضو قد عام حكم ْلنو مباشرة الشرك حكم عليو
 عليو وتقام وينبو يعلم فلبد السوء علماء فهم عن الناتج الفهم سوء أو القصد
 . احلكم قبل احلجة

 

 ودلاذا؟ متبع عامل العلم ف تكلم من كل ىل -ٛٔس

 كان من ىو احلق العامل ْلن عامل فهو للا دين ف تكلم من كل ليس -ٛٔج
 ورثة فالعلماء الصاحل السلف فهم على للا وبكتاب هبا آخذا السنة على
 ل وسلم عليو للا صلى النيب رنوزه مل ما وجوز النيب موروث خالف ومن اْلنبياء
 . العلماء زمرة ف يدخل

 

 اشرحي؟ ، العكس و كافر مشرك كل وىل الكافر ومن ادلشرك من -ٜٔس
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  للا لغَت للا عبادة بصرف غَته للا مع أشرك من ىو :ادلشرك -ٜٔج

  الكفر إىل اإلسلم ملة من خرج بشركو ْلنو كفر : الكافر

  مشرك كافر كل وليس كافر مشرك كل أن وتفصيلو

 أحد معو يشرك ان دون ِب يكفر قد الكافر ْلن

 

 ؟  تعاىل للا دون فيدعى الرسل و اْلنبياء من أعلى الويل ىل -ٕٓس

 ول يقبلون ول للا من كبَتة مبكانة وىم والرسل اْلنبياء دعاء رنوز ل -ٕٓج
 والرسل . اْلنبياء دون وىو ِبلويل فكيف ىذا يرضون

 

 ؟ الوىاب عبد بن زلمد الشيخ ذكره الذي البديع اذكري -ٕٔس

 ىو للا رْحو الوىاب عبد بن زلمد اإلسلم شيخ بو أتى الذي البديع -ٕٔج
 من بداية أشكر فقد للا لغَت العبادات أنواع من واحدا صرف من أن بيان
 َفَجَعْلَناهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِمُلوا َما ِإىَلٰ  َوَقِدْمَنا ﴿:  سبحانو الباري قول ودليلو الدعاء
  ﴾ اجْلَنَّةَ  َعَلْيوِ  اللَّ وُ  َحرَّمَ  فَ َقدْ  ِِبللَّ وِ  ُيْشِركْ  َمن ِإنَّوُ  ﴿ وقولو  ﴾ مَّنُثورًا َىَباءً 
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 ؟ واإلسلم واإلحسان اإلشنان  مراتب ف تدخل العبادة نواعأىل  -ٕٕس

 كل آلن وذلك ادلراتب ىذه حتت تدخل العبادة نواعأ كل نعم -ٕٕج
 السلم أما اجلوارح وعبادات قلبية عبادات قسمُت اىل تنقسم عندان العبادات
 عبادات مشلت فقد والحسان الشنان مرتبة أما اجلوارح عبادات مشل فهو
  القلب

 

َوَمن َيدُْع َمَع اللَّ ِو ِإلَٰ ًها  ﴿: تعاىلذكر للا عز وجل الدعاء ف قولو  -ٖٕس
 فهل يدخل ف ىذا اْلمر كل عبادة تصرف لغَت للا تعاىل ؟ ودلاذا ؟ آَخَر ﴾

لغَت للا تعاىل ف قولو جل نعم تدخل مجيع أنواع العبادة اليت تصرف  -ٖٕج
ن العلة واحدة أل وىي الشرك ِب ْل َوَمن َيدُْع َمَع اللَّ ِو ِإلَٰ ًها آَخَر ﴾ ﴿وعل
عنده كان لو  و على لسان مجيع اْلنبياء و ادلرسلُت عز وجل حّرمو للا  ما فهي

 يشرك. فل رنوز لو أن حجة أو دليل على الشرك

 

أشرح كيف يكون قد يقع العبد ف الشرك وىو يظن أنو غَت واقع فيو  -ٕٗس
 ىذا اْلمر .

