
 

  

 

 

 :السؤال األول��

 درجة( 20) :أكملـ/ـي الفراغ بما يناسبه ��

 إجماع سلف األمة. أو -ملسو هيلع هللا ىلص-سنة رسول  أو -عز وجل-كتاب هللا  الدليل يؤخذ من -1

 العمل. ثمرة العلم -2

 فرقة، كلها في النار إال واحدة، قالوا: من هي يا رسول هللا؟ ثالث وسبعين))وستفترق أمتي على : -ملسو هيلع هللا ىلص-قال  -3

 .(( الجماعةقال: 

نَس إِالَّ ِليَْعبُُدونِ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ ﴿: -تعالى-والدليل قوله ، عبادتهلـخلقنا هللا  -3  [٥٦]الذاريات:  1﴾َواْْلِ

 الشرك.وأعظم ما نهى هللا عنه  التوحيد،أعظم ما أمر هللا به  -4

 والمحبة. الرجاءو الخوف للعبادة ثالث مقامات يجب جمعها حتى تكون العبادة صحيحة، وتلك المقامات هي: -5

 1 ال معبود بحق إال هللا."ال إله إال هللا" معناها:  -6

)وهذا هو أحد معاٍن ثالث جاءت في القرآن في معنى االستواء، ... والمعنيان اآلخران: عال وارتفع. ثُمَّ اْستََوٰى َعلَى اْلعَْرِش﴾، استوى بمعنى: ﴿ -7

 .55قصد واستقر( ص

 الشرك وأهله.والبراءة من  بالطاعة، بالتوحيد، واالنقياد لههلل   اْلستسالم اْلسالم: هو -8

 األسماء والصفات.والربوبية، واأللوهية، التوحيد: هو إفراد هللا بـ -9

 إسماعيل بن من العرب، والعرب من ذرية وقريش من قريش،  هاشمو  هاشمبن  عبدالمطلبهو محمد بن عبد هللا بن  -10

 .-عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم- إبراهيم

 سنة نبًيا ورسواًل. 23 سنة قبل النبوة، و 40 ،63 وعمره -ملسو هيلع هللا ىلص-توفي  -11

ْجَز فَاْهُجْر﴾، الرجز: ﴿ -12  تركها، والبراءة منها وأهلها.وهجرها يعني:  األصنام،َوالرُّ

 رؤية المؤمنين ربهم عياًنا.أعظم نعيم الجنة  -13

 .جوارحالواْلسالم ألعمال  ،لقلوباإذا اجتمع اْليمان واْلسالم، كان اْليمان ألعمال  -14

 في جلب النفع ودفع الضر. -عز وجل-هو اعتماد القلب على هللا  التوكل: -15

 جميع ما نافيًا "ال إله": واْلثبات، النفي،"ال إله إال هللا" تتألف من ركنين هما:  -16

 العبادة هلل وحده. مثبتًايعبد من دون هللا، "إال هللا"  

 

 

 ثالثة األصول شرح لــــ االختبار الشامل

 

  -حفظه هللا  - شيخ عبيد بن عبد هللا الجابري ال
85 

 اإلجابة النموذجية

 



 

 :السؤال الثاني��

 درجة( 18) :أجب/أجيبي عما يلي ��

 )درجتين( ؟-عز وجل-ما الدليل على أن التبرك بالقبور واألحجار شرك باهلل  -1

للمشركين يقال لها )ذات أنواط(، يعلقون عليها لما خرج إلى حنين مرَّ بشجرة  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أبي واقد الليثي: أن رسول هللا 

))سبحان هللا! هذا كما قال قوم : -ملسو هيلع هللا ىلص-أسلحتهم، فقالوا: يا رسول هللا، اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، فقال النبي 

ًها كَ   رواه الترمذيلَُهْم آِلَهةٌ﴾ والذي نفسي بيده، لتركبن سنة من كان قبلكم((.  َماموسى: ﴿اْجعَل لَّنَا ِإلَٰ

إال أن النبي بيَّن لهم أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص-وإن ظنُّوا ذلك حسًنا وطلبوه من النبي  فالصحابة

 كونهم سموها )ذات أنواط(، فاالعتبار في األحكام بالمعاني ال باألسماء.

ى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء األموات، والذبح فالمشرك لهم، والنذر، ونحو ذلك: تعظيًما، ومحبة، ووساطة،  وإن سمَّ

 فإن ذلك هو الشرك، وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك.

 درجات( 4) استنبط أهل العلم أربع مسائل عملية من سورة العصر، فما هي؟ -2

 باألدلة.﴿إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا﴾ العلم: وهو معرفة هللا، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين اْلسالم  •

اِلَحاِت﴾ العمل به. •  ﴿َوَعِملُوا الصَّ

﴾ الدعوة إليه. • ِ  ﴿َوتََواَصْوا بِاْلَحق 

ْبِر ﴾ الصبر على األذى فيه. •  ﴿َوتََواَصْوا بِالصَّ

 (تين)درج ما الذي يميز الفرقة الناجية المنصورة عن غيرها من الفرق؟ -3

 اتباعهم للحق من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح.

