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 الرحيم الرحمن الله بسم

والكبرياء والعظمة بالجللا تفرد الذي لله الحمد
بعض شكر عن بالتقصير معترف عبد شكر وأشكره والجمالا،

ل وحده الله إل إله ل أن والفإضالا. وأشهد النإعام من أوليه ما
ًا أن وأشهد له شريك عليه الله صألى ورسأوله عبده محمد
أجأمعين.  وصأحبه آله وعلى

جأامع مبسطة الصأولية والجأوبة السأئلة أن فإبما وبعد
ًا اخإتصارها الخإوان بعض مني طلب وقد كثيرة لصأولا ونإظر

كان وقد الطلبا على الدروس وتزاحم الهمم ضعف إلى
ًا الولا السأاس عندنإا طبعه فإي التسبب على فإعزمت مختصر
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ًا السموات بديع العظيم العلي القيوم الحي الله من راجأي
ًا يجعله أن والرض قرأه من به ينفع وأن الكريم لوجأهه خإالص

كريم جأواد إنإه وبثه نإشره فإي تسبب من يأجأر وأن سأمعه ومن
أجأمعين.  وصأحبه وآله محمد على الله وصألى رحيم رؤوف

السلمان المحمد العزيز عبد
معهد فإي المدرس

بالرياض الدعوة إمام

تعالى لله وقف
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الرحيم الرحمن الله بسم

العقيدة مؤلف

تـقـي الحـكـام فـإـي المجتـهـد النـإـام ومـفـتي السـأـلم شيخ
ـبـن الـسـلم عـبـد ـبـن الحلـيـم عـبـد بن أحمد العباس أبي الدين
ًا الحرانإي تيمية ًا.  الحنبلي بلد مذهب

سأنة الولا ربيع عاشر الثانين يوم بحران الله رحمه ولد
البلد على التتار اسأتيلء عند وبأخإويه والده به وقدم هـ661
والده عن والصأولا الفقه فإأخإذ هـ667 سأنة دمشق إلى

زيد والشيخ الدين شمس الشيخ منهم كثير خإلق عن وسأمع
عبد ابن على العربية وقرأ عساكر بن والمجد المنجا بن الدين
وسأمع بالحديث الفقه: وعني نإظم الفرائد عقد صأاحب القوي
فإيه فإبرز القرآن تفسير على وأقبل والمسند الستة الكتب
وتأهل العلوم من ذلك وغير والفرائض الفقه أصأولا واحكم

الحديث علم فإي وتضلع سأنة العشرين دون وله للتدريس
ليس فإهو تيمية ابن يعرفإه ل حديث كل إن قالوا حتى وحفظه
على ورد عديدة فإنون فإي كثيرة مؤلفات وألف بحديث

فإمن المعضلة المسائل وحل المفصلة الفتاوى وله المبتدعة
مؤلفاته: 

المسلولا.  الصارم-1
المعقولا.  لصريح المنقولا صأحيح موافإقة-2
المسيح.  دين بدلا لمن الصحيح الجوابا-3
والقدرية. الشيعة كلم نإقض فإي النبوية السنة منهاج-4
الفقهية.  الخإتيارات-5
المنطقيين.  على الرد-6
الحموية.  الفتوى-7
الشيطان.  وأولياء الرحمن أولياء بين الفرقان-8
الفتاوى. -9

والوسأيلة.  التوسأل-10
الوصأولا.  معارج-11
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العقد.  نإظرية-12
قيل بالواسأطية تسميتها وسأبب الواسأطية منها غيرها وله

بلدته من الحج لموسأم قدم عندما الواسأطي القاضي إن
السلفية عقيدته له يكتب أن السألم شيخ من طلب واسأط

له كتبها. وجأرى العصر صألة بعد السألم لشيخ جألسة وفإي
وجأرى الحموية تأليفه بسبب محنة منها كثيرة محن الله رحمه

الكلم وقع هـ726 سأنة فإي كان ولما بالطلقا فإتياه بسبب له
الشيخ فإأفإتى والنإبياء الصالحين قبور إلى الرحل شد فإي

زمانإه علماء من حصل ما له فإحصل ذلك بتحريم الله رحمه
بقلعة السلطان بأمر فإحبس والهوى الحسد ذلك منشأ وكان

الله رحمه وكان أشهر، وثالثاة سأنتين الله رحمه وبقي دمشق
ًا المدة هذه فإي أتاه حتى والتهجد والعبادة التلوة على مكب

عن الله وجأزاه عليه الله فإرحمة هـ728 فإي وذلك اليقين
ًا.  والمسلمين السألم خإير
من السألم لدين ييسر أن القيوم الحي الله وأسأألا هذا

البدع من اميةالسأل البلد فإي حدث ما ويزيل بنصره يقوم
العقائد وأفإسدت وطمت عمت التي والمنكرات والضللت

من كثير عند عادات وصأارت الصغير عليها وشب والخإلقا
القوي العظيم بالله إل قوة ول حولا فإل تستنكر ل  الناس
. الوكيل ونإعم حسبنا وهو العزيز

. أجأمعين وصأحبه وآله محمد على الله وصألى
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الرحيم الرحمن الله بسم

 الجللة؟ لفظ معنى وما الحمد معنى هو - ما1س
عـلـى الخإتـيـاري الجمـيـل عـلـى باللـسـان الثناء لغة ج- هو

ًا والتبجيل التعظيم وجأه المنـعـم تعظـيـم ـعـن يـنـبئ فإعل وعرفإ
ًا كــونإه بســبب واللــف واللم وغيــره الحامــد علــى منعمــ

لله. كلها المحامد فإجميع للسأتغراقا
لفإراده المستحق المعبود المألوه فإهو الله معنى أما 

الكمالا صأفات وهي اللوهية صأفات من به اتصف لما بالعبادة
الطلقا.  على المعارف أعرف وهو

رسأولا كل وهل ؟ النبي هو ومن الرسأولا هو - من2س
 نإبي؟

ًا برسأالة إليه بعث من لغة ج- هو ذكر إنإسان واصأطلح
فإهو يؤمر ولم إليه أوحي فإإن بتبليغه وأمر بشرع إليه أوحي

عكس.  ول نإبي رسأولا فإكل نإبي

كل أدلة هي وما أقسامه هي وما الهدى هو - ما3س
 قسم؟

قسمين إلى ينقسم وهو والبيان الدللة لغة ج- الهدى
ودليله وأتباعهم الرسأل عليه يقدر الذي وهو وبيان دللة هدى
إلى لتهدي (وإنك هاد) وقوله قوم (ولكل تعالى قوله

رضي لعلي وسألم عليه الله صألى  وقولهمستقيم) صراط
ً بك الله يهدي "لن عنه الله ًا رجأل حمر من لك خإير واحد

وجأل عز الله إل عليه يقدر ل الذي هو الثانإي والقسم النعم"،
قوله فإي المذكور هو فإهذا واللهام التوفإيق معناه الذي وهو

أحببت من تهدي ل (إنك وسألم عليه الله صألى لنبيه تعالى
هداهم عليك (ليس يشاء) وقال من يهدي الله ولكن
على تحرص (إن يشاء) وقال من يهدي الله ولكن

تدلا أخإر آيات وفإيهيضل)  من يهدي ل الله فإن هداهم
ذلك.  على
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 العقيدة؟ خإطبة فإي المذكور بالهدى المراد - ما4س
من وسألم عليه الله صألى النبي به جأاء ما معناه ج- الهدى

والعمل النافإع والعلم الصحيح واليمان الصادقة الخإبارات
الصالح. 

الدين على ليظهره قوله معنى وما الدين هو - ما5س
 كله؟

شرعه ما جأميع هنا به والمراد كثيرة معان له ج- الدين
الديان على ليعليه أي ليظهره قوله ومعنى الحكام من الله
والبرهان.  بالحجة كلها

 لدينه؟ النإسان معرفإة تكون شيء - بأي6س
جأبريل حديث فإي المذكورة الثلثاة أركانإه ج- بمعرفإة

الله صألى بينها وقد والحسان واليمان السألم وهي المشهور
ًا وسألم عليه ًا بيانإ ًا واضح ًا.  شافإي وافإي

ًا) بالله (وكفى قوله من تفهمه الذي - ما7س شهيد
 سأبحانإه؟ شهادته تكون شيء وبأي

ًا بشهادته وكفى ج- المعنى (قل تعالى قالا لصدقه إثابات
وبينكم) بيني شهيد الله قل شهادة أكبر شيء أي

ومن وتأييده ونإصره وفإعله بقوله تكون سأبحانإه وشهادته
مرادف وهو شيء عنه يغيب ل الذي الشهيد تعالى أسأمائه
عليم له مشاهد شيء كل على مطلع سأبحانإه فإهو للرقيب
المسموعات لكل سأامع والخفية الجلية المعلومات بجميع
شيء.  بكل محيط المبصرات لكل مبصر

 أركانإها؟ وما الله إل إله ل أن شهادة معنى - ما8س
وإثابات اثانان: نإفي وأركانإها الله إل بحق معبود ل ج- معناه

ًا "ل الثابات من النفي وحد دون من يعبد ما جأميع إله" نإافإي
ًا "إل الله عبادته فإي له شريك ل وحده لله العبادة الله" مثبت
أعلم.  والله ملكه فإي شريك له ليس أنإه كما
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 ينافإيها؟ الذي وما هي وما الله إل إله ل شروط - كم9س
واليقين للجهل المنافإي العلم فإأولها سأبعة ج- شروطها

المنافإي والصدقا للشرك المنافإي والخإلصا للشك المنافإي
للمتناع المنافإي والنإقياد لضدها المنافإية والمحبة للكذبا

بيت فإي بعضهم جأمعها السبعة وهذه للرد المنافإي والقبولا
شعر: 

ٍة     مع وصأدقَك وإخإلصٌا يقيٌن علٌم ٍد محب والقبولِا وانإقيا
 لهــا

العلم من لبد أم بالشهادة بالنطق يكتفي - هل10س
 ؟ بمقتضاها والعمل بمعناها

ًا بها تكلم لمن إل تعتبر ج- ل ً لمعناها عارفإ عامل
ًا بمقتضاها ًا باطن العلم من الشهادتين من بد فإل وظاهر

وهم بالحق شهد من (إل تعالى قالا بمدلولهما والعمل
الله إل إله ل أنه (فاعلم تعالى ) وقالايعلمون

الدلة.  من ذلك غير إلى ) اليةلذنبك واستغفر

ًا أن شهادة معنى - ما11س  ؟ الله رسأولا محمد
ما واجأتنابا أخإبر فإيما وتصديقه به أمر فإيما ج- طاعته

أمره يعظم وأن شرع بما إل الله يعبد ل وأن وزجأر نإهى عنه
ًا أحد قولا عليه يقدم فإل ونإهيه كان.  ما كائن

ًا أن شهادة قرن فإي الحكمة - ما12س رسأولا محمد
 الله؟ إل إله ل أن بشهادة الله

عليه الله صألى للرسأولا الشهادة جأعل فإي ج- الحكمة
أنإه إلى إشارة بالتوحيد لله بالشهادة مقرونإة بالرسأالة وسألم

قرن ولهذا الخإرى عن إحداهما تغني فإل منهما كل من بد ل
قوله تفسير فإي بعضهم وقالا التشهد وفإي الذان فإي بينهما
إل موضع فإي يذكر ل الله أن ) ذلكذكرك لك ورفعنا( تعالى

رفإع قتادة وقالا الحسن قاله وسألم عليه الله صألى معه ذكر
ول متشهد ول خإطيب فإليس والخإرة الدنإيا فإي ذكره الله

أن أشهد الله إل إله ل أن أشهد فإيقولا ينادي إل صألة صأاحب
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ًا ) يعنيذكرك لك ورفعنا( مجاهد قالا الله رسأولا محمد
بالتأذين. 
حسان:  قالا
ويشهد يلـوح مشهور الله من        خإاتم للنبوة عليـــه أغٌر

الخمس فإي قالا إذا      اسأمه مع النبي اسأم الله وضم
 أشهد المؤذن

وهـذا محمود العرش فإذو       ليجــله اسأمه من له وشق
 محمد

وسألم عليه الله صألى له الجمع فإي الحكمة - ما13س
 والرسأالة؟ العبودية وصأفي بين

العبد به يوصأف ما أعلى لنإها ذلك فإي ج- الحكمة
تنبيه وفإيه فإيهما الخلق أكمل وسألم عليه الله صألى والرسأولا

به جأاء ما نإبذوا والذين منـزلته فإوقا رفإعوه الذين على للرد
به جأاء ما تخالف التي الراء على واعتمدوا ظهورهم وراء
.  وسألم عليه الله صألى

 بوضوح؟ اذكره التوحيد حد - ما14س
الربا بتفرد وإيمانإه واعتقاده واعترافإه العبد علم ج- هو

ول له شريك ل أنإه واعتقاده ذلك فإي وتوحيده كمالا صأفة بكل
خإلقه على والعبودية اللوهية ذو وأنإه كماله فإي له مثيل

أجأمعين. 
ثالثاة يجعلها من عند التوحيد أقسام هي - ما15س
 أقسام؟

وتوحيد والصفات السأماء وتوحيد الربوبية ج- توحيد
اللوهية. 

 الربوبية؟ توحيد هو - ما16س
بالخلق المتفرد الربا هو الله أن العبد اعتقاد ج- هو

وهم خإلقه خإواصا ومربي بالنعم الخلق جأميع مربي والرزقا
النافإعة والعلوم الجميلة والخإلقا الصحيحة بالعقائد النإبياء

 والعمالا
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 والصفات؟ السأماء توحيد هو - ما17س
جأميع من المطلق بالكمالا الله انإفراد اعتقاد ج- هو

أثابته ما بإثابات وذلك والجمالا والجللة العظمة بنعوت الوجأوه
جأميع من وسألم عليه الله صألى رسأوله له أثابته أو لنفسه

الكتابا فإي الواردة وأحكامها ومعانإيها والصفات السأماء
والسنة. 
 اللوهية؟ توحيد هو - ما18س

والعبودية اللوهية ذو الله بأن والعتراف العلم ج- هو
الدين وإخإلصا كلها بالعبادة وحده وإفإراده أجأمعين خإلقه على
العبادة.  توحيد النوع هذا ويسمى وحده لله

 ذكر؟ ما غير ثاان تقسيم للتوحيد - هل19س
ً التوحيد يقولا بعضهم ج- نإعم، القولي نإوعان: أول

وهو القلوبا أقوالا على لشتماله بذلك سأمي العتقادي
الله على والثناء اللسان أقوالا وعلى واعتقادها اعترافإها
يدخإل التي والصفات السأماء توحيد هو النوع وهذا بتوحيده،

الربوبية. توحيد فإيه
وسأمي اللوهية بتوحيد المسمى وهو الثانإي: الفعلي

ًا والزكاة كالصلة والجوارح القلوبا لفإعالا متضمن لنإه فإعلي
ذلك.  ونإحو والحج

 القولي؟ التوحيد أقسام هي - ما20س
النقائص نإفي قسمين إلى ينقسم وهو النفي ج- الولا

أسأمائه عن والتعطيل التشبيه نإفي والثانإي الله عن والعيوبا
إثابات وهو الثاباتي القولي التوحيد أقسام من والثانإي وصأفاته،

والسنة.  بالكتابا وردت للرحمن كمالا صأفة كل

متصل قسمين إلى ينقسم الله عنه ينـزه - ما21س
ً أذكر ومنفصل،  قسم؟ لكل والضابط قسم لكل مثال

واللغوبا والتعب والعياء كالنوم المتصل ج- مثالا
إلى احتياجأه وعن والنسيان والغفلة والظلم والجهل والموت
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نإفسه به وصأف ما يناقض ما القسم هذا وضابط وزرقا طعم
يضاد ما كل فإي وسألم عليه الله صألى رسأوله به وصأفه أو

الكاملة.  الصفات
أن عن تنـزيهه وضابطه الثانإي: المنفصل والقسم

تكون ل التي خإصائصه من شيء فإي الخلق من أحد يشاركه
بدون والشفيع والظهير والكفؤ والشريك كالزوجأة وذلك لغيره

وعل جأل الله عنه ينـزه ذلك فإكل الذلا من والولي الله إذن
وتقدس. 
وأنإزلت الرسأل به جأاءت الذي التوحيد أقسام - أي22س

 دليله؟ ذكر مع وضحه الكتب به
كل في بعثنا (ولقدتعالى:  قالا اللوهية توحيد ج- هو

ً أمة أرسلنا (ولقد تعالى  وقالاالله) اعبدوا أن رسول
ًا  تعالى:الله) اعبدوا قوم يا فقال قومه إلى نوح

ًا أخاهم عاد وإلى(  وقالا:الله) اعبدوا قوم يا قال هود
ًا أخاهم ثمود وإلى( الله) اعبدوا قوم يا قال صالح

ًا أخاهم مدين وإلىوقالا: ( اعبدوا قوم يا قال شعيب
الله اعبدوا لقومه قال إذ (وإبراهيم وقالا: الله)

تعبدوا أل أمر لله إل الحكم (إنيوسأف:  ) وقالاواتقوه
 الية. إياه) إل

بوضوح.  عنها تكلم اللوهية؟ توحيد أركان - ما23س
فإل المراد توحيد فإالولا والخإلصا، الصدقا ج- اثانان،

فإي والطاقة الجهد ببذلا الرادة توحيد والثانإي مراد، يزاحمه
وحده.  عبادته

 العبادة؟ توحيد هو الذي القسم هذا ضد - ما24س
ً أمران ج- ضده إليه والنإابة محبته عن العراض أول

ًا عليه والتوكل دونإه.  من شفعاء أولياء واتخاذ به الشراك ثاانإي

 الربوبية؟ توحيد ضد - ما25س
ًا معه لغيره يجعل ج- أن لعباده منه فإالربوبية تدبير

له.  عباده من والتأله
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 والصفات؟ السأماء توحيد ضد - ما26س
تعالى صأفاته نإفى فإمن والتشبيه، ج- أمران: التعطيل

ّذبه توحيده تعطيله نإاقض وعطلها نإاقض بخلقه شبهه ومن وك
وكذبه.  توحيده تشبيهه
وسألم عليه الله صألى النبي على الصلة معنى - ما27س

 الصحابي؟ هو ومن وسألم عليه الله صألى النبي آلا هم ومن
الشخص وآلا العلى المل عند عليه الله ثاناء ج- معناها

قرابة من وثايقة صألة به تجمعهم الذين إليه المنتمون هم
دينه على أتباعه أنإهم النبي آلا فإي قيل ما وأحسن ونإحوها

ًا وسألم عليه الله صألى لقيه من كل والصحابي ومات مؤمن
ذلك.  على

وإلى بها يؤتى شيء ولي بعد أما كلمة معنى - ما28س
 الناجأية؟ الفرقة أعقاد هذا بقوله المنصف أشار شيء أي

بها ويؤتى شيء من يكن مهما بعد أما أي ج- معناها
والله يظهر فإيما والشارة أسألوبا إلى أسألوبا من للنإتقالا

كانإت وإن سأيصنفه ما من الذهن فإي تصوره ما إلى أنإه أعلم
العقيدة.  إلى فإهي العقيدة بعد الخطبة

 الناجأية؟ الفرقة هي ومن العتقاد معنى - ما29س
ًا التصديق على يطلق وهو اعتقد مصدر ج- هو مطلق

هم الناجأية والفرقة الدين أمور من النإسان يعتقده ما وعلى
.  والجماعة السنة أهل

 ذلك؟ وضح نإاجأية بأنإها وصأفها أخإذ أين - من30س
المة هذه "سأتفترقا وسألم عليه الله صألى قوله ج- من

قوله: واحدة" ومن إل النار فإي كلهم فإرقة وسأبعين ثالث إلى
من يضرهم ل منصورة الحق على أمتي من طائفة تزالا "ل

الساعة".  تقوم حتى خإالفهم من ول خإذلهم

 إليها؟ ُنإسبوا ولم أهلها هم ومن السنة هي - ما31س

11



ًا الطريقة لغة ج- هي عليه الله صألى النبي أقوالا وشرع
ُنإسبوا لها المتعبون وأهلها. هم وإقراراته وأفإعاله وسألم إليها و

المنحرفإة.  الخإرى الطرقا دون إليها وانإتسابهم بها لتمسكهم
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بالله)  ( اليمــــان
من الولا الركن هو الذي بالله اليمان هو - ما32س
 اليمان؟

وأنإه ومليكه شيء كل ربا الله بأن الجازم العتقاد ج- هو
يفرد لن المستحق وأنإه المميت المحيي الرزاقا الخالق
هو الله وأن العبادة أنإواع وجأميع والخضوع والذلا بالعبادة

كل عن المنـزه والجللا والعظمة الكمالا بصفات المتصف
ونإقص.  عيب

بالملئاكة) (اليمان
الثانإي الركن هو الذي بالملئكة اليمان هو - ما33س

 اليمان؟ أركان من
موجأودون ملئكة لله بأن الجازم التصديق ج- هو
مكرمون عباد الله وصأفهم كما وإنإهم نإور من مخلوقون
أمرهم ما الله يعصون ل وأنإهم يفترون ل الليل يسبحون
الله أمرهم التي بوظائفهم قائمون وأنإهم يؤمرون ما ويفعلون

بها.  بالقيام
ً اليمان يكفي - هل34س  ؟ بالملئكة إجأمال

كجبريل المخصوصا باسأمه تعيينه ورد من ج- أما
نإوعهم تعيين ورد ومن ومالك ورضوان وإسأرافإيل وميكائيل

وأما فإبالتفصيل والكتبة والحفظة العرش كحملة المخصوصا
ً بهم اليمان فإيجب البقية الله.  إل عددهم يحصي ول إجأمال

الله)  بكتب (اليمــان
الثالث الركن هو الذي الله بكتب اليمان هو - ما35س

 اليمان؟ أركان من
ًا لله بأن الجازم التصديق ج- هو أنإبيائه على أنإزلها كتب

تضمنته ما وأن وهدى نإور وأنإها حقيقة كلمه من وهي ورسأله
ما إل جأملة بها اليمان يجب وأنإه الله إل عددها يعلم ول حق

فإيجب والقرآن والزبور والنإجيل التوراة وهي منها الله سأمى
وأنإه بالقرآن اليمان مع ويجب التفصيل على بها اليمان
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تكلم كما حقيقة به تكلم الله بأن اليمان الله عند من منـزلا
من الحفظ بمزية المخصوصا وأنإه أنإبيائه على المنـزلة بالكتب
له وإنا الذكر نزلنا نحن (إناتعالى:  قالا والتغيير التبديل

ول يديه بين من الباطل يأتيه (ل لحافظون) وقال
حميد) حكيم من تنـزيل خلفه من

الله)  برسل (اليمــــان
الرابع الركن هو الذي الله برسأل اليمان هو - ما36س

 اليمان؟ أركان من
ً لله بأن الجازم ج- التصديق الخلق لرشاد أرسألهم رسأل

ل أن الخبير اللطيف حكمة اقتضت ومعادهم معاشهم فإي
ً إليهم أرسأل بل خإلقه يهمل فإيجب ومنذرين مبشرين رسأل
التفصيل على كتابه فإي منهم الله سأمى بمن اليمان علينا

ً لله بأن جأملة واليمان عددهم يحصي ل وأنإبياء غيرهم رسأل
ًتعالى: ( قالا وعل جأل هو إل أسأماءهم يعلم ول الله إل ورسل

ً قبل من عليك قصصناهم قد نقصصهم لم ورسل
. عليك)

الرسل عــــدد
فإي والرسأل النإبياء من المذكورين عدد - كم37س
 بوضوح؟ اذكرهم هم ومن القرآن

نإوح، إدريس، وهم: آدم، وعشرون خإمس ج- عددهم
إسأحاقا، إسأماعيل، يونإس، لوط، إبراهيم، صأالح، هود،

ذو اليسع، هرون، موسأى، شعيب، أيوبا، يوسأف، يعقوبا،
محمد عيسى، يحيى، الياس، سأليمان، زكريا، داود، الكفل،
أجأمعين.  عليهم وسألمه الله صألوات
وما فإيها؟ الحكمة وما الرسأل رسأالة موضوع - ما38س
 عليها؟ الدليل

ً:  تعالى قالا والتنذير التبشير ج- موضوعها (رسل
حجة الله على للناس يكون لئل ومنذرين مبشرين

إلى أممهم دعوة الرسأل إرسأالا فإي  والحكمةالرسل) بعد
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تعالى: قالا سأواه ما عبادة عن والنهي وحده الله عبادة
ً أمة كل في بعثنا ولقد( الله اعبدوا أن رسول

. الطاغوت) واجتنبوا
 ذكروا؟ وأين الرسأل من العزم أولوا هم - من39س

المذكورون وعيسى وموسأى وإبراهيم ونإوح محمد ج- هم
الدين من لكم شرعتعالى: ( قوله الشورى سأورة آية فإي
ًا به وصى ما به وصينا وما إليك أوحينا والذي نوح

ول الدين أقيموا أن وعيسى وموسى إبراهيم
النبيين من أخذنا (وإذاالحزابا:  آية  وفإيفيه) تتفرقوا
وعيسى وموسى وإبراهيم نوح ومن ومنك ميثاقهم

) مريم ابن
الصلة عليهم الرسأل نإحو علينا الواجأب - ما40س

 والسلم؟
به أرسألوا جأميع بلغوا وبأنإهم تصديقهم علينا ج- يجب

ًا وبينوه به الله أمرهم ما على ًا بيانإ ًا يسع ل واضح ممن أحد
يطع (من تعالى قالا خإلفإه يحل ول جأهله إليه أرسألوا

بأنإهم اليمان علينا  فإيجبالله) أطاع فقد الرسول
معصومون وأنإهم والكتمان والخيانإة الكذبا عن معصومون

يدلن والسنة والكتابا منهم تقع فإقد الصغائر وأما الكبائر من
ويجب منها للتوبة يوفإقون بل عليها يقرون ل لكن ذلك على

والئتمار بهديهم الهتداء ويجب بينهم يفرقا ل وأن احترامهم
الخلق أكمل أنإهم اعتقاد ويجب عنه نإهو عما والكف بأمرهم

ًا ً علم ًا وأكملهم وأبرهم وأصأدقهم وعمل الله وأن أخإلق
رذيل خإلق كل من وبرأهم أحد فإيها يلحقهم ل بفضائل خإصهم
فإوقا ورفإعهم فإيهم الغلو ويحرم وتعظيمهم محبتهم ويجب

منازلهم. 
 الرسأل؟ على تجوز التي الشياء - ما41س

ً حقهم فإي ج- يجوز ًا عقل والكل والنكاح النوم وشرع
ل التي البشرية العراض وسأائر والضحك والمشي والجلوس

ما يعتريهم بشر فإهم العلية مراتبهم فإي نإقص إلى تؤدي
إليهم وتمتد الحكام بتبليغ له علقة ل فإيما أفإراده سأائر يعتري

15



كما النإبياء يقتل وقد والذى الضطهاد وينالهم الظلمة أيدي
)حق بغير النبياء (ويقتلون بقوله كتابه فإي الله أخإبر

ليأكلون إنهم إل المرسلين من قبلك أرسلنا وما(
عليه الله صألى  وقالاالسواق) في ويمشون الطعام

النساء" وأتزوج وأفإطر وأصأوم وأنإام أصألي "ولكني وسألم
وكان ويشتكي ويتألم يمرض وسألم عليه الله صألى وكان
والتعب والضجر والغضب والعطش والجوع والبرد الحر يصيبه
فإيه.  عليه نإقص ل مما ذلك ونإحو

أيدهم شيء وبأي الرسأل صأدقا على الدليل - ما42س
 تعالى؟ الله

فإي صأدقهم على الدالة الباهرة بالدللة الله ج- أيدهم
القرآن وسألم عليه الله صألى معجزاته فإمن الرسأالة دعواهم

السماء وحراسأة القمر انإشقاقا ومثل كلهم الخلق أعجز الذي
وعصمته أعداءه له الله وكفاية السماء إلى ومعراجأه بالشهب

الماضية بالمغيبات وإعلمه دعائه وإجأابة الناس من
ذلك، غير إلى والشرابا الطعام تكثير فإي وتأثايره والمستقبلة

آتينا ولقدتعالا: ( قالا السلم عليه موسأى الله أيد وكما
ذلك انإضمام مع رسأله ) وسأائربينات آيات تسع موسى

الفطرة سألمة مع السامية وأخإلقهم الجليلة أحوالهم إلى
التامة والمروءة والنصح والعدلا والشجاعة والكرم والعفاف

ما أن تأملها لمن الدالة الفاضة الخإلقا من ذلك غير إلى
فإيه.  شك ل وصأدقا حق جأاءوا

 بالعبث اليمان
 به؟ اليمان حكم وما دليله وما البعث هو - ما43س

ًا والثاارة التحريك لغة ج- هو وإدخإالا البدان إعادة وشرع
من هم فإذا الصور في ونفخ( تعالى قالا فإيها الرواح

فيه نفخ (ثم ينسلون) وقال ربهم إلى الجداث
زجرة هي فإنما(  وقالاينظرون) قيام هم فإذا أخرى
الجداث من يخرجون يوم بالساهرة، هم فإذا واحدة
ًا لربا الناس  فإقياميوفضون) نصب إلى كأنهم سراع
به.  اليمان يجب ثاابت حق العالمين
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 الحكم؟ دليل وما إنإكاره حكم - ما44س
تعالى قالا السألمية الملة عن مخرج أكبر كفر ج- إنإكاره

وربي بلى قل يبعثوا لن أن كفروا الذين (زعم
يسير) الله على وذلك عملتم بما لتنبئون ثم لتبعثن
عليه الله صألى  وقالاأخرى) تارة نخرجكم (ومنها وقال
يا وقالا بيده فإفتته حائل بعظم جأاء وقد وائل بن للعاصا وسألم
ثام هذا الله يبعث نإعم قالا أرم بعدما هذا الله يحيي محمد
قوله الية هذه فإنـزلت جأنهم نإار يدخإلك ثام يحييك ثام يميتك
هو فإذا نطفة من خلقناه أنا النسان ير أولم( تعالى

ً لنا وضرب مبين خصيم من قال خلقه ونسي مثل
أنشأها الذي يحييها قل رميم وهي العظام يحيي
. مرة) أول

ـهـذه فـإـي النونإـيـة فـإـي تـعـالى الـلـه رحـمـه القـيـم ابن قالا
الخمسة:  الركان

 البدان وقيـامة وبكتــبه        بـرسأله ثام بالله إيمانإنـــا
لمصالح رسأــله هم       الولى الملئـكة وهم وبجنده

 الكوان
ًا الدين أصأولا هذي هو للقاضي الخمـس     أصأولا حق
 الهمذان

بالقدر اليمان
 بوضوح؟ اذكره بالقدر اليمان هو - ما40س

الله بقضاء فإهو وشر خإير كل بأن الجازم التصديق ج- هو
يخرج ول بإرادته إل شيء يكون ل يريد لما الفعالا وأنإه وقدره
تقديره عن يخرج شيء العالم فإي وليس مشيئته عن شيء

ول والمقدور القدر عن لحد محيد ول تدبيره عن إل يصدر ول
العباد أفإعالا خإالق وأنإه المسطور اللوح فإي خإط ما يتجاوز

وجأعلهم ونإهاهم العباد أمر فإقد ذلك ومع والمعاصأي والطاعات
بحسب واقعة هي بل عليها مجبورين غير لفإعالهم مختارين
يشاء من يهدي قدرتهم وخإالق خإالقهم والله وإرادتهم قدرتهم
وهم يفعل عما يسألا ل بحكمته يشاء من ويضل برحمته

يسألون. 
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 وجأل؟ عز الله يوصأف - بم46س
به وصأفه وبما العزيز، كتابه فإي نإفسه به وصأف ج- بم

تعطيل ول تحريك غير من وسألم عليه الله صألى الله رسأولا
تمثيل.  ول تكييف غير ومن

التحريف
كل مثالا وما أقسامه هي وما التحريف هو - ما47س
 قسم؟

ًا والتبديل التغيير ج- هو السأماء ألفاظ تغيير واصأطلح
قسمين إلى ينقسم وهو معانإيهما أو العلى والصفات الحسنى
وذلك شكل تغيير أو نإقص أو بزيادة اللفظ تحريف أحدهما
اليهود وكقولا اللم بزيادة اسأتولى اسأتوى فإي الجهمية كقولا
بنصب المبتدعة بعض وكقولا حطة قولوا لهم قيل لما حنطة

ًا موسأى الله وكلم قوله فإي الجللة قوله: فإي وقوله تكليم
وهو المعنى تحريف الثانإي والقسم ربك أمر وجأاء ربك وجأاء
بعض كتفسير وذلك معناه وتغيير حاله على اللفظ إبقاء

إرادة الرحمة معنى وكقولهم النإتقام بإرادة الغضب المبتدعة
وكتفسيرهم القدرة أو النعمة باليد المراد إن وكقولهم النإعام
الله:  رحمه القيم ابن قالا بالتجريح التكليم

لهـوان حنطة وقالوا فإأبوا     حطـة يقولوا بأن اليهود أمر
الحرف وزاد فإأبى     اسأتوى قيل الجهمي وكذلك

 للنكـران
العرش ربا وحي فإي      هما جأهمي ولم اليهود نإون
 زائدتان

التعطيل
 التحريف؟ وبين بينه الفرقا وما التعطيل هو - ما48س

والترك والفراغ الخلو هو الذي العطل من ج- مأخإوذ
بينهما والفرقا الله عن وسألبها اللهية الصفات نإفي هنا ومعناه

والسنة الكتابا عليه دلا الذي الحق للمعنى نإفي التعطيل أن
الباطلة.  بالمعانإي النصوصا تفسير فإهو التحريف وأما
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 هي؟ وكم التعطيل أنإواع هي - ما49س
ً ج- ثالثاة وذلك المقدس كماله من الله تعطيل أول

نإحا ومن والمعتـزلة الجهمية كتعطيل وصأفاته أسأمائه بتعطيل
ًا نإحوهم معه غيره عبادة أو عبادته بترك معاملته تعطيل ثاانإي

ًا الذين الفلسأفة كتعطيل صأانإعه من المصنوع تعطيل ثاالث
من فإهذا بطبيعتها تتصرف وأنإها المخلوقات هذه قدم زعموا
.  صأفات بدون ذات وجأود يمكن ل إذ الباطل أبطل

الله لسأماء بالتعطيل عرف من أولا - من50س
 وصأفاته؟

صأفوان بن الجهم تلميذه عنه وأخإذها درهم بن ج- الجعد
اسأتشارة بعد القسري الله عبد بن خإالد الجعد وقتل وبثها

تقبل ضحوا الناس أيها فإقالا الضحى يوم خإطب زمانإه علماء
الله أن زعم إنإه درهم بن بالجعد مضحى فإإنإي ضحاياكم الله
ً إبراهيم يتخذ لم ًا موسأى يكلم ولم خإليل فإذبحه نإـزلا ثام تكليم

أحوز بن سألم فإقتله الجهم وأما الثانإية المائة أوائل فإي وذلك
خإراسأان.  أمير

التكييف
فإيه ما وبين التمثيل هو وما التكييف هو ما - بين51س

 وأمثلة؟ تقاسأيم من
أي الشيء كيف يقالا الصفة كنه تعيين هو ج- التكييف

والتشبيه التشبيه فإهو التمثيل وأما معلومة كيفية له جأعل
ً قسمين إلى ينقسم كتشبيه بالخالق المخلوقا تشبيه أول

الذين كفر (لقد تعالى قالا بالله مريم ابن المسيح النصارى
اليهود  وكتشبيهمريم) ابن المسيح هو الله إن قالوا
ًا الثانإي والقسم بالله أصأنامهم المشركين وكتشبيه بالله عزير
يقولون الذين المشبهة كتشبيه وذلك بالمخلوقا الخالق تشبيه