الشرك إل  لشيخ اإلسلم زلمد بن عبد الوىاب أنو ل يقع فلقد بُت ا -ٕٗج
بسبب وىذا ل يعلم معٌت التوحيد ،ول يعلم معٌت ل إلو إل للا من كان 
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وىذا التوحيد بغَت معناه الصحيح  ؤلءتلبيسات علماء السوء ،الذين فّسروا ذل
من الغرائب ْلن كفار مكة وغَتىم يعرفون معٌت التوحيد ويعرفون معٌت ل إلو 

 إل للا .

 

 علم يبٍت شيخ اإلسلم رْحو للا تعاىل كلمو دائما ؟ ودلاذا ؟ -ٕ٘س

شيخ اإلسلم رْحو للا تعاىل ل يبٍت كلمو إل على الدليل واحلجة  -ٕ٘ج
وىذا تعويدا للمسلم فضل عن طالب العلم على أن ل يقبل احلق إل بدليلو 
وحجتو فهذا هنج شيخ اإلسلم رْحو للا فهو يبعد طلب العلم عن التعصب 

للناس وزنللوا يشرعوا ذلم أن هنم وأوعن إكساب العلماء وادلشايخ العصمة 
ْلهنم ورثة اْلنبياء فلذلك وجب عليهم أن يبينوا احلق أما من دعا إىل ،و وزنرموا 

 .الباطل أو إىل نفسو فهو ليس من العلماء 

 

 وما الدليل ؟ما معٌت الدعاء ىو العبادة ؟ -ٕٙس

و أن الشرك ومن أعظم العبادات الدعاء ىو من أساسيات العبادات  -ٕٙج
أكثر الشرك الذي يقع فيو الناس  وىو من بدعاء غَته لزنص -عز وجل-ِب 

َوقَاَل رَب ُكُم اْدُعوين  ﴿والدليل قولو تعاىل : . سمي الدعاء عبادةل ن، فكيف 
  ﴾ ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعَباَديت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ  ۚ   َأْسَتِجْب َلُكمْ 



 أسئلة ادلدارسة للدرس الرابع لطالبات معهد ادلَتاث النبوي داخل رلموعات السكايب

 ٖٚٗٔ /  زلرم / ٓٔ 

 

13  

 

رجوا نعلى ادلرء مراعاهتا عند الدعاء  تنبيهات رنبىناك عدة  -ٕٚس
 توضيحها ؟

مما رنب على العبد التنبو لو ىو أن يكثر من الدعاء وأن يلح ف  -ٕٚج
و  ووملبس وومشرب وطيب مطعمالدعاء وأن ل يستبطئ اإلجابة وعلى العبد أن ي

 ىوو  دعويل  ف الدعاء ، وأن سنلدعاء ، وأن اسلك السبيل الشرعي ف يأن 
وأيضاً عليو أن يراعي أوقات  للا بيده اْلمور كلهاأن علم يموقن ِبإلجابة و 
عند نزول ادلطر ، وأيضا يراعي اْلمكنة اليت جاءت ف مثل :؛اإلجابة ، اْلزمنة 

 . أيضاً كدعاء الوالدينو عاهتا امر  الثابتةالسنة النبوية الصحيحة 

 

وسنيل ذلم ويوقعهم ف ضللو الشيطان يلج من ِبب إلضلل الناس  -ٕٛس
 فما ىو ىذا الباب ؟

يأتيو فادلرء يضعف عند حاجتو ، فَتيد قضاءىا ، و يريد إيقاعها ،  -ٕٛج
فإن الناس فلن  تدعو الشيطان وسُنَيِّل لو ويقول لو لو سألت فلن لو

ول يعظم للا ف قلبو  فادعوه ، فإن كان جاىًل ل يعرف قدر للا ميستجيب ذل
فلشك أن ىذا من  نو يدعو غَت للاإو يعظم ادلخلوقُت أكثر من تعظيم للا ف