 درجات( 3) ما الفرق بين الخوارج والمعتزلة في حكمهم على مرتكب الكبيرة من الموحدين؟ -4

 كم مرتكب الكبيرة في الدنيا:مختلفون في ح -

o يكفرون مرتكب الكبيرة في الدنيا، ويستحلون دمه وماله. الخوارج 

o منزلة بين المنزلتين، ال مؤمن يخرجون الفاسق الِمل ِي من اْلسالم، وال يكفرونه، بل يجعلونه في  المعتزلة

 .وال كافر

 توبة فهو خالد ومخلد في النار.ويتفقون في الحكم عليه في اآلخرة فيقولون: إن مات دون  -

 )درجة( ما الصواب في حكم النذر؟ -5

 أن النذر ليس بمحرم، ولكن تركه أولى، ومن نذر فعليه الوفاء.

 )درجتين( من ربك؟ )مع الدليل( -6

ِ ربي هللا الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى:  ِ َرب  ﴿اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 .[٢]الفاتحة:  اْلعَالَِميَن﴾

 درجات( 3) كيف تضمنت سورة الناس أنواع التوحيد الثالثة؟ )مع الشرح( -7

ِ النَّاِس﴾﴿قُْل أَُعوذُ توحيد الربوبية:  •  بَِرب 

ِه النَّاِس﴾وتوحيد األلوهية:  •  ﴿ِإلَٰ

 ﴿َمِلِك النَّاِس﴾وتوحيد األسماء والصفات:  •



 

 

 )درجة( ما معنى "رأس األمر اْلسالم"؟ -8

 .هو اْلسالم األمر الذي يصلح به حال اْلنسان في دنياه وأخراهأن  :أي

 

 :السؤال الثالث��

 درجات( 4) :اختار/ي اْلجابة الصحيحة مما يلي ��

 أصل الدين وقاعدته أمران: -1

 ✔ والنهي عن الشرك. ه،أ( األمر بعبادة هللا وحد

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ب( اْلخالص هلل، واتباع الرسول 

 ج( العلم، والعمل.

 د( ليست مما ذكر.

 

 آيات هللا الدالة على وحدانيته ثالثة أصناف: -2

 أ( كلها مخلوقة.

 كلها غير مخلوقة.ب( 

 ✔ ج( المنزلة غير مخلوقة، والبقية مخلوقة.

 د( ليست مما ذكر.

 

 .عند القبر، يعتقد أن له مزيد فضل حَ ذبَ رجل  -3

 أ( ذبح عادة.

 ب( ذبح عبادة شرعي.

 ✔ ج( ذبح عبادة بدعي.

 د( ذبح عبادة شركي.

 

 مدة الفترة المكية، والمدة المدنية: -4

 سنوات في المدينة. 10سنوات في مكة،  3أ( 

 ✔ سنوات في المدينة. 10سنة في مكة،  13ب( 

 سنوات في المدينة. 3سنوات في مكة،  10ج( 



 

 سنة في المدينة. 13سنوات في مكة،  10د( 

 

 :السؤال الرابع��

 درجة( 26) :اذكر/ي ��

 )درجة( شروط قبول العمل. -1

 تجريد اْلخالص هلل وحده. •

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-وتجريد المتابعة لرسول هللا  •

 درجات( 3) ثالثة األصول التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. -2

 معرفة هللا. •

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-معرفة نبيه  •

 معرفة دين اْلسالم باألدلة. •

 )درجة( دليل الحلف بغير هللا شرك. -3

 ))من حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك((قال صلى هللا عليه وسلم: 

 درجات( 3) أقسام الصبر الثالثة. -4

 الصبر على طاعة هللا. •

 صبر عن معصية هللا حتى يتجنبها.ال •

 الصبر على أقدار هللا. •

 )درجة( .دليل أن العلم قبل القول والعمل -5

ُ َواْستَْغِفْر ِلذَنِبَك﴾ ]محمد:  هَ إِالَّ َّللاَّ
 [١٩﴿فَاْعلَْم أَنَّهُ اَل ِإلَٰ