كسمع وسأمع المخلوقا كيد ويد المخلوقا كوجأه وجأه له
ًا قولهم عن الله تعالى ذلك ونإحو المخلوقا ًا.  علو كبير
كمثله ليس تعالى قوله معنى من تفهمه ما - بين52س

 البصير؟ السميع وهو شيء
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ً تتضمن ج- الية فإي ل خإلقه مشابهة عن الله تنـزيه أول
ليس قوله وهو أولها وفإي أفإعاله فإي ول صأفاته فإي ول ذاته

وهو قوله وهو آخإرها وفإي المشبهة على رد شيء كمثله
السمع صأفة إثابات وفإيها المعطلة على رد البصير السميع
وفإي مفصل إثابات آخإرها وفإي مجمل نإفي أولها وفإي والبصر

البعض دون الصفات لبعض المثبتين الشاعرة على رد الية
يقولون الذين المعتـزلة على ترد وكذلك متناقضون وهم الخإر
ذلك.  ونإحو بصر بل بصير سأمع بل سأميع

الحسنى السماء
 الحسنى؟ السأماء مثالا - ما53س

الرحيم الرحمن العظيم العلي القيوم الحي ج- الله
الجبار العزيز المهيمن المؤمن السلم القدوس الملك الغفور
.  البارئ الخالق المتكبر
قبيل من هي وهل حسنى الله أسأماء كانإت - لم54س

 ذلك؟ العلمية. وضح تنافإي فإيها الوصأفية المحكم. وهل
وأسأماؤه مدلولا وأشرف مسمى أحسن على ج- لدللتها

بخلف العلمية تنافإي ل الوصأفية وأوصأاف أعلم سأبحانإه
وكلها معانإيها على دالة تعالى أسأمائه وكل العباد أوصأاف
معانإيها لن المحكم قبيل من وهي وثاناء وحمد مدح أوصأاف
الله اسأتأثار ما من والكيفية الكنه إنإما العربا لغة فإي واضحة
بعلمه. 
ومثل الحسنى بالسأماء اليمان أركان هي - ما55س
 لذلك؟

وبما المعنى من عليه دلا وبما بالسأم اليمان ج- ثالثاة
كل وسأعت رحمة ذو رحيم بأنإه فإنؤمن الثاار من به تعلق

علم ذو عليم شيء كل على ويقدر قدرة ذو شيء. قدير
لعباده.  ويغفر مغفرة ذو غفور شيء كل ويعلم

فإما توقيفية كانإت وإذا توقيفية الله أسأماء - هل56س
 ذلك؟ معنى
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تتلقى فإهي والسنة الكتابا فإي الوارد بها يتجاوز ل ج- نإعم
نإفسه به وصأف بما إل يوصأف فإل بالراء ل السمع طريق من
بما إل ُيسمى ول وسألم عليه الله صألى رسأوله به وصأفه أو

فإهذا وسألم عليه الله صألى رسأوله به سأماه أو نإفسه به سأمى
ذلك. فإي دخإل والجأتهاد للسأتحسان فإليس توقيفية أنإها معنى

ذلك وضح الحسنى السأماء دللة أنإواع هي - ما57س
 بالمثلة؟

بجميع السأم فإسرنإا إذا مطابقة دللة أنإواع ج- ثالثاة
التـزام ودللة مدلوله ببعض فإسرنإاه إذا تضمن ودللة مدلوله

السأم هذا يتوقف التي السأماء من غيره على به اسأتدللنا إذا
ً عليها مطابقة دللة والذات الرحمة على الرحمن لفظة فإمثل
على ودللته الضمن فإي داخإلة تضمن دللة إحداهما وعلى

والعلم كالحياة بثبوتها إل الرحمة توجأد ل التي السأماء
التـزام.  دللة ونإحوها والقدرة
قبيل من أم المترادف قبيل من الله أسأماء - هل58س

ذلك؟ المتباين. وضح
لدللتها المترادف قبيل من الذات إلى بالنظر ج- هي

لن المتباين قبيل من الصفات إلى وبالنظر واحد مسمى على
الخإرى.  غير صأفة كل

فإي وهل معروف بعدد محصورة الله أسأماء - هل59س
 لحصرها؟ إفإادة الحديث

إن الوارد الحديث وأما معروف بعدد محصورة ج- ليست
ًا وتسعين تسعة لله أنإها يفيد فإل الجنة دخإل أحصاها من إسأم

السأماء هذه أن فإيه ما غاية وإنإما والتسعين بالتسعة محصورة
الجنة.  دخإل أحصاها من على بأن موصأوفإة
أحصاها من التي الله أسأماء إحصاء مراتب - ما60س

 الجنة؟ دخإل
ودعاء عبادة دعاء بها الله ودعاء وفإهمها حفظها ج- ثالثاة

مسألة. 
بها والعلم الحسنى الله أسأماء إحصاء كان - لم61س

 معلوم؟ بكل للعلم أصأل

21



أسأماء عن صأادرة والشرعية القدرية المعلومات ج- لن
والصلح والتقان الحكام غاية فإي كانإت ولهذا وصأفاته الله

والنفع. 
بأسأمائه الله دعا لمن ينبغي الذي السأم هو - ما62س
 به؟ الله يدعو أن الحسنى

لذلك المقتضي بالسأم إليه يتوسأل أن له ج- ينبغي
إليه يستشفع الداعي كأن حتى لحصوله المناسأب المطلوبا

ً لي، اغفر غفار يا يقولا المغفرة فإطالب به إليه متوسأل
يا الرزقا وطالب ارحمني، رحمن يا يقولا الرحمة وطالب

جأرا.  وهلم علي تب توابا يا والتائب ارزقني، رزاقا

يدخإل فإهل وذم مدح إلى منقسم السأم كان - إذا63س
.  ذلك مثالا وما تعالى؟ الله أسأماء فإي

والصانإع كالمريد وذلك بأسأمائه بمطلقه يدخإل ج- ل
إلى لنإقسامها الحسنى السأماء من ليست فإهذه والفاعل
كمالها.  منها عليه يطلق بل ومذموم محمود
مسماها؟ تماثال السأمين اتحاد من يلزم - هل64س

بالمثلة.  ذلك وضح
بها ُتسمى بأسأماء نإفسه سأمى الله فإإن ذلك يلزم ج- ل

خإلقه بعض بها وصأف بصفات نإفسه وصأف وكذلك خإلقه بعض
والبصر بالسمع نإفسه وصأف فإقد التشبيه ذلك فإي يلزم فإل

السميع فإليس خإلقه بعض بذلك ووصأف والقدرة، والعلم
تناسأب موصأوف كل فإصفات كالبصير البصير ول كالسميع

والمخلوقا.  الخالق بين مناسأبة ول به وتليق ذاته
ل التي المتقابلة المزدوجأة الله أسأماء مثالا - ما65س

ًا إل الله على بمفرده منها واحد يطلق وما الخإر بالسأم مقرونإ
ذلك.  وضح إفإرادها؟ من المحذور

المعز المذلا النافإع الضار المعطي المانإع ج- مثالها
لن تفرد ل أنإها فإي والحكمة الرافإع الخافإض الباسأط القابض

ولن ذلك عن الله تعالى نإقص نإوع يوهم ما إفإرادها فإي
اجأتماعهما.  من وكماله تمامه الحقيقي الكمالا
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 الصفات أقــسام
منها قسم كل ووضح الله صأفات تنقسم كم - إلى66س

 الخإر؟ عن يميزه بما
الله عن تنفك ل التي وهي ذات صأفات قسمين ج- إلى

والقدرة.  بالمشيئة تتعلق التي وهي فإعل وصأفات

 ؟ الفعلية والصفات الذاتية الصفات مثالا - ما67س
والسمع والقدرة والحياة العلم الذات صأفات ج- مثالا

والكبرياء والعظمة والملك والرجأل واليد والوجأه والبصر
والكلم.  والرحمة والغنى والقدم والصأبع والعلو والعزة

والمجيء والنـزولا كالسأتواء الفعلية الصفات وأما
والماتة والحياء والتيان والسخط والعجب والرضى والضحك

النوع قديمة لها يقالا فإهذه والحب والكره والغضب والفرح
الحاد.  حادثاة

بالذات؟ القولا يخالف الصفات فإي القولا - هل68س
لله أن فإكما الذات فإي كالقولا الصفات فإي ج- القولا

ًا فإالصفات الصفات تشبهها ل صأفات فإله الذوات تشبهها ل ذات
كالقولا الصفات بعض فإي والقولا حذوها بها يحذى الذات فإرع
:  بعض فإي

وأحاديثها الصفات آيات في الممكنة القسام
الصفات آيات فإي الممكنة القسام هي - ما69س

 وأحاديثها؟
ظاهرها، على تجري يقولون أقسام: قسمان سأتة ج- هي

تشبيه، غير من بالله اللئق ظاهرها على تجري قالوا فإقسم
غلوا الذين المشبهة الثانإي والقسم الصالح السلف هم وهؤلء

باطل ومذهبهم المخلوقين كصفات تجعل وقالوا الثابات فإي
ومن الجهمية وهم ظاهرها ينفيان وقسمان السلف، أنإكره
منهم وقسم أخإر، بمعان يؤولونإها منهم فإقسم عنهم تفرع

فإقسم واقفان وقسمان منها، أراد بما أعلم الله يقولون
يكون ل أن ويجوز بالله اللئق المراد يكون أن يجوز يقولون
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وقسم وغيرهم الفقهاء، من كثير طريقة وهذه صأفة المراد
وقراءة القرآن تلوة على يزيدون ول كله هذا عن يمسكون
التقديرات هذه عن وألسنتهم بقلوبهم معرضين الحديث

بالطريقة القطع وأحاديثها الصفات آيات فإي والصوابا
السلفية. 

وأحاديثها الصفات آيات في الواجب
 وأحاديثها؟ الصفات آيات فإي الواجأب - ما70س

غير من جأاءت كما وإمرارها وإثاباتها بها التصديق ج- يجب
قالا تحريف، ول تعطيل ول تشبيه غير ومن تمثيل ول تكييف
ًا الصفات آيات (وجأميع بعضهم الطراز نإقل كما أمرها: حق

الولا). 

والصفات السماء في اللحاد تعريف
هي وما وصأفاته الله أسأماء فإي اللحاد هو - ما71س

 أقسامه؟
الحق عن ومعانإيها وبحقائقها بها والعدولا الميل ج- هو

خإمسة: وأقسامه والكفر والتعطيل الشراك إلى لها الثابت
له النصارى كتسمية وعظمته بجلله يليق ل بما تسميته أولً،

ًا ًا له والفلسأفة أب ذلك.  ونإحو بالطبع فإاعلة علة أو بذاته موجأب
ًا، من اللت كتسميتهم المخلوقات بعض بها يسمى أن ثاانإي

العزيز.  من العزى واشتقاقهم الله
ًا، قبحهم اليهود كقولا عنه ويتنـزه يتقدس بما وصأفه ثاالث

ذلك.  ونإحو مغلولة الله يد وقولهم فإقير الله إن ولعنهم الله
ًا، كقولا حقائقها وجأحد معانإيها عن السأماء تعطيل رابع

معانإي.  ول صأفات تتضمن ل مجردة ألفاظ إنإها يقولا من
ًا، اللحاد فإجمعهم خإلقه بصفات صأفاته تشبيه خإامس

طرقه.  بهم وتفرقت
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 الله جانب في القيسة استعمال حكم
جأانإب فإي القيسة من شيء اسأتعمالا يجوز - هل72س

 وجأل؟ عز الله
ول تمثيل قياس فإي والمخلوقا هو يشرك أن يجوز ج- ل

حقه فإي يستعمل ولكن أفإراده تستوي شمولا قياس فإي
كمالا من المخلوقا به اتصف ما كل أن وهو العلى المثل

نإقص من المخلوقا عنه ينـزه ما ولك به أولى فإالخالق
فإي العلى المثل وله تعالى قالا عنه بالتنـزه أولى فإالخالق

الحكيم.  العزيز وهو والرض السموات

 العزة صفة
ربك سبحانقوله: ( معنى عن تفهم الذي - ما73س

المرسلين على وسلم يصفون عما العزة رب
 المصنف؟ سأاقها ) ولمالعالمين رب لله والحمد

يظهر فإفيما الموضع هذا فإي لها المصنف سأياقا ج- أما
الله صألى رسأوله وكلم الله كلم كون من تقدم لما تعليل أنإه

ًا أكمل وسألم عليه ًا وأتم صأدق ًا بيانإ العيوبا عن وأبعد ونإصح
ً فإهي منها يؤخإذ ما وأما أحد كل كلم من والفإات تتضمن أول

ًا الظالمون، يقولا عما وتبرئته وتقديسه الله تنـزيه صأحة ثاانإي
ًا فإيه، مرية ل الذي الحق وأنإه المرسألون به جأاء ما إثابات ثاالث

ًا الربوبية، صأفة الثلثاة بأقسامها وهي العزة صأفة إثابات رابع
ولما القهر وعزة المتناع وعزة القوة عزة سأبحانإه له ثاابتة
بدللة منه والتبرئة النقص من التنـزيه يتضمن التسبيح كان

على يدلا الحمد أن كما الكمالا إثابات ويستلزم المطابقة
النقص من التنـزيه ويستلزم بالمطابقة الكمالا صأفات إثابات
الكلم صأفة إثابات الية هذه وفإي الموضع هذا فإي بينهما قرن
المخالفين.  على والرد

 الثلثاة؟ التوحيد أنإواع تتضمن الية هذه كانإت - لم74س
الحمد أن الله رحمه القيم ابن ذكره كما ذلك ج- وجأه

المحمود مدح الحمد فإإن الثلثاة التوحيد أنإواع إثابات يتضمن
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والخضوع عنه والرضى محبته مع جألله ونإعوت كماله بصفات
ًا يكون ل الكاملة الصفات فإاقد أن المعلوم ومن له ول إله

ًا له لمن الحمد وإنإما الحمد له ليس معيب مذموم هو بل مدبر
الحمد. وهو اسأتحق لجألها التي الجللا ونإعوت الكمالا صأفات

وعل.  جأل الله

 والثبات النفي
النفي فإي والجماعة السنة أهل طريقة هي - ما75س
 ؟ الصفات نإصوصا فإي الواردين والثابات

ًا ينفون أنإهم ذلك فإي ج- طريقتهم ًا نإفي ًا إجأمالي على غالب
ًا  ويثبتونشيء) كمثله ليس( تعالى قوله حد ً إثابات مفصل

الله أثابته ما فإكل البصير السميع وهو تعالى قوله حد على
جأميع من وسألم عليه الله صألى رسأوله له أثابته أو لنفسه

بجلله اللئق الوجأه على لله فإيثبتونإه والصفات السأماء
وعظمته. 

مدح أو كمالا فإيه وهل بالنفي يقصد الذي - ما76س
ً واذكر  ذلك؟ يوضح مثال

الكمالا من يضاده ما إثابات وهو لغيره مقصود ج- النفي
وتفرده عظمته كمالا لثابات والنظير والند الشريك فإنفي

الجهل ونإفي قدرته لكمالا العجز ونإفي الكمالا بصفات
لثابات الظلم ونإفي علمه سأعة لثابات علمه عن شيء وعزوبا

ونإفي وقيوميته حياته كمالا لثابات والنوم السنة ونإفي عدله
المحض والنفي التامة حكمته لكمالا سأدى الخلق وترك العبث
ًا تضمن إذا إل كمالا ول مدح فإيه ليس الله نإفى ما فإكل إثابات
من شيء فإي خإلقه من أحد ومشاركة النقائص من نإفسه عن

الكمالا.  أنإواع من ضدها على تدلا فإإنإها خإصائص
 ؟ المستقيم الصراط هو - ما77س

وسألم عليه الله صألى الرسأولا وقيل القرآن إنإه ج- قيل
والقولا القيم ابن قالا السألم، وقيل بعده من وصأاحباه

نإصبه الذي الطريق هو المستقيم الصراط تفسير فإي الجامع
ً وجأعله رسأله ألسنة على لعباده الله ول إليه لعباده موصأل
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بالطاعة رسأله وإفإراد بالعبودية إفإراده وهو سأواء لهم طريق
ًا وأن الله إل إله ل أن شهادة مضمون وهو عبده محمد

بجهدك وترضيه كله بقلبك تحبه أن وعقده ذلك ونإكتة ورسأوله
إل إرادة تكون ول بحبه معمور إل موضع قلبك فإي يكون فإل

الحق معرفإة وهو الحق ودين الهدى هو وهذا بمرضاته متعلقة
ما فإقل به والقيام رسأله به الله بعث ما معرفإة وهو به والعمل

رحاها.  وقطب أحسنها هذا التي العبارات من شئت
العباد إلى وتارة الله إلى تارة الصراط يضاف - لم78س
ًا يذكر ولماذا ًا مفرد  تارة؟ بالضافإة تارة باللم معرفإ

وأما ونإصبه، شرعه الذي هو فإلنإه الله إلى أضافإته ج- أما
ًا ذكره وأما سألوكه، أهل فإلنإهم العباد إلى إضافإته ًا مفرد معرفإ

وأنإه واخإتصاصأه تعيينه فإلفإادة تارة وبالضافإة تارة باللم
الضللا.  أهل طرقا بخلف واحد صأراط

 القرآن ثلث تعدل الخلص سورة
 القرآن؟ ثالث تعدلا الخإلصا سأورة كانإت - لم79س

ً أسأاسأية، مقاصأد ثالثاة على اشتمل القرآن ج- لن أول
ًا والشرائع، الحكام علوم عن وأخإبار قصص من فإيه ما ثاانإي

أممهم.  مع الرسأل أحوالا
ًا من معرفإته العبد على يجب وما التوحيد علوم ثاالث

السورة وهذه وأجألها، أشرفإها هو وهذا وصأفاته الله أسأماء
ًا عليها واشتملت العلم هذا أصأولا تضمنت وجأه فإهذا إجأمالي

فإي الله رحمه السألم شيخ قالا القرآن ثالث تعدلا كونإها
له:  قصيدة

فإي الله فإرض وأهم        صأاحب أولا بالرحمن والعلم
 مشـروعه
ًا       لمزيـده طالب الديانإة وأخإو بقطوعــه ينهــه ولما أبد

حكم لعـلم الغذاء فإقر       من أشــد إليه فإاتته والمرأ
 صأنيعه

شـدة وقت فإي يحتاجأه       فإإنإما والـطعام وقت كل فإي
 جأوعه
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فإسـوأة والصالحات      كلها المحاسأن إلى السبيل وهو
 لمضيـعه
أحد) الله هو (قل السورة هذه سأميت - لم80س

التوحيد أنإواع على منها الدللة وجأه وما الخإلصا سأورة
 الثلثاة؟

من قارئها تخلص ولنإها الله لوصأف أخإلصت ج- لنإها
التوحيد أنإواع على دللتها وأما العتقادي العملي الشرك
على وأما فإباللتزام، والعبادة اللوهية توحيد على فإدللتها

والصفات السأماء توحيد على وأما فإبالتضمن، الربوية توحيد
مطابقة تسمى معناه كل على الدليل دللة لن فإالمطابقة

يسمى الخارج من يستلزمه ما وعلى تضمن بعضه وعلى
ًا ًا.  وتقدم التزام موضح

السورة لهذه المصنف سأياقا عن تفهمه الذي - ما81س
 الصمد- الكفؤ؟ – الحد معنى عن تعرفإه ما وبين

هو الذي والثابات النفي من تضمنته فإلما سأياقها ج- أما
قد سأبحانإه الله أن من المصنف ذكره الذي للضابط شاهد
وأما والثابات، النفي بين نإفسه به وسأمى وصأف فإيما جأمع

ول نإديد ول وزير ول له نإظير ل الذي الواحد أي الحد معنى
إل الثابات فإي أحد على اللفظ هذا يطلق ول عديل ول شبيه
معنى وأما وأفإعاله صأفاته جأميع فإي الكامل لنإه الله على

ومسائلهم، حوائجهم فإي الخلئق إليه تصمد الذي فإهو الصمد
والمساوي.  المكافإئ فإهو الكفؤ معنى وأما

سأورة من يستنبط ما من تعرفإه الذي - ما82س
الخإلصا؟

ً منها ج- يؤخإذ ًا الله واحدانإية إثابات أول صأفة إثابات ثاانإي
ًا قل يقل لم جأبريل أو محمد كلم كان لو لنإه لله الكلم ثاالث

ًا الله، ابن المسيح القائلين النصارى على الرد على الرد رابع
ًا الله، بنات الملئكة أن القائلين المشركين على الرد خإامس

يكن ولم يولد ولم يلد لم أنإه قائل أصأدقا وهو أخإبر لنإه اليهود
ًا له ًا أحد، كفو إليه، الخلئق وفإقر سأبحانإه غناه كمالا سأادسأ
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ًا ًا التوحيد، علم شرف سأابع من الرزقا طلب على الحث ثاامن
.  الله

الكرسي آيــة
الكرسأي. لية المصنف سأياقا عن تفهمه الذي - ما83س

 الحكام؟ من منها العلماء اسأتنبطه من تعرفإه الذي وما
من تضمنته لما أعلم والله يظهر فإفيما سأياقها ج- أما

إثابات أولها التي الحكام من عليه احتوت وما والثابات النفي
ًا بذلك وانإفراده الله الوهية من وهي الحياة صأفة إثابات ثاانإي

ًا الذاتية، الصفات الذي القيوم ومعنى القيومية صأفة إثابات ثاالث
اسأم أن وورد سأواه لما المقيم غيره عن واسأتغنى بنفسه قام

لصفات متضمنان فإإنإهما العظم السأم القيوم واسأم الحي
الحي اسأمه إلى ترجأع الذاتية فإالصفات تضمن أعظم الكمالا

ًا القيوم، إلى ترجأع الفعلية والصفات عن الله تنـزيه رابع
حياته لكمالا المنافإاة من ذلك فإي لما والعجز والنوم السنة

ًا وقدرته، وقيوميته ًا وملكه، علمه سأعة إثابات خإامس سأادسأ
ًا سأبحانإه، بإذنإه الشفاعة إثابات ًا الكلم صأفة إثابات سأابع ثاامن
والحالا بالماضي سأبحانإه وإحاطته العلم صأفة إثابات

شأن، عن شأن يلهيه ول يغفل ول ينسى ل وأنإه والمستقبل
ًا ما إل يعلمون ل الخلق وأن بالتعليم تعالى اخإتصاصأه تاسأع

ًا وعل، جأل الله أعلمهم جأملة من الكرسأي عظمة أن عاشر
الله عظمة إثابات عشر الحادي الله، عظمة على الدالة الدلة

الثلثاة، بأنإواعه الله علو صأفة إثابات عشر الثانإي واقتداره،
إلى الضعف نإفي من النقص نإفي فإي الترقي عشر الثالث

أقوى لنإه النوم يغلبه قد السنة تغلبه ل من لن القوى نإفي
على عشر: الرد الخامس المشيئة عشر: إثابات الرابع

تشفع.  أصأنامهم أن القائلين المشركين
ونإحوهم والرافإضة القدرية على عشر: الرد السادس

ذلك عن تعالى وقوعها بعد إل الشياء  يعلم ل الله أن القائلين
ًا ًا علو الكرسأي أن زعم من على عشر: الرد السابع كبير
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أهل أقوالا من ذلك نإحو أو ملكه أنإه أو قدرته أنإه أو علمه
البدع. 

 الله؟ كتابا فإي آية أعظم الكرسأي آية كانإت - لم84س
والصفات والحسنى السأماء من عليه اشتملت ج- لما

على احتوت فإآية غيرها فإي يجتمع لم ما فإيها اجأتمع فإقد العلى
الله كتابا فإي آية أعظم تكون أن يحق الجليلة المعانإي هذه

والعرفإان اليقين من يمتلئ أن وتفهم بتدبر قرأها لمن ويحق
ًا يكون وأن واليمان بذلك ورد كما الشيطان من بذلك محفوظ
الله رضي هريرة أبي عن البخاري رواه الذي الصحيح الحديث

بحفظ وسألم عليه الله صألى الله رسأولا قالا: "وكلني عنه
. 106صا الكواشف فإي بطوله رمضان" الحديث زكاة

 الحــــاطة
هو( تعالى قوله معنى عن تفهمه الذي - ما85س
شيء بكل وهو والباطن والظاهر والخر الول
 ؟عليم)

الربعة السأماء هذه وسألم عليه الله صألى فإسر ج- قد
بعدك فإليس الخإر وأنإت شيء قبلك فإليس الولا أنإت بقوله
فإليس الباطن وأنإت شيء فإوقك فإليس الظاهر وأنإت شيء
وهي الحاطة على الربعة السأماء هذه فإمدار شيء دونإك

بالقبل أوليته فإأحاطت ومكانإية زمانإية قسمين إلى تنقسم
ظاهر بكل وباطنيته ظاهريته وأحاطت بالبعد آخإريته وأحاطت

والله إل باطن من وما فإوقه والله إل ظاهر من فإما وباطن
علوه والظاهر ودوامه بقاؤه والخإر قدمه فإالولا دونإه

عليم شيء بكل وهو قوله وفإي ودنإوه قربه والباطن وعظمته
علمه وأحاط الذاتية الصفات من وهي العلم صأفة إثابات

المتقدمة والمور والخفايا والسرائر والبواطن بالظواهر
والمتأخإرة. 
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 الحياة صفة
على (وتوكل تعالى قوله من المفهوم هو - ما86س
؟يموت) ل الذي الحي

ً ج- فإيها القلب اعتماد ومعناه الله على بالتوكل المر أول
وفإعل بالله الثقة مع المضار ودفإع المنافإع جألب فإي الله على

السأبابا. 
ًا فإحياته الذاتية الصفات من وهي الحياة صأفة إثابات ثاانإي
كمالا كل ثابوت له ثابوتها ويستلزم وأتمها حياة أكمل سأبحانإه

أن إلى إشارة الحياة صأفة وخإصص الحياة كمالا نإفيه يضاد
إل الدوام على حياة ول المصالح فإي به يوثاق الذي هو الحي

ضاع ماتوا إذا فإإنإهم حياتهم المنقطعة الحياء دون سأبحانإه لله
عليهم.  يتوكل من

 الحكمة صفة
 الحكيم؟ تعالى اسأمه عن تعرفإه الذي - ما87س

بمعنى أحدهما معنيان وله الحكمة من مأخإوذ ج- الحكيم
وأمره الشرعي الديني بأمره خإلقه بين الحاكم العدلا القاضي
وله( تعالى قالا والخإرة الدنإيا فإي الحكم وله القدري الكونإي
) المعنىترجعون وإليه والخرة الولى في الحكم
الفساد.  إليه يتطرقا ل كي للمر المحكم أي للحكيم الثانإي

 تعالى؟ حكمته أقسام - ما88س
خإلقه فإي حكمته أحدهما قسمين إلى تنقسم ج- هي

الحكام غاية فإي وإيجاده الخلق هذا أحكام الولا نإوعان وهي
له مطلوبة محمودة غايات لجأل صأدوره والثانإي والتقان،
لجألها.  وخإلق لجألها أمر التي سأبحانإه

قسمين إلى وتنقسم شرعه فإي حكمته صأدور والثانإية
صأدرت كونإها الثانإي والحسان التقان غاية فإي كونإها الولا
الحمد.  عليها يستحق عظيمة وحكمة محمودة لغاية

(وهو تعالى قوله معنى عن تعرفإه ما - بين89س
 )؟الخبير اللطيف
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الـسـرائر أدرك ـحـتى وخإبره علمه لطف الذي ج- اللطيف
ـمائر ـا والـض ـوبا والخفاـي ـائق والغـي ـالح ودـق ـها المـص وغوامـض

وأنـإـواع فـإـرقا غـيـر ـمـن ـكـالجلي مكـشـوف علـمـه فإي فإالخفي
ـة أمور فإي بعبده فإيلطف حصرها يمكن ل تعالى لطفه الداخإلـي

ويـسـوقا فإيـسـوقه الخارجأية المور له ويلطف بنفسه المتعلقة
لعـبـده لطـفـه الـثـانإي النوع يشعر ل حيث من صألحه به ما إليه

علـيـه ليوسـأـف جـأـرى كما إحسانإه عليه يتم أن يريد الذي ووليه
ووثاوقه العلم كمالا بمعنى الخبرة من فإهو الخبير وأما السلم،

إـلـى العـلـم وـهـو والتفصيل الدقة وجأه على بالشياء والحاطة
الباطنـيـة الخفاـيـا إـلـى يـضـاف عـنـدما فإالعلم ودقا خإفي ما كل

ًا صأاحبها ويسمى خإبرة يسمى فإي يجري ل سأبحانإه فإالله خإبير
ول دونإها وما فإوقها فإما ذرة يتحرك ول شيء والملكوت الملك
وهــو خإبره منه وعنده إل يطمئن ول نإفس يضطربا ول يسكن
ًا تجد ولهذا اللطيف معنى من يقربا بـعـض فـإـي بينهـمـا مقرونـإـ
ـقـالا الـخـبير اللطـيـف وـهـو خإلق من يعلم أل تعالى قالا اليات

الله:  رحمه القيم ابن
أوصأـافإه فإي واللطف      ولعبـده بعبده اللطيف وهو
 نإـوعان

مواقع عـند واللـطف     بخـبرة المور أسأرار إدراك
 الحسان

ذا عن الغفلت فإي والعبد      لطفـه ويبدي عزته فإيريك
 الشان

 العلم صفة
الله قالا اليات هذه معانإي من تفهم ما - بين90س

وما منها يخرج وما الرض في يلج ما يعلم( تعالى
مفاتح فيها) (وعنده يعرج وما السماء من ينـزل
وما والبحر البر في ما ويعلم هو إل يعلمها ل الغيب

ظلمات في حبة ول يعلمها إل ورقة من تسقط
مبين) (وما كتاب في إل يابس ول رطب ول الرض
الله أن بعلمه) (لتعلموا إل تضع ول أنثى من تحمل
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شيء بكل أحاط قد الله وأن قدير شيء كل على
ًا)   ؟علم

الصفات من العلم وصأفة الله علم إثابات اليات ج- فإي
سأبحانإه علمه إحاطة وإثابات الله عن تنفك ل التي الذاتية

الخمس بعلم سأبحانإه واخإتصاصأه وتفصيلً، جأملة بالشياء
وفإيها الغيب مفاتيح هي التي لقمان سأورة آخإر فإي المذكورة

أسأمائه ومن الذاتية الصفات من وهي القدرة صأفة إثابات
إذا أنإه تعالى قدرته ومن شيء يعجزه ل الذي القدير تعالى
القدرية على رد وفإيها معارض ول مانإع غير من فإعل شاء

دليل وفإيه الله قدرة فإي داخإلة غير العباد أفإعالا يقولون الذين
ًا بذاته قائم له صأفة هو بعلم عالم سأبحانإه أنإه على خإلفإ

ًا علم بل عليم إنإه يقولون الذين للمعتـزلة للجهمية وخإلفإ
بما يشهد الله (لكنتعالى:  الله قالا الله لعلم المنكرين

لكم يستجيبوا لم فإن: (  وقالابعلمه) أنزله إليك أنزل
بكل محيط سأبحانإه  فإعلمهالله) بعلم أنزل أنما فاعلموا

والمستقبل والحالي الماضي الكون فإي ما يعلم فإهو شيء
والمستحيل.  والممكن والواجأب

والمتانة والقوة الرزق صفة
هو الله تعالى: (إن قوله معنى من تفهم الذي - ما91س
 المتين)؟ القوة ذو الرزاقا

ً الية هذه ج- فإي وسأعته وكثرته الرزقا صأفة إثابات أول
الدنإيا فإي نإفعه اسأتمر ما وهو المطلق الرزقا رزقان والرزقا
والرزقا واليمان العلم هو الذي القلوبا رزقا وهو والخإرة
الخلق لسائر العام الرزقا وهو الرزقا مطلق والثانإي الحللا،

كل إلى القوت إيصالا وهو وغيرها والبهائم وفإاجأرهم برهم
ذو وقوله رازقه والله والحرام الحللا من يكون وهذا مخلوقا

يعجزه فإل التامة والقدرة الكاملة القوة صأاحب أي القوة
رزقه أوصأل أنإه قوته ومن أحد سألطانإه عن يخرج ول شيء

إيجاد ومنها تمزقوا بعدما الموات يبعث وأنإه العالم جأميع إلى
المتين تعالى أسأمائه ومن والسفلية العلوية العظيمة الجأرام

34



قوي والقدرة القوة بالغ تعالى فإالله القوة على تدلا والمتانإة
من حالا فإي عجز إليه ينسب ل القوة شديد أنإه حيث من

ل التي الذاتية الصفات من القدرة وصأفة القوة وصأفة الحوالا
.  الله عن تنفك

الله (إن تعالى قوله معنى عن تعرفإه الذي - ما92س
ًا كان ًا) (قد سميع تجادلك التي قول الله سمع بصير
تحاوركما يسمع والله الله إلى وتشتكي زوجها في
الذين قول الله سمع بصير) (لقد سميع الله إن

ل أنا يحسبون أغنياء) (أم ونحن فقير الله إن قالوا
يكتبون) لديهم ورسلنا بلى ونجواهم سرهم نسمع
 ؟البصير) السميع (وهو

الصفات من وهو السمع إثابات تضمنت اليات ج- هذه
سأمعه عن يعزبا ل الذي تعالى أسأمائه من والسميع الذاتية

على السوداء النملة دبيب سأبحانإه ويسمع خإفي وأن مسموع
سأبحانإه سأمعه فإأحاط الظلماء الليلة فإي الصماء الصخرة

عليه تختلط ل وبعيدها قريبها وعلنه سأرها المسموعات بجميع
لديه وكأنإها الحاجأات تفنن على اللغات اخإتلف على الصأوات

لجميع سأمعه أحدهما نإوعان تعالى وسأمعه واحد، صأوت
للسائلين منه إجأابة سأمع والثانإي تقدم، كما الصأوات
ربي إن( إبراهيم عن تعالى قوله ومنه والعابدين والداعين
). الدعاء لسميع
 السمع؟ بفعل يراد الذي - ما93س

أحدها معان أربعة به يراد إنإه الله رحمه القيم ابن ج- ذكر
ومتعلقه وعقل فإهم سأمع الثانإي الصأوات متعلقة إدراك سأمع

قبولا سأمع الرابع سأئل ما وإعطاء إجأابة سأمع الثالث المعانإي
تجادلك التي قول الله سمع (قدالولا:  فإمن وانإقياد

 ومنقالوا) الذين قول الله سمع زوجها) (لقد في
واسمعوا) انظرنا وقولوا راعنا تقولوا ل( قوله الثانإي
ومنه والعقل الفهم سأمع بل الكلم مجرد سأمع المراد ليس

الدعاء وفإي حمده لمن الله سأمع الثالث ومن وأطعنا سأمعنا
قوله الرابع وفإي سأألتك ما وأعط أجأب أي اسأمع اللهم المأثاور
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ومنه له منكرين غير ومنقادون له قابلون أي للكذبا سأماعون
ومنقادون قابلون أي لهم سأماعون وفإيكم القولين أصأح على
بشيء.  وليس وجأواسأيس عيون وقيل

مع تعالى لله البصر صأفة إثابات أدلة تقدم - قدم94س
اسأمه معنى عن تعرفإه الذي فإما السمع صأفة إثابات أدلة

 البصير؟ تعالى
سأبحانإه فإهو المبصرات بجميع بصره أحاط الذي ج- معناه

ًا خإفي وإن شيء كل ويرى يشاهد ًا ظاهر ًا وباطن ًا أو قريب بعيد
النملة دبيب فإيرى والسأتار الحواجأز رؤيته على تؤثار فإل

مناط ويرى الصماء الصخرة فإي الظلماء الليلة فإي السوداء
أعضائها فإي ومجاريه القوت ويرى منها وأصأغر الذر عروقا

مهما كلها والجراثايم والحمراء البيضاء والكريات دقت وإن
ما وخإلق خإلقها الذي فإهو أجأسامها فإي ما ويرى ودقت خإفيت

وعل.  جأل فإيها
بعضهم:  قالا

البهيم الليل ظلمة فإي       جأناحها البعوض مد يرى من يا
الليـِل

العظام تلك فإي والمخ      نإحــرها فإي عروقها منط ويرى
النحل

الزمان فإي مني كان ما       بهــا تمحـو بتوبة علّي أمنن
الولا

 والمشيئة الرادة
إذ ولول( تعالى قوله معنى عن تفهمه الذي - ما95س
) وقولهبالله إل قوة ل الله شاء ما قلت جنتك دخلت
يريد) ما يفعل الله ولكن اقتتلوا ما الله شاء (ولو

ومن للسلم صدره يشرح يهديه أن الله يرد (فمن
ًا صدره يجعل يضله أن يرد ًا) ضيق  ؟حرج

الكونإية والرادة المشيئة لصفتي إثابات اليات هذه ج- فإي
عنها يخرج ل الرادة وهذه الشاملة للمشيئة المرادفإة القدرية

تعالى قالا هو يفعله ما يريد بأن بالخلق المتعلقة وهي شيء
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ًا أراد إذا أمره إنما( )فيكون كن له يقول أن شيئ
والجأالا والرزاقا والمعاصأي والطاعات والمسلم فإالكافإر
التوفإيق هداية إثابات الية وفإي تحتها كلها الحوادث وجأميع

بجلله يليق ما على حقيقة لله الفعل وإثابات واللهام
وعظمته. 