 . ومن إضلل الشيطان لبٍت آدم الحنراف
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 ما ىو تعريف اخلوف ؟ وما دليلو ؟ -ٜٕس

أتمل وىو  اخلوف من أعمال القلوب وىو من أجّل أعمال القلوب -ٜٕج
 .القلب وحركتو بسبب توقع مكروه ف ادلستقبل 

 . ﴾ َخاُفوِن ِإن ُكنُتم م ْؤِمِنُتَ  َفَل ََتَاُفوُىْم وَ  ﴿ ودليل اخلوف قولو تعاىل :

 

ىل إذا ظن العبد أنو رنب عليو أن ل سناف من أحد وأن يفعل ما  -ٖٔس
 يشاء يكون تصرفو زلمودا أم مذموما ؟

ورنب التنبيو عليو ورنب أن يلتزم ِبلشرع فيما ىذا التصرف مذموم   -ٖٔج
و لتلبيس عليو مثل ما نسمعو أِبورد بو الدليل حىت ل يسمح لدعاة السوء 

جنده من كلمات كثَتة من ىؤلء الدواعش أو تنظيم القاعدة أو غَتىم ف 
 لخروج على احلكام .ض ليتلبيسهم على العامة ِبلتحر 

 

خناف ف للا لومة لئم مبا شرع للا ، ل مبا شرع الشيطان و حنن ل  -ٕٖس 
 كيف حنقق ىذا اْلمر ؟  أوليائو

إذا حققنا السنة وحققنا عبادة للا وتوكلنا على للا و خفنا يتحقق ىذا  -ٕٖج
دعاة السوء دلا  في الذي يزعمونأما ىذا اخلوف ادل -سبحانو وتعاىل-من للا 
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َتافوىم  مة ويريدون منهم اخلروج على احلكام يقولون ذلم ليلبسون على العا
ل َتافوا ف للا لومة لئم فلشك أنو خوٌف ِبطل شيطاين يلبس بو  خافوا للا

 على العوام .

 

عليهم  ف مكة قتلوا ادلشركُت هبدمٍ  -رضوان للا عليهم-الصحابة ىل  -ٖٖس
 ؟ قتلوىم غيًل ، أو حنروىم ، أو

ل بل صربوا عليهم حىت أمروا ِبجلهاد ولنا ف الصحابة القدوة أكيد  -ٖٖج
 احلسنة .

 

 ما ىي ىذه النواع ؟ قد ذكر العلماء أن اخلوف أنواع و أقسام -ٖٗس

 وىو مرغوب زلمود نوع نوعان فهو للخوف العلماء تقسيم حبسب -ٖٗج
  للا معصية من اخلوف

 : وىي أنواع وىو مذموم وخوف

 من أو صاحل ويل أو كوثن للا غَت من العبد سناف أن وىو:  السر خوف اْلول
 النوع ىذا ف ادلرء ْلن أكرب شرك وىو للا من كخوفو منو سناف قربه ف ميتٍ 
 . عنو هنى من ِبجتناب أو أمر فيما بطاعتو سواء ندا  رنعل الشرك من
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 بقوذلم العلماء ذكره ما وىو أصغرا شركا منو يكون ما ومنو زلرم الثاين اخلوف
 ىذا أن تعاىل أخرب و الناس بعض من خوفاً  عليو رنب ما يًتك قد اإلنسان أن
 لكمال مناف يكون وهبذا خنافو أن عن هناان و َتويفو و الشيطان كيد من

 . التوحيد كمال يناف  وِبلتايل اإلشنان

 أو النار من اإلنسان كخوف الطبيعي اخلوف وىو اخلوف من آخر نوع وعندان
 . العبد عليو يلم ل ىذا و ادلوت أو اْلسد
 

 

 

 

 

 

 

  