 )درجتين( والبراء.معنى الوالء  -6

 المحبة في هللا، والمناصرة فيه. الوالء: •

 البغض في هللا، والمعاداة فيه. البراء: •

 )درجتين( تعريف العبادة. -7

 والباطنة. ،واألعمال الظاهرة ،هللا ويرضاه من األقوال هكل ما يحب

 )درجة( دليل أن الدعاء عبادة. -8

 العبادة((.))الدعاء هو : -ملسو هيلع هللا ىلص-قال النبي 

 درجات( 10) مراتب الدين، وأركان كل مرتبة. -9

 اْلسالم: •

o .شهادة أن ال إله إال هللا، وأن محمًدا رسول هللا 

o .إقامة الصالة 



 

o .إيتاء الزكاة 

o .صوم رمضان 

o .حج بيت هللا الحرام 

 اْليمان •

o .اْليمان باهلل 

o .ومالئكته 

o .وكتبه 

o .ورسله 

o .واليوم اآلخر 

o .القدر خيره وشره 

 ثالثة أقسام: وهو اْلحسان، •

o 1.إحسان العبد فيما بينه وبين ربه 

o .1 وإحسان العبد فيما بينه وبين نفسه 

o .1 وإحسان العبد فيما بينه وبين المخلوقات حتى البهائم 
 

 )درجتين( مراتب القدر. -10

 علم.ال •

 .الكتابة •

 .المشيئة •

 .الخلق •

 

 :السؤال الخامس��

 درجات( 4) :علل/ـي ��

 اليهود "مغضوب عليهم". -1

 ألنهم لم يعملوا بعلمهم.

 وجوب تعلم هذه األصول الثالثة. -2

 هي مسائل القبر الثالث، فإن الميت إذا وضع في قبره، أتاه الملكان فأقعداه، وسأاله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟.

 وحدانية هللا من بين كل المخلوقات.تخصيص )الليل والنهار والشمس والقمر( على أنها العالمات الدالة على  -3

 لعظمها، وهي أبرز اآليات المخلوقة المشاهدة.تخصيص هذه األربع 

ها تشمل الوقت يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمنُوا ِإنَّ أَْرِضي َواِسعَةٌ فَِإيَّاَي فَاْعبُُدوِن﴾، هذه اآلية نزلت في أهل مكة فترة الهجرة، ولكن﴿ -4

 الحالي.

 ال بخصوص السبب. ،عموم اللفظبة ألن العبر

 

 



 

 :السؤال السادس��

 درجة( 13) :مع التصويبأمام العبارة الخاطئة *( ️✖أمام العبارة الصحيحة، و)( ✔)ضع/ـي  ��

إال بالنص الصحيح الصريح، فليس لالجتهاد مجال التدين والتعبد ال يكون  ( ❌)  باالجتهاد والرأي.التدين والتعبد يكون  -1

 إثبات شيء من التعبد.في 

اْليمان هو إعتقاد القلب، وقول باللسان، وعمل  ( ❌)  اْليمان: هو اعتقاد القلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. -2

 بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

ٍ -رضي هللا عنه-الحرورية: هم الذين خرجوا على عثمان  -3  ( ❌)  .-ضي هللا عنهر-، والسبئية الذين خرجوا على َعلي 

ٍ  والحرورية، -رضي هللا عنه-: هم الذين خرجوا على عثمان السبئية  .-رضي هللا عنه-الذين خرجوا على َعلي 

 ( ✔)  العاصي من الموحدين ال يخرج من مسمى اْليمان. -4

 ( ✔)  كل الرسل دعوا الناس للتوحيد الخالص. -5

 إفراد هللا بالعبادة، هذا هو توحيد األلوهية.التوحيد:  ( ❌)  رازق إال هللا.التوحيد: أن تعلم أن ال خالق وال  -6

 لم يشرع الشرائع إال للعقالء من خلقه. -عز وجل-هللا  ( ❌)  بلغت الحشرات وللمكروبات. -ملسو هيلع هللا ىلص-رسالة النبي  -7

 ( ✔)  كل مخلوق آية، وليس كل آية مخلوق. -8

 صفاته.وبأسمائه  -عز وجل-يجوز التوسل هلل  ( ❌)  بأسمائه دون صفاته. -عز وجل-يجوز التوسل هلل  -9

 (.المدثر(، وأُرِسل بـ )اقرأبـ )ملسو هيلع هللا ىلص نُب ِئ  ( ❌)  بـ )المدثر(، وأُرِسل بـ )اقرأ(.ملسو هيلع هللا ىلص نُب ِئ  -10

 ( ✔)  معية هللا الخاصة تقتضي )الحفظ، والتأييد، والتثبيت على الحق، والتوفيق(. -11

تجوز استغاثة المخلوق بمخلوق فيما هو من مقدوره عادة فيما يجري  ( ❌)  االستغاثة بالمخلوق ال تجوز مطلقًا. -12

 بين األحياء.

 ( ✔)  الدعاء يكون في الشدة والرخاء، واالستغاثة ال تكون إال في الشدة. -13

 

 

 

 

 

 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 https://telegram.me/Rasaelemaratia_Al3lmiah   القناة رسائل إماراتية العلمية 
http://rasaelemaratia.com     رسائل إماراتية  

https://t.me/rasael_emaratia_bot     بوت رسائل إماراتية 
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