شيء وبأي الشرعية الدينية الرادة دليل - ما96س
 تتعلق؟

العسر) بكم يريد ول اليسر بكم الله (يريد تعالى ج- قوله
أن الله حرج) (يريد من عليكم ليجعل الله يريد (ما

الله عليكم) (إن يتوب أن يريد عنكم) (والله يخفف
العبد من يريد بأن بالمر تتعلق الرادة  وهذهيريد) ما يحكم

تقع. لم أو وقعت يحبها سأبحانإه والله به أمره ما فإعل
 الرادتين؟ بين الفرقا - ما97س

ذلك ومعنى المراد لوقوع مستلزمة القدرية ج- الكونإية
القدرية الكونإية أن الثانإي الفرقا مرادها، وقوع من لبد أنإه

ًا كلها، للحوادث شاملة وقوع تستلزم ل الدينية الرادة ثاالث
فإيجتمعان القدري الكونإي وهو الولا به يتعلق أن إل المراد

العاصأي.  حق فإي الكونإية وتنفرد المطيع حق فإي
 وخإصوصا؟ عموم من الرادتين بين ما - أذكر98س

الله يبحه ل بما تعلقها جأهة من أعم القدرية ج- الكونإية
تتعلق ل أنإها جأهة من وأخإص والمعاصأي الكفر من ويرضاه

الشرعية الدينية والرادة الفاسأق وطاعة الكافإر إيمان بمثل
ًا مأمور بكل تعلقها جأهة من أعم وأخإص واقع غير أو كان واقع
غير يكون قد القدرية الكونإية بالرادة الواقع أن جأهة من

به.  مأمور

 المحبـــــة صفة
تعالى قوله معنى عن تفهمه الذي - ما99س

يحب الله المحسنين) (إن يحب الله إن (واحسنوا
يحب الله المتقين) (إن يحب الله المقسطين) (إن

تحبون كنتم إن المتطهرين) (قل ويحب التوابين
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بقوم الله يأتي الله) (فسوف يحببكم فاتبعوني الله
في يقاتلون الذين يحب الله ويحبونه) (إن يحبهم

 ؟الودود) الغفور سبيله) (وهو
الصفات وهي المحبة صأفة إثابات اليات هذه ج- فإي

عبادة فإي الحسان من به الله أمر ما امتثالا وسأببها الفعلية
به الله أمر ما امتثالا الثانإية الية من ويؤخإذ الله عباد وإلى الله
بعيد أو قريب أحد كل مع والحكام المعاملت فإي العدلا من
قوامين كونإوا آمنوا الذين أيها (يا تعالى الله قالا صأديق أو عدو

والقربين) الوالدين أو أنإفسكم على ولو لله شهداء بالقسط
ول طاعته فإي نإعمه ُتصرف بأن الله حقوقا فإي والعدلا
الية وفإي الله لمحبة وسأبب معصيته فإي منها بشيء يستعان

أوامر امتثالا والتقوى وجأل عز الله تقوى على الحث الثالثة
معصيته عن الله بطاعة التحرز وقيل نإواهيه واجأتنابا الله

من اسأتقام لمن بالعهد الوفإاء على السأتقامة التقوى ومن
فإي للعبد الله لمحبة وسأبب ينقضه ولم العهد على المشركين

عن والتطهر المعاصأي من التوبة من الكثار الرابعة الية
الذنإوبا من والتطهر الحسية بالطهارة والنجاسأات الحداث

والسأتغفار النصوح بالتوبة المعنوية بالطهارة والمعاصأي
والذنإوبا.  الخطايا تمحو التي الصالحة العمالا من والكثار

الله محبة ادعى من أن على دليل الخامسة الية وفإي
وأن بصادقا فإليس وسألم عليه الله صألى الرسأولا يتبع ولم

الله صألى المصطفى اتباع هو الدعوى لهذه الصادقا الدليل
والمؤولين المحبة لصفة المنكرين على الرد وفإيها وسألم عليه

التأويلت من ذلك أشبه وما الثوابا أو إليهم بالحسان لها
الباطلة. 

هو للعبد الله لمحبة فإيها المذكور السبب السادسأة والية
الحميدة.  الصفات من آخإرها فإي ذكر ما

لعلء الله سأبيل فإي القتالا فإي ذكر ما السابعة الية وفإي
الله كلمة لتكون قاتل "من وسألم عليه الله صألى قالا كلمته
المغفرة صأفة إثابات الخإيرة الله" وفإي سأبيل فإي فإهو العليا
والغفار الغفور تعالى أسأمائه ومن الفعلية الصفات من وهي
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جأملة من والذنإوبا القبيح وسأتر الجميل أظهر الذي وهو
فإفي المغفرة واسأع ربك إن تعالى قالا سأترها التي القبائح

عن والتجاوز المذنإبين على الستر بكثرة إشعار الصيغة هذه
المحبوبا المحب ومعناه الودود تعالى أسأمائه ومن مؤاخإذتهم
وملئكته ورسأله أنإبيائه من طاعته لهل الحب الكثير فإالمحب
تعادلا ول محبوبهم سأبحانإه وهو المؤمنين وعباده وأوليائه

أخإرى.  محبة أصأفيائه عند الله محبة

الرحمـــة صفة
تلي التي اليات تضمنته ما من تفهم ما - بين100س
وسعت (ورحمتي وقولهالرحيم)  الرحمن الله (بسم

ًا خير الرحيم) (فالله الغفور شيء) (وهو كل حافظ
نفسه على ربكم (كتب وقولهالراحمين)  أرحم وهو

 ؟الرحمة)
وإثابات وسأعتها الرحمة صأفة إثابات اليات هذه ج- فإي

المغفرة.  صأفة وإثابات وسأعتها العلم صأفة
بالرحمة اتصافإه على دالن إسأمان الرحيم والرحمن

وأما غيره به يوصأف ل تعالى بالله خإاصا الرحمن واسأم
فإيقالا غيره به ويوصأف بالمرحوم تعلقها على فإيدلا الرحيم

الجللة لفظ من والمأخإذ الرسأالة إثابات وتضمنت رحيم فإلن
طريق من إل الله عبادة إلى طريق ول المعبود المألوه لنإه

إهمالا من تمنع رحمته لن الرحمن إسأم من وذلك الرسأالة
أي الرحمة نإفسه على ربكم كتب وقوله سأدى وتركهم عباده
ً نإفسه على أوجأبها ًا تفضل ًا وإحسانإ خإلقه على منه وامتنانإ

وهو الحفظ من مأخإوذ وهو الحفيظ تعالى أسأمائه ومن
الصيانإة. 

ما عباده على حفظ قد أنإه أحدهما معنيان وللحفيظ
حفظه من المعنى فإهذا ومعصية وطاعة وشر خإير من عملوا

أنإه الثانإي والمعنى كلها العباد بأحوالا علمه إحاطة يقتضي
يكرهون.  ما جأميع من لعباده الحافإظ
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لجميع حفظه وخإاصا. فإالعام عام نإوعان لعباده وحفظه
إلى وتمشي بنيتها ويحفظ يقيها ما لها بتيسيره المخلوقات

تعالى قالا العامة وهدايته لها بإرشاده ومصالحها هدايته
حفظ الثانإي  النوعهدى) ثم خلقه شيء كل أعطى(

الشبه من إيقانإهم يزلزلا أو إيمانإهم يضر عما لوليائه خإاصا
الذين عن يدافع الله إن( تعالى قالا والشهوات الفتن

وفإي ودنإياهم دينهم فإي يضرهم ما جأميع فإي عام  وهذاآمنوا)
يحفظك. الله أحفظ الحديث

 الرحمة أقســــام
 منها؟ قسم كل دليل وما الرحمة أقسام - ما101س

والبر والكافإر المسلم بين مشترك عام منها ج- قسم
ورحمتي( تعالى قوله ودليلها الخلق وسأائر والبهائم والفاجأر
رحمة شيء كل وسعت شيء) (ربنا كل وسعت
ًا من إل وصأحة رزقا من المخلوقا إلى يصل فإما )،وعلم
وعباده وأوليائه ورسأله بأنإبيائه خإاصا وقسم تعالى رحمته

ًا) بالمؤمنين (وكان تعالى قوله ودليلها المؤمنين رحيم
. رحيم) رؤوف بهم إنه( وقوله

 الله؟ إلى المضافإة الرحمة أقسام - ما102س
إلى المفعولا إضافإة من إليه مضاف أحدهما ج- نإوعان

فإذكر والنار الجنة احتجت الصحيح الحديث فإي ما ومنه فإاعله
أشاء من بك أرحم رحمتي أنإتي إنإما للجنة فإقالا وفإيه الحديث

إلى بالرحمة المخلوقا إضافإة إليه مضافإة مخلوقة رحمة فإهذه
بها وخإص وللرحمة بالرحمة خإلقت لنإها رحمة وسأماها خإالقه

عليه الله صألى وقله ومنه الرحماء يدخإلها وإنإما الرحمة أهل
منها رحمة كل رحمة مائة خإلقها يوم الرحمة الله خإلق وسألم
أذقناه (ولئن قوله ومنه والرض السماء بين ما طباقا

وهو( بقوله رحمة للمطر تعالى تسميته ) ومنمنا رحمة
ًا الرياح يرسل الذين  وقولهرحمته) يدي بين بشر
مضاف الثانإي ) والنوعرحمة منا النسان أذقنا (ولئن

تعالى قوله فإي ما مثل وذلك موصأوف إلى صأفة إضافإة إليه
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الحديث فإي ) وكماالمحسنين من قريب الله رحمة (أن
أسأتغيث.  برحمتك حي يا

 الفعلية الصفات
تلي التي اليات تضمنته ما عن تعرفإه ما - بين103س
ًا يقتل ومن عنهم الله (رضي ًا مؤمن فجزاؤه متعمد
ًا جنهم له وأعد ولعنه عليه الله وغضب فيها خالد
ًا ًا) عذاب الله أسخط ما اتبعوا بأنهم ذلك(  وقولهعظيم

آسفونا أعمالهم) (فلما فأحبط رضوانه وكرهوا
ًا كبر انبعاثهم الله كره ولكن منهم انتقمنا عند مقت

 . ؟تفعلون) ل ما تقولوا أن الله
الصفات بعض إثابات الكريمات اليات هذه ج- تضمنت

والسأف والسخط والكره واللعن والغضب الرضى من الفعلية
ما على حقيقة لله السنة أهل يثبتها الصفات وهذه والمقت

رد اليات هذه وفإي شاء، متى يفعلها وعظمته بجلله يليق
ً نإفاها من على الرضى فإي الثوابا إرادة إلى يرجأعها ومن أصأل
العقابا أراد يقولا أو والسخط الغضب فإي العقابا وإلى

للصفة نإفي بالحقيقة وهذا ونإحوهم والمعتزلة كالشاعرة
الية وفإي موجأب غير من وحقيقته ظاهره عن للقرآن وصأرف
ًا يقتل من على شديد وعيد الثانإية ًا مؤمن ًا متعمد من احتراز
ًا وقوله الكافإر ًا متعمد يقصد أن والعمد الخطأ قتل من احتراز

ًا يعلمه من ًا آدمي به موته الظن على يغلب بما فإيقتله معصوم
من واللعن الطويل المكث والخلود العقابا بالجزاء والمراد

ًا له هيأ أي وأعد وقوله رحمته عن والبعاد الطرد الله عذاب
ًا فإيما توبة له القاتل أن الجمهور عليه والذي ذنإبه لعظم عظيم

الله مع يدعون ل (والذينتعالا:  الله قالا الله، وبين بينه
ًا )بالحق إل الله حرم التي النفس يقتلون ول آخر إله
الله (إنقالا:  الخإرى الية وفإي ،تاب) من إل( قالا أن إلى
يشاء) لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل

ل أنفسهم على أسرفوا الذين عبادي يا قل( وقالا
ًا) الذنوب يغفر الله إن الله رحمة من تقنطوا ،جميع
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بقرابا أتيتني لو أنإك آدم بن يا يقولا الله "إن الحديث وفإي
ًا بي تشرك ل لقيتني ثام خإطايا الرض بقرابها لتيتك شيئ

الجمهور لمذهب المؤيدة الدلة من ذلك غير مغفرة" إلى
القلوبا له ترجأف شديد وعيد فإيها الية هذه أن والخلصأة

أنإواع فإي يرد فإلم العقولا أولو له وينـزعج الفإئدة له وتنصدع
مثله ول الوعيد هذا من أعظم الكبر الشرك دون التي الكبائر

والنإتقام البغض، شدة والمقت الغضب بمعنى هنا والسأف
الكراهة شدة وهو النقمة من مأخإوذ بالعقوبة المجازاة
الية الله أسأخط ما اتبعوا بأنإهم ذلك قوله وفإي والسخط

للسعادة سأبب الصالحة العمالا وأن والسأبابا العلل إثابات
ل أنإه زعم من على رد وفإيها للشقاوة سأبب السيئة والعمالا

والجزاء.  العمل بين ارتباط
وفإي الله أحبه ما كره أو الله كرهه ما أحب من ذم وفإيه

فإي الخلف عن والنهي بالعهد الوفإاء على حث الخإيرة الية
ًا يكون قد النإسان وأن تعالى مقته وتفاوت وغيره الوعد عدو

ًا لله يكون ثام لله أهل قولا وهو يحبه ثام يبغضه الله ويكون ولي
الدلة.  تدلا وعليه الحق

 والتيان المجيء
هل( تعالى قوله معنى من تفهمه الذي  ما104س

الغمام من ظلل في الله يأتيهم أن إل ينظرون
أن إل ينظرون (هل  وقولهالمر) وقضي والملئاكة

ربك) آيات بعض يأتي أو ربك يأتي أو الملئاكة تأتيهم
ًا الرض دكت إذا (كل ًا دك ًا والملك ربك وجاء دك صف

ًا) (ويوم الملئاكة ونـزل بالغمام السماء تشقق صف
 ؟تنـزيلً)

على والنـزولا والمجيء التيان إثابات اليات هذه ج- فإي
بالمشيئة المتعلقة الخإتيارية الفإعالا من وهذه به يليق ما

الناس.  بين القضاء لفصل القيامة يوم فإينـزلا والقدرة
الليل ثالث يبقى حين ليلة كل الدنإيا سأماء إلى وينـزلا

جأل يشاء وكما النصوصا به وردت ما على ذلك وغير الخإر

42



الوجأه على له إثاباتها فإيجب به قائمة سأبحانإه وأفإعاله وعل
العلو صأفة على دليل اليات وفإي وعظمته بجلله اللئق

بجلله يليق ما على سأبحانإه بذاته والنـزولا والتيان والمجيء
وعظمته. 

النـزولا على الدللة وأما النصوصا، من المتبادر هو كما
ًا بالغمام السماء تشقق أن هو الخإيرة الية من بنـزولا إيذانإ
منه.  الشيء ومقدمة النـزولا مقدمة التشقق لن الله

بمجيء والتيان للمجيء المؤلين المبتدعة على الرد
المر

المراد أن القائلين المبتدعة على يرد - بم105س
نإزولا والنـزولا أمره إتيان والتيان أمره مجيء الله بمجيء
 أمره؟

تعالى قوله على الله رحمه القيم ابن المام ج- ذكر
  اليةالله) يأتيهم أن ينظرون ربك) (هل (وجاء

ربك. أمر وجأاء تقديره الحذف مجاز من هو قيل ونإظائره
اللفظ عليه يدلا ل ما إظهار أنإه أحدها وجأوه من باطل وهذا

يرفإع عليه يدلا ل ما حذف وادعاء التزام تضمن ول بمطابقة
ما إظهار ادعاء على مبطل كل ويطرقا الخطابا من الوثاوقا
باطله. يصحح
على تتوقف ل اللفظ واسأتقامة التركيب صأحة أن الثانإي 

بدون المعنى قائم تام مستقيم الكلم بل المحذوف هذا
يجوز.  فإل الصأل خإلف مجرد إضمار

ًا المحذوف تعيين على دليل اللفظ فإي يكن لم إذا أنإه ثاالث
ً تعيينه كان ًا علم بل المتكلم على قول لم ما بإرادة عنه وإخإبار
عليه.  كذبا وذلك إرادته على دليل به يقم

ًا وجأاء قوله وهو التقدير هذا يبطل ما السياقا فإي رابع
يدلا سأبحانإه مجيئه على الملك مجيء فإعطف والملك ربك
مجيء أن كما حقيقة سأبحانإه مجيئه وأن المجيئين تغاير على

من حقيقة يكون أن أولى سأبحانإه الربا فإمجيء حقيقة الملك
يكون أن أولى سأبحانإه الربا فإمجيء الملك. وكذلك مجيء
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أن إل ينظرون هل( قوله الملك. وكذلك مجيء من حقيقة
)،ربك آيات بعض يأتي أو ربك يأتي أو الملئاكة تأتيهم

ربك آيات بعض وإتيان الربا وإتيان الملئكة إتيان بين فإفرقا
ًا القسمان يكون أن يمتنع هذا ومع ونإوع فإقسم فإتأمله واحد
ًا وذكر يأتي قالا من قولا وأما قالا ذكرها يطولا أخإر وجأوه
حلت وأتى نإزلا إذا سأبحانإه أنإه أراد فإإن رحمته وينـزلا أمره

والتيان والمجيء النـزولا أن أراد وإن حق فإهذا وأمره رحمته
تقدمت قد عديدة وجأوه من باطل فإهو إل ليس والمر للرحمة
ًا ونإزيدها صأفته وأمره رحمته أتريدون يقالا أن منها أخإر وجأوه
ًا أم بذاته القائمة ً مخلوق ًا رحمة سأميتموه منفصل فإإن وأمر

ًا ومجيئها الذات نإزولا يستلزم فإنـزوله الولا أردتم وإن قطع
ًا القضاء لفصل ويأتي ينـزلا الذي كان الثانإي أردتم مخلوق
ًا ًا البطلن معلوم وهذا العالمين ربا ل محدثا تكذيب وهو قطع
الدنإيا سأماء إلى ينـزلا ل يقالا أن معه يصح فإإنإه للخبر صأريح

ومنها غيره ويأتي ينـزلا الذي وإنإما القضاء لفصل يأتي ول
غيري عبادي عن أسأألا ل المخلوقا ذلك يقولا أن يصح كيف

له.  فإأغفر يستغفرنإي من ويقولا
ومجيئه سأبحانإه لنـزولا مستلزٌم وأمره رحمته ونإزولا

إليه نإسبته يجوز ل الذي للباطل مستلزم للمخلوقا ذلك وإثابات
ًا.  خإبره رد مع سأبحانإه صأريح

ول الخإير بالثلث يختص ل وأمره رحمته نإزولا أن ومنها
عن أمره ول تنقطع فإل ورحمته أمره ينـزلا وقت دون بوقت
صا الصواعق (مختصر عين طرفإة والسفلي العلوي العالم
). 2 ج260

 الوجه صفة
(كل الوجأه إثابات فإي قوله من تفهمه الذي - ما106س
العلى) ربه وجه ابتغاء وجهه) (إل إل هالك شيء

 )؟والكرام الجلل ذو ربك وجه (ويبقى
الصفات وهو من الوجأه صأفة إثابات اليات هذه ج- فإي

الكتابا ثابوتها على دلا وقد الله عن تنفك ل التي الذاتية
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فإقد السنة من الدلة وأما تقدمت فإقد الكتابا أدلة أما والسنة
الله بوجأه اسأتعاذ أنإه وسألم عليه الله صألى النبي عن صأح

نإفاة وقولا وجأهك إلى النظر لذة أسأألك دعائه فإي يقولا وكان
قولا الذات أو الثوابا أو الجهة بالوجأه المراد أن الصفات

ذو وقوله الذات غير صأفة الوجأه أن الحق عليه والذي باطل
لنإبيائه المكرم والكبرياء العظمة ذو أو والكرام الجللا
يجل لن المستحق وقيل المؤمنين وعباده وأوليائه ورسأله

الحمد بتضمن والكرام والتنـزيه التعظيم يتضمن والجأللا
والمحبة. 

 الله إلى المضاف
 الله؟ إلى المضاف أنإواع هي - ما107س

كبيت بنفسها قائمة أعيان نإوعان الله إلى ج- المضاف
إلى إضافإتها فإهذه ورسأوله الله وروح الله وعبد الله ونإاقة الله
المخلوقات جأملة من وهي والتشريف الخإتصاصا تقتضي الله
وحياته الله كعلم بنفسها تقوم ل صأفات الثانإي النوع لله

ووجأهه ويده وكلمه وإرادته وبصره وسأمعه وعزته وقدرته
بها موصأوف إلى صأفة إضافإة فإهي إليه مضافإة وردت إذا فإهذه

ًا كان فإإن منه أنإه أخإبر ما وكذلك تعالى قالا منه كروح أعيانإ
ًا الرض في وما السموات في ما لكم (وسخر جميع

ًا منه  فإهذهمنه) ًا خإلق ًا ذلك كان وإن وتقدير كقوله أوصأافإ
لمتناع صأفاته من ذلك أن على دلا الله من الكتابا تنـزيل
الذي الفرقا لهذا السلف اهتدى لما ولهذا بنفسها الصفة
الصراط إلى هدوا الباطل الحق بين الفرقان به يحصل

المستقيم. 

اليـــدين
يداه بل( تعالى قوله من تفهمه ما - بين108س

بيدي) خلقت لما تسجد أن منعك مبسوطتان) (ما
خلقنا أنا يروا لم بيمينه) (أول مطويات (والسموات

 ؟أيدينا) عملت مما لهم
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الصفات من وهما اليدين صأفة إثابات اليات هذه ج- فإي
ما على حقيقة لله إثاباتها فإيجب الله عن تنفك ل التي الذاتية

إن العاصا بن عمرو بن الله عبد قالا وعظمته، بجلله يليق
ًا: خإلق إل بيده يخلق لم الله عدن جأنة وغرس بيده آدم ثالثا
الذي أنإت لموسأى آدم محاجأة وفإي بيده، التوراة وكتب بيده

الحديث.  بيده الله خإلقك

 القدرة أو بالنعمة اليدين مؤلي على الرد
أو القدرة أو بالنعمة اليد أولا من على يرد - بم109س

 ذلك؟ نإحو
فإي الله رحمه القيم ابن المحقق المام ذكره ج- بما

الجهمية تحريف تبطل التي الوجأوه من الصواعق مختصر
بعضها.  فإنذكر نإحوهم نإحا ومن

ً مخالف المجاز فإدعوى الحقيقة الكلم فإي الصأل أن أول
للصأل. 

والظاهر الصأل اتفق فإقد الظاهر خإلف ذلك الثانإي: أن
الدعوى.  هذه بطلن على

ذلك وتنوع السأتعمالا موارد فإي لفظها اطراد الثالث: أن
بيدي خإلقت قوله فإي ترى المجاز. أل يمنع اسأتعماله وتصريف

قدره حق الله قدروا وما وقوله مبسوطتان يداه وقوله
ًا والرض مطويات والسموات القيامة يوم قبضته جأميع

ًا كان بيمينه. فإلو منه يستعمل لم والنعمة القدرة فإي مجاز
منابر على المقسطون الصحيح الحديث فإي وقوله يمين لفظ
يد هذا يقالا فإل يمين يديه وكلتا الرحمن يمين عن نإور من

باليد والرض بيده سأمواته الله يقبض والقدرة. وقوله النعمة
وذكر وقبض هز . فإهاهنا الملك أنإا يقولا ثام يهزهن ثام الخإرى

أخإبر ولما يدين وذكر وسألم عليه الله صألى أخإبر ولما يدين
ًا ويبسطهما يديه يقبض جأعل وسألم عليه الله صألى تحقيق

ًا.  ل للصفة تشبيه
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ول التثنية بلفظ يستعمل ل المجاز هذا مثل : أن الرابع
ًا إل يستعمل ًا أو مفرد الله يجزيه يد عندي له كقولك مجموع

يعرف لم التثنية لفظ جأاء إذا وأما أيادي عندي وله بها
الحقيقية.  اليد فإي إل قط اسأتعماله

نإفسه على الله يطلق أن المعهود فإي ليس أنإه الخامس
ًا لله القوة أن كقوله التثنية بلفظ والنعمة القدرة معنى جأميع

كقوله النعم يجمع وقد تحصوها ل الله نإعمة تعدوا وأن وكقوله
خإلقتك يقولا أن وأما وباطنه ظاهرة نإعمه عليكم وأسأبغ

رسأوله.  كلم ول كلمه فإي يقع لم فإهذا بنعمتين أو بقدرتين
يجز لم التثنية بلفظ ذلك اسأتعمالا ثابت لو أنإه السادس

فإإنإه آدم تخصيص يبطل فإإنإه القدرة هنا به المراد يكون أن
سأبحانإه الله بقدرة مخلوقا إبليس حتى المخلوقات وجأميع

تسجد أن منعك ما( قوله فإي إبليس على لدم مزية فإأي
. بيدي) خلقت لما

ًا: أن (خلقت قوله فإي المذكور التركيب هذا سأابع
إلى الخلق نإسب لنإه القدرة على الكلم حمل  يأبىبيدي)
عليها أدخإل ثام ثاناها ثام اليد إلى الفعل عدى ثام سأبحانإه نإفسه
صأريح نإص هذا ومثل بالقلم كتبت قوله على تدخإل التي الباء

ًا عشرين ذكر بعدما بوجأه. وقالا المجاز يحتمل ل ورد وجأه
أكثر فإي والتابعين الصحابة وكلم والسنة القرآن فإي اليد لفظ
ًا موضع مائة من ًا ورود ًا متنوع ًا متصرفإ على يدلا بما مقرونإ
والمصافإحة والبسط والقبض المساك من حقيقية يد أنإها

باليدين والخلق باليد والنضج باليد والنضج والحثيات
بيده عدن جأنة وغرس بيده التوراة وكتب بهما والمباشرة

وكون يديه بين العبد ووقوف بيده آدم طينة وتخمير
وسألم عليه الله صألى الله رسأولا وقيام يمينه عن المقسطين

اخإترت فإقالا يديه فإي ما بين آدم وتخيير يمينه عن القيامة يوم
بيده وكتابته لصاحبها يربيها بيمينه الصدقة وأخإذ ربي يمين
بيده آدم ظهر مسح وأنإه غضبه تغلب رحمته أن نإفسه على
. 171  صا2 ج الخ
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 العينين صفة
تلي التي اليات هذه معنى من تفهمه ما - بين110س

بأعيننا) بأعيننا) (تجري فإنك ربك لحكم (فاصبر
 ؟عيني) على بأعيننا) (ولتصنع الفلك (واصنع

من وهما لله العينين إثابات الكريمات اليات هذه ج- فإي
حقيقة لله إثاباتهما فإيجب الله عن تنفك ل التي الذاتية الصفات

وإجأماع والسنة بالكتابا لثبوتها وعظمته بجلله يليق ما على
السنة وأما منه الدليل فإتقدم الكتابا أما والصوابا، الحق أهل
الله صألى الله رسأولا أن عمر بن عبدالله عن الصحيحين فإفي
الدجأالا المسيح أن أل بأعور ليس الله قالا: "إن وسألم عليه
"إذ الخإر الحديث طافإية" وفإي عنبة كأنإها اليمنى عن أعور
فإي إفإرادها الرحمن" وأما عيني بين قام الصلة فإي العبد قام

للمبتدعة حجة فإل الخإر البعض فإي وجأمعها النصوصا بعض
المضاف إفإراد فإي متنوعة العربا ولغة نإفيها على ذلك فإي

الواحد أضافإوا فإإن إليه المضاف أحوالا بحسب وجأمعه وتثنيته
ظاهر جأمع اسأم إلى أضافإوه وإن أفإردوه مفرده إلى المتصل

تجري( كقوله اللفظ مشاكلة جأمعه فإالحسن مضمر أو
أولم( كقوله جأمعت جأمع ضمير إلى أضيف  وإنبأعيننا)

إلى أضافإوه  وإنأيدينا) عملت مما لهم خلقنا أنا يروا
صغت قد( كقوله جأمعه لغتهم فإي فإالفإصح مثنى اسأم

أعلم. ) واللهقلوبكما

المضاف السم بلفظ جاء وما السم بلفظ جاء ما
والتي السأم بلفظ الله أسأماء بين الفرقا - ما111س

 المضاف؟ السأم بلفظ
مثل به التسمي وجأه على السأم بلفظ جأاء ج- ما

فإهذه ذلك ونإحو العليم السميع الحكيم العزيز الرحيم الرحمن
ويشتق الله صأفات من صأفة على يدلا منها واحد كل أسأماء

(يخادعون كقوله المضاف السأم بلفظ جأاء الفعل. وما منها
القرى أخذ إذا ربك أخذ (وكذلك) خادعهم وهو الله

شديد (وهو شديد) وقوله أليم أخذه إن ظالمة وهي
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ورد. كما الضافإة بلفظ الله على يطلق السأم ) فإهذاالمحال
إن خإادعه من ويخادع المنافإقين خإادع فإيقالا الفعل وبلفظ

لله يشتق ول الظالمين ويأخإذ عصاه من ويأخإذ شديد الله أخإذ
ول المخادع ول الخادع تعالى أسأمائه من يقالا فإل اسأم منها

الخإذ.  ول الشديد

 الفعل بلفظ ورد ما
(ومكروا كقوله الفعل بلفظ ورد ما حكم - ما112س
ًا الماكرين) (ومكروا خير والله الله ومكر مكر

ًا) (قل ومكرنا ًا) (ويمكرون أسرع الله مكر مكر
ًا يكيدون الله) (إنهم ويمكر ًا) (وأملي وأكيد كيد كيد

 ؟متين) كيدي إن لهم
لله يشتق أن يجوز ول ورد كما الله على يطلق ج- هذا

يرد. لم لنإه الكائد ول الماكر أسأمائه من يقالا فإل اسأم منه
ًا تسميته وأما ًا مكر (وجزاء نإحو المقابلة بابا من فإقيل وكيد

بمثل فعاقبوا عاقبتم وإن( ) ونإحومثلها سيئة سيئة
أمر إظهار المكر فإإن بابه على إنإه . وقيلبه) عوقبتم ما

مراده.  إلى به ليتوصأل خإلفإه وإخإفاء
إيصاله فإالقبيح ومذموم محمود قسمين إلى ينقسم وهو

له عقوبة يستحقه من إلى إيصاله والحسن يستحقه ل من إلى
.  فإيها نإقص ل الله إلى نإسبته منه المحمود وهو فإالولا

المحمود فإمن الله إلى ينسب ل المذموم وهو والثانإي
من لهم وجأزاء بفعلهم لهم مقابلة المكر بأهل سأبحانإه مكره
المكر. والله فإي يقالا كما الكيد فإي يقالا وكذا عملهم جأنس

ً عليه يحمد ما ذلك من يفعل إنإما وحكمة.  منه عدل

والرحمة والمغفرة والقدرة العفو صفة
اليات: من يلي ما معانإي عن تعرفإه الذي - ما113س

ًا تبدوا (إن ٍءء عن تعفوا أو تخفوه أو خير الله فإن سو
ًا كان ًا) عفو أل وليصفحوا وليعفوا وقوله: (قدير

 ؟رحيم) غفور والله لكم الله يغفر أن تحبون
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والمغفرة والقدرة العفو صأفة إثابات اليات هذه ج- فإي
عن المتجاوز ومعناه وصأفته تعالى اسأمه فإالعفو والرحمة
يقبل الذي (وهو تعالى قالا وأنإابوا تابوا إذا عباده خإطيئات
من قريب ) . وهوالسيئات عن ويعفو عباده عن التوبة
ينبئ والعفو الستر عن ُينبئ الغفران فإإن منه أبلغ لكنه الغفور

كان ما العفو أكمل كان ولما الستر من أبلغ والمحو المحو عن
اسأمه به الله قرن والمؤاخإذة النإتقام على تامة مقدرة عن

فإلول الية هذه فإي كما القدير تعالى واسأمه العفو تعالى
دابة.  من ظهرها على ترك ما عفوه

الله:  رحمه القيم ابن قالا
الرض غارت لوله     الورى وسأع فإعفوه العفو وهو
بالسكان
شيء. وتقدم يعجزه ل الذي القدير تعالى أسأمائه ومن

الخإلقا. ومكارم العفو على الحث الية هذه وفإي عليه الكلم
العبد عن الله لعفو سأبب العفو وأن الصفح على الحث وفإيها

على دليل وفإيها العمل جأنس من الجزاء وأن الصفح وكذلك
وإثابات لنإفسهم ظلمهم مع بعباده ولطفه وكرمه الله حلم
الذين الجبرية على رد وفإيها حقيقة فإاعل وأنإه العبد فإعل

المجاز جأهة على إليه ينسب وإنإما له فإعل ل العبد أن يزعمون
يناسأب اسأم كل أن إلى إشارة الصفتين بهاتين الية خإتم وفإي

أن سأبحانإه. وفإيها وأمره فإعله من به واقترن معه ذكر ما
سأبحانإه به قامت ومعان أوصأاف من مشتقة الربا أسأماء

ول أشرف فإل حسنى كانإت وبذلك أوصأاف وهي أسأماء فإهي
منها.  أحسن

 العــزة صفة
اليات من يلي ما معانإي عن تفهمه الذي - ما114س

إبليس عن  قولهولرسوله) العزة (ولله الكريمات،
ًا) لله العزة أجمعين) (إن لغوينهم (فبعزتك جميع

 تقاسأيم؟ من ذلك فإي ما  واذكرالعليم) السميع (هو

50



من وهي العزة صأفة إثابات اليات هذه ج- تضمنت
ثالثاة تنقسم الله. وهي عن تنفك ل التي الذاتية الصفات

المتين. القوي أسأماء من عليها الدالا القوة أقسام: عزة
العباد يبلغ ولن أحد إلى يحتاج فإل الغني فإإنإه المتناع وعزة
لكل والغلبة القهر فإينفعوه. وعزة نإفعه ول فإيضروه ضره

النونإية:  فإي تعالى الله رحمه القيم ابن الكائنات. قالا
ذو جأنابا يرام أنإى     جأنـابه يرام فإلن العزيز وهو

 السلطـان
 صأفتـان هذه شـيء يغلبه     لم الغلبا القاهر العزيز وهو
 مــعان ثالث حينئذ فإالعز   وصأفـه هي بقوة العزيز وهو
التي بالعزة الحلف جأواز فإبعزتك قوله من يؤخإذ ما ومن

مثلها. الصفات من وغيرها الله صأفة هي
ًا بالمخلوقا الحلف لن مخلوقة غير الله صأفات أن ثاانإي

من الله إلى يضاف قسم قسمين إلى تنقسم شرك. والعزة
وكما الثانإية الية فإي كما الموصأوف إلى الصفة إضافإة بابا
وقدرته.  الله بعزة أعوذ الحديث فإي

وهي خإالقه إلى المخلوقا إضافإة بابا من الثانإي والقسم
.  الصالحين وعباده أنإبياءه بها يعز التي المخلوقة العزة

 البركـــة
تبارك( تعالى قوله معنى عن تفهمه الذي - ما115س

 )؟والكرام الجلل ذي ربك اسم
وتقدسأت. صأفاته وتعظمت أسأماؤه تعالت ج- المعنى

تبارك ذكره وأما وعل جأل لله صأفتان والعظمة والجللا
بالجللا نإفسه على فإيها أثانى التي المواضع فإفي سأبحانإه

وسأائر وحكمته وألوهيته ربوبيته على الدالة والفإعالا والعظمة
فإي وجأعله العالمين وخإلق الفرقان إنإزالا من كماله صأفات
ًا السماء سأبحانإه وتباركه القدرة وكمالا بالملك وانإفراده بروجأ

يسند سأبحانإه أنإه ذلك على والدليل الذاتية الصفات من
اسأمه.  إلى التبارك
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 ؟ هي وما البركة أنإواع - كم116س
منها والفعل سأبحانإه فإعله هي بركة نإوعان ج- البركة

تارة فإي وبأداة تارة على وبأداة تارة بنفسه ويتعدى بارك
ًا فإكان كذلك جأعل ما وهو مبارك منها والمفعولا كما مبارك

.  تعالى يجعله
والعزة الرحمة إضافإة إليه تضاف بركة الثانإي والنوع

له إل يصلح ول ذلك لغيره يقالا ل تبارك. ولهذا منها والفعل
كما المبارك ورسأوله وعبده المبارك سأبحانإه فإهو وجأل عز

ًا وجأعلني المسيح قالا فإهو وعليه فإيه الله بارك فإمن مبارك
على أطلقها كما تعالى به فإمختصة تعالى صأفته المبارك. وأما

العالمي.  ربا الله تبارك بقوله نإفسه

 والشبيه السمي نفي
تعالى: قوله معنى عن تعرفإه الذي - ما117س

ًا) له تعلم هل لعبادته واصطبر (فاعبده  ؟سمي
ً ج- فإيها النهي ويتضمن وتعالى تبارك بعبادته المر أول

الله يحبه ما لكل جأامع اسأم سأواه. والعبادة ما عبادة عن
والباطنة. وقوله الظاهرة والعمالا القوالا من ويرضاه
فإي ما على المسيطر أنإه علمت إذا أي لعبادته اصأطبر

فإاعبده أعنتهما على بينهما. القابض وما والرض السموات
بمعنى هنا وشدائدها. والسأتفهام العبادة مشاقا على واصأبر
ًا له تعلم ل أي النفي ً ول شبيه لكونإه العبادة يقتضي مثيل
ًا ً منعم تعظيمه يجب ثام وحقيرها. ومن النعم بجليل متفضل

لسلطانإه والخضوع بربوبيته بالعتراف التعظيم غاية سأبحانإه
تجد هل المعنى له. وليس شريك ل وحده له العبادة وإخإلصا

لكن غيره على يطلق قد أسأمائه بعض باسأمه. إذ يتسمى من
فإي اسأتعمل إذا معناه كان كما فإيه اسأتعمل إذا معناه ليس

غيره. 
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والكفو الند نفي
(ومن تعالى قوله معنى عن تفهمه الذي - ما118

ًد) وقوله الله دون من يتخذ من الناس يكن (ولم أندا
ًا له ًا لله تجعلوا فل(  وقولهأحد) كفو وأنتم أنداد

 ؟تعلمون)
المساوي المكافإئ والكفؤ والنظراء المثالا ج- النإداد

فإيما سأبحانإه ذكر أن بعد والولى الية فإي المثيل والنظير
وقدرته. ورحمته توحيده على يدلا ما الكون ظواهر من تقدم
يعقل ل من الناس فإي وجأد قد الظاهر الدليل هذا مع أنإه أخإبر
ًا أقامها التي اليات تلك ًا معه فإاتخذ وحدانإيته على برهانإ نإد

المحبة فإي به ويساويه الله كعبادة الصأنام من يعبده
الشركية المحبة هي الية فإي المذكورة والمحبة والتعظيم،

مراد على واليثار والجأللا والتعظيم للخوف المستلزمة
التوحيد ينافإي أكبر شرك الله لغير صأرفإها وهذه النفس
لن وجأه كل من والشبيه النظير نإفي الثانإية الية وفإي بالكلية،

ًا ً ضمنت الثالثة فإيعم. الية النفي سأياقا فإي نإكرة أحد أول
البراهين إقامة أحدهما بطريقين الله عبادة إلى الخلق دعوة

ملطفة والثانإي والمطر والرض السموات وخإلق بخلقهم
فإذكر النإعام ومن الحقوقا من عليهم لله ما بذكر جأميلة

ً سأبحانإه الخالق لن وآبائهم لهم خإلقته ذكر ثام لهم ربوبيته أول
الرض جأعل من عليهم به أنإعم ما ذكر ثام يعبد أن يستحق
ًا لن الثمرات وإخإراج المطر وإنإزالا بناء والسماء فإراش
لكم) (جعل قوله وانإظر ويشكر يعبد أن يستحق المنعم
ًا ملطفة فإي بهم ذلك لتخصيصه ذلك على ) يدلكلكم (رزق

بديع.  وخإطابا
الله بتوحيد المر الية هذه من العظم المقصود الثانإية

لله تجعلوا (فل آخإرها فإي لقوله دونإه من عبد ما وترك
ًا) معرفإة على مفطور الخلق أن على دليل الية  وفإيأنداد

خإلقه يشبهون الذين المشبهة على رد وفإيها به والقرار الله
من وينحوهم القدرية على رد وفإيها بخلقه يشبهونإه والذين به

أنإه تعلمون أنإكم والحالا ) أيتعلمون وأنتم( وقوله الفرقا
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وأن قبلكم من والذين ورزقكم بخلقكم تفرد الذي وحده
عبادتها فإاتركوا تنفع ول تضر ول ترزقا ول تخلق ل آلهتكم

بالعبادة.  وأفإردوه

 الشرك أقسام
لله؟ الند اتخاذ معنى وما الشرك أقسام هي - ما119س

أكبر شرك بالمثلة توضيحها وإليك فإاثانان أقسامه ج- أما
أي له يصرف أو له يذبح أو يخافإه أو يرجأوه أو يدعوه نإد كاتخاذ

وحده أصأغر شرك الثانإي العبادة. والقسم أنإواع من نإوع
ًا تسميته النصوصا فإي ورد ما كل بأنإه بعضهم يصل ولم شرك

ولول وشئت الله شاء ما الرجأل كقولا الكبر الشرك حد إلى
الشرك حد وبعضهم الله بغير وكالحلف كذا يكن لم وأنإت الله

فإهو الكبر إلى بها يتطرقا وذريعة وسأيلة كل بأنإه الصأغر
أعلم.  والله الصأغر

 العز آيـــة
(وقل تعالى قوله معنى من تفهمه الذي - ما120س

ًا يتخذ لم الذي الحمدلله ولم الملك فإي شريك يكن ولم ولد
ًا.  وكبره الذلا من ولي له يكن تكبير

ً تتضمن الية ج- هذه لنإه بحمده نإبيه أمر سأبحانإه أنإه أول
.  الكمالا صأفات من به اتصف لما يحمد لن المستحق
ًا كل وتعبد وغناه صأمديته لكمالا الولد عن الله تنـزيه ثاانإي

اتخذ (قالوا تعالى الله قالا ذلك ينافإي الولد فإاتخاذ له شيء
ًا الله .  ) اليةالغني هو سبحانه ولد

ًا تفرده المتضمن الملك فإي الشريك عن الله : تنـزيه ثاالث
.  الكمالا وصأفات واللوهية بالربوبية

ًا: نإفي وتؤيده وتمنعه تحميه التي الذلا من الولية رابع
التي الولية سأواه. أما من عن غني عزيز قوي لنإه وتحفظه

ينفها فإلم عباده من شاء لمن والكرامة المحبة وجأه على
آمنوا الذين ولي (اللهتعالى:  بقوله وهي المذكورة
إن (أل:   وقولهالنور) إلى الظلمات من يخرجهم
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الذين يحزنون هم ول عليهم خوف ل الله أولياء
ًا كان  فإمنيتقون) وكانوا آمنوا ًا مؤمن ًا، لله كان تقي ولي
ً المتقين للمؤمنين سأبحانإه فإأثابتها ًا منه تفضل وقوله وإحسانإ

ًا وكبره( ً سأبحانإه ) وتكبيرهتكبير أنإه باعتقاد بذاته يكون أول
موجأود. كل عن غني وأنإه لذاته الوجأود واجأب

ًا: بتكبيره صأفاته من صأفة كل أن يعتقد بأن صأفاته فإي ثاانإي
وأنإه والعزة والعظمة والكمالا الجللا صأفات من فإهي سأبحانإه

.  ونإقص عيب كل عن منـزه
ًا: بتكبيره شيء ملكه فإي يجري أنإه فإنعتقد أفإعاله فإي ثاالث

وإرادته.  مشيئته وفإق إل
ًا: تكبيره المر له مطاع ملك أنإه باعتقاد أحكامه فإي رابع

شيء فإي عليه لحد اعتراض ل وأنإه والخفض والرفإع والنهي
يفعل عما يسألا يشاء. ل من ويذلا يشاء من يعز أحكامه من

.  يسألون وهم
ًا: تكبيره الحسنى بأسأمائه إل يذكر فإل أسأمائه فإي خإامس

مسنده فإي أحمد المام روى المقدسأة بصفاته إل يوصأف ول
كان وسألم عليه الله صألى الله رسأولا أن الجهني معاذ عن

ًا يتخذ لم الذي لله (الحمد العز آية يقولا . وفإي ) اليةولد
آفإة.  أو سأرقا فإيصيبه ليلة فإي بيت فإي قرئت ما أنإها الثاار

 القدرة صفة
يسبح( تعالى قوله معنى عن تفهمه الذي - ما121س

وله الملك له الرض في وما السموات في ما لله
 )؟قدير شيء كل على وهو الحمد

جأميع له يسبح أنإه تعالى يخبر الكريمة الية هذه ج- فإي
إنإه الرض. وقيل فإي والتي السموات فإي التي المخلوقات

سأورة آية فإي لما أرجأح القولا وهذا حقيقة وأنإه المقالا بلسان
بحمده يسبح إل شيء من وإن( تعالى قوله السأراء
 . تسبيحهم) تفقهون ل ولكن

عليه تدلا بما أي حالها بلسان تسبحه الثانإي: أنإها والقولا
على واضحة دللة بحدوثاها تدلا فإهي وحكمة قدرة من صأنعتها
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وأظنه الشاعر . قالا بالربوبية وتفرده ووحدانإيته تعالى وجأوده
نإواس:  أبا

صأنـع ما آثاــار إلى      وانإـظر الرض نإبات فإي تأمل
 المليك

الذهـب هي بأحداقا     شاخإـصات لـجين من عيون
 السبيك

لــه ليـس الله بأن      شاهدات الزبرجأد قصب على
 شريك

آخإر:  وقالا
إليك العلى الملك من     فإإنإهــا الكائنات سأطور تأمل

 رسأائل
الله خإل ما شيء كل أل    خإطها تأملت لو فإيها خإط وقد

باطل
من وهي تعالى لله القدرة صأفة إثابات الية هذه وفإي
شيء.  يعجز فإل الذاتية الصفات

ًا صأفات من ماله على له. حمد الحمد إثابات : فإيها رابع
ما على له الشياء. وحمد من أوجأده ما على له وحمد الكمالا
تحصى.  ل التي النعم من وأسأداه الحكام من شرعه

ًا: فإيها نإقص كل ونإفي الكمالا صأفات جأميع إثابات خإامس
ذلك.  يقتضي التسبيح لن وعيب

والشريك الولد عن الله تنزيه
(تبارك تعالى قوله معنى عن تفهمه الذي - ما122س

ًا، للعالمين ليكون عبده على الفرقان نزل الذي نذير
ًا يتخذ ولم والرض السموات ملك له الذي ولم ولد
فقدره شيء كل وخلق الملك في شريك له يكن

ًا)  ؟تقدير
صأفة والعلو الله، علو أولً: دليل الكريمة الية هذه ج- فإي

ذاتية. 
ًا: فإيها مخلوقا. كما غير منـزلا القرآن أن على دليل ثاانإي

ًا وسأمي السنة أهل مذهب هو الحللا بين الفارقا لنإه فإرقانإ
الشقاوة. أهل من السعادة والضللا. وأهل والهدى والحرام
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عنه والتعبير وسألم عليه الله صألى محمد هنا بعبده والمراد
فإي والخإتصاصا. والضمير التشريف وجأه على اللقب بهذا

على وقيل وسألم عليه الله صألى محمد على (ليكون) يعود
والنإس الجن الثقلين بالعالمين والمراد أقربا والولا القرآن
كقوله عام النإذار وهذا المخاوف بسبب العلم هو والنإذار

ًا لينذر( ًا بأس كقوله الخاصا والنإذار  اليةلدنه) من شديد
يتخذ (ولم قوله  وفإييخشاها) من منذر أنت إنما(

ًا) ًاولد رد ) وفإيهاالله ابن (عزير لقولهم اليهود على  رد
 وعلىالله) ابن المسيح( يقولون الذين النصارى على

قولهم عن الله تعالى الله بنات الملئكة القائلين المشركين
ًا ًا. وفإيها علو اللهة بتعدد القائلين المشركين على رد كبير

تلبيتهم فإي القائلين العربا مشركي ومن ونإحوهم كالثانإوية
ًا إل لك شريك ل لبيك للحج أن ملك. وفإيها وما تملكه شريك
العباد أفإعالا خإلق على دليل المبدع. وفإيها الموجأد هو الله

الله أسأماء ذلك فإي يدخإل ول للعبد وفإعل الله خإلق فإهي
تدمر( كقوله بحسبه مقام كل فإي شيء كل وعموم وصأفاته

بتدميره أمرت شيء كل  المعنىربها) بأمر شيء كل
من أوتيت أنإها  المعنىشيء) كل من (وأوتيت وكقوله

والسلح الحربا عتاد من ذلك من يلزم وما الملك وأبهة الثراء
الممالك فإي إل يوجأد ل الذي الكثير الشيء القتالا وآلت

الية. بهذه القرآن خإلق على الجهمية اسأتدلا وقد العظمى،
صأفاته من صأفة وهو كلمه القرآن بأن السنة أهل وأجأابا
على دليل وقدرته. وفإيها كعلمه اسأمه مسمى فإي داخإلة
وهو وحده له الملك لن التوكل على دليل القدر. وفإيها إثابات

ًا يملكون ل العباد أن الضار. وفإيها النافإع المتصرف ملك
ًا علم. بغير الفإتاء تحريم التصرف. وفإيها يملكون وإنإما مطلق

علم. وفإيها بغير والحكم الفإتاء من يمنع وملكه ربوبيته لن
حياتنا إل هي ما القائلين الدهرية رد وفإيها العلم، صأفة إثابات
مربوبا. وهو مخلوقا سأواه مما شيء كل أن والخلصأة الدنإيا
قهره تحت شيء وكل وإلهه ومليكه وربه شيء كل خإالق

أو بالبالا يخطر فإكيف كذلك كان وتقديره. ومن وتسخيره
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ًا أو ولد له سأبحانإه كون الخلد فإي يدور ملكه. قالا فإي شريك
ولم ولد له يكون أنى والرض السموات (بديعتعالى: 

عليم) شيء بكل وهو شيء كل وخلق صاحبة له تكن
 .

 معه إله وجود وعن الولد عن الله تنـزيه
الله اتخذ ما: ( تعالى قوله من تفهمه الذي - ما123س

ًا إله من معه كان وما ولد من بما إله كل لذهب إذ
عما الله سبحان بعض على بعضهم ولعل خلق

عما فتعالى والشهادة الغيب عالم يصفون
 ) ؟يشركون

ً ج- تضمنت الولد.  عن الله تنـزيه أول
ًا: تنـزيهه معه.  خإالق إله وجأود عن ثاانإي

ًا للرسأل.  المخالفون به يصفه عما : تنـزيهه ثاالث
ًا: إثابات الله الله. فإإن إل خإالق ل وأنإه الربوبية توحيد رابع

ذلك أوضح معه ثاان إله وجأود بعدم نإفسه عن أخإبر ما بعد
ًا العقلي. فإقالا والدليل الباهرة والحجة القاطع بالبرهان أي إذ

له الخإر الله لكان المشركون يقولا كما آلهة معه كان لو
قدر إن معه. بل الخإر شركة يرضى فإل وحينئذ وفإعل خإلق
انإفرد يقدر لم وإن فإعل دونإه باللوهية وتفرده قهره على

بعض عن بعضهم الدنإيا ملوك ينفرد كما به وذهب بخلقه
فإل عليه والعلو الخإر قهر على المنفرد يقدر لم إذا بممالكهم

ٍه كل يذهب أن ثالثاة. إما أمور من بد وإما وسألطانإه بخلقه إل
ٍه قهر تحت كلهم يكونإوا أن بعض. وإما على بعضهم يعلو أن إل

ول حكمهم من ويمتنع فإيه يتصرفإون ول فإيهم يتصرف واحد
المربوبون العبيد وهم الله وحده فإيكون حكمه من يمتنعون
ببعض بعضه وارتباط والسفلي العلوي العالم أمر وانإتظام
دليل أدلا يفسد. من ول يختلف ل محكم نإظام على وجأريانإه

ٌد مدبره أن على أن على التمانإع دليل دلا كما غيره إله ل واح
وهذا واليجاد الفعل فإي تمانإع فإذاك غيره إله ل واحد خإالقه
ربان للعالم يكون أن يستحيل فإكما واللهية العبادة فإي تمانإع
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خإتم معبودان. ثام إلهان له يكون أن يستحيل متكافإئان خإالقان
به يصفه وعما وعيب نإقص كل عن سأبحانإه بتنـزيهه الية

أصأدقا وهو تعالى يخبر الغيب عالم للرسأل. وقوله المخالفون
ينقسم شاهدوه. والغيب وما العباد عن غابا ما يعلم أنإه قائل

الله إل يعلمه ل فإالمطلق مقيد وغيب مطلق غيب قسمين
يعلم ل قل: ( تعالى المخلوقين. قالا جأميع عن غابا ما وهو

غيبه على يظهر فل الغيب عالم(  وقالاالله) إل الغيب
ًا) بعض علمه ما وهو مقيد غيب الثانإي  والقسمأحد

وليس عنه غابا عمن غيب والنإس. فإهو الجن من المخلوقات
ًا هو ًا فإيكون شهده عمن غيب ًا غيب أي الخ فإتعالى وقوله مقيد

العلو فإله وعظمته بجلله يليق ل عما وعل وتقدس تنـزه
الذات وعلو البهر وعلو القدر الثلثاة: علو بأنإواعه المطلق

رد والمشركين. وفإيها والنصارى اليهود على رد الية وفإي
السابق يعلم سأبحانإه فإهو العلم صأفة إثابات وفإيها القدرية على

المقدسأة ونإعوته الكريمة نإفسه ويعلم والمستقبل والحاضر
وجأودها. إل يمكن ل التي الواجأبات وهي العظيمة وأوصأافإه

لو عليها يترتب ما ويعلم امتناعها حالا الممتنعات ويعلم
آلهة فيهما كان لو( الخإرى والية الية هذه فإي كما وجأدت

عنه ُنهوا لما لعادوا ردوا (ولو وقالا: لفسدتا) الله إل
الملئاكة إليهم نزلنا أننا ولو وقالا: (لكاذبون) وإنهم

ً شيء كل عليهم وحشرنا الموتى وكلمهم ما قبل
حقت الذين الله) (إن يشاء أن إل ليؤمنوا كانوا

… الخيؤمنون) ل ربك كلمة عليهم

 لله المثال ضرب عن النهي
فل( تعالى قوله معنى عن تفهمه الذي - ما124س
تعلمون) ل وأنتم يعلم الله إن المثال لله تضربوا

وما منها ظهر ما الفواحش ربي حرم إنما قل( وقوله
ما بالله تشركوا وأن الحق بغير والبغي والثم بطن

ًا به ينـزل لم ل ما الله على تقولوا وأن سلطان
 )؟تعلمون
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جأانإب فإي القيسة من شيء اسأتعمالا حكم تقدم ج- قد
ل فإإنإه بخلقه تشبيهه عن النهي تتضمن السابقة الية الله

فإي ول وصأفاته أسأمائه فإي ول ذاته فإي ل له نإد ول له مثيل
والرض السموات فإي العلى المثل له سأبحانإه أفإعاله. فإإنإه

الحكيم.  العزيز وهو
على اتفق التي الخمس المحرمات بيان فإيها الثانإية الية
على محرمات وهي والكتب والشرائع الرسأل جأميع تحريمها

التحريم بالتحريم والمراد قط، تباع ل حالا كل فإي أحد كل
وهي فإاحشة جأمع القدري. والفواحش الكونإي ل الشرعي

واللواط والزنإا النفس كقتل القبح. وذلك فإي المتناهية الفعلة
والكبر والحسد والعجب والرياء المحصنات وقذف والسحر

وأما الخمر وقيل بالفاعل المتعلقة الخطايا إنإه فإقيل الثام وأما
وأموالهم دمائهم فإي الناس على السأتطالة فإهو البغي

والمماثالة، القصاصا جأهة على تكون أن غير من وأعراضهم
ًا لله تجعلوا بأن به الشرك وحرم ًا به ينـزلا لم شريك سألطانإ

ًا، حجة أي فإي علم بل عليه القولا سأبحانإه وحرم وبرهانإ
على القولا والكفر الشرك وأصأل وشرعه وصأفاته أسأمائه

العكس دون علم بل الله على قائل مشرك فإكل علم بل الله
فإي والبتداع التعطيل يتضمن قد علم بل الله على القولا إذ

أفإراده. من فإرد والشرك الشرك، من أعم فإهو الله دين
الفواحش وهو بأسأهلها وبدأ مراتب أربع المحرمات هذه ورتب

ًا أشد هو بما ثانى ثام هو بما ثالث ثام والظلم الثام وهو تحريم
أشد هو بما ربع ثام سأبحانإه به الشرك وهو منهما أعظم
ًا بعض وقالا علم، بل عليه القولا وهو كله ذلك من تحريم

أنإواع: أحدها: خإمسة فإي محصورة الجنايات المفسرين
بالفواحش.  المرادة وهي النإسابا على الجنايات

بالثام.  إليها المشار وهي العقولا على وثاانإيها: الجنايات
واليها والعراض والموالا النفوس على ثاالثها: الجنايات

بالبغي. الشارة
طعن وجأهين: إما من وهي الديان على ورابعها: الجنايات

تشركوا وأن( بقوله الشارة وإليه تعالى الله توحيد فإي
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الشارة واليه معرفإة غير من الله دين فإي القولا ) وإمابالله
أصأولا الخمسة وهذه تعلمون، ل ما الله على تقولوا وأن بقوله

أعلم.  والله كالفروع فإهي غيرها وأما الجنايات

والصغر الكبر الشرك بين الفروق
هنا فإهل والصأغر الكبر الشرك حد لنا تقدم - قد125س

 بينهما؟ فإارقا
لصاحبه يغفر ل الكبر فإأولً: الشرك فإروقا بينهما ج- نإعم

ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله إن( تعالى لقوله
مشيئة تحت فإهو الصأغر الشرك  أمايشاء) لمن ذلك دون
الله. 

ًا: الشرك تعالى لقوله العمالا لجميع محبط الكبر ثاانإي
إل يحبط فإل الصأغر  وأماعملك) ليحبطن أشركت (لئن
قارنإه.  الذي العمل

ًا: أن السألمية.  الملة من مخرج الكبر الشرك ثاالث
ًا: أن النار. أما فإي مخلد خإالد صأاحبه الكبر الشرك رابع

وقيل الكبائر من أعظم ولكنه الذنإوبا من كغيره فإهو الصأغر
بالتوبة.  إل لصاحبه يغفر ل

الستواء
 الكتابا؟ من دليله وما بالسأتواء اليمان هو - ما126س

ٍو الله بأن الجازم العتقاد ج- هو علٌي عرشه على مست
قوله والدليل شيء بكل محيط وعلمه منهم بائن خإلقه على

الله ربكم إن استوى، العرش على (الرحمن تعالى
ثم أيام ستة في والرض السموات خلق الذي

بغير السموات رفع الذي العرش) (الله على استوى
خلق الذي (الله العرش) على استوى ثم ترونها عمد

ثم أيام ستة في بينهما وما والرض السموات
السموات خلق الذي العرش) (هو على استوى

العرش) على استوى ثم أيام ستة في والرض
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ستة في بينهما وما والرض السموات خلق (الذي
. العرش) على استوى ثم أيام

الدالة اليات هذه معانإي من تعرفإه ما - اذكر127س
 السأتواء؟ على

وتربية الربوبية صأفة أولً: إثابات اليات هذه ج- تضمنت
سأورة آية فإي كما وخإاصأة. فإالعامة نإوعان: عامة لخلقه

ورزقهم للمخلوقين خإلقه وهي يونإس سأورة وآية العراف
الدنإيا. وأما فإي بقاؤهم فإيها التي مصالحهم فإيه لما وهدايتها

باليمان فإيربيهم وأوليائه ورسأله لنإبيائه الخاصأة: فإتربيته
الحائلة والعوائق الصوارف عنهم ويدفإع ويكملهم له ويوفإقهم

كل من والعصمة خإير لكل التوفإيق تربية وحقيقتها وبينه بينهم
فإإن الربا بلفظ النإبياء أدعية أكثر كون فإي السر هو وهذا شر

اليات هذه وفإي الخاصأة ربوبيته تحت داخإلة كلها مطالبهم
والقدرة. وإثابات والعلو والسأتواء والخلق اللوهية صأفة إثابات

بقدم القائلين الفلسأفة على والرد مخلوقا وأنإه العرش
جأل الباري وجأود على المخلوقات بهذه السأتدللا المخلوقات

موجأد. دون من توجأد أن ول نإفسها توجأد أن يمكن ل لنإه وعل
هم أم شيء غير من خلقوا أمتعالى: ( قالا

المستحق وأنإه وصأفاته الله أسأماء إثابات . وفإيهاالخالقون)
والمتعدية اللزمة الخإتيارية الفإعالا وحده. وإثابات يعبد لن

والرض السموات فإيها خإلقت التي اليام تحديد وبيان
فإيها والصبر المور فإي التأنإي اليام. وفإيها كهذه أنإها والمتبادر

واحدة. قالا سأاعة فإي واحدة دفإعة إيجادها على قادر الله لن
كن له نقول أن أردناه إذا لشيء أمرنا إنما( تعالى

السأتواء إن القائلين الجهمية على رد . وفإيهافيكون)
والسأتيلء. 

 والمر الخلق
 والمر؟ الخلق بين الفرقا - ما128س

والمر المخلوقات عنه تنشأ الخلق أن بينهما ج- الفرقا
غير المعطوف أن والشرائع. والصأل المأمورات عنه تنشأ
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أن( فإيها صأرح فإإنإه واحد شيء أنإهما عليه. ويمتنع المعطوف
بعد ) وذلكبأمره مسخرات والنجوم والقمر الشمس

سأبحانإه. بأمره سأخرها ثام خإلقها أنإه أخإبر ما

 الربع السلف عبارات
تفاسأير عليها تدور التي العبارات هي - ما129س
 للسأتواء؟ السلف

ابن قالا واحد ومعناها وارتفع وصأعد وعل ج- هي: اسأتقر
الله:  رحمه القيم

 الطعان للفارس حصلت قد     أربــع عليـها عبارات ولهم
من فإيه ما الذي تفع    ار وقــد عل وقد اسأتقر وهي

 نإكران
صأاحب عبيدة وأبو     رابع هو الذي صأعد قد وكذاك

الشيبان
الجهمــي من أدرى   تفســيره فإي القولا هذا يختار

 بالقرآن
عـلى اسأتولى بحقيقة    اسأتوى تفسير يقولا والشعري

الكوان

 العرب لغة في الستواء أنواع
الذين العربا لغة فإي السأتواء أنإواع هي - ما130س

 بلغتهم؟ القرآن نإزلا
كقوله بحرف يقيد لم ما ومقيد. فإالمطلق ج- مطلق

وتم. وأما كمل  ومعناهواستوى) أشده بلغ ولماتعالى: (
إلى استوى (ثم كقوله بإلى أقسام: مقيد فإثلثاة المقيد

السلف.  بإجأماع والرتفاع العلو ) ومعناهالسماء
)ظهوره على لتستووا( (بعلى) كقوله مقيد والثانإي

على فاستوى( ) وقولهالجودي على (واستوت وقوله
أهل بإجأماع والعتدالا والرتفاع العلو معناه ) فإهذاسوقه
اللغة. 
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الماء كقولهم: اسأتوى المعية بواو الثالث: المقرون
المعقولة.  السأتواء معانإي سأاواها. فإهذه ومعناه والخشبة

 وجوه من بالستيلء الستواء أول من على الرد
عرشه على الله اسأتواء فإسر من دليل هو - ما131س

يرد وبم البدعة هذه عنه عرفإت من أولا ومن عليه باسأتيلئه
 ذلك؟ عليه. وضح
الجهمية فإبعض البدعة هذه عنه عرفإت من أولا ج- أما
:  الشعراء بعض فإقولا دليلهم وأما والمعتزلة

ٍم أو سأيٍف غير من     العراقا على بشر اسأتوى قد د
مهــراقا
خإاصا السأتواء وجأوه: فإأولً: أن فإمن عليه الرد وأما
المخلوقات.  جأميع على عام والسأتيلء بالعرش

ًا: أنإه ثام أيام سأتة فإي والرض السموات بخلق أخإبر ثاانإي
خإلقهما قبل الماء على عرشه أن العرش. وأخإبر على اسأتوى

قبل العرش على مستولا خإلقهن. والله عن متأخإر والسأتواء
الخاصا العرش على السأتواء أن فإعلم وبعده السموات خإلق

غيره.  وعلى عليه العام السأتيلء غير به
ًا: أن السلف بعض قالا كما مشهور الكلمة هذه معنى ثاالث

ًا الية فإي السأتواء معنى يكن لم لو وأنإه المام يحتج لم معلوم
العلم نإفي لن مجهولا والكيف يقولا أن الله رحمه مالك

أصأله.  علم قد ما ينفي ل بالكيف
ًا: يلزم ٍو الله أن بالسأتيلء السأتواء تفسير من رابع مست

ونإحوها.  الرض على
ًا: إن كان الذي الله كتابا فإي القولا إحداث خإامس

يكون أن أمرين: إما أحد يستلزم خإلفإه على والئمة السلف
خإطأ. ول له المخالفة السلف أقوالا تكون أو نإفسه فإي خإطأ
السلف.  قولا من والخطأ بالغلط أولى أنإه عاقل يشك

ّطرد قد اللفظ هذا السادس: أن والسنة القرآن فإي ا
معناه كان السأتيلء. ولو دون السأتواء بلفظ ورد حيث

فإي جأاء كذلك. فإإذا موارده أكثر فإي اسأتعماله لكان اسأتولى
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لنإه اسأتولى معنى على حمل اسأتوى بلفظ موضعين أو موضع
اسأتعماله اطرد قد لفظ إلى يأتي أن المعهود. وأما المألوف

الجميع. فإي صأرفإه فإيدعى واحد معنى على موارده جأميع فإي
يقصده ولم الفساد غاية فإيه. فإفي اسأتعماله يعد لم معنى إلى

وأربعين اثانين إلى القيم ابن أنإهاها البيان قصد من ويفعله
ًا منها.   هذه2ج الصواعق مختصر فإي وجأه

 والكرسي العرش
ودلل والكرسأي العرش فإي تعتقده الذي - ما132س

 تقولا؟ ما على
والجماعة السنة أهل معتقد هو كما حق أنإهما ج- اعتقد

ذو الدرجات المجيد) (رفيع العرش ذو( تعالى قالا
العظيم) العرش رب هو إل إله ل العرش) (الله

أن عباس ابن  عنوالرض) السموات كرسيه (وسع
ذلك.  على الدلة من ذلك غير إلى القدمين موضع الكرسأي

صفات من صفة كيفية عن سأل لمن السديد الجواب
 الله

كيفية عن سأألا لمن السديد الجوابا هو - ما133س
 الله؟ صأفات من صأفة

كيفية عن سأأله لمن الله رحمه مالك المام جأوابا ج- هو
من صأفة كيفية عن السؤالا كان وإن شاف كاف السأتواء
ً الجوابا هذا حذو بها فإيحذى السأتواء غير الصفات إذا فإمثل

مجهولا والكيف معلوم السمع فإيقالا الله سأمع كيف قائل قالا
بقية فإي يقالا وكذا بدعة عنه والسؤالا واجأب به واليمان
ٍر من كيفيتها عن سأألا لمن الجوابا فإي الصفات ورضى بص
ٍد وعجٍب ٍه ونإفس وي ٍة وحياة وعلم وسأخط وكر ٍة وقدر قو
أعلم.  والله الصفات وسأائر

 خلقه على الله علو
على الله علو أدلة من تستحضره ما بعض - اذكر134س

 والسنة؟ الكتابا من خإلقه
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إني عيسى يا الله قال وإذ( تعالى الله ج- قالا
إليه) (إليه الله رفعه إلّي) (بل ورافعك متوفيك

هامان يرفعه) (يا الصالح والعمل الطيب الكلم يصعد
ًا لي ابن السموات أسباب السباب أبلغ لعلي صرح

ًا) (أأمنتم لظنه وإني موسى إله إلى فاطلع من كاذب
القاهر السماء) (وهو في من أمنتم السماء) (أم

فوقهم) (تعرج من ربهم عباده) يخافون فوق
الرحيم) الرحمن من إليه) (تنـزيل والروح الملئاكة

العلي بالحق) (وهو ربك من القدس روح نزله (قل
وسألم عليه الله صألى فإقوله السنة من الدلة  وأماالعظيم)

اسأمك تقدس السماء فإي الذي الله "ربنا المريض رقية فإي
أجأعل السماء فإي رحمتك كما والرض السماء فإي أمرك

الطيبين ربا أنإت وخإطايانإا حوبنا لنا اغفر الرض فإي رحمتك
الوجأع هذا على شفائك من وشفاء رحمتك من رحمة أنإزلا

من أمين وأنإا تأتمنونإي أل وقوله وغيره داود أبو فإيبرأ" رواه
ذلك فإوقا والعرش وقوله وغيره البخاري رواه السماء فإي

داود أبو رواه عليه أنإتم ما يعلم وهو عرشه فإوقا والله
السماء فإي قالت الله أين للجارية وقوله وغيرهما والترمذي

رواه مؤمنة فإإنإها اعتقها قالا الله رسأولا أنإت قالت أنإا من قالا
الله.  علو على الدالة الكثيرة الدلة من ذلك غير إلى مسلم

الدالة اليات هذه معانإي عن تعرفإه ما - اذكر135س
 الله؟ علو على

وصأفة الكلم صأفة أولً: إثابات تضمنت اليات ج- هذه
ًا خإلقه فإوقا وارتفاعه لله العلو لهم.  مباين

ًا: فإيها مريم بن المسيح تنقصوا الذي اليهود على رد ثاانإي
النصارى على رد وفإيها رفإعه، الله أن وفإيها زنإا، ابن وجأعلوه

الربوبية. مقام إلى منـزلته فإوقا ورفإعوه عيسى فإي غلوا الذي
ًا: فإيه المعنى معناه الله كلم أن زعم من على رد ثاالث

.  النفسي
ًا: أن الطيب.  الكلم يرفإع الصالح العمل رابع
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ًا: فإي يقولا كان موسأى أن على دليل الرابعة الية خإامس
من خإلقه على الله علو على الدليل هو السماء. وهذا فإي إلهة
عند  هذاالسماء) في من (أأمنتم الية. وقوله هذه

على بمعنى فإي تكون أن وجأهين: إما أحد على المفسرين
يجوز ول ذلك فإي يختلفون ل العلو بالسماء يراد أن وإما

غيره.  على الحمل
ًا: إثابات والمتعدية، اللزمة لله الخإتيارية الفإعالا سأادسأ

كالخلق والمتعدية والنـزولا والمجيء كالسأتواء فإاللزمة
والماتة.  والحياء والرزقا

ًا: أن مخلوقا.  غير منـزلا القرآن ثاامن
ًا: فإيها الحاديث من يؤخإذ ما الله. وأما عظمة إثابات تاسأع

.
الحديث فإي المذكورة وفإي الله، علو إثابات : فإيه فإالولا

وجأهين.  أحد على اليتين فإي التي فإي قيل كما فإيها يقالا
ًا: فإي بربوبيته الله إلى التوسأل إثابات الحديث ثاانإي

اسأمه.  وتقديس وألوهيته
ًا: إثابات .  القدري وأمره الشرعي أمره عموم ثاالث

ًا: التوسأل ثام الحوبا وبمغفرة برحمته الله إلى رابع
الخطايا. 

ًا: التوسأل من للطيبين الخاصأة بربوبيته الله إلى خإامس
إنإزالها المطلوبا الرحمة وهذه رحمته من رحمة بإنإزالا عباده

النبي عليه كان ما فإيه الثانإي بحثها. الحديث وتقدم مخلوقة
.  المنافإقين لذى والتحمل الصبر من وسألم عليه الله صألى

ًا: فإيه فإي المذكورة وفإي خإلقه على الله علو دليل ثاانإي
الوجأهين. أحد على قبلها التي فإي قيل كما فإيها يقالا الحديث
ًا وأنإه العرش إثابات فإيه الثالث الحديث إثابات فإيه مخلوقا. ثاانإي

.  الله علو
ًا: فإيه السلف. مذهب هو كما بالعلو السأتواء تفسير ثاالث

ًا الله عن السأتفهام جأواز الرابع: فإيه الحديث فإيه بأين. وثاانإي
هذه شهد من إيمان على دليل وفإيه خإلقه على الله علو دليل

صأحة يشترط وأنإه العلو إلى الشارة جأواز الشهادة. وفإيه
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عالا الله أن على مفطورون العباد وأن واليمان، العتق
تعالى:  رحمه القيم ابن عليهم. قالا

ًا    جأميعها الوجأوه من العلو وله ًا ذات علو مع وقدر
الشــان

الله ذكره الذي الكلم هذا الدين: وكل تقي الشيخ وقالا
إلى يحتاج ل حقيقته على حق معناه العرش. وأن فإوقا أنإه من

أن يظن أن مثل الكاذبة الظنون عن يصان ولكن تحريف،
واليمان العلم أهل بإجأماع باطل وهذا تظله، أو تقله السماء

يمسك الذي وهو والرض السموات كرسأيه وسأع قد الله فإإن
على تقع أن السماء ويمسك تزول أن والرض السموات

والرض السماء تقوم أن آياته (ومن بإذنإه إل الرض
. بأمره)

 لمعيةا
منها قسم كل دليل وما المعية أقسام هي - ما126س

 الله؟ قربا أدلة هي وما
وهما وخإاصأة، قسمين: عامة إلى تنقسم ج- المعية

دليل أما وجأل، عز الله إل كيفيتهما يعلم ل الصفات كسائر
السموات خلق الذي هو( تعالى فإقوله القرآن من العامة

يعلم العرش على استوى ثم أيام ستة في والرض
من ينـزل وما منها يخرج وما الرض في يلج ما

والله كنتم أينما معكم وهو فيها يعرج وما السماء
نجوى من يكون (ما تعالى بصير) وقوله تعملون بما

ول سادسهم هو إل خمسة ول رابعهم هو إل ثلثة
ثم كانوا أينما معهم هو إل أكثر ول ذلك من أدنى

شيء بكل الله إن القيامة يوم عملوا بما ينبئهم
معنا) الله إن تحزن (ل فإقوله الخاصأة أدلة ) وأماعليم
الصابرين) مع الله وأرى) (إن أسمع معكما (إنني

فإقوله السنة من أدلتهما  وأماسيهدين) ربي معي (إن
معك الله أن تعلم أن اليمان أفإضل وسألم عليه الله صألى
إلى أحدكم قام وسألم: "إذا عليه الله صألى وقوله كنت حيثما
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يمينه عن ول وجأهه قبل الله فإإن وجأهه قبل يبصق فإل الصلة
وقوله: "اللهم عليه قدمه" متفق تحت أو يساره عن ولكن

شيء كل وربا ربنا العظيم العرش وربا السبع السموات ربا
بلك أعوذ والقرآن والنإجيل التوراة منـزلا والنوى الحب فإالق
قبلك فإليس الولا أنإت بناصأيتها آخإذ أنإت دابة كل شر من

فإليس الظاهر وأنإت شيء بعدك فإليس الخإر وأنإت شيء
الدين عني أقض شيء دونإك فإليس الباطن وأنإت شيء فإوقك

أصأحابه رفإع لما وقوله مسلم الفقر" رواه من وأغنني
ل فإإنإكم أنإفسكم على أربعوا الناس بالذكر: :أيها أصأواتهم

ًا ول أصأم تدعون ًا تدعون إنإما غائب ًا سأميع الذي إن قريب
وفإي عليه راحلته" متفق عنق من أحدكم إلى أقربا تدعونإه
النبي سأاجأد. وقالا وهو ربه من العبد يكون ما أقربا الحديث

ًا وسألم عليه الله صألى تقربا وتعالى: "من تبارك ربه عن راوي
ًا مني ًا منه تقربت شبر ًا مني تقربا ومن ذراع تقربت ذراع
ًا منه الحديث.  باع

والحاديث اليات هذه من تفهمه ما بعض - اذكر137س
 والقربا؟ المعية على الدالة

ً منها ج- يؤخإذ وإثابات خإلقه على الله علو على دليل أول
المخلوقات بهذه والسأتدللا الله قدرة وإثابات الخلق صأفة
وإرشاد اللزمة الخإتيارية الفإعالا وإثابات الله وجأود على

غير الخالق وأن فإيها والصبر المور فإي التأنإي إلى الخلق
وصأفة السأتواء صأفة وإثابات لخلقه الله ومباينة المخلوقا

صأفة وإثابات المخلوقات هذه قدم زعم من على والرد العلم
صأفة وإثابات العمالا على والجزاء البصر صأفة وإثابات المعية
ما على النفس حبس هو الذي الصبر على والحث السمع

ًا تكره وصأبر الله طاعة على ثالثاة: صأبر وأنإواعه الله إلى تقرب
الحث وفإيها المؤلمة، الله أقدار على وصأبر الله معاصأي عن

نإواهيه واجأتنابا الله أوامر امتثالا هي التي التقوى على
وفإي خإلقه معاملة وفإي الله معاملة فإي الحسان على والحث

داخإلة القلوبا أعمالا وأن اليمان تفاضل على دليل الحديث
الحسان وأن القلب عمل فإضل وفإيه اليمان مسمى فإي
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قربا اسأتحضار اسأتحبابا على دليل وفإيه الدين مراتب أكمل
دليل الثانإي الحديث وفإي المعية على دليل الحديث وفإي الله
وفإيه وعظمته بجلله يليق ما على وإحاطته الله قربا على
فإي القيام على دليل وفإيه العبادة حالا فإي معيته على دليل

وأن الصلة يبطل ل اليسير العمل أن دليل الصلة. وفإيه
وجأهه قبل البصاقا عن والنهي الصلة حالا فإي يجوز البصاقا

ًا اليمين وعن الله عظمة إثابات فإيه الثالث لها. الحديث تشريف
غير العرش أن زعم من على رد وفإيه مخلوقا العرش وأن

القدرية على والرد العامة الربوبية صأفة إثابات وفإيه مخلوقا
نإزولا إثابات على دليل وفإيه يخلق العبد أن يزعمون الذي

من على والرد مخلوقة غير وأنإها والنإجيل والتوراة القرآن
هذه قدم زعم من على دليل وفإيها مخلوقة أنإها زعم

سأبحانإه وقربه علوه وعلى بقائه على دليل وفإيه المخلوقات
الله على الثناء وإثابات والخبرة العلم صأفة وإثابات وإحاطته

ودليل السمع صأفة إثابات الرابع الحديث الدعاء. وفإي قبل
وكذلك الله قربا إثابات الخامس الحديث سأبحانإه. وفإي قربه
وقربا وعلم، واطلع إحاطة نإوعان: قربا بعده. وقربه الذي
والجأابة.  بالثاابة وداعيه عابده من

المعيتين بين الفروق
 والخاصأة؟ العامة المعية بين الفرقا - ما138س

بجميع والحاطة والطلع العلم مقتضاها من ج- العامة
الخالق. 

ًا: المعية الخاصأة الذاتية. وأما الصفات من العامة ثاانإي
الفعلية.  الصفات فإمن

ًا: العامة على ومحاسأبة تخويف سأياقا فإي تكون ثاالث
.  المراقبة على وحث العمالا

ًا: الخاصأة والنصرة والعناية الحفظ مقتضى من رابع
بأنإبيائه واللطف المهالك من والحماية والتسديد والتوفإيق

وأوليائه.  ورسأله
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ًا: الخاصأة الفاضلة والوصأاف النإصاف على مرتبة خإامس
الحميدة. 
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 تقيد مع أن توجب ل العرب لغة
ًا ًا أو اختلط  مجاورة أو امتزاج

ًا (مع) تفيد أن توجأب العربا غلة - هل139س أو اخإتلـطـ
ًا  مجاورة؟ أو امتـزاجأ

ًا تفيد مع أن توجأب ل العربا ج- لغة ًا أو اخإتلط أو امتـزاجأ
معكم) أنإه (وهو قوله معنى وليس السألم شيخ قالا مجاورة
أجأمع ما خإلف وهو اللغة توجأبه ل هذا فإإن بالخلق مختلط

آية القمر بل الخلق عليه الله فإطر ما وخإلف المة سألف عليه
السماء فإي موضوع وهو مخلوقاته أصأغر من الله آيات من
فإوقا سأبحانإه وهو كان أينما المسافإر وغير المسافإر مع وهو

غير إلى إليهم، مطلع عليهم مهيمن خإلقه على رقيب العرش
من الله ذكره الذي الكلم هذا وكل ربوبيته، معانإي من ذلك
إلى يحتاج ل حقيقته على حق معناه وأن العرش فإوقا أنإه

ًا. قالا بعضه وتقدم تحريف اللفظ ظاهر ليس القيم ابن قريب
لفظة تدلا ول بها ممتـزج بالمخلوقات مختلط أنإه حقيقته ول
ً الوجأوه، من بوجأه هذا على مع حقيقة هو يكون أن عن فإضل

وهي اللئعة، للصحبة كلمهم فإي مع فإإن وموضوعه اللفظ
معه النإسان نإفس فإكون ومصحوبها متعلقاتها باخإتلف تختلف

معه زوجأته وكون لون معه وقوته وقدرته علمه وكون لون
لون، معه ماله وكون لون معه ورئيسه أميره وكون لون

يقالا: أن فإيصح واخإتلفإها تنوعها مع كله هذا فإي ثاابتة فإالمعية
كذا دار فإلن مع يقالا بعيدة. وكذا شقة وبينهما معه زوجأته

محمدتعالى: ( كقوله المعية نإصوصا فإتأمل كذا وضيعته
الكفار) (واركعوا على أشداء معه والذين الله رسول

ًا) (ينادونهم معي تخرجوا الراكعين) (لن مع ألم أبد
إل معه آمن الصادقين) (وما مع معكم) (وكونوا نكن

هو جاوزه معه) (فلما والذين قليل) (فأنجيناه
أن الشاهدين) (ونطمع مع معه) (فاكتبنا والذين
ذلك.   وأضعافالصالحين) القوم مع ربنا يدخلنا
ًا الذوات فإي مخالطة منها واحد موضع يقتضي هل التصاق
ًا ذلك تعالى الربا حق فإي المعية حقيقة تكون فإكيف وامتزاجأ
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على يدلا ما ذلك فإي حقيقة. فإليس ل مجاز أنإها يدعى حتى
مجاورة ول مخالطة ول لهم متلصأقة ول فإيهم تعالى ذاته أن

والموافإقة المصاحبة مع عليه تدلا ما وغاية الوجأوه من بوجأه
موضع كل فإي القتران وذلك المور من أمر فإي والمقارنإة

خإلقه مع قيل: الله متعلقة. فإإذا بحسب لزوم يلزمه بحسبه
لهم. وتدبيره بهم علمه ذلك لوازم من كان العموم، بطريق

ًا ذلك كان وإذا اتقوا الذين مع الله إن( كقوله خإاصأ
لهم معيته ذلك لوازم من ) كانمحسنون هم والذين
. 2ج الصواعق مختصر والمعونإة. من والتأييد بالنصرة

 لله الكلم صفة
 لله؟ الكلم بصفة اليمان هو - ما140س

النوع قديم بكلم متكلم الله بأن الجازم العتقاد ج- هو
يسمعه بكلم وصأوت بحرف يتكلم يزلا لم وأنإه الحاد حادث

واسأطة غير من السلم عليه موسأى سأمعه خإلقه من شاء من
المؤمنين يكلم سأبحانإه وأنإه ورسأله ملئكته من له أذن ومن
ويكلمونإه.  الخإرة فإي

من لله الكلم صأفة إثابات على الدليل هو - ما141س
 والسنة؟ الكتابا

ًا) (ولما موسى الله وكلم( تعالى ج- قوله تكليم
فضلنا الرسل ربه) (تلك وكلمه لميقاتنا موسى جاء

الله) (وتمت كلم من بعض) (منهم على بعضهم
ًا ربك كلمة ً صدق موسى لكلماته) (يا مبدل ل وعدل
وبكلمي) (قل برسالتي الناس على اصطفيتك إني

ًا البحر كان لو أن قبل البحر لنفذ ربي لكلمات مداد
شجرة من الرض في ما أن ربي) (ولو كلمات تنفذ

نفدت ما أبحر سبعة بعده ومن يمده والبحر أقلم
أصدق قيلً) (ومن الله من أصدق الله) (ومن كلمات

ًا) (فلما الله من أنا إني موسى يا نودي أتاها حديث
فاعبدني) (وناداهما أنا إل إله ل الله أنا ربك) (إنني

يناديهم الشجرة) (ويوم تلكما عن أنهكما ألم ربهما
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موسى ربك نادى المرسلين) (وإذ أجبتم ماذا فيقول
كان نجيا) (وما الظالمين) (وقربناه القوم ائات أن

ًا إل الله يكلمه أن لبشر أو حجاب وراء من أو وحي
ً يرسل ) .حكيم علي إنه يشاء ما بإذنه فيوحي رسول

آدم "يا وسألم عليه الله صألى قوله فإمنها السنة من الدلة وأما
تخرج أن يأمرك الله إن بصوت فإينادي وسأعديك لبيك فإيقولا

ًا ذريتك من بن الله عبد وروى عليه، النار". متفق إلى بعث
الله يحشر قالا أنإه وسألم عليه الله صألى النبي عن أنإيس

يسمعه بصوت فإينادي بهما عراة حفاة القيامة يوم الخلئق
الديان" رواه أنإا الملك قربا: أنإا من يسمعه كما بعد من

هريرة أبي الصحيح. وعن وفإي البخاري به واسأتشهد الئمة
قضى "إذا قالا وسألم عليه الله صألى النبي عن عنه الله رضي

ًا بأجأنحتها الملئكة ضربت السماء فإي المر الله لقوله خإضعانإ
عن ُفّزع إذا حتى( ذلك ينفذهم صأفوان على سألسلة كأنإه

العلي وهو الحق قالوا ربكم قال ماذا قالوا قلوبهم
قالا: قالا عنه الله رضي سأمعان بن النواس . وعنالكبير)
يوحي أن الله أراد "إذا وسألم عليه الله صألى الله رسأولا
رعدة قالا أو رجأفة منه السموات أخإذت بالوحي تكلم بالمر

ًا شديدة السموات أهل ذلك سأمع فإإذا وجأل عز الله من خإوفإ
ًا.  لله وخإروا صأعقوا سأجد

اليات هذه معانإي من تعرفإه ما بعض - اذكر142س
 والحاديث؟
ً اليات هذه ج- فإي وجأل عز لله الكلم صأفة إثابات أول

قيلً. الله من أصأدقا أحد ل وأنإه
النفسي المعنى هو الله كلم أن زعم من على رد وفإيها

يسمع.  ل المجرد النفسي المعنى لن
ًا: فإيه والنجاء.  والنهي والنداء القولا إثابات ثاالث

ًا: فإيه بجلله يليق ما على والصوت الحرف إثابات رابع
لنفي بالمصدر أكده لنإه حقيقة لله الكلم وفإيه وعظمته

الحقيقة.  كان إذا إل بالمصدر تؤكد ل المجاز. والعربا
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ًا: فإيه صأفة والكلم قديم الكلم نإوع أن على دليل سأادسأ
الصفات ومن به واتصافإه تعالى بذاته تعلقها حيث من ذات

والقدرة.  بالمشيئة متعلقة كانإت حيث الفعلية
ًا: ارتجاف كلمه تسمع وأنإها الله بكلم السموات سأابع

تعالى. 
ًا: أن السموات.  أهل يعم الغشي ثاامن

ًا: فإيه منه خإوفإه للعبد يوجأب وذلك عظمته، إثابات تاسأع
فإي الشاعرة على رد وفإيه لله، الرادة إثابات وفإيه تعالى،
صأفة الحديث وفإي الله، كلم عن عبارة القرآن إن قولهم
تبارك منه أعظم ول منه أكبر ل الذي الكبير وأنإه لله العلو

لباس ول عليهم نإعالا ل الخلق حشر على دليل وفإيه وتعالى،
العمالا، على الجزاء وإثابات الملك صأفة إثابات وفإيه عليهم،

بصوت ينادي حين سأبحانإه كلمه أن وفإيه المر، إثابات وفإيه
أعلم.  والله والقريب البعيد سأماعه فإي يستوي

 الله كلم أنواع
بغير والذي بواسأطة الذي الكلم أنإواع مثالا - ما143س

 واسأطة؟
للبويين. وككلمه فإكلمه واسأطة بل كان ما ج- أما

إما بواسأطة كان ما الثانإي النوع السلم. وأما عليه لموسأى
ً إليهم بإرسأاله وإما للنإبياء بوحي بما أمره من يكلمهم رسأول

ًا إل الله يكلمه أن لبشر كان وما( تعالى يشاء. قالا وحي
ً يرسل أو حجاب وراء من أو ما بإذانه فيوحي رسول

)حكيم علٌي إنه يشاء
الديني دليل وما القدري الكونإي دليل - ما144س

 الله؟ كلم من الشرعي
مثاله الشياء به توجأد الذي القدري الكونإي ج- الكلم

ًا أراد إذا أمره إنما( تعالى قوله كن له يقول أن شيئ
نقول أن أردناه إذا لشيء أمرنا إنما( ) وقولهفيكون

تعالى فإقوله الشرعي الديني الدليل  وأمافيكون) كن له
الله (إن  الية. وقولهوالحسان) بالعدل يأمر الله (إن
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القرآن، فإي كثيرة أهلها) وأدلته إلى المانإات تؤدوا أن يأمركم
صألوات الرسأل على المنـزلة الكتب منه الذي هو والشرعي

عليهم.  وسألمه الله
بالقرآن اليمان

 الكريم؟ بالقرآن اليمان هو - ما145س
وتعالى سأبحانإه الله كلم من بأن الجازم العتقاد ج- هو

وصأراطه المتين وحبله المبين الله كتابا وهو العظيم القرآن
سأبحانإه والله يعود وإليه بدأ منه مخلوقا غير منـزلا المستقيم

الله كلم عن حكاية بأنإه الكلم إطلقا يجوز ول حقيقة به تكلم
الشاعرة يقوله كما الله كلم عن عبارة أو الكلبية يقوله كما
عن بذلك يخرج لم المصاحف فإي كتبوه أو الناس قرأه إذا بل
وآيات محكمات سأور وهو حقيقة تعالى الله كلم يكون أن

ّينات ومنسوخ ونإاسأخ ومتشابه محكم فإيه وكلمات وحروف ب
الخ.  ونإهي وأمر وعام وخإاصا

 تعالى الله كلم من الكريم القرآن على الدليل
الله، كلم من القرآن أن على الدليل هو - ما146س

وجأحد ببعض أقر أو سأورة أو منه آية جأحد من يكفر وهل
 الخإر؟ البعض

استجارك المشركين من أحد وإن( تعالى ج- قالا
أن (يريدون الله) وقال كلم يسمع حتى فأجره
كلم يسمعون فريق كان الله) (وقد كلم يبدلوا

مبدل ل ربك كتاب من إليك أوحي ما الله) (أتل
كتاب الكتاب) (وهذا من إليك أوحي ما لكلماته) (أتل

جبل على القرآن هذا أنزلنا مبارك) (لو أنـزلناه
ًا لرأيته ًا خاشع آية بدلنا الله) وإذا خشية من متصدع
روح نـزله ينـزل) (قل بما أعلم والله آية مكان

مما ريب في كنتم بالحق) (وإن ربك من القدس
آيات هو مثله) (بل من بسورة فأتوا عبدنا على نـزلنا
بآياتنا يجحد وما العلم أوتوا الذين صدور في بينات

وأما صا، يس، حم، (طس، تعالى  وقالاالظالمون) إل
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قالا: قالا عنه الله رضي علي عن الترمذي فإروى السنة
فإما قلت فإتن سأتكون "إنإها وسألم عليه الله صألى الله رسأولا

قبلكم ما نإبأ فإيه الله : كتابا قالا الله رسأولا يا منها المخرج
من بالهزلا، ليس الفصل هو بينكم، ما وحكم بعدكم ما وخإبر
ّله غيره من الهدى ابتغى ومن الله قصمه جأبار من تركه أض
الصراط وهو الحكيم الذكر وهو المتين، الله حبل وهو الله

اللسن به تلتبس ول الهواء به تزيغ ل الذي وهو المستقيم،
صأدقا به قالا من العلماء، منه تشبع ول عجائبه تنقضي ول

إلى ُهدي إليه دعى ومن عدلا به حكم ومن ُأجأر، به عمل ومن
القرآن قرأ "من وسألم عليه الله صألى مستقيم" وقالا صأراط
فإيه ولحن قرأه ومن حسنات عشر منه حرف بكل فإله فإأعربه

السلم: عليه وقالا صأحيح، حسنة" حديث حرف بكل فإله
يجاوز ل السهم إقامة يقيمونإه قوم يأتي أن قبل القرآن "إقرؤا

رضي وعمر بكر أبو يتأجألونإه. وقالا ول أجأره يتعجلون تراقيهم
حروفإه، بعض حفظ من إلينا أحب القرآن إعرابا عنهما الله

كفر فإقد القرآن من بحرف كفر من عنه الله رضي علٌي وقالا
وكلماته وآياته القرآن سأور عد على المسلمون واتفق كله، به

القرآن من جأحد من أن فإي المسلمين بين فإرقا ول وحروفإه
ًا أو كلمة أو آية أو سأورة ًا حرفإ هذا وفإي كافإر أنإه عليه متفق
.  حروف أنإه قاطعة حجة

فإي ُكتب إذا فإيما القرآن فإي الحق القولا هو - ما147س
 القارئ؟ قرأه أو الورقا

ًا كان سأواء الله كلم ج- هو ًا أو مكتوب ًا أو محفوظ مقروء
ًا أو مخلوقا وهو القارئ فإصوت الصوت وأما بالذان مسموع

الله وكلم فإمخلوقان والورقا المداد وأما البارئ، كلم والكلم
ًا القيم ابن قالا مخلوقا، غير القحطانإي قالا ما إلى مشير

الله:  رحمهما
وجأاء الصوابا قالا     الذي شاعرنإا قولا شفانإا ولقد
بالحسان

الشياخ بأنإامل     مثبت بالمصاحف هو الذي إن
والشــبان
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 مخلوقــان والرقا ومدادنإا      وحــروفإه آية ربي قولا هو
ٍو بين وفإرقا فإشفى العرفإان. حقيقة وذاك ومصنوٍع متل

القرآن مسألة في الفرق أقوال
القرآن مسألة فإي الفرقا من يلي ما أقوالا - بين148س

الكرامية، الشعرية، الكلبية، المعتـزلة، . الجهمية،
 المتفلسفة؟ الصابئة، السالمية، التحادية، الماتريدية،

وقولا مخلوقا القرآن أن والمعتـزلة الجهمية ج- مذهب
نإوعان: ألفاظ القرآن أن الشاعرة من وأتباعهم الكلبية

الموجأودة اللفاظ هذه وهي مخلوقة فإاللفاظ ومعانإي،
تتبعض ل واحد معنى وهي النفس فإي قائمة القديمة والمعانإي

ًا، كان بالعربية عنه عبر تتعد. إن ول بالعبرية عنه ُعبر وإن قرآنإ
يتعلق ل وأنإه أنإجيلً، كان بالسريانإية عنه عبر وإن توارة، كان

بالمشيئة متعلق الكرامة. أنإه وقولا وقدرته، بمشيئته
وأصأوات حروف الربا. وهو بذات قائم وهو والقدرة،
له إنإه قولهم فإي وأخإطأوا يكن لم أن بعد حادث وهو مسموعة

معنى يتضمن كلمه أن الماتريدية ذاته. ومذهب فإي ابتداء
ًا منصور أبي قولا وهذا غيره فإي خإلقه ما هو الله بذات قائم

نإظمه الله كلم هو الوجأود فإي كلم كل أن التحادية ومذهب
والهجر والشتم والسب وكفره وسأحره وباطله وحقه ونإثره

ومذهب به، القائم تعالى الله كلم عين كله وأضداده والفحش
ول الحياة كلزوم لها لزمة الله بذات قائمة صأفة أنإه السالمية

وأصأوات حروف فإهو ذلك ومع والقدرة، بالمشيئة تتعلق
ًا بعضها يسبق ل وآيات وسأور السين مع الباء مقترنإة بل بعض

الوقات من وقت فإي معدومة تكن لم واحد آن فإي الميم مع
الصابئة ومذهب الله، بذات قائمة تزلا لم هي بل تعدم ول

من النفوس على يفيض ما هو الله كلم أن والمتفلسفة
غيره.  من أو بعضهم عند الفعالا العقل من إما المعانإي،

الخرة في بربهم المؤمنين برؤية اليمان
 الخإرة؟ فإي الله برؤية اليمان هو - ما149س
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ًا ربهم يرون المؤمنين بأن الجازم العتقاد ج- هو عيانإ
ويكلمهم ويزورونإه الجنة وفإي القيامة عرصأة فإي بأبصارهم

ويكلمونإه. 
 والسنة؟ الكتابا من ذلك على الدليل هو - ما150س

ربها إلى ناضرة يومئذ وجوه( تعالى ج- قوله
وزيادة) الحسنى أحسنوا (للذين تعالى ) وقالاناظرة

الكريم، وجأهه إلى النظر هي والزيادة الجنة هي فإالحسنى
من والصحابة وسألم عليه الله صألى المصطفى بذلك فإسرها
الحجابا فإيكشف مسلم رواه الذي الحديث وفإي بعده،

ًا أعطاهم فإما إليه، فإينظرون إليه النظر من إليهم أحب شيئ
وقالا الطبري  وقالامزيد) (ولدينا تعالى وقالا الزيادة، وهي
الله وجأهه إلى النظر هو مالك ابن وأنإس طالب أبي بن علي
يومئذ ربهم عن إنهم (كل تعالى وقالا وجأل عز

أن على دلا السخط حالا فإي أولئك حجب ) فإلمالمحجوبون
وأما فإرقا بينهما يكن لم وإل الرضا؛ حالا فإي يرونإه المؤمنين

ترون "إنإكم وسألم عليه الله صألى فإقوله السنة من الدليل
صأحيح رؤيته" حديث فإي تضامون ل القمر ترون كما ربكم
ربكم تروا لن أنإكم واعلموا مسلم صأحيح عليه. وفإي متفق
ًا الصحيحين تموتوا. وفإي حتى يوم ربنا نإرى هل قالوا أيض

ًا الشمس رؤية فإي تضارون فإهل نإعم قالا القيامة ليس صأحو
وسألم عليه الله صألى النبي سأمع أنإه عمار سأحابا. وعن دونإها
وجأهك".  إلى النظر لذة "وأسأألك دعائه فإي يقولا

الجنة وفي القيامة في الله رؤية منكري على الرد
نإفيها على دليليهم وما الرؤية ينكرون الذين - من152س

 عليهم؟ يرد وبم
والمامية الخوارج من تبعهم ومن والمعتـزلة ج- الجهمية

قوله فإي واسأتدللهم والسنة بالكتابا مردود باطل وقولهم
عليهم  ويردالبصار) تدركه (ل تراني) وقوله لن( تعالى

ثابوتها.  على والجماعة السنة أهل أدلة من تقدم أولً: بما
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ًا: اليتان منها فإلسأتدللا الولى الية أما عليهم، دليل ثاانإي
الله بكليم ُيظن ل أنإه أحدها وجأوه من الرؤية ثابوت على

هو بل عليه يجوز ل ما يسألا أن وقته فإي الناس وأعلم موسأى
المحالا.  أعظم من عندهم

نإجاة ربه نإوح سأألا ولما سأؤاله عليه ينكر لم الثانإي: أنإه
سأؤاله.  أنإكر ابنه

أو أرى ل إنإــي يقل ) ولمتراني لن( قالا الله الثالث: أن
ظاهر.  الجوابين بين والفرقا بمرئي لست أو رؤيتي يجوز ل

فإن الجبل إلى انظر (ولكنقوله:  الرابع: وهو الوجأه
قوته مع الجبل أن ) فإأعلمهتراني فسوف مكانه استقر
الذي بالبشر فإكيف الدار هذه فإي للتجلي يلبث ل وصألبته

.  ضعف من خإلق
ًا الجبل يجعل أن على قادر سأبحانإه الخامس: أنإه مستقر

ً كان ولو الرؤية، به علق وقد ممكن وذلك أن نإظير لكان محال
والكل وأنإام، وأشربا آكل فإسوف الجبل اسأتقر يقولا: إن

سأواء.  عندهم
ًا جعله للجبل ربه تجلى (فلما السادس: قوله )دك

عقابا ول له ثاوابا ل جأماد هو الذي للجبل يتجلى أن جأاز فإإذا
كرامته. دار فإي وأوليائه لرسأوله يتجلى أن يمتنع فإكيف

عليه جأاز ومن ونإاجأاه ونإاداه موسأى كلم الله السابع: أن
فإرؤيته واسأطة بغير كلمه مخاطبه يسمع وأن والتكليم التكلم
الطحاوية.  شرح من بالجواز، أولى

ذاتية وصفات فعلية صفات
الحاديث من يلي ما معانإي من تفهمه الذي - ما152س

كل الدنإيا سأماء إلى ربنا "ينـزلا وسألم عليه الله صألى قوله
فإأسأتجيب يدعونإي من فإيقولا الخإر الليل ثالث يبقى حين ليلة
له" متفق فإأغفر يستغفرنإي من فإأعطيه، يسألني من له،

ًا أشد "لله وسألم عليه الله صألى وقوله عليه، عبده بتوبة فإرح
الله يضحك عليه. وقوله متفق براحلته" الحديث أحدكم من
الجنة" متفق يدخإلن كلهما الخإر أحدهما يقتل رجألين إلى
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ينظر غيره وقربا عباده قنوط من ربنا عجب وقوله عليه،
قريب فإرجأكم أن يعلم يضحك فإيظل قنطين أزلين إليكم
هل تقولا وهي فإيها يلقى جأنهم تزالا ل وقوله حسن حديث

عليها رواية وفإي فإيها، رجأله العزة ربا يضع حتى مزيد من
عليه متفق قط قط فإتقولا بعض إلى بعضها فإينـزوي قدمه
وبينه بينه ليس ربه سأيكلمه إل أحد من منكم ما وقوله

 ترجأمان؟
سأماء إلى النـزولا صأفة إثابات الولا الحديث من ج- يفهم

بجلله يليق ما على الخإر الليل ثالث يبقى حين ليلة كل الدنإيا
معناه تحريف يجوز ول الفعلية الصفات من والنـزولا وعظمته

من لقوله الملئكة من ملك أو رحمته أو أمره نإـزولا إلى
أو المر القائل يكون أن يعقل ول له، فإأسأتجيب يدعونإي
مائة سأؤالا جأوابا فإي المحرفإين قولا إبطالا وتقدم الرحمة

ثالث أن على دليل وفإيه الكلم صأفة إثابات الحديث وفإي وسأتة
وعلو لله القولا وإثابات للدعاء الجأابة أوقات من الخإر الليل
حالا أنإه زعم من على والرد الربوبية وصأفة خإلقه على الله
بعباده ولطفه الخإتيارية الفإعالا وإثابات بذاته مكان كل فإي

من وهون الفرح صأفة إثابات الثانإي: فإيه بهم. الحديث ورحمته
التوبة على والحث يتفاضل فإرحه وأن الفعلية الصفات

من وهي الضحك صأفة إثابات الثالث: فإيه وفإضلها. الحديث
على دليل وفإيه وعظمته بجلله يليق ما على الفعلية الصفات

فإي القتل وأن عليه والحث الجهاد فإضل وفإيه توبة للقاتل أن
يدخإل الله سأبيل فإي المقتولا الخطايا. وأن يكفر الله سأبيل

من وهي العجب صأفة إثابات الرابع: فإيه الجنة. الحديث
تثبت فإهذه خإلقه إلى نإظره وإثابات والضحك الفعلية الصفات

أن الخامس: فإيه الحديث وعظمته بجلله يليق ما على لله
الحالا بلسان وقيل المقالا بلسان أنإه والمتبادر تتكلم جأهنم
على رد وفإيه بجلله يليق ما على لله الرجأل صأفة إثابات وفإيه

القدم. إثابات الخإرى الرواية وفإي لها، النافإين المعطلة
نإفاها من على والرد الكلم صأفة إثابات السادس: فإيه الحديث

ول( تعالى قوله ينافإي ول الناس لجميع عام الكلم وهذا
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والله يسره بما المكلم تكليم هنا المنفي  لنالله) يكلمهم
أعلم.  سأبحانإه

الضلل فرق بين السنة أهل توسط
ًا السنة أهل كان - كيف153س صأفات بابا فإي وسأط

 المشبهة؟ التمثيل وأهل الجهمية التعطيل أهل بين الله
أو اللهية الصفات ينفي من هو المعطل أن ذلك ج- وجأه

جأافإي، مقصر بالحقيقة فإهو الله بذات قيامها وينكر بعضها
المخلوقين، بصفات بعضها أو يشبهها من فإهو المشبه وأما
والجماعة السنة أهل وأما مغالي، للحد متجاوز بالحقيقة فإهو

ًا الصفات فإيثبتون مشابهة عن الله وينـزهون تمثيل بل إثابات
ًا المخلوقين والثابات. التنـزيه بين جأمعوا فإهم تعطيل بل تنـزيه

الجبرية بين الله أفعال باب في السنة أهل توسط
والقدرية

ًا السنة أهل كان - كيف154س أفإعالا بابا فإي وسأط
بذلك سأموا ولم الجبرية هم ومن والقدرية الجبرية بين الله

 مذهبهم؟ وما القدرية زعيم ومن
وسأموا الترمذي صأفوان بن الجهم أتباع هم ج- الجبرية

وحركاته، فإعله على مجبور العبد أن مذهبهم لن جأبرية
يفعلون ل العباد أن يزعمون فإالجبرية اضطرارية، وأفإعاله

ًا أفإعالا وإضافإة حقيقة الله هو عندهم الفاعل وأن البتة، شيئ
القدرية وأما باطل ومذهبهم مجاز، الجبرية عند إليهم العباد
وحقيقة بالقدر تكلم من أولا لنإه الجهني معبد أتباع فإهم

لم ومعاصأيهم وطاعاتهم العباد أفإعالا أن يقولون أنإهم مذهبهم
أعيان على الله قدرة فإأثابتوا وقدره الله قضاء تحت تدخإل

المكلفين أفإعالا على قدرته نإفوا وقد وأوصأافإهم، المخلوقين
أرادوها الذين وهم منهم يشأها ولم يردها لم الله إن وقالوا

ً وفإعلوها وشاءوها ويهدي يشاء من يضل أن وأنإكروا اسأتقلل
ًا فإأثابتوا يشاء، من هذه مجوس سأموا ولهذا الله، مع خإالق

المة، هذه مجوس أنإهم الحديث فإيهم ورد الذين وهم المة،

82



السنة أهل وأما باطل، ومذهبهم النفاة القدرية لهم ويقالا
تنسب أفإعالهم وأن حقيقة فإاعلون العباد أن فإأثابتوا والجماعة

خإالقهم الله وأن المجاز، جأهة على ل الحقيقة جأهة على إليهم
)تعملون وما خلقكم والله( تعالى قالا أفإعالهم وخإالق
ًا مشيئة للعبد وأثابتوا الله قالا الله لمشيئة تابعين واخإتيار
أن إل تشاءون وما يستقيم أن منكم شاء لمن( تعالى
أعلم.   واللهالعالمين) رب الله يشاء

 القدرية من والوعيد المرجئة بين السنة أهل توسط
ًا السنة أهل كان - كيف155س الله وعيد بابا فإي وسأط

الثلثاة المذاهب ووضح القدرية من والوعيدية المرجأئة بين
ًا ًا توضيح ًا؟ شافإي  كافإي

عن العمالا أخإروا لنإهم الرجأاء إلى نإسبة ج- المرجأئة
ل وقالوا فإاسأق، غير الكبيرة مرتكب أن زعموا حيث اليمان

أن فإعندهم طاعة، الكفر مع ينفع ل كما ذنإب، اليمان مع يضر
ل اليمان وأن اليمان مسمى فإي داخإلة ليست العمالا
معرض اليمان. غير كامل الكبيرة مرتكب وأن يتبعض،
والسنة.  الكتابا أدلة ترده باطل ومذهبهم للوعيد،

الوعيد، بإنإفاذ القائلون فإهم القدرية من الوعيدية وأما
فإي مخلد خإالد فإهو منها يتب ولم مات إذا الكبيرة مرتكب وأن

قالوا الخوارج، تقولا وبه المعتـزلة، أصأولا من أصأل وهو النار،
بالعقوبة، العاصأين سأبحانإه توعد وقد الميعاد، يخلف ل الله لن
ًا لكان يدخإلها ل بالنار المتوعد أن قيل فإلو الله، لخبر تكذيب

الكبيرة مرتكب إن فإقالوا ذلك فإي توسأطوا السنة وأهل
تحت وهو للعقوبة، نإفسه معرض وهو آثام اليمان نإاقص
عنه عفا الله شاء إن توبة، غير من مات وإذا الله، مشيئة
ل ولكنه النار، فإي ذنإوبه بقدر عذبه شاء وإن الجنة وأدخإله

الذنإوبا من والتمحيص التطهير بعد يخرج بل النار، فإي يخلد
تعالى قالا ورحمته الله بفضل وإما بشفاعة والمعاصأي. إما

لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله إن(
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بخلف به ويمدح كرم الوعيد وإخإلف السنة أهل  قالايشاء)
الوعد. 

والدين اليمان أسماء
 ؟ والحكام الدين بأسأماء المراد - ما156 س

والمراد فإاسأق، كافإر، مسلم، مؤمن، مثل به ج- المراد
السأماء ومسألة والخإرة، الدنإيا فإي هؤلء أحكام بالحكام
الطوائف بين السألم فإي النـزاع فإيه وقع ما أولا من والحكام

المختلفة. 
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 والدين اليمان أسماء باب في وسط السنة أهل
الضلل طوائاف بين

ًا السنة أهل كان - كيف167س أسـأـماء ـبـابا فـإـي وسـأـط
ـان ـدين اليـم ـن واـل ـة بـي ـــزلة الحرورـي ـن والمعت ـة وبـي المرجأـئ

 والجهمية؟
قرية إلى نإسبة بذلك سأموا الخوارج هم ج- الحرورية

حين الخوارج فإيها اجأتمع حروراء، لها يقالا الكوفإة قربا
عنه، الله رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير على خإرجأوا

عن اعتـزلا العزالا، عطاء ابن واصأل أتباع فإهم المعتـزلة وأما
ل أنإه والمتعتزلة الخوارج وعند البصري، الحسن مجلس
ًا يسمى ويقولون الكبائر، واجأتنب الواجأبات أدى من إل مؤمن

ينقص، ول يزيد ل لكن واعتقاد وعمل قولا واليمان الدين إن
ونإحوها المحصنات وقذف واللواط كالقتل كبيرة أتى فإمن
الكفار، من يستحلون ما منهم واسأتحلوا الحرورية عند كفر
ًا يصير عندهم الكبيرة فإمرتكب المعتزلة وأما فإي فإاسأق

ًا ل منـزلتين، بين منـزلة ًا، ول مؤمن مذهب بيان وتقدم كافإر
وأن معصية، اليمان مع يضر ل يقولون وأنإهم المرجأئة،

كامل فإهو كبيرة أتى من وأن التصديق، مجرد عندهم اليمان
اليمان أن الجهمية وعند النار، دخإولا يستحق ول اليمان
افإسق فإإيمان اليمان من ليست والعمالا المعرفإة مجرد
اليمان مع يضر ل ويقولون، الناس، أكمل كإيمان الناس

واعتقاد باللسان قولا اليمان فإقالوا، السنة أهل وأما معصية،
ومن بالمعصية، وينقص بالطاعة يزيد بالركان، وعمل بالجنان

أخإرى وبعبارة اليمان، نإاقص مؤمن عندهم فإهو كبيرة أتى
الله، مشيئة تحت الخإرة وفإي بكبيرته، فإاسأق بإيمانإه، مؤمن

بقدر عذبه شاء وإن مرة، لولا الجنة، وأدخإله له غفر شاء إن
بعضهم:  قالا الجنة، إلى مآله الذنإوبا من تطهيره وبعد ذنإوبه،

الحرام النفس قتل ولو    موحد الجحيم نإار فإي يبق ولم
 تعمدا

 الله رسول أصحاب في السنة أهل توسط
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 والخوارج الرافضة بين
ًا الـسـنة أـهـل ـكـان - كـيـف158س أصـأـحابا فـإـي وسـأـط
 ؟ والخوارج الرافإضة بين الله رسأولا

طالب أبي بن علي المؤمنين أمير فإي غلوا ج- الرافإضة
الصحابة لجمهور العداوة ونإصبوا البيت وأهل عنه الله رضي

ل أي ببراءة إل ولء ل وقالوا والهم ومن وكفروهم كالثلثاة
ًا أحد يتولى قاتل من وكفروا وعمر، بكر أبي من يتبرأ حتى علي
ًا، ًا إن وقالوا علي الشيعة تسمية وسأبب معصوم، إمام علي

عنه وأرفإضوا الحسين ابن علي بن زيد رفإضوا أنإهم بالرافإضة
الله رضي وعمر بكر أبي الشيخين من تبرأ له قالوا ما حين

ًا الله معاذ فإقالا عنهما فإسموا ورفإضوه فإتركوه جأدي وزير
منهما، تبرأ ممن ونإبرأ فإقالوا: نإتولهما الزيدية وأما الرافإضة
الذين فإهم الخوارج وأما بالزيدية، فإسموا زيد مع فإخرجأوا
وكانإوا التحكيم، بسبب وفإارقوه المؤمنين أمير على خإرجأوا

ًا، عشر اثاني عنهما الله رضي عباس ابن إليهم فإأرسأل ألف
آخإرون. المخالفة على وأصأر بعضهم فإرجأع ووعظهم فإجادلهم

أنإفذه فإإن التحكيم أمر من علي من يصدر ما طائفة وقالت
نإهب فإي وأخإذوا الفرقة أعلنوا إنإهم ثام له، المخالفة على قمنا
أنإه وسألم عليه الله صألى النبي عن ثابت وقد رأيهم، ير لم من

أولى يقتلها المسلمين من فإرقة حين على مارقة قالا: تمرقا
فإي والرافإضة فإهم وطائفته علي فإقتلهم بالحق، الطائفتين

البيت.  وأهل علي فإي غلوا الرافإضة لن نإقيض طريقي
ًا كفروا ضدهم والخوارج ًا علي والهما. وأما ومن وعثمانإ

ًا فإكانإوا والجماعة السنة أهل وجأفاء الرافإضة غلو بين وسأط
وعرفإوا ومحبتهم الجميع لموالة فإهدوا وتقصيرهم الخوارج

ًا المة هذه أكمل وأنإهم وفإضله، حقه لكل ًا إسألم ًا وإيمانإ وعلم
توسأطهم.  يظهر وبهذا منازلهم، وأنإزلوا وحكمة

 وسلم عليه الله صلى النبي سنة فوائاد من
ًا - اذكر159س عليه الله صألى النبي سأنة فإوائد من شيئ

 ذلك؟ على الدليل وما نإحوها علينا الواجأب وما وسألم
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ول عنه وتعبر عليه وتدلا وتبيينه القرآن تفسير ج- السنة
تعالى بالقرآن. قالا جأاء الذي هو بها جأاء الذي لن تخالفه

وقالا السنة هي ) قيلوالحكمة الكتاب عليك الله وأنزل(
يوحى) وحي إل هو إن الهوى عن ينطق وما( تعالى
منه لخذنا القاويل بعض علينا تقول (ولو وقالا

الرسول آتاكم الوتين) (وما منه لقطعنا ثم باليمين
الذين فليحذر(  وقالافانتهوا) عنه نهاكم وما فخذوه

أصأولا من الثانإي الصأل هي  فإالسنةأمره) عن يخالفون
عليه الله صألى النبي به أخإبر ما بكل اليمان فإيجب السألم
أنإه نإعلم عنا غابا أو شاهدنإاه فإيما عنه النقل به وصأح وسألم

نإطلع ولم جأهلناه أو عقلناه ما ذلك فإي وسأواء وصأدقا حق
فإي الواردة المتقدمة الحاديث ذلك فإمن معناه، حقيقة على

لله، الصفا إثابات من القرآن به جأاء لما الموافإقة الصفات
ما وكل والساعة والصراط والمعراج السأراء حديث ومثل
أعلم.  والله الموت وقبل الموت بعد يكون ما من به أخإبر

الخر باليوم اليمان
 ؟ الخإر باليوم اليمان هو - ما160س

وسألم عليه الله صألى النبي أخإبر ما بكامل اليمان ج- هو
والبعث ونإعيمه، وعذابه القبر فإتنة من الموت بعد يكون مما

والصراط والحسابا والميزان والصحف والحشر والنشر
فإيهما الله أعد وما والنار الجنة وأحوالا والشفاعة، والحوض

ً لهلهما وتفصيلً.  إجأمال

القبر فتنة
 القبر؟ بفتنة المراد - ما161س

قبورهم فإي يمتحنون الناس أن من ورد ما بها ج- المراد
الله يثبت( فإـ نإبيك، ومن يدنإك وما ربك من للرجأل فإيقالا
وفي الدنيا الحياة في الثابت بالقول آمنوا الذين

ومحمد ديني والسألم الله، ربي المؤمن  فإيقولاالخرة)
ل هاه هاه فإيقولا المرتابا نإبـيي. وأما وسألم عليه الله صألى
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ًا يقولون الناس سأمعت أدري من بمرزبة فإيضربا فإقلته شيئ
سأمعها ولو النإسان إل شيء كل يسمعها صأحية فإيصيح حديد

الله رضي عازبا بن البراء حديث من الصحيحين وفإي لصعق،
تعالى قوله فإي قالا وسألم عليه الله صألى النبي عن عنهما

الحياة في الثابت بالقول آمنوا الذي الله (يثبت
مسلم زاد القبر عذابا فإي  نإزلتالخرة) وفي الدنيا
قوله فإذاك محمد ونإبـيي الله ربي فإيقولا ربك من له فإيقالا

 وعندالثابت) بالقول آمنوا الذين الله يثبت( سأبحانإه
فإيقولا: ربك، من له فإيقولن فإيجلسانإه ملكان يأتيه داود أبي
له فإيقولن السألم ديني فإيقولا دينك ما له فإيقولن الله ربي

صألى الله رسأولا هو فإيقولا فإيكم بعث الذي الرجأل هذا ما
الله كتابا قرأت فإيقولا يدريك وما له فإيقولن وسألم عليه الله

ٍد فإينادي وصأدقت به فإآمنت تعالى عبدي صأدقا أن منا
ًا له وافإتحوا الجنة من فإأفإرشوه من وألبسوه الجنة إلى باب

ملكان الكافإر: فإيأتيه فإي بصره. وقالا مد له ويفسح الجنة
أن إلى أدري ل هاه ها فإيقولا ربك من له فإيقولن فإيجلسانإه

ٍد فإينادي قالا من فإأفإرشوه عبدي كذبا أن السماء من منا
ًا له وافإتحوا النار وسأمومها حرها من فإيأتيه النار إلى باب

أضلعه.  فإيه تختلف حتى قبره عليه ويضيق

 ونعيمه القبر عذاب
 ؟ ونإعيمه القبر عذابا على الدليل هو - ما162س

ًا عليها يعرضون النار( تعالى ج- قولا ًا غدو وعشي
العذاب) أشد فرعون آل ادخلوا الساعة تقوم ويوم
الموت غمرات في الظالمون إذ ترى ولو( وقوله

اليوم أنفسكم أخرجوا أيديهم باسطوا ولملئاكة
ظلموا للذين وإن( قوله  وفإيالهون) عذاب تجزون

ًا  وقولهيعلمون) ل أكثرهم ولكن ذلك دون عذاب
الكبر العذاب دون الدنى العذاب من (ولنذيقنهم

. يرجعون) لعلهم
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صـأـلى الـلـه رسأولا سأألت أنإها عائشة عن الصحيحين وفإي
ـحـق، الـقـبر ـعـذابا نإعم قالا القبر عذابا "عن وسألم عليه الله

أـحـدكم تـشـهد إذا وـقـالا القبر، عذابا من بالله اسأتعيذوا وقالا
ـالله فإليســتعذ ـن ـب ـع ـم ـر أرـب ـا وذـك ـذابا منـه ـبر، ـع ـي الـق وفـإ

أوـحـي ـقـالا: "لـقـد وسـأـلم عليه الله صألى النبي أن الصحيحين
ًا أو مثل قبوركم فإي تفتنون أنإكم إلّي المـسـيح فإتـنـة ـمـن قريـبـ

رسـأـولا علينا خإرج قالا أيوبا أبي عن الصحيحين وفإي الدجأالا،
ًا فإـسـمع الـشـمس وجأبت وقد وسألم عليه الله صألى الله صـأـوت

الله رضي عباس ابن عن وفإيهما قبورها، فإي تعذبا يهود فإقالا
إنإهـمـا فإـقـالا وسـأـلم علـيـه الـلـه صـأـلى الـنـبي ـقـالا: ـمـر عنهـمـا

أـحـدهما أما كبير، إنإه بلى قالا ثام كبير، فإي يعذبان وما ليعذبان
بالنميمــة، يمشي فإكان الخإر وأما البولا، من يستبرئ ل فإكان
ـمـن القبر عذابا عامة فإإن البولا من تنـزهوا أنإس حديث وفإي

ً أن وورد الدارقطني وروى البولا، المغـنـم ـمـن شملة غل رجأل
ًا الـنـاس فإـقـالا فإقتـلـه فإأصـأـابه عاثار سأهم فإجاء الجـنـة ـلـه هنيـئـ
ـده نإفسي والذي كل وسألم عليه الله صألى الله رسأولا فإقالا بـي

تـصـبها ـلـم اـلـتي المغانإم من خإيبر يوم أخإذها التي الشمالة أن
ًا.  تشتعل المقاسأم نإار
والبدن للروح يحصل ونإعميه القبر عذابا - هل163س

وضح تفصيل فإيه ما أو منقطع؟ أو دائم القبر عذابا وهل
 ذلك؟

ًا، والبدن للروح يحصل النعيم أو ج- للعذابا والروح جأميع
بالبدن تتصل وأنإها معذبة أو منعمة البدن مفارقة بعد تبقى
ًا فإي والنعيم والعذابا العذابا، أو النعيم معها له ويحصل أحيانإ
عليها يعرضون (النار تعالى قوله فإي كما دائم نإوعان، القبر
ًا ًا) الية.  غدو وعشي

العصاة بعض عذابا وهو ينقطع ثام أمد الثانإي: له النوع
عنهم يخفف ثام الذنإب بحسب فإيعذبون جأرائمهم خإفت الذين

العذابا.  عنهم يزولا ثام مدة النار فإي يعذبون كما العذابا
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الكبرى القيامة
 البرزخ؟ مدة بعد انإتهاء يكون - ماذا164س

التي الجأساد إلى الرواح فإتعاد الكبرى القيامة ج- تقوم
بها الله أخإبر التي هي القيامة وهذه الدنإيا فإي تعمرها كانإت

وأجأمع وسألم عليه الله صألى رسأولا لسان وعلى كتابه فإي
العالمين، لربا قبورهم من الناس فإيقوم المسلمون، عليها
ً عراة حفاة العرقا.  ويلجمهم الشمس منهم وتدنإو غرل

الميزان
الدليل هو وما حقيقي؟ هو وهل الميزان هو - ما165س

فإيه أم الشخص أم العمل هو هل يوزن الذي وما ذلك على
 وجأمع؟ تفصيل

أعمالا به توزن وكفتان لسان له حقيقي ج- الميزان
ليوم القسط الموازين (ونضع تعالى قالا العباد

هم فأولئك موازينه ثقلت (فمن  الية. وقالاالقيامة)
خسروا الذي فأولئك موازينه خفت ومن المفلحون

يومئذ والوزن(  وقالاخالدون) جهنم في أنفسهم
المفلحون هم فأولئك موازينه ثقلت فمن الحق
ثقلت من (فأما  الية. وقالاموازينه) خفت ومن

توزن عنهما الله رضي عباس ابن  اليتين. قالاموازينه)
وفإي صأورة اقبح فإي والسيئات صأورة أحسن فإي الحسنات
كأنإهما القيامة يوم يأتيان عمران وآلا البقرة أن الصحيح
قصة وفإي صأواف طير من فإرقان أو غيايتان أو غمامتان
اللون شاحب شابا صأورة فإي صأاحبه يأتي وأنإه القرآن

حسن شابا المؤمن فإيأتي القبر سأؤالا قصة الحديث: وفإي
الصالح عملك أنإا فإيقولا أنإت من فإيقولا الريح طيب اللون
كتابا يوزن وقيل والمنافإق، الكافإر شأن فإي عكسه وذكر

صأاحب يوزن وقيل البطاقة، بحديث له واسأتدلا العمالا
الله عند يزن فإل السمين بالرجأل ُيؤتى الحديث فإي كما العمل
ًا) وفإي القيامة يوم لهم نإقيم (فإل قرأ ثام بعوضة جأناح وزنإ

قالا وسألم عليه الله صألى النبي أن مسعود ابن مناقب
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الميزان فإي لهما بيده نإفسي والذي سأاقيه دقة من أتعجبون
العمل يوزن تارة الولا. وقيل القولا والراجأح أحد، من أثاقل
فإاعلها.  يوزن وتارة محلها يوزن وتارة

ًا كان وإذا متعدد، أو واحد الميزان - هل166س فإما واحد
 القرآن؟ فإي الجمع بلفظ وروده عن الجوابا

وأتى العمالا، ولجميع المم لجميع واحد إنإه ج- قيل
كما للتفخيم أو والشخاصا، العمالا تعدد باعتبار الجمع بلفظ

لم أنإه . معالمرسلين) نوح قوم كذبت( تعالى قوله فإي
ًا. وقيل إل إليهم يرسأل من واحد لكل متعددة إنإها واحد

 الية. الموازين) (ونضع تعالى لقوله ميزان المكلفين

 الدواوين
 نإشرها؟ معنى وما الدواوين هي - ما167س

فإآخإذ وفإتحها، بسطها ونإشرها العمالا صأحائف ج- هي
الله قالا ظهره وراء من أو بشماله كتابه وآخإذ بيمينه كتابه
هاؤم فيقول بيمينه كتابه أوتي من فأما( تعالى

ألزمناه إنسان وكل( وقالا ) اليتينكتابيه اقرءوا
ًا القيامة يوم له ونخرج عنقه في طائاره يلقاه كتاب

ًا عليك اليوم بنفسك كفى كتابك اقرأ منشور
ًا) من (فأما  وقالانشرت) الصحف (وإذا  وقالاحسيب

ًا يحاسب فسوف بيمينه كتابه أوتي ًا حساب يسير
ًا أهله إلى وينقلب وراء كتابه أوتي من وأما مسرور

ًا يدعو فسوف ظهره ًا) ويصلى ثبور . سعير

 الحساب
حق أنإه على الدليل هو وما الحسابا هو - ما168س

 ثاابت؟
المحشر من النإصراف قبل عباده الله توقيف ج- هو

ًا أعمالهم على ًا أو كانإت خإير يبعثهم (يوم تعالى قالا شر
ًا الله ونسوه) الله أحصاه عملوا بما فينبؤهم جميع
يعملون) كانوا عما أجمعين لنسألنهم (فوربك وقالا
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ًا يحاسب (فسوف وقالا ًا حساب إنكم (ثم ) وقالايسير
ما (ووجدوا ) وقالاتختصمون ربكم عند القيامة يوم

ًا عملوا من عملت ما نفس كل تجد (يوم ) وقالاحاضر
ًا ًا خير بعبده ويخلو الخلئق الله فإيحاسأب ) اليةمحضر

برزة أبي حديث من الترمذي أخإرج بذنإوبه فإيقرره المؤمن
قالا وسألم عليه الله صألى الله رسأولا أن عنه تعالى الله رضي
فإيما عمره عن يسألا حتى القيامة يوم عبد قدما تزولا : "ل

وفإيما اكتسبه أين من ماله وعن به، عمل ما علمه وعن أفإناه،
أبله.  فإيما جأسمه وعن أنإفقه،

ومحاسأبة المؤمن محاسأبة بين فإرقا هنا - هل169س
 الكافإر؟

فإمن تقدم كما وسأيئاته حسناته توزن المؤمن ج- نإعم
موازينه خإفت ومن الجنة، دخإل سأيئاته على حسناته رجأحت

تساوت من وأما النار، دخإل بحسناته سأيئاته رجأحت بأن
الكفار العراف. وأما أصأحابا فإقيل: أولئك وسأيئاته حسناته

ل فإإنإه سأيئاته حسناته توزن من محاسأبة يحاسأبون فإل
عليها فإيوقفون فإتحصى أعمالهم تعد ولكن لهم، حسنات

سوء لهم أولئك( تعالى بها. قالا فإيعترفإون ويقررون
عمل من عملوا ما إلى وقدمنا(  وقالاالحساب)
يوم لهم نقيم فل( ً) وقالامنثورا هباء فجعلناه
ًا) القيامة به اشتدت كرماد( أعمالهم عن  وقالاوزن

يحسبه بقيعة (كسراب) عاصف يوم في الريح
ًا يجده لم جاءه إذا حتى ماء الظمآن ) اليتين. شيئ

الحوض
الدليل واذكر المورود، بالحوض اليمان هو - ما170س

ومن آنإيته وكم ومسافإته وصأفته موضعه ووضح تقوم ما على
وضح أحد؟ منه يمنع وهل منه شربا من يظمأ وهل يرده الذي

ذلك. 
أن من الحق أهل عليه أجأمع بما الجازم ج- التصديق

ًا وسألم عليه الله صألى للنبي ترد القيامة عرصأات فإي حوض
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ًا أشد ماؤه وسألم، عليه الله صألى أمته عليه اللبن من بياض
وعرضه شهر طوله السماء نإجوم عدد آنإيته العسل من وأحلى

ًا، بعدها يظمأ ل شربة منه يشربا من شهر أخإرجأه أبد
العاصا بن عمرو بن الله عبد حديث من وغيرهما، الشيخان

وسألم عليه الله صألى الله رسأولا قالا: قالا عنهما، الله رضي
من أطيب وريحه اللبن من أبيض وماؤه شهر مسيرة حوضي

ًا يظمأ ل منه شربا من السماء كنجوم كيزانإه المسك ريح أبد
دونإي فإيختلفون أقوام الحوض على ليردن مسلم صأحيح وفإي

بعدك.  أحدثاوه ما تدري ل إنإك فإيقالا أصأحابي فإأقولا
وسألم عليه الله صألى بنبينا مختص الحوض - هل171س

 حوض؟ نإبي لكل أم
ل وسألم عليه الله صألى به مختص العظم ج- الحوض

الترمذي روى فإقد النإبياء سأائر وأما غيره، نإبي فإيه يشركه
عليه الله صألى الله رسأولا قالا: قالا سأمرة عن جأامعه فإي

ًا نإبي لكل إن وسألم وإنإي واردة أكثر أيهم يتباهون وأنإهم حوض
واردة.  أكثرهم أكون أن لرجأو

الصراط
اليمان حكم وما موضعه وأين الصراط هو - ما172س

لمن يؤذن ومتى بعده الذي وما عليه المرور صأفة وما به
 الجنة؟ دخإولا فإي تجاوزه

والنار، الجنة بين جأهنم متن على المنصوبا الجسر ج- هو
يمر من فإمنهم أعمالهم قدر على عليه يمرون الولون يرده
كالريح يمر من ومنهم كالبرقا يمر من ومنهم البصر كلمح

من ومنهم البل كركابا ومنهم الجواد كالفرس يمر من ومنهم
ًا يعدو ًا يمشي من ومنهم عدو ًا يزحف من ومنهم مشي زحف

ًا يخطف ومنهم جأهنم.  فإي ويلقى خإطف
فإمن بأعمالهم، الناس تخطف كلليب عليه الجسر فإإن

على وقفوا عليه عبروا فإإذا الجنة، دخإل الصراط على مر
ّذبوا فإإذا بعض، من لبعضهم فإيقتص الجنة. والنار بين قنطرة ه
واجأب.  به واليمان الجنة دخإولا فإي لهم أذن ونإقوا،
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 الشفاعة
إلى بالنسبة أقسامها وما الشفاعة هي - ما173س

 البدع؟ أهل طوائف من ينكرها الذي ومن وعامة خإاصأة
سأؤالا بأنإها بعضهم وعرفإها والطلب الوسأيلة لغة ج- هي

عن التجاوز فإي السؤالا هي بعضهم وقالا للغير الخير
فإي الشيخ ذكرها التي القسام أما الثاام، فإي المعاصأي
وسألم عليه الله صألى به خإاصأتان اثانتان فإثلثاة الواسأطية

بينهم يقضي حتى الموقف لهل شفاعته هي العظمى الولى
وإبراهيم نإوح إلى آدم الشرائع أصأحابا النإبياء يتدافإع أن بعد

الثانإية المحمود المقام وهي السلم عليهم وعيسى وموسأى
الثالثة الشفاعة أما الجنة، يدخإلوا أن الجنة أهل فإي شفاعته

التي وهي وغيرهم والصديقين النبيين ولسائر له عامة فإهذه
ل أن النار، اسأتحق فإيمن والخوارج. وهي المعتـزلة تنكرها
سأتة إلى أنإهاها وبعضهم منها، يخرج أن دخإلها وفإيمن يدخإلها

ثامانإية.  إلى أنإهاها وبعضهم أقسام،
وما المنفية؟ والشفاعة المثبتة الشفاعة هي - ما174س

المثبتة.  قيود
لهل وهي كتابه، فإي الله أثابتها التي هي ج- المثبتة

يشفع.  أن للشافإع الله شرطان: أحدهما: إذن ولها الخإلصا،
إل العمل من يرضى ول له، المشفوع عن والثانإي: رضاه

ًا كان ما ًا، خإالص في ملك من (وكم تعالى قالا صأواب
ًا شفاعتهم تغني ل السموات يأذن أن بعد من إل شيئ

تنفع ل (يومئذ  وقالاويرضى) يشاء لمن الله
قولً) له ورضي الرحمن له أذن لمن إل الشفاعة

ًا) وقال الرحمن له أذن من إل( وقالا المنفية  وأماصواب
به.  الشرك لهل أو إذنإه بغير أو الله غير من التي فإهي

 بالشفاعة الناس انقسام
الشفاعة إثابات فإي الناس انإقسم كم - إلى175س
 ونإفيها؟
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الشفاعة نإفوا فإقسم ووسأط، أقسام: طرفإان ج- إلى
عليه الله صألى شفاعته فإنفوا والمعتزلة، الخوارج وهم مر كما

وهم للصأنام الشفاعة أثابتوا وقسم الكبائر؛ أهل فإي وسألم
(ويقولون بقوله كتابه فإي عنهم الله ذكر كما المشركون

السنة أهل وهم توسأطوا ) وقسمالله عند شفعاؤنا هؤلء
أدلتها. ذكر مع المتقدمة بقيودها الشفاعة فإأثابتوا

ذلك وضح شفاعة؟ بغير أحد الجنة يدخإل - هل176س
ًا بالدليل.  مقرونإ

ًا الله يخرج ج- نإعم بل شفاعة، بغير النار من أقوام
ً الجنة فإي ويبقى ورحمته بفضله أهل من دخإلها عمن فإضل
ًا لها الله فإينشئ الدنإيا الصحيحين وفإي الجنة، فإيدخإلهم أقوام

الله الطويل: فإيقولا حديثه فإي الخدري سأعيد أبي حديث من
الراحمين، أرحم إل يبق ولم النبيون، وشفع الملئكة شفعت
ًا منها فإيخرج النار من قبضة فإيقبض قط. خإيرا يعملوا لم قوم

بعضهم:  قالا
ًا النار من       بفضله الـعظيم الله يخـرج وقل من أجأساد

 تطرح الفحم
جأميل كحب     بمائة تـحيا الفردوس فإي النهر على

يطفح جأاء إذا السيل

 والنار الجنة
خإلق حولا والجماعة السنة أهل مذهب هو - ما177س

.  الدليل ذكر مع وأهلهما ؟ وبقائهما والنار الجنة
يفنيان ل مخلوقتان والنار الجنة بأن الجازم ج- العتقاد

والنار لهم، النعيم من فإيها وما الله أعدها أوليائه دار فإالجنة
وأهل لهم العذابا أنإواع من فإيها وما الله أعدها لعدائه دار

وهم عنهم يفتر ل خإالدون فإيها النار وأهل مخلدون فإيها الجنة
 وقالافيموتوا) عليهم يقضى ل( تعالى مبلسون. قالا

وغيرهما الصحيحين ). وفإييحيى ول فيها يموت ل (ثم
حتى الكسوف صألة فإي الجنة رأى السلم عليه أنإه وجأه من
ًا يتناولا أن هّم من أفإظع ير فإلم النار عنبها. ورأى من عنقود
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اللؤلؤ جأنابذ فإيها فإإذا الجنة السأراء: دخإلت قصة وفإي ذلك
صأورة فإي بالموت يجاء الصحيحين المسك. وفإي ترابها وإذا

الجنة أهل يا ويقالا ويذبح والنار الجنة بين فإيوقف أملح كبش
موت.  فإل خإلود النار أهل موت. ويا فإل خإلود

 الربع القدر مراتب
جأوابا فإي بالقدر اليمان تعريف تقدم - قد178س

مراتب من مرتبة كل دليل وما مراتبه هي  فإما40 سأؤالا
 القدر؟

أربع:  القدر ج- مراتب
شيء. قالا بكل البدي الزلي الله علم : إثابات الولى

أحاط قد الله وأن) (عليم شيء بكل الله إن( تعالى
ًا شيء بكل سأؤالا فإي العلم صأفة إثابات أدلة ) وتقدمعلم
91 .

لجميع الله كتابة الكتابة. وهي : مرتبة الثانإية المرتبة
وما كان والجليلة. ما المحفوظ. الدقيقة باللوح الشياء

في مصيبة من أصاب ما( تعلى قوله سأيكون. ودليلها
أن قبل من كتاب في إل أنفسكم في ول الرض
في غائابة من يسير) (وما الله على ذلك إن نبرأها

شيء مبين) (وكل كتاب في إل والرض السماء
قالا أنإه الصامت بن عبادة ) وعنمبين إمام في أحصيناه

أصأابك ما أن تعلم حتى اليمان طعم تجد لن إنإك بني لبنه: يا
رسأولا ليصيبك. سأمعت يكن لم أخإطأك وما ليخطئك يكن لم

القلم الله خإلق ما أولا أن يقولا وسألم عليه الله صألى الله
كل مقادير اكتب قالا اكتب وماذا ربا يا فإقالا اكتب له فإقالا
الله صألى الله رسأولا سأمعت بني يا الساعة تقوم حتى شيء
مني. وفإي فإليس هذا غير على مات من يقولا وسألم عليه
فإي فإجرى اكتب فإقالا القلم الله خإلق ما أولا أن لحمد رواية
القيامة.  يوم إلى كائن هو بما الساعة تلك

شيء يردها ل التي النافإذة المشيئة الثالثة: مرتبة المرتبة
بمشيئة وقعت الحوادث فإجميع شيء يعجزها ل التي وقدرته
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تعالى قالا يكن لم يشأ لم وما كان الله شاء فإما وقدرته الله
العالمين) (ولو رب الله يشاء أن إل تشاءون (وما
الله شاء بعدهم) (ولو من الذين اقتتل ما الله شاء

يشاء أن يريد) (إل ما يفعل الله ولكن اقتتلوا ما
شئنا الله) (ولو يشاء أن إل ليؤمنوا كانوا ربي) (وما

يشأ ومن يضلله الله يشأ هداها) (من نفس كل لتينا
من لمن ربك شاء مستقيم) (ولو صراط على يجعله

الله شاء آمنين) (ولو الله شاء الرض) (إن في
) . منهم لنتصر

الموجأد هو سأبحانإه بأنإه الجازم الرابعة: التصديق المرتبة
وأنإه له مخلوقا سأواه ما وكل وحده الخالق وأنإه كلها للشياء

الله قالا والمعدومات الموجأودات من قدير شيء كل على
الله) غير خالق من شيء) (هل كل خالق (الله تعالى
وما خلقكم والرض) (والله السموات (بديع

وما فرعون العالمين) (قال رب لله تعملون) (الحمد
بينهما وما والرض السموات رب قال العالمين رب
الربع.  بهذه اليمان من بد  فإلموقنين) كنتم إن

التقدير أقسام
من قسم كل أدلة وما التقدير أقسام - ما179س

 أقسامه؟
أن بمعنى المخلوقات لجميع الشامل ج- أولً: التقدير

ذكرها تقدم التي وخإلقها. وهي وشاءها وكتبها علمها الله
بقوله:  إليها بعضهم وأشار

 وتكوين إيجاد وهو وخإلقه     مشيئته مولنإا كتابة علم
تقدمت.  وأدلته

العبد رزقا به . والمراد العمري التقدير الثانإي: هو التقدير
بن الله عبد عن ورد ما ودليله وسأعادته وشقاوته وعمله وأجأله

وهو وسألم عليه الله صألى الله رسأولا حدثانا قالا مسعود
أربعين أمه، بطن فإي خإلقه يجمع أحدكم أن المصدوقا الصادقا

ًا مثل مضغة يكون ثام ذلك، مثل علقة يكون ثام نإطفة يوم
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رزقه كلمات: يكتب بأربع فإيؤمر الملك إليه يرسأل ثام ذلك،
سأعيد. الحديث.  أو وشقي وعمله وأجأله

تعالى قوله ودليله السنوي التقدير الثالث: هو التقدير
أم من يكتب عباس ابن ) قالاحكيم أمر كل يفرق (فيها
والشر الخير من السنة فإي كائن هو ما القدر ليلة فإي الكتابا

فإلن.  ويحج فإلن يحج يقالا الحجاج حتى والجأالا، والرزاقا
فإي القدر ليلة فإي وقتادة: يبرم ومجاهد الحسن قالا

تلك فإي يكون وما ورزقا وخإلق وعمل أجأل كل رمضان شهر
السنة. 

تعالى قوله ودليله اليومي التقدير الرابع: هو التقدير
فإي صأحيحه فإي الحاكم ). ذكرشأن في هو يوم (كل

عباس ابن عن جأبير بن سأعيد عن الثمالي حمزة أبي حديث
ًا الله خإلق مما أن ًا لوح من دفإتاه بيضاء درة من محفوظ

السماء بين ما وعرض نإور وكتابه نإور قلمه حمراء ياقوتة
فإفي مرة، أو نإظرة وسأتون ثالثامائة يوم كل فإيه ينظر والرض

يشاء. ما ويفعل ويعز ويميت ويحيي يخلق منها نإظرة كل
فإي المفسرون وقالاشأن)  في هو يوم (كل قوله فإذلك
ًا ويعز ويرزقا ويميت يحيي أنإه شأنإه ويشفي آخإرين ويذلا قوم

ًا ًا ويفك مريض ًا ويفرج عانإي ًا ويجيب مكروب ً ويعطي داعي سأائل
ًا ويغفر خإلقه.  فإي وأحداثاه أفإعاله من يحصى ل ما إلى ذنإب

بين الجمع وما القلم قبل مخلوقا العرش - هل180س
 المتقدم؟ عبادة وحديث عمر ابن حديث

فإي لما القلم خإلق على خإلقه متقدم العرش ج- نإعم
الله رسأولا قالا: قالا عمرو بن الله عبد حديث من الصحيح

خإلق قبل الخلق مقادير الله قدر وسألم عليه الله صألى
وأما الماء، على عرشه وكان سأنة ألف بخمسين السموات

ًا، المتقدم الصامت بن عبادة حديث أن العلماء: إما فإقالا قريب
أولا أنإه والعلى أكتب له قالا خإلقه أولا عند معناه يكون

الله عبد حديث إذ الحديثان ليتفق العالم هذا من المخلوقات
والتقدير التقدير على سأابق العرش أن فإي صأريح عمرو بن

القلم.  لخلق مقارن
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بالقدر الحتجاج حكم
فإعل أو أمر ترك على بالقدر الحتجاج حكم - ما181س

 نإهي؟
فإي لنا حجة وقدره الله قضاء نإجعل أن لنا يجوز ج- ل

لله أن ونإعلم نإؤمن أن علينا يجب بل نإهي، فإعل أو أمر ترك
تعالى الله الرسأل. قالا وبعثة الكتب بإنإزالا علينا الحجة

ً الله على للناس يكون لئل ومنذرين مبشرين (رسل
). الرسل بعد حجة

الدليل واذكر والنهي المر إليه الموجأه - من182س
 تقولا؟ ما على

(ل تعالى الله قالا والترك للفعل المستطيع ج- هو
ًا الله يكلف ما وعليها كسبت ما لها وسعها إل نفس

) وقالااستطعتم ما الله (فاتقوا اكتسبت) وقال
سبيلً) إليه استطاع من البيت حج الناس على ولله(

ما منه فإأتوا بأمر أمرتكم إذا وسألم عليه الله صألى وقالا
اسأتطعتم. 

به الرضى حكم وما بالقضاء الرضى معنى - ما183س
 مفصلة؟ القضاء أنإواع ذكر مع ذلك وضح

القضاء وطمأنإينته القلب وسأكون التسليم هو ج- الرضى
وعدلا خإير كله بذاته القائم وفإعله سأبحانإه وصأفه هو الذي

المقضي هو الذي القضاء وأما كله به الرضى يجب وحكمة
تعالى كقوله به الرضى يجب شرعي ديني نإوعان فإهو

وربك (فل ) وكقولهإياه إل تعبدوا ل أن ربك (وقضى
ل ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل

ًا أنفسهم في يجدوا ويسلموا قضيت مما حرج
ًا السألم.  أسأاس ) وهوتسليم

به الرضى يجب ما منه القدري الثانإي: الكونإي والنوع
ومنه بها، الرضى شكرها تمام ومن شكرها، يجب التي كالنعم

الله يسخطها التي والذنإوبا كالمعائب به الرضى يجوز ل ما
به الرضى يستجيب ما ومنه وقدره، بقضائه كانإت وإن

كالمصائب. 
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أو بالشقاوة والقدر القضاء سأبق قد كان - إذا184س
سأبق ما على والعتماد بالسأبابا الخإذ ترك حكم فإما السعادة

 ؟ الدليل ذكر مع ذلك وضح
يوجأب ول العمل يمنع ل السابق القدر لن يجوز، ج- ل

العمالا على والحرصا والجأتهاد الجد يوجأب بل التكالا
أصأحابه وسألم عليه الله صألى النبي أخإبر لما ولهذا الصالحة،

نإتكل أفإل له فإقيل بها القلم وجأفوف وجأريانإها المقادير بسبق
لما ميسر فإكل اعملوا ولكن ل قالا العمل ونإدع كتابنا على
وأما الشقاء، أهل لعمل فإييسرون الشقاء أهل أما له، خُإلق
فأماتل: ( ثام السعادة، أهل لعمل فإسييسرون السعادة أهل
فسنيسره بالحسنى وصدق واتقى أعطى من

بالحسنى وكذب واستغنى بخل من وأما لليسرى
إحرصا وسألم عليه الله صألى  وقالاللعسرى) فسنيسره

الحديث.  تعجزن ول بالله واسأتعن ينفعك ما على

 السنة أهل عند والدين اليمان
 والجماعة؟ السنة أهل عند والدين اليمان - ما185س

واليمان الدين أن والجماعة السنة أهل أصأولا ج- من
واللسان القلب وعمل واللسان القلب قولا وعمل قولا

بالمعصية. وينقص بالطاعة يزيد اليمان وأن والجوارح

القلب قول
 دليله؟ وما القلب قولا هو - ما186س

قالا وإيقانإه، بتصديقه يكون فإمعناه القلب قولا ج- أما
هم أولئك به وصدق بالصدق جاء والذي( تعالى

ملكوت إبراهيم نري (وكذلك  وقولهالمتقون)
إنما(  وقالاالموقنين) من وليكون والرض السموات
يرتابوا) لم ثم ورسوله بالله آمنوا الذي المؤمنون

) الية. إلينا أنزل وما بالله آمنا (قولوا وقالا
اللسان قول

 دليله؟ وما اللسان قولا هو - ما187س
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وأن الله إل إله ل أن بالشهادتين: شهادة النطق ج- هو
ًا (إل تعالى الله قالا بلوازمهما، والقرار الله رسأولا محمد

قالوا الذين (إن ) وقالايعلمون وهم بالحق شهد من
أمرت وسألم عليه الله صألى ) وقالااستقاموا ثم الله ربنا

رسأولا وأنإي الله إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن
اسأتقم.  ثام بالله آمنت قل الله عبد بن لسفيان وقالا الله،

القلب عمل
 دليله؟ وما القلب عمل هو - ما188س

الله على والقبالا والنإقياد والمحبة والخإلصا ج- النية
تعالى قالا وتوابعه ذلك ولوازم والنإابة، عليه والتوكل وجأل عز

والعشي بالغداة ربهم يدعون الذين تطرد ول(
تجزى نعمة من عنده لحد (وما ) وقالاوجهه يريدون

لوجه نطعمكم (إنما ) وقالاالعلى ربه وجه ابتغاء إل
إلى إنهم وجلة وقلوبهم آتوا ما يؤتون الله) (والذين

ًا أشد آمنوا راجعون) (والذين ربهم لله) (ومن حب
استمسك فقد محسن وهو الله إلى وجهه يسلم

"إنإما وسألم، عليه الله صألى النبي ) وقالاالوثقى بالعروة
نإوى". الحديث.  ما امرئ لكل وإنإما بالنيات العمالا

 اللسان عمل
 ؟ مثاله وما دليله وما اللسان عمل هو - ما189س

من الذكار وسأائر القرآن كتلوة به إل يؤدى ل ج- ما
قالا ذلك، وغير والسأتغفار والدعاء والتكبير والتهليل التسبيح

إليك أوحي ما كتاب) (واتل يتلون الذين (إن تعالى
ًا الله اذكروا آمنوا الذين أيها الكتاب) (يا من ذكر

ًا نفسك في ربك وأصيلً) (واذكر بكرة وسبحوه كثير
ًا بالغدو القول من الجهر ودون وخيفة تضرع

(والباقيات الغافلين) وقال من تكن ول والصال
ًا ربك عند خير الصالحات ً وخيٌر ثواب سأبحان ) وهيأمل

إل قوة ول حولا ول أكبر والله الله إل إله ول لله والحمد الله
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لمن صألة ل وسألم عليه الله صألى العظيم. وقالا العلي بالله
.  القرآن بأم يقرأ لم

 الجوارح عمل
 مثاله؟ وما دليله وما الجوارح بعمل المراد - ما190س

والمشي والسجود والركوع كالقيام بها إل يؤدى ل ج- ما
والحج المنكر عن والنهي بالمعروف والمر الله مرضاة فإي

أمروا (وما تعالى فإقوله الدليل وأما الله، سأبيل فإي والجهاد
ويقيموا حنفاء الدين له مخلصين الله ليعبدوا إل

لله وقوموا) (القيمة دين وذلك الزكاة ويؤتوا الصلة
واسجدوا اركعوا آمنوا الذين أيها قانتين) (يا

الله تفلحون) (إن لعلكم الخير وافعلوا ربكم واعبدوا
وقالا ) اليتينوأموالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى

فإأعله شعبة وسأبعون بضع اليمان وسألم عليه الله صألى
وقالا الطريق، عن الذى إماطة وأدنإاه الله إل إله ل أن شهادة
ًا منكم رأى من وسألم عليه الله صألى إلى بيده فإليغيره منكر

السلف.  مذهب على الدالة الدلة من ذلك غير
وينقص بالطاعة يزيد اليمان أن على الدليل - ما191س

 بالمعصية؟
زادتهم آياته عليهم تليت (وإذا تعالى ج- قوله

ًا ًا) (ليزدادوا فزادتهم آمنوا الذين (فأما) إيمان إيمان
ًا شعبة وسأبعون بضع اليمان وحديثإيمانهم)  مع إيمان

إله ل قالا من النار من يخرج وسألم عليه الله صألى الخ. وقوله
إيمان.  من ذرة أو خإردلة أو برة مثقالا قلبه وفإي الله إل

المؤمنين مراتب
 دليلها؟ وما هي وما المؤمنين مراتب - كم192س

خإلطوا الذين وهم لنإفسهم، مراتب: ظالمون ج- ثالث
ً ًا عمل ًا.  وآخإر صأالح سأيئ
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على اقتصروا الذين وهم الثانإي: المقتصدون، القسم
ولم ذلك على يزيدوا فإلم المحرمات واجأتنابا الواجأبات التزام

منه.  ينقصوا
تقربوا الذين وهم بالخيرات الثالث: السابقون والقسم

المحرمات وتركوا والمستحبات بالواجأبات الله إلى
الذين الكتاب أورثنا (ثم تعالى الله قالا والمكروهات،

ومنهم لنفسه ظالم فمنهم عبادنا من اصطفينا
). الله بإذن بالخيرات سابق ومنهم مقتصد

القبلة أهل تعريف
الدليل.  ذكر مع ذلك وضح القبلة؟ أهل هم - من193س

صألى لقوله القبلة ويستقبل بالسألم يدعي من ج- كل
المسلم فإهو قبلتنا واسأتقبل صألتنا صألى من وسألم عليه الله
علينا.  ما وعليه لنا ما له

اليمان من يخرج وهل العاصأي هو - من194س
وعند الخوارج وعند السنة أهل عند اسأمه وما بمعصيته
 الخإرة؟ فإي حكمه وما المعتزلة

يسمى صأغيرة على أصأر أو كبيرة ارتكب من ج- كل
ًا ًا، عاصأي اليمان من يخرج ل المؤمنين، كسائر وهو وفإاسأق

بالكلية اليمان عنه يسلب ل أنإه الدنإيا فإي وحكمه بمعصيته،
فإاسأق بإيمانإه مؤمن يقالا أو اليمان نإاقص مؤمن يقالا بل

ًا بكافإر وليس ذلك ونإحو عاصأي مؤمن يقالا أو بكبيرته خإلفإ
ًا منـزلتين، بين منـزلة فإي ول للخوارج للمعتزلة. وحكمه خإلفإ

وإن الجنة وأدخإله له غفر شاء إن الله مشيئة تحت الخإرة فإي
أتى من الخوارج وعند الجنة إلى ومصيره ذنإبه بقدر عذبه شاء

إذا المعتزلة عند وكذلك النار فإي توبة غير من ومات كبيرة
توبة.  دون من مات

 الكبيرة تعريف
 ؟ الكبيرة هي - ما195س
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ترتب أو الخإرة فإي وعيد أو الدنإيا فإي حد فإيه ما ج- كل
الناظم:  قالا إيمان نإفي أو غضب أو لعنة عليه

على كبرى فإسم بأخإرى    توعد أو الدنإا فإي حد فإيه فإما
أحمد نإص

ولعــن ليمــان بنفي     وعيد أوجأا المجد حفيد وزاد
 لمبعد

أن على والجماعة السنة أهل اسأتدلا - بم196س
الدللة.  وجأه وما اليمان؟ من يخرج ل العاصأي المؤمن

شيء أخيه من له عفي (فمن تعالى ج- بقوله
المؤمنين من طائافتان بالمعروف) (وإن فاتباع
الذين أيها (يا وقوله ) اليتينبينهما فأصلحوا اقتتلوا

إليهم تلقون أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا ل آمنوا
المسلم "سأبابا وسألم عليه الله صألى وقالابالمودة) 

العصاة عامل وسألم عليه الله صألى كفر" ولنإه وقتاله فإسوقا
على إل ذلك أوجأب ول بقتلهم يأمر ولم المسلمين معاملة
يشهد مسلم امرئ دم يحل ل الحديث فإي كما الزانإي الثيب

منها وعد ثالث بإحدى إل الله رسأولا وأنإي الله إل إله ل أن
ّدلا من وكذا الزانإي الثيب دينه بدلا من للحديث يقتل دينه ب

مسعود.  ابن بالنفس. لحديث النفس وكذا فإاقتلوه
اليمان ومطلق المطلق اليمان بين الفرقا - ما197س

 ذلك؟ على الدليل وما
فإسوقا ول بمعصية يتقيد ل الذي هو المطلق ج- اليمان

يأتي الذي وهو الكامل اليمان أن ذلك. أي ونإحو نإقصان ول
فإهو اليمان مطلق المحرمات. وأما يترك صأاحبه بالواجأبات

فإعل منه حصل محرم. فإمن فإعل أو واجأب ترك معه كان ما
فإل موحد وهو خإمر شربا أو لواط أو زنإا أو معصية. قتل

على به يوصأف أن يستحق ول المطلق اليمان باسأم يسمى
الزانإي يزنإي ل وسألم عليه الله صألى قوله فإي لما الطلقا

عن الكامل اليمان نإفي الحديث. من مؤمن وهو يزنإي حين
الحديث فإي المنفي أن على والدليل المعاصأي بعض عمل من

معاملة العصاة وسألم عليه الله صألى الكامل. معاملته اليمان
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بدلا ومن الزانإي الثيب مثل إل قتلهم يوجأب ولم المسلمين
دينه. 

الرسول أصحاب نحو الواجب
عليه الله صألى النبي أصأحابا نإحو الواجأب - ما198س

 ؟ الدليل ذكر مع وضحه وسألم
قلوبهم سألمة والجماعة السنة أهل أصأولا ج- من

والبغض الحقد من وسألم عليه الله صألى الله رسأولا لصأحابا
والسب الطعن من ألسنتهم وسألمة والعداوة والحتقار

عنهم الله حكاه ما إل يقولون فإيهم. ول والوقيعة واللعن
لنا اغفر ربنا يقولون بعدهم من جاءوا والذين(

النبي  الية. وطاعةباليمان) سبقونا الذين ولخواننا
فإوالذي أصأحابي، تسبوا قوله: ل فإي وسألم عليه الله صألى

ًا أحد مثل أنإفق أحدكم أن لو بيده نإفسي أحدهم مد بلغ ما ذهب
نإصيفه. ول

 الصحابة فضائال في السنة أهل طريقة
ورد ما حولا والجماعة السنة أهل طريقة - ما199س

 الصحابة؟ فإضائل فإي
من والجأماع والسنة الكتابا به جأاء ما يقبلون أنإهم ج- هو

وهو الفتح قبل من أنإفق من ويفضلون ومراتبهم فإضائلهم
ويقدمون وقاتل، بعد من أنإفق من على وقاتل الحديبية صألح

من منكم يستوي (ل تعالى لقوله النإصار على المهاجأرين
من درجة أعظم أولئك وقاتل الفتح قبل من أنفق
ً وقاتلوا بعد من أنفقوا الذين الله وعد وكل

 الحسنى)
وضحه النإصار؟ من أفإضل المهاجأرون كان - لم200س

الدليل.  ذكر مع
تقديمهم جأاء وقد والنصرة الهجرة بين جأمعوا ج- لنإهم

الذين المهاجرين للفقراء( تعالى قالا القرآن فإي
من الولون (والسابقون اليتين. ديارهم) من أخرجوا
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بالجنة لهم المشهود العشرة  وكلوالنصار) المهاجرين
المهاجأرين.  من

تسبوا ل وسألم عليه الله صألى قوله مناسأبة - ما201س
 المسبوبا؟ ومن السابا ومن المتقدم الحديث أصأحابي

كان قالا الخدري سأعيد أبي عن ورد ما هو ج- المناسأبة
خإالد فإسبه شيء عوف بن الرحمن وعبد الوليد ابن خإالد بين

.  أصأحابي تسبوا ل وسألم عليه الله صألى الله رسأولا فإقالا
ًا وسألم عليه الله صألى النبي نإهى - لم202س عن خإالد

ًا وخإالد أصأحابه سأب أنإفق أحدكم أن لو وقالا أصأحابه من أيض
ًا أحد مثل نإصيفه.  ول أحدهم مد بلغ ما ذهب

السابقين من ونإظراءه عوف بن الرحمن عبد ج- لن
يعادونإه.  وأمثاله خإالد كان وقت فإي صأحبوه الذين الولين

ًا: أنإفقوا ً وقاتلوا الفتح قبل أموالهم ثاانإي الله وعد وكل
خإالد فإيه يشركهم لم بما الصحبة من انإفردوا الحسنى. فإقد

وقاتل. الحديبية صألح هو الذي الفتح بعد أسألم ممن ونإظراؤه
قط يصحبه لم ومن قبله صأحبوه الذين أولئك يسب أن فإنهى
.  وأبعد السابقين إلى خإالد كنسبة صأحبه من إلى نإسبته

.  بصحبته عنه انإفرد من يسب أن أحد لكل خإطابا وهو
بدر أهل نإحو والجماعة السنة أهل طريقة - ما203س

على أطلع الله بأن يؤمنون أنإهم ج- هو الرضوان؟ بيعة وأهل
شئتم ما اعملوا فإقالا عشرة وبضعة ثالثامائة وكانإوا بدر أهل
تحت بايع من النار يدخإل ل بأنإه لكم. ويؤمنون غفرت فإقد

المؤمنين عن الله رضي لقد( تعالى الله الشجرة. قالا
عليه الله صألى ولخإباره  اليةالشجرة) تحت يبايعونك إذ

.  وسألم
أن عنه الله رضي جأابر حديث من مسلم صأحيح فإفي

تحت بايع أحد النار يدخإل ل قالا وسألم عليه الله صألى النبي
. 1400 مائة وأربع ألف من أكثر وكانإوا الشجرة
المشركين من القتلى عدد وكم بدر موقع - أين204س

 المسلمين؟ من الشهداء عدد وكم
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المدينة من مراحل أربع نإحو تقع مشهورة قرية ج- هي
فإيه وقعت الذي موضعها باسأم المشهورة الوقعة وسأميت

بها وقمع السألم بها الله أعز التي الوقائع أشهر من وهي
ًا الوقعة وكانإت المشركين عشرة لسبع الجمعة يوم فإي نإهار

الكفار من قتل الهجرة من الثانإية السنة من رمضان من خإلت
أربعة المسلمين من فإيها واسأتشهد سأبعون وأسأر سأبعون
النإصار.  من وثامانإية المهاجأرين من سأتة عشر،

التي المبايعة سأميت ولم الشجرة تقع - أين105س
 الرضوان؟ بيعة تحتها

بالكبيرة ليست متوسأطة قرية وهي بالحديبية ج- تقع
الله رسأولا بايع التي الشجرة مسجد عند هناك ببئر سأميت

تسع المدينة وبين الحديبية وبين تحتها وسألم عليه الله صألى
أبعد وهو الحرم فإي وبعضها الحل فإي الحديبية وبعض مراحل

أمر عنه الله رضي عمر خإلفإة فإي كان ولما البيت من الحل
أن بلغه لما بها الفإتتان خإشية مكانإها وإخإفاء الشجرة بقطع
ًا كان وقالا بها ويتبركون تحتها فإيصلون إليها يذهبون نإاسأ

بيعة تحتها التي البيعة وسأميت إخإفاءها يعني الله من رحمة
ًا أنإه أعلم الله الرضوان تعالى قوله الكريمة الية من أخإذ

تحت يبايعونك إذ المؤمنين عن الله رضي لقد(
. الشجرة)

 الفإضلية؟ فإي الراشدين الخلفاء يلي الذي - من206س
ثام هم بدر فإأهل بالجنة لهم المشهود العشرة ج- باقي

الزمن فإي المقدمة أحد جأبل غزوة أهل وقيل الشجرة أهل
أولى الرضوان بيعة أهل تقديم هو الولا والقولا والفإضلية

وتقدمت والسنة الكتابا من النصوصا لورود الفإضلية فإي
حديث من وغيرهما ومسلم البخاري وروى بعدها وحديث الية
ًا الحديبية فإي قالا: كنا عنهما الله رضي الله عبد بن جأابر ألف

خإير أنإتم وسألم عليه الله صألى الله رسأولا لنا فإقالا وأربعمائة
أنإه عنه الله رضي الخدري سأعيد أبي عن وروي الرض أهل

بعدكم قوم يدرك "ل الحديبية لهل قالا وسألم عليه الله صألى
عليه الله صألى الله رسأولا قالا جأابر مدكم" وعن ول صأاعكم
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الجمل صأاحب إل الشجرة تحت بايع من الجنة ليدخإلن وسألم
.  الدلة من ذلك غير إلى الحمر

بالجنة لحد الشهادة
هم ومن العشرة، غير بالجنة لحد يشهد - هل207س

 بالجنة؟ المبشرين العشرة،
بالجنة وسألم عليه الله صألى النبي له شهد من ج- كل

بن وعكاشة قيس بن وثاابت والحسين كالحسن له نإشهد
وعمر بكر أبو فإهم العشرة وأما سألم بن الله وعبد محصن
وسأعد العوام بن والزبير الله عبيد بن وطلحة وعلي وعثمان

وأبو عوف بن الرحمن وعبد زيد بن وسأعيد وقاصا أبي بن
الجراح.  ابن عبيدة

يلي الذي ومن بالخلفإة الصحابة أحق - من208س
ًا؟ أذكرهم الحق  مرتب

عليه الله صألى النبي وتقديم وسأابقته لفضله بكر ج- أبو
ثام ذلك على الصحابة وإجأماع الصحابة جأميع على له وسألم

لفضله عثمان ثام إليه بكر أبي وعهد لفضله عمر بعده من
عصره أهل وإجأماع لفضله علي ثام له الشورى أهل ولتقديم

وقالا والمهديون والئمة الراشدون الخلفاء هم وهؤلء عليه
آخإرها فإكان سأنة ثالثاون بعدي الخلفإة وسألم عليه الله صألى
الفضل فإي الخلفاء ترتيب أن السنة أهل فإمذهب علي خإلفإة
عثمان خإلفإة أن اعتقد ومن الخلفإة، فإي ترتيبهم حسب على
ضالا.  فإهو صأحيحة غير

 وسلم عليه الله صلى الرسول أزواج نحو الواجب
عليه الله صألى النبي أزواج نإحو الواجأب - ما209س

المؤمنين؟ أمهات وسألم
أزواجأه يتولون أنإهم هو والجماعة السنة أهل ج- مذهب

أزواجأه أنإهن ويؤمنون عنهم ويترضون وسألم عليه الله صألى
والتعظيم الحترام فإي المؤمنين أمهات وأنإهن الخإرة فإي

سأوء كل من مبرآت مطهرات وأنإهن نإكاحهن وتحريم
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وقذفإهن الطعن ويحرمون سأبهن أو آذاهن ممن ويتبرءون
ًا آمن من وأولا أولده أكثر أم عنها الله رضي خإديجة خإصوصأ

والصديقة العالية المنـزلة منه لها وكان أمره على وعاضده به
الله صألى النبي فإيها قالا التي عنها الله رضي الصديق بنت
سأائر على الثريد كفضل النساء على عائشة فإضل وسألم عليه

أبي زوجأها مع الهجرتين ذات سألمة أم زوجأاته ومن الطعام
المؤمنين أم زينب ومنهن المدينة إلى ثام الحبشة إلى سألمة
بنت صأفية ومنهن سأموات سأبع فإوقا من إياها الله زوجأه التي
ملك الحارث بنت جأويرية عمران بن هارون ولدها من حيي
ًا كانإت التي زمعة بنت سأودة ومنهن المصطلق بني من أيض

ًا الهجرتين ذات حبيبة أم ومنهن الحجابا أسأبابا ومنهن أيض
الحارث.  بنت ميمونإة

 وسلم عليه الله صلى النبي بيت أهل
ومن وسألم عليه الله صألى النبي بيت أهل - من210س
 نإحوهم؟ الواجأب وما أفإضلهم

وآلا علي آلا وهم الصدقة عليهم حرمت الذين ج- هم
المطلب عبد بن الحارث وبنو عباس وآلا عقيل وآلا جأعفر

دلا كما بيته أهل من وسألم عليه الله صألى أزواجأه وكذلك
والحسن وفإاطمة علي وأفإضلهم الحزابا آية سأياقا عليه

والواجأب بالدعاء وخإصهم الكساء عليهم أدار الذين والحسين
من ولقرابتهم لله وإكرامهم وتوليهم محبتهم هو نإحوهم
وحسن وسأبقهم ولسألمهم وسألم عليه الله صألى الله رسأولا
فإضائلهم.  من ذلك وغير الله دين نإصرة فإي بلئهم

 بيته أهل في الرسول وصية
أهل فإي وسألم عليه الله صألى وصأيته هي - ما211س

 دليلها؟ وما بيته
أذكركم خإم غدير يوم وسألم عليه الله صألى قوله ج- هي

ًا للعباس وقالا بيتي أهل فإي الله أن إليه اشتكى وقد أيض
ل بيده نإفسي والذي فإقالا هاشم بني يجفو قريش بعض

بني اصأطفى الله إن وقالا ولقرابتي، لله يحبوكم حتى يؤمنون
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من واصأطفى كنانإة إسأماعيل بني من واصأطفى إسأماعيل
ًا كنانإة من واصأطفانإي هاشم بني قريش من واصأطفى قريش
احترامهم على الحث يتضمن الحديث فإهذا هاشم، بني

إليهم.  والحسان وتوقيرهم
أهل موقف وما والنواصأب الروافإض طريقة - ما212س

 طريقتهما؟ من السنة
الصحابة يبغضون أنإهم فإطريقتهم الروافإض ج- أما
ًا إل ويسبونإهم ًا علي سأؤالا فإي طريقتهم بيان وتقدم فإيه غلو

البيت لهل العداوة نإصبوا الذين فإهم النواصأب  وأما159
فإيتبرأون السنة أهل وأما وفإسقوهم وكفروهم منهم وتبرأوا

المؤمنين جأميع ويتولون والنواصأب الروافإض طريقة من
ول البيت أهل حقوقا ويرعون وفإضلهم الصحابة قدر ويعرفإون
فإعله ما ول الكذابين من وغيره المختار فإعله بما يرضون
بين توسأطهم بيان وتقدم الظالمين من وغيره الحجاج

. 159 سأؤالا جأوابا فإي والروافإض الخوارج
شجر ما حولا والجماعة السنة أهل موقف - ما213س

 الصحابة؟ بين
من ذلك فإي لما بينهم شجر عما والمساك الكف ج- هو

أعظم من وذلك الطرفإين إحدى على والحقد العداوة توليد
والترحم عنهم والترضي الجميع حب علينا والواجأب الذنإوبا
ونإشر بسبوقهم لهم والعتراف فإضائلهم وحفظ عليهم

يقولون بعدهم من جاءوا والذين( تعالى لقوله مناقبهم
 الية. باليمان) سبقونا الذين ولخواننا لنا اغفر ربنا

الثاار حولا والجماعة السنة أهل موقف هو - ما214س
 مساويهم؟ فإي المروية

فإي المروية الثاار هذه أن والجماعة السنة أهل ج- رأى
محرف هو ما ومنها محض مكذوبا هو ما منها مساويهم

الذم إلى يخرجأه نإقص أو فإيه بزيادة إما وجأهه عن ومغير
مجتهدون إما معذورون فإيه هم منه والصحيح والطعن
رضوان لهم مغفور والخطأ مخطئون مجتهدون وإما مصيبون

أجأمعين.  عليهم الله

111



الصحابة عصمة حولا السنة أهل رأي - ما215س
 أجأمعين؟ عليهم الله رضوان

معصوم الصحابة من واحد كل أن يعتقدون ل أنإهم ج- هو
الجملة فإي الذنإوبا عليهم يجوز بل وصأغائره الثام كبائر عن

منهم صأدر ما مغفرة يوجأب ما والفضائل السوابق من ولهم
وقد بعدهم لمن يغفر ل ما السيئات من لهم يغفر إنإه حتى
القرون. خإير إنإهم وسألم عليه الله صألى الله رسأولا بقولا ثابت

جأبل من أفإضل كان به تصدقا إذا أحدهم من المد وأن
ًا أحد ذنإٌب أحدهم من صأدر قد كان إذا ثام بعدهم ممن ذهب

بفضل له غفر أو تمحوه بحسنات أتى أو عنه تابا قد فإيكون
أحق هم الذين وسألم عليه الله صألى محمد بشفاعة أو سأابقته
كان فإإذا عنه به كفر الدنإيا فإي ببلء ابتلى أو بشفاعته الناس

فإيها كانإوا التي المور فإكيف المحققة الذنإوبا فإي هذا
واحد أجأر فإلهم أخإطأوا وإن أجأران فإلهم أصأابوا إن مجتهدين

أمتي عن "رفإع وسألم عليه الله صألى قالا مغفور والخطأ
إنإكم عبادي ذر: "يا أبي حديث والنسيان" وفإي الخطأ

ًا الذنإوبا أغفر وأنإا والنهار بالليل تخطئون  " . الحديث جأميع
ًا - اذكر216س  ومحاسأنهم؟ الصحابة فإضائل عن شيئ

والهجرة سأبيله فإي والجهاد ورسأوله بالله ج- أولً: اليمان
سأيرة فإي نإظر ومن الصالح والعمل النافإع والعلم والنصرة

علم الفضائل من به عليهم الله من وما وبصيرة بعلم القوم
ًا مثلهم يكون ول كان . ل النإبياء بعد الخلق خإير أنإهم يقين

المم خإير هي التي المة هذه قرون من الصفوة وأنإهم
الله.  على وأكرمها

 الكـــرامة
من صأدقا على تدلا هي وهل الكرامة هي - ما217س
 فإضله؟ أو وليته أو يديه على ظهرت

هو ول للنبوة بدعوى مقرون غير للعادة خإارقا أمر ج- هي
المتابعة ملتزم الصلح ظاهره عبد يد على يظهر مقدمة

ًا ول يعلم لم أو بها علم الصالح والعمل العتقاد بصحة مصحوب
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على فإضله ول وليته ول يديه على ظهرت من صأدقا على تدلا
ًا.  تكون وأن سألبها لجواز غيره اسأتدراجأ

والحوالا والكرامة المعجزة بين الفرقا - ما218س
 الشيطانإية؟

مقرونإة غير والكرامة النبوة بدعوى مقرونإة ج- المعجزة
على تظهر التي فإهي الشيطانإية الحوالا وأما النبوة بدعوى

ًا الله مع يدعي ممن المنحرفإين أيدي وكالسحرة آخإر إله
ًا تكون أن لبد الكرامة لن والمشعوذين والكهنة ًا أمر خإارق
الطاعة على مواظب صأالح امرئ عن الخارقا ذلك أتى للعادة
للمعاصأي.  وتارك

فإي ولجماعة السنة أهل مذهب هو - ما219س
 الكرامة؟

يجري وما حق وأنإها الولياء بكرامات الجازم ج- التصديق
والمكاشفات العلوم فإي العادات خإوارقا من أيديهم على الله

سأورة فإي المم سأالف عن كالمأثاور والتأثاير القدرة وأنإواع
والتابعين الصحابة من المة هذه صأدر وعن وغيرها الكهف

تابعهم ومن والجهمية المعتزلة من البدع أهل أنإكرها وإنإما
ًا لكن ًا يكون يدعيها ممن كثير عليه.  ملبوسأ

ًا - أذكر220س  والتأثاير؟ والقدرة العلم أنإواع من شيئ
فإمثل الرؤية فإي والسماع الغيبية والخإبار العلم ج- أما

وأممهم المتقدمين النإبياء عن وسألم عليه الله صألى إخإباره
والملئكة الربوبية أمور عن إخإباره وكذلك لهم ومخاطبته

ويعلم منهم تعلم غير من قبله النإبياء يوافإق بما والنار والجنة
الكتب من أيديهم فإي بما تارة النإبياء لقولا موافإق ذلك أن

الخاصأة يعلمه بما وتارة المتواتر النقل من ذلك ونإحو الظاهرة
وكذا القمر فإكانإشقاقا والتأثاير القدرة وأما علمائهم من

الرمي كثرة السموات إلى وسألم عليه الله صألى معراجأه
إلى الحرام المسجد من إسأراؤه وكذلك ظهوره عند بالنجوم
الحديبية وعين تبوك عين فإي الماء وكتكثير القصى المسجد

ذلك.  ونإحو الطعام تكثير وكذا أصأابعه بين من الماء ونإبع
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ًا - أذكر221س من النإبياء لغير العادة خإوارقا من شيئ
 والمكاشفات؟ العلوم بابا

المنبر على وهو سأارية قصة فإي عمر قولا ج- مثل
ًا الجبل سأارية يا فإقالا سأارية لجيش ورؤيته من له تحذير
بعد مع سأارية وسأماع الجبل وراء من له ومكره العدو

بكر أبي وكإخإبار بنهاونإد والجيش بالمدينة عمر لن المسافإة
ولده من يخرج عمن عمر وإخإبار أنإثى امرأته بطن فإي أن

ً فإيكون ونإحو الغلم بحالا وعلمه موسأى صأاحب وقصة عادل
ذلك. 

لغير والتأثاير القدرة بابا من كان ما مثالا - ما222س
 النإبياء؟

عنده والذي مريم وقصة الكهف أصأحابا قصة ج- مثل
من الحضرمي بن العلء قصة فإي وكما الكتابا من علم

سألكوا البحرين إلى ذهب لما فإإنإه عنهم الله رضي الصحابة
ًا وعطشوا مفازة ًا عطش فإنـزلا الهلك خإافإوا حتى شديد
اسأقنا عظيم يا علي يا عليم يا حليم يا قالا ثام ركعتين فإصلى

ثام الركابا وسأقوا النإية ملوا حتى فإأمطرت سأحابة فإجاءت
فإلم اليوم ذلك قبل خإيض ما البحر من خإليج إلى انإطلقوا

ًا يجدوا أبو قالا الله باسأم جأوزوا قالا ثام ركعتين فإصلى سأفن
ول خإف ول قدم لنا ابتل ما فإوالله الماء على فإمشينا هريرة
فإي كما الهواء فإي والطيران آلف أربعة الجيش وكان حافإر
عنه الله رضي الجناحين ذو طالب أبي بن جأعفر قصة

عنه الله رضي عمر المؤمنين أمير بكتابا النيل وكجريان
وكما ضرر يحصل أن غير من السم الوليد بن خإالد وكشربا

الماء على ومرورهم القادسأية فإي وقاصا أبي ابن لسعد جأرى
مثل فإيها بالليل عليه الظلة ونإزولا حضير بن وأسأيد بجنودهم

والله كفاية هذا وفإي ذكره يطولا مما ذلك غير إلى السرج
أعلم. 

النإسان دين فإي نإقص الكرامة عدم - هل223س
 الله؟ عند ومرتبته
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ًا الخارقا عدم أن ج- اعلم فإي المسلم يضر ل وقدرة علم
له يسخر ولم المغيبات من شيء له ينكشف لم فإمن دينه

قد بل الله عند مرتبته فإي ذلك ينقصه ل الكونإيات من شيء
ًا ذلك وجأود يكن لم إذا دينه فإي له أنإفع ذلك عدم يكون مأمور

اسأتحبابا.  ول إيجابا أمر به
هي وهل الكرامة من يستفاد الذي - ما224س

 مستمرة؟
ً منها ج- يستفاد وأنإه مشيئته ونإفوذ الله قدرة كمالا أول

ًا الله أن كما ًا سأنن لها الموضوعة مسبباتها تقتضي وأسأباب
ًا ًا شرع ًا لله فإإن وقدر ول البشر علم عليها يقع ل أخإرى سأنن
وأسأبابهم.  أعمالهم تدركها

ًا: أن الرسأولا رسأالة على دللة بالحقيقة الكرامة هذه ثاانإي
ببركة إل له تحصل لم لنإها يديه على أتت من اتبعه الذي

له.  متابعته
ًا: قيل أتت لمن الله يعجلها التي المبشرات من إنإها ثاالث

الساعة.  قيام إلى باقية وهي يديه على

 وسلم عليه الله صلى النبي آثـــار
وما وسألم عليه الله صألى النبي آثاار هي - ما225س
الدلة ذكر مع وضح حولها؟ والجماعة السنة أهل موقف

والتقاسأيم. 
من عنه يروى أي عنه يؤثار ما هو قسم نإوعان ج- آثااره

به الخإذ يجب القسم فإهذا والتقريرات والفإعالا القوالا
به.  والتمسك

ونإومه أكله مواضع وهي الحسية الثانإي: آثااره والقسم
ل فإهذه ذلك ونإحو الرض فإي أقدامه ومواضع ومشيه وجألوسأه

ًا اتخاذها ول تتبعها يجوز الغلو إلى وسأيلة ذلك لن معابد
البيعة وقعت التي الشجرة بقطع عمر أمر ولهذا والشرك

وقالا إليها يذهب الناس بعض إن له قيل لما الفتنة خإوف تحتها
آثاار تتبع عن ونإهى أنإبيائهم آثاار بتتبع قبلكم كان من هلك إنإما
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جأمهور أخإذ وبقوله الحسية وسألم عليه الله صألى النبي
أعلم. والله غيره يجوز ل الذي الحق وهو السنة وأهل الصحابة

 وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب آثار
من له وما ذلك وضح الصحابة آثاار تتبع - متى226س

 مسائل؟ من ذلك حولا وما أدلة
وسألم عليه الله صألى الرسأولا لسنة موافإقتها ج- عند

أو الكتابا من نإص وجأد إذا أما الله رسأولا سأنة خإفاء وعند
فإن( تعالى قالا أحد كل رأي على تقديمه يجب فإإنإه السنة

كنتم إن والرسول الله إلى فردوه شيء في تنازعتم
تأويلً) وأحسن خير ذلك الخر واليوم بالله تؤمنون

أن بعد حاضت التي المرأة فإي الثقفي السائل عمر وأفإتى
رسأولا إن الثقفي له فإقالا تنفر ل أن النحر يوم البيت زارت

ما بغير المرأة هذه مثل فإي أفإتانإي وسألم عليه الله صألى الله
تستفتني لم له ويقولا بالدرة يضربه عمر إليه فإقام به افإتيت

وكان وسألم عليه الله صألى الله رسأولا فإيه أفإتى قد شيء فإي
النبي عن الصحابة بعض فإأخإبره بأشياء أفإتى مسعود ابن

الذين إلى الله عبد فإانإطلق بخلفإه وسألم عليه الله صألى
أن يوشك عباس ابن وقالا كذلك ليس أنإه فإأخإبرهم أفإتاهم
صألى الله رسأولا قالا أقولا السماء من حجارة عليكم تنـزلا

شهابا ابن وعن وعمر بكر أبو قالا وتقولون وسألم عليه الله
يا المنبر على وهو قالا عنه الله رضي الخطابا بن عمر أن
عليه الله صألى الله رسأولا من كان إنإما الرأي إن الناس أيها

ًا وسألم ّنا هو وإنإما يريه كان الله إن مصيب والتكليف الظن م
سأنة له اسأتبانإت من أن على العلماء أجأمع الشافإعي وقالا

لقولا يدعها أن له يكن لم وسألم عليه الله صألى الله رسأولا
القبر هذا صأاحب إل عليه ومردود راد إل منا ما مالك وقالا أحد

والله كثير المعنى هذا فإي العلماء وكلم وسألم عليه الله صألى
اعلم. 

وسألم عليه الله صألى الله رسأولا وصأية هي - ما227س
 الراشدين؟ الخلفاء نإحو
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وسأنة بسنتي عليكم وسألم عليه الله صألى قوله ج- هي
بالنواجأذ عليها عضوا بعدي من المهديين الراشدين الخلفاء
ضللة بدعة وكل بدعة محدثاة كل فإإن المور ومحدثاات وإياكم
الحجة تقم لم ولو وعمر بكر أبي بعدي من بالذين اقتدوا وقالا

المتبع.  الحق هو وهذا باتباعهم أمرنإا لما بقولهم
السنة أهل والجماعة السنة أهل سأموا - لم228س

 الكتابا؟ وأهل الجماعة وأهل
الذي الله كتابا فإلتباعهم الكتابا أهل تسميتهم ج- أما

ربكم) وقال من إليكم أنزل ما اتبعوا( فإيه الله قالا
وأما  اليتينيشقى) ول يضل فل هداي أتبع (فمن

الله صألى الله رسأولا لسنة فإلتباعهم السنة أهل تسميتهم
ً وسألم عليه بسنتي عليكم وسألم عليه الله صألى بقوله عمل

ًا وتقدم الحديث فإللجأتماع الجماعة أهل تسميتهم وأما قريب
بأنإواره والسأتضاءة وسألم عليه الله صألى النبي آثاار على

ًا أحد كل هدي على وتقديمه بهديه والهتداء كان.  ما كائن

 السنة أهل عليها تعتمد التي الصول
فإي السنة أهل عليها يعتمد التي الصأولا هي - ما229س

أعمالا من الناس عليه ما جأميع بها ويزنإون والدين العلم
 بالدين؟ تعلق له مما ظاهرة أو باطنة وأفإعالا

الكلم خإير هو الذي وجأل عز الله كتابا أولها ثالثاة ج- هي
أحد، كلم عليه يقدمون فإل والنور الهدى فإيه الذي وأصأدقه
أثار وما وسألم عليه الله صألى الله رسأولا سأنة الثانإي والصأل

غيرها، بها يعدلون ول بها فإيتمسكون وطريقة هدى من عنه
ًا والتفاقا العزم لغة وهو الجأماع الثالث الصأل واصأطلح
حجة وهو ديني أمر على واحد عصر فإي المة مجتهدي اتفاقا

الصالح السلف عليه كان ما هو ينضبط الذي والجأماع قاطعة
الرض.  أنإحاء فإي المة وانإتشرت الخإتلف كثر بعدهم إذ

 السنة أهل محاسن من طرق
ًا - اذكر230س  والجماعة؟ السنة أهل محاسأن من شيئ
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بالنصيحة والدانإة المنكر عن والنهي بالمعروف ج- المر
الخإلقا مكارم على والحث والتراحم والتعاون والتناصأر
المر والمساكين اليتامى إلى والحسان العمالا ومحاسأن

وصألة الوالدين وببر الرخإاء عند والشكر البلء على بالصبر
ذلك.  ونإحو الجوار وحسن الرحام

والمنكر المعروف
فإي الصأل وما المنكر هو وما المعروف هو - ما231س
 كفائي؟ وجأوبهما وهل وجأوبهما

اليمان من الله يحبه ما لكل جأامع اسأم ج- المعروف
وينهى الله يكرهه ما لكل جأامع اسأم والمنكر الصالح والعمل

أمة منكم ولتكن( تعالى قوله وجأوبهما فإي والصأل عنه
 . المنكر) عن وينهون بالمعروف يأمرون

بعض أولياء بعضهم والمؤمنات (والمؤمنون
بني عن  وقالاالمنكر) عن وينهون بالمعروف يأمرون
). فعلوه منكر عن يتناهون ل (كانوا إسأرائيل
عنه الله رضي الخدري سأعيد أبي عن مسلم صأحيح وفإي

ًا منكم رأى من قالا وسألم عليه الله صألى الله رسأولا أن منكر
فإبقلبه يستطع لم فإإن فإبلسانإه يستطع لم فإإن بيده فإليغيره

به يخاطب كفائي وجأوبا ووجأوبهما اليمان أضعف وذلك
ًا به العالم كان وإن به يقوم بمن ويسقط الجميع تعين واحد

ًا بهم إل المقصود يحصل ل لكن جأماعة كانإوا وإن عليه جأميع
.  عليهم تعين

من المنكر عن والنهي بالمعروف للمر - هل232س
 شروط؟

والمنكر بالمعروف العلم من لبد السألم شيخ ج- قالا
والمنهي المأمور بحالا العلم من لبد الثانإي بينهما والتمييز

وهو المستقيم بالصراط والنهي بالمر يأتي أن الصلح ومن
الرفإق من ذلك فإي ولبد المقصود حصولا إلى الطرقا أقربا
ًا يكون أن ولبد ًا حليم له يحصل أن بد ل فإإنإه الذى على صأبور
بد فإل يصلح مما أكثر يفسد ما كان ويصبر يحلم لم فإإن أذى
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والرفإق والنهي المر قبل والعلم والصبر والرفإق الحلم من
يأمن أن النإكار وجأوبا فإي ويشترط بعد. انإتهى والصبر معه
ًا نإفسه على خإاف فإإن وماله وأهله نإفسه على ًا أو سأوط عص

ونإهيهم أمرهم عنه سأقط نإحوه أو كالسيف ذلك من أعظم أو
الحزم عنه يسقط لم السيئ الكلم سأماع أو السب خإاف فإإن
سألطان عند حق كلمة "الجهاد أفإضل ورد لما يبالي ل أن

النإبياء ومقام الناس، هيبة أحدكم يمنعن ل جأائر" وقوله
بهم القتداء أراد فإمن مشهور معلوم بالحق بالصدع واتباعهم

الموفإق.  والله وجأده

المنكر إنكار درجات
 المنكر؟ إنإكار درجأات هي - ما233س

درجأات أربع له المنكر فإإنإكار الله رحمه القيم ابن ج- قالا
من يزلا لم وإن يقل أن الثانإية ضده، ويخلفه يزولا أن الولى
هو ما يخلفه أن الرابعة مثله، هو ما يخلفه أن الثالثة جأملته،

اجأتهاد موضع والثالثة مشروعتان الوليان فإالدرجأتان منه شر
محرمة.  والرابعة

الحج إقامة فإي والجماعة السنة أهل رأي - ما234س
 ؟ المراء مع والجمع والجهاد

ًا المراء مع والجمع والجهاد الحج إقامة ج- يرون أبرار
ًا أو كانإوا أطيعوا آمنوا الذين أيها (يا تعالى الله قالا فإجار
) وفإيمنكم المر وأولي الرسول وأطيعوا الله

أبي وعن الفاجأر بالرجأل الدين هذا ليؤيد الله إن الصحيح
ًا هريرة ًا أمير كل مع عليكم واجأب الجهاد مرفإوع أو كان بر
ًا منذ ماض الجهاد الخإر الحديث وفإي داود، أبو رواه فإاجأر
جأور يبطله ل الدجأالا أمتي آخإر يقاتل حتى وجأل عز الله بعثني
كان وقد داود، أبو رواه بالقدار واليمان عادلا عدلا ول جأائر

فإجوره يعرفإون من خإلف يصلون عنهم الله رضي الصحابة
الوليد خإلف الصحابة من وغيره مسعود بن الله عبد صألى كما
مرة وصألى الخمر يشربا كان وقد معيط أبي ابن عقبة بن
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ًا الصبح الله عبد وكان ذلك على عفان بن عثمان وجألده أربع
يوسأف بن الحجاج خإلف يصلون الصحابة من وغيره عمر بن

ًا وكان عبيد أبي خإلف يصلون والتابعون الصحابة وكان متهم
ًا باللحاد الضللا.  إلى وداعي

النــصيحة
ولمن بها الدانإة معنى وما النصيحة معنى - ما235س

 هي؟
النية إخإلصا وقيل له للمنصوح الحظ حيازة هي ج- قيل

وأما بها، التعبد بها إدانإتهم ومعنى له، للمنصوح الغش من
عليه الله صألى جأوابه فإي الحديث فإي فإكما له هي الذي

.  وعامتهم المسلمين ولئمة ولرسأوله ولكتابه لله وسألم
يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن حديث معنى - م236س

ًا بعضه  الخ؟ بعض
التناصأر شأنإهم من المؤمنين أن يفيد ج- الحديث

وأن والعامة الخاصأة مصالحهم على والتظاهر والتكاتف
الخإر الحديث فإي كما متعاطفين متحابين متراحمين يكونإوا
لخإيه يحب حتى أحدكم يؤمن "ل ومسلم البخاري رواه الذي

أن فإكما الوصأف هذا على يكونإوا أن لنفسه" ويفيد يحب ما
بالمنازلا تحيط وحيطان أسأاسأات من المجموع البنيان

ًا بمفرده يقوم ل ذلك من نإوع كل وعمد وسأقوف ًا قيام تام
ًا ًا ينضم حتى قوي ضعيف قيام فإهو قام وإن بعض إلى بعض

فإيجب تطرحه أو تزلزله التي والحوامل للعواصأف عرضه
ذلك يقوم وما وشرائعه دينهم قيام يراعوا أن المؤمنين على

واحدة الغاية يرون متساعدين وعوارضه موانإعه ويزيل ويقويه
ومثل الوسأائل تعددت وإن واحد والمقصود الطرقا تباينت وإن

بين بالتشبيك وتعاونإهم المسلمين اتحاد وسألم عليه الله صألى
من كل قوة فإي يزيد ذلك بعض فإي بعضها إدخإالا وهو الصأابع
والخإتلف التفرقا عن النهي الحديث ويفيد والصأابع، اليدين

والتعادي.  والتخاذلا
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والتعاطف والتراحم التوادد على الحث
مثل وسألم عليه الله صألى قوله معنى - ما237س

إذا الجسد كمثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم فإي المؤمنين
 والسهر؟ الحمى الجسد سأائر له تداعى عضو منه اشتكى

التفاعل بابا من كلها والتعاطف والتراحم ج- التوادد
فإالتراحم الفعل أصأل فإي الجماعة اشتراك يستدعي الذي

ًا بعضهم رحمة والتواصأل والتواد اليمانإية الخإوة بسبب بعض
بعضهم إعانإة والتعاطف والتهادي كالتزاور للمحبة الجالب

ًا الله صألى فإالنبي له تقوية الثوبا على الثوبا يعطف كما بعض
أن فإكما الواحد كالجسد وأنإهم المؤمنين يمثل وسألم عليه

فإكذلك البدن جأميع له تألم عضو منه مرض إذا الجسد
الباقون بألمها شعر نإائبه منهم واحد نإابا إذا حقيقة المؤمنون

واحد كشخص فإهم أصأابه ما لزالة طاقتهم حسب فإسعوا
قالا للشخص بالنسبة كالعضو للمجموع بالنسبة فإرد وكل

على أشداء معه والذين الله رسول محمد( تعالى
حاجأة فإي كان " من الحديث  وفإيبينهم) رحماء الكفار

الله فإرج كربة مسلم عن فإرج ومن حاجأته فإي الله كان أخإيه
الخإر الحديث وفإي القيامة" الخ يوم كربا من كربة عنه

فإفي ورائه من ويحوطه ضيعته عن يكف المؤمن أخإو المؤمن
على والحث أخإيه على المسلم حق عظم على دليل الحديث

ًا يكون ما الحديث.  فإي المذكورة للثلث سأبب
البلء- – الصبر الكلمات من يلي ما معانإي - بين238س

الرضى.  الرخإاء- الشكر
ًا تكره ما على النفس حبس ج- الصبر الله، إلى تقرب

الله معاصأي عن وصأبر الله طاعة على ثالثاة: صأبر وأقسامه
والبلء والتكليف، الغم والبلء المؤلمة، الله أقدار على وصأبر
ونإشره الحسان عرفإان والشكر محنة ويكون منحة يكون

المكارم السخط ضد والرضى العيش وسأعة بالفتح والرخإاء
ومحاسأن كريم، يقالا بابه، فإي فإائق كل وهي مكرمة جأمع

فإاضل خإلق كل إلى يدعون السنة جأميلها. فإأهل العمالا
.  ذلك على ويحثون
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أكمل وسألم عليه الله صألى قوله معنى - ما239س
ًا المؤمنين ًا؟ أحسنهم إيمانإ  أخإلق

تصدر النفس فإي راسأخة صأفة كل على يطلق ج- الخلق
النإسان صأورة وهو تكلف، غير من بسهولة الفإعالا عنها

ومن كثيرة أحاديث الخلق حسن على الحث فإي وورد الباطنة،
المور تيسير الخلق حسن يثمره ما ومن الحديث هذا جأملتها

وقلة أذاه عن والبتعاد له ومعونإتهم له الخلق وحب لصاحبه
واطمئنان له والجالسين المعاملين مع الحياة فإي مشاكله

الصدقا الخإلقا محاسأن ومن به، ورضاه عيشه وطيب نإفسه
الهمة وعلو والتثبت والتواضع النفس وعزة والنجدة والشهامة

والصيانإة والوقار والشجاعة والحكمة والرحمة والبشر والعفو
السر وحفظ والنـزاهة والسخاء والحياء والورع والصبر

على دليل الحديث ذلك. وفإي ونإحو واليثار والعفة والقناعة
اليمان فإي الناس تفاضل وفإيه اليمان فإي داخإلة العمالا أن

ورد ما فإمن ينقص ول يزيد ل اليمان أن زعم من على والرد
وسألم عليه الله صألى قوله عليه والحث الخلق حسن مدح فإي
ًا مني وأقربكم الله إلى بأحبكم أخإبركم أل القيامة، يوم مجلس

ًا، قالا: أحسنكم بلى قالوا الناس تسعوا لن وقوله أخإلق
ما وقوله الخلق وحسن الوجأه ببسط سأعوهم ولكن بأموالكم

وقوله الخلق حسن من أثاقل العبد ميزان فإي يوضع شيء من
الجنة الناس يدخإل ما أكثر عن سأئل لما وسألم عليه الله صألى

الخلق" وحسن الله "تقوى

 الرحم صلة
معنى وما صألتها تكون شيء وبأي الرحم هي  ما240س

على حثهم على السنة أهل دليل وما والحرمان والظلم العفو
 بها؟ وعملهم الخصالا هذه

وتكون القرباء بين التراحم داعية لنإها القرابة ج- الرحم
كانإوا إن وصأدقة هدية وبالمالا بالنفس ومعونإتهم بزيارتهم

نإفع جأر من يستطيع ما كل ويعمل أغنياء كانإوا إن وهدية فإقراء
ومعنى الذنإب عن والتجاوز الصفح العفو ضر. ومعنى ودفإع
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المنع فإمعناه الحرمان وأما موضعه غير الشيء وضع الظلم
عنها الله رضي عائشة عن ورد فإلما قطع صألة على دليلهم أما

معلقة "الرحم وسألم عليه الله صألى الله رسأولا قالا قالت
الله" قطعه قطعني ومن الله وصأله وصألني من تقولا بالعرش

ً أن عنه الله رضي هريرة أبي وعن عليه متفق يا قالا رجأل
إليهم وأحسن ويقطعونإي أصألهم قرابة لي إن الله رسأولا

كما كنت لئن فإقالا علي ويجهلون عنهم وأحلم إلي ويسيئون
عليهم ظهير الله من معك يزالا ول المل تسفهم فإكأنإما قلت

فإقوله العفو على الدليل وأما مسلم رواه ذلك على دمت ما
الناس) عن وليصفحوا) (والعافين وليعفوا( تعالى
ًا الله زاد وما مسلم رواه الذي هريرة أبي الحديث وفإي عبد
ًا إل بعفو أبي فإحديث حرم من إعطاء على دليلهم وأما عز

الحديث.  ويقطعونإي أصألهم قرابة لي إن قوله هريرة
الوالدين بر

برهما يكون شيء وبأي الوالدين بر معنى - ما241س
 ذلك؟ على الدليل وما

الوالدين وبر الحسان فإي والتساع والخير الصلة ج- البر
إليهما وبالحسان الشرع يخالف ل بما بطاعتهما يكون

بأن بهما والتلطف عليهما والشفقة لهما وبالتواضع وبإكرامهما
ً لهما يقولا ًا قول ًا حسن ًا وكلم ًا طيب والتعظيم بالحترام مقرونإ
ً لهما يجب مما ذلك وغير الدبا حسن يقتضيه مما بقوله عمل

وبالوالدين إياه إل تبعدوا ل أن ربك (وقضى تعالى
ًا) والحاديث.  الخإر واليات  اليةإحسان

الجار إلى الحسان
إليه الحسان يكون شيء وبأي الجار هو - من242س

 ذلك؟ على الدليل هو وما
مع والساكن الجوار فإي الداخإل على يطلق ج- الجار

وعلى لبيتك بيته الملصأق البيت فإي المجاور وعلى النإسان
ًا أربعين وعلى البلد فإي الساكن صألى وعنه جأانإب كل من دار

المشرك وهو واحد حق له جأار ثالثاة الجيران وسألم عليه الله
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وحق الجوار حق له المسلم وهو حقان له وجأار الجوار حق له
حق له القريب المسلم وهو حقوقا ثالثاة له وجأار السألم
الله رضي عمر ابن وعن الرحم وحق السألم وحق الجوار
جأبريل زالا وما وسألم عليه الله صألى الله رسأولا قالا عنهما

ومسلم البخاري رواه سأيورثاه أنإه ظننت حتى بالجار يوصأيني
بإهداء الخير أنإواع من معه يستطيع ما بعمل يكون والحسان

والتوسأيع وإعانإته له البشر وإظهار بالسلم وبداءته تيسر ما
وتهنئته المصيبة عند وتعزيته وعيادته وقرض معاملة فإي له

عن بصره ويغض عورة من له انإكشف ما ويستر يفرحه بما
الراديو عليه يرفإع ول جأاره أولد أذى من أولده ومنع محارمه

عنه ينشأ لنإه راحتهم أوقات فإي به ابتلى قد ممن كان إن
ًا كان إذا سأيما ل وأذيتهم وأطفالهم سأهرهم أغانإي على مفتوح
يطل ول جأاره به يتأذى ما بابه حولا يلقي ول بالله والعياذ
زلته عن ويصفح لولده ويتلطف نإافإذة أو سأطح من عليهم
يؤذي.  ما ودفإع الخير أعمالا من ذلك ونإحو

 اليتيم إلى الحسان
إليه الحسان يكون شيء وبأي اليتيم هو - من243س

 ذلك؟ على الدليل وما
يكون إليه والحسان يبلغ ولم أبوه مات من ج- اليتيم

والشفقة وإكرامه به والتلطف حاله ورعاية وتعليمه بكفالته
الحسان أنإواع من ذلك ونإحو ماله وتنمية بأموره والعناية عليه
أما وأحاديث، آيات إليه الحسان على الحث فإي ورد وقد إليه

إصلح قل اليتامى عن (ويسألونك تعالى فإقوله القرآن
تقربوا تقهر) (ول فل اليتيم فأما(  وقالاخير) لهم
اقتحم (فل أحسن) وقال هي بالتي إل اليتيم مال

في إطعام أو رقبة فك العقبة ما أدراك وما العقبة
ًا مسغبة ذي يوم فإمنها الحاديث  وأمامقربة) ذا يتيم

عليه الله صألى الله رسأولا قالا: قالا سأعد بن سأهل حديث
بالسبابة وأشار هكذا الجنة فإي اليتيم وكافإل أنإا وسألم

رضي عباس ابن وعن البخاري رواه بينهما وفإرج والوسأطى
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من قالا وسألم عليه الله صألى الله نإبي إن قالا عنهما الله
ًا قبض الله أدخإله وشرابه طعامه إلى المسلمين بين من يتيم
ًا يعمل أن إل البتة الجنة حسن وقالا الترمذي رواه يغفر ل ذنإب

ً أن عنه الله رضي هريرة أبي وعن صأحيح النبي إلى شكا رجأل
اليتيم رأس أمسح فإقالا قلبه قسوة وسألم عليه الله صألى

الصحيح.  رجأالا ورجأاله أحمد رواه المسكين وأطعم

 السبيل وابن المسكين إلى الحسان
معنى وما السبيل ابن ومن المسكين - من244س

الدليل هو وما بالمملوك الرفإق معنى وما إليهما الحسان
 ذلك؟ على

لكونإه الناس أيدي فإي لما الساكن فإهو المسكين ج- أما
ًا يجد ل ذكرا وإذا وبالعكس الفقير فإيه دخإل أطلق وإذا شيئ

ًا الزكاة لية المفسرين بعض فإقالا الزكاة أصأناف فإي كما مع
ًا الناس يسألا ل الذي المتعفف هو الفقير إن والمسكين شيئ
زماتة به من الفقير الناس. وقيل يتتبع ويطوف يسألا الذي هو

المسافإر فإهو السبيل ابن الجسم. وأما الصحيح والمسكين
ويكون سأفر، على به يستعين شيء معه ليس بلد فإي المجتاز

من الحسان بأنإواع السبيل وأبناء المساكين إلى الحسان
بهم والتلطف وتقريبهم وهدية وإعارة ونإافإلة فإريضة صأدقة

إلى الحسان على الله حث وقد ذلك ونإحو وإكرامهم
تعالى قالا آيات عدة فإي السبيل وأبناء المساكين

خير من أنفقتم ما قل ينفقون ماذا ويسألونك(
وابن والمساكين واليتامى والقربين فللوالدين

 . السبيل)
به تشركوا ول الله (واعبدوا العشرة الحقوقا آية فإي وكما

ًا) الية والمساكين) للفقراء الصدقات (إنإما براءة وآية شيئ
الله صألى الله رسأولا قالا هريرة أبي فإعن الحاديث وأما الية
فإي كالمجاهد والمسكين الرملة على الساعي وسألم عليه

أنإه وسألم عليه الله صألى النبي عن وثابت الحديث الله سأبيل
وما الصلة الصلة يقولا الموت مرض فإي أمته يوصأي جأعل
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يطيق ل ما يكلفه ل بأن بالمملوك والرفإق إيمانإكم ملكت
ل قالا أنإه وسألم عليه الله صألى عنه فإورد الجانإب له ويلين
عن عنه الله رضي ذر أبي وعن الملكة سأيئ الجنة يدخإل
جأعلهم خإولكم إخإوانإكم هم قالا وسألم عليه الله صألى النبي
يأكل مما فإليطعمه يده تحت أخإوه كان فإمن أيديكم تحت الله

كلفتوهم فإإن يغلبهم ما تكلفوهم ول يلبس مما وليلبسه
أعلم.  والله آخإرجأاه فإأعينوهم

أهل وأدلة الكلمات من يلي ما معانإي - بين245س
 (الفخر- الخيلء- السأتطالة)؟ عنها النهي على السنة

والسأتطالة الكبر، . والخيلء بالخصالا التمدح ج- الفخر
والوقيعة واحتقارهم عليهم والترفإع والتعدي الخلق على

)فخور مختال كل يحب ل الله إن( تعالى الله قالا بينهم،
الرض في يتكبرون الذين آياتي عن (سأصرف وقالا
يروا وإن بها يؤمنوا ل آية كل يروا وإن الحق بغير

الذين إن( وقالا  اليةسبيلً) يتخذوه ل الرشد سبيل
أبواب لهم تفتح ل عنها واستكبروا بآياتنا كذبوا

للمتكبرين) مثوى جهنم في (أليس  اليةالسماء)
ابن فإعن السنة، وأما الكبر ذم فإي كثيرة القرآن فإي واليات

كان ممن رجأل بينما قالا وسألم عليه الله صألى النبي أن عمر
فإي يتجلجل فإهو به فإخسف الخيلء من إزاره يجر قبلكم
عمر ابن فإعن والنسائي البخاري رواه القيامة يوم إلى الرض
جأر من قالا وسألم عليه الله صألى النبي أن عنهما الله رضي
يا بكر أبو فإقالا القيامة يوم إليه الله ينظر لم خإيلء ثاوبه

رسأولا فإقالا أتعاهده أنإي إل يسترخإي إزاري إن الله رسأولا
رواه خإيلء يفعله ممن لست أنإك وسألم عليه الله صألى الله

قالا: قالا عنه الله رضي حماد بن عياض وعن والبخاري مالك
حتى تواضعوا أن إلي أوحي وسألم عليه الله صألى الله رسأولا

هريرة أبي داود. وعن وأبو مسلم رواه أحد على أحد يفخر ل
الله يبغضهم أربعة وسألم عليه الله صألى الله رسأولا قالا: قالا

الجائر والمام الزانإي والشيخ المختالا والفقير الحلف البياع
الله رضي بكر أبي وعن صأحيحه فإي حبان وابن النسائي رواه
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خإطبة فإي قالا وسألم عليه الله صألى الله رسأولا أن عنه
هذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم دماءكم إن الوداع

البخاري رواه بلغت هل ال هذا بلدكم فإي هذا شهركم فإي
عليه الله صألى الله رسأولا أن عنه الله رضي هريرة أبي وعن

وماله وعرضه دمه حرام المسلم على المسلم كل قالا وسألم
.  حديث فإي والترمذي مسلم رواه

 سفسافها من ونماذج الخلق معالي من نماذج
ًا - أذكر246س ًا الخإلقا معالي من شيئ من وشيئ

الخإلقا بمعالي المر على السنة أهل ودليل سأفسافإها
 سأفسافإها؟ عن النهي على ودليلهم

الشجاعة، المانإة، الخإلقا: العفة، معالي مثالا ج- أما
والصدقا والحلم العدلا والتواضع، التقي، الحياء، السخاء
الرشيدة، والفإعالا الحميدة الخإلقا وسأائر الخلق، وحسن

المكر، الخيانإة، الشح، البخل، سأفسافإها: الظلم، مثالا وأما
الله قالا ذلك ونإحو الجبن النميمة، الغيبة، الحسد، الكذبا،

الجاهلين) عن وأعرض بالعرف وأمر العفو (خذ تعالى
ذي وإيتاء والحسان بالعدل يأمر الله إن( وقالا

يعظكم والبغي والمنكر الفحشاء عن وينهى القربى
للتي يهدي القرآن هذا (إن تذكرون) وقال لعلكم

مستقيم) صراط إلى لتهدي أقوم) (وإنك هي
أبو ) وقالاالمبين الحق على إنك الله على (فتوكل

اعبدوا يقولا قلت يأمركم فإماذا هرقل له قالا حينما سأفيان
ًا به تشركوا ول وحده الله آباؤكم يعبد كان ما واتركوا شيئ

بن سأهيل وعن والصلة، والعفاف والصدقة بالصلة ويأمرنإا
ًا سأعد الخإلقا ومعالي الكريم يحب كريم الله أن مرفإوع

ًا جأابر وعن سأفسافإها ويكره مكارم يحب الله إن مرفإوع
سأفسافإها.  ويكره الخإلقا

الفارقة وعلقتهم السنة أهل طريقة
لهم وهل والجماعة السنة أهل طريقة هي - ما247س

 غيرهم؟ عن تميزهم علمة من
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ًا الله به بعث الذي السألم دين ج- طريقتهم صألى محمد
السلم غير يبتغ (ومن تعالى الله قالا وسألم عليه الله
ًا )الخاسرين من الخرة في وهو منه يقبل فلن دين

عليه الله صألى بقوله إليها المشار هي الفارقة وعلمتهم
وأصأحابي.  اليوم عليه أنإا ما مثل على كان من وسألم

بأعلم المراد ومن الشهيد ومن الصديق - من248س
 الدجأى؟ ومصابيح الهدى

الصدقا الكثير وفإعله قوله فإي صأدقا الذي هو ج- الصديق
الهدى بأعلم والمراد المعركة فإي قتل من هو والشهيد
ًا العالم وسأمي العلماء مصابيح وكذلك بعلمه يهتدي لنإه علم
من الخيرات وأهل المهتدين السنة لعلماء تشبيه وهذا الدجأى

الواضحة والعلمات الشاهقة بالجبالا المة فإي المصلحين
التي النيرة وبالمصابيح والفوز الفلح طريق بها يعرفإون التي
للساكنين.  الطريق تضئ

هم ومن الفضائل هي وما المناقب هي - ما249س
 الدين؟ بأئمة المراد ومن البدالا

ضد وهي فإضيلة جأمع والفضائل المفاخإر ج- المناقب
الذين هم وقيل والعباد الولياء هم قيل البدالا وأما النقيصة
ًا بعضهم يخلف الدين يجددون فإي كما عنه الذبا فإي بعض
من سأنة مائة كل رأس على المة لهذه الله يبعث الحديث

المقتدى العلماء فإهم الدين فإي الئمة وأما دنإيها، أمر لها يجدد
لما بأمرنا يهدون أئامة وجعلناهم( تعالى قالا بهم

بالصبر العلماء بعض ) قالايوقنون بآياتنا وكانوا صبروا
ًا الدين فإي المامة تنالا واليقين والله الكريمة الية من أخإذ

وسألم.  آله وعلى محمد على الله وصألى أعلم
فإي الربعاء ضحوة والجأوبة السأئلة هذه من الفراغ وكان

ـك  سـأـبحان30/1381 محرم فإي والنصف الواحدة الساعة رـب
ربا لله والحمد المرسألين على وسألم يصفون عما العزة ربا

العالمين. 
ًا يتخذ لم الذي لله (الحمد شريك له يكن ولم ولد

ًا وكبره الذل من ولي له يكن ولم الملك في ). تكبير
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