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  ١ا�
��س 
��مِ                                             ِ �
ِن ا�رَ�ْ �  �ْ�ِم ِ" ا�ر

�ِن ُ%�'ِ& َوَ%َ$� ِ��ِ#  
د # ا��ذي أَْرَ�َل َرُ�وَ�ُ& ِ��ْ�ُ*َدى َوِد�ِن اْ�َ�ق' ِ�ُ�ْظِ*َرهُ َ��َ� ا�د'�ا�
  Nَوَ�ْوِ��ًدا وأ3ََْ*ُد أَن 7� إَ�َ& إ7ِ� "ُ َوْ�َدهُ 7 3َِر�َك َ�ُ& إ4َِْراًرا ِ�&ِ  , 3َِ*�ًدا


ِز�ًداَ �
ًدا َ�ْ�ُدهُ َوَرُ�و�ُُ& �8َ�� "ُ َ��َْ�ِ& َوَ��َ� آِ�ِ& َو8َْ�ِ�ِ& َوَ���َم ����ً �
�َ
ُ �  Nَوأ3ََْ*ُد أَن
 ِ��َ� ��ِ�َ�ِ� اْ�َ
ْ:8ُوَرِة إَِ�� 4َِ��ِم ا�� �� َ�ْ�ُد؛ َ;َ*َذا اْ�ِ�َ��ُد اْ�ِ$ْر4َِ� ا�: �
� : أَ:   :ِ� َواْ�َ�َ
�َ��ِ أَْھِل ا��=

ِه َوُھَو اِ��
�ُن ِ��ِ# َوَ
BَِCَ%ِ�ِ&، َوُ%ُ�ِ�ِ&، َوُرُ�ِ�ِ&، َواْ�َ�ْ�ِث َ�ْ�َد اْ�َ
ْوِت، واِ��َ
�ُن ِ��ْ�َ�َدِر ِ?ْ�رِ 
هِ    Nَو3َر'


� َو8ََ$ُ& ِ�ِ& َرُ�و�ُُ& ا�ِ�َ
�ُن ِ�َ
� َو8ََف ِ�ِ& َ:ْ$َ�ُ& ِ;D ِ%ِ��ِ�ِ& اْ�َ�ِز�ِز، َو�ِ : َوِ
َن ا��َ
�ِن ِ��#ِ َ
ٌد ��8 " ���& و��م ؛ ِ
ْن Hَْ�ِر َ�ْ�ِر�ٍف َو7َ َ�ْ�ِط�ٍل، َوِ
ْن Hَْ�ِر َ�ْ%ِ��ٍف َو7َ َ�ْ
�Gِلٍ  �
�َ
ُN  

 َ" ���s�Q�R َ�ْل ُ�ْؤِ
ُ:وَن J�َِن �����TS��U� ���V�W�r ١١: ا�3ورى     
َواMِِ�ِ&، َو7َ ُ�ْ�ِ�ُدوَن ِ;D أَْ�َ
�ِء َ;Cَ َ�ْ:$ُوَن َ�ْ:ُ& َ
� َو8ََف ِ�ِ& َ:$ْ  �
;ُوَن اْ�َ%ِ�َم َ�ن  َ�ُ&، َو7َ ُ�َ�ر'

�ُوَن 8َِ$�ِ�ِ& 8ِ�َِ$�ِت َ?ْ�ِ�&ِ  'G
$ُوَن َو7َ ُ�َ   Nِ" وآَ��ِ�ِ&، َو7َ ُ�َ%�'
 ُ&:َ��َ�ْ�ُ &ُ �:َN : ُ&� �� َ�ُ&، َو7َ ُ%ْفَء َ�ُ&، َو7َ ِ:دD
ِ�َ َ7N  

  �Nُس ِ�َ?ْ�ِ�ِ& ُ�ْ�َ��َ:َ& َوَ�َ���َ�و7َ ُ��َ 

ْن َ?ْ�ِ�&ِ ِ �Gًِد��ُ& أَْ�َ�ُم ِ�َ:ْ$ِ�ِ& َوOَ�ِْ�ِرِه، َوأ8ََْدُق C�4ًِ، َوأَْ�َ�ُن َ �:P;َ. 

 

  ا�3رح 
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�� WYP /c
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4�&�� �.`�  , �f*g G-K �������� ���
�� WYP ��� ��!� \�2�� D!�� h�K i�jJ' �a +��� k �
��H

�-
cQ �P1�6*l� �� ��1��
� m��6�� 4�&�� ���
� n�����Q �5o�Q 2&p� N 
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�� D0��5*�� z p���� �P D��!RQ D`h�� z  , W#��
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D� D��t kQ D� , w�
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  ١    األسئلة 

  ؟ �من املقصود بآل النيب / ١س

من جهة التبعية وكل من جاء  من آله، وأصحابه من آله أهل بيته كلهم،أزواجه وبنو هاشمأتباعه على دينه و  �آل النيب / ج 
  .أتباع فرعون :يعين ) أدخلوا آل فرعون أشد العذاب( آله كما قال تعاىل  منهم  �بعدهم من أتباع النيب 

  ؟" وال يقاس خبلقه"القياس املنفي يف قوله / ٢س

  .لكن له قياس األوىل، كل كمال فاهللا أوىل به / ج

  ؟" إن اهللا يبسط يده يف الليل ليتوب مسيء النهار"حديث / ٣س

يبسط، هو أعلم بذلك سبحانه وتعاىل، يبسط يده بالليل، ينزل إىل السماء الدنيا كل  على الوجه الالئق باهللا، ال نقول كيف/ ج
  ليلة، كلها صفات تليق باهللا، ال نشبهها بصفات املخلوقني 

  الولد ، أليس كماالً؟/ ٤س

  .كمال فيه نقص، يتضمن محل ونقص وزيادة ، يتضمن أشياء كثرية / ج

  يعين مايقال له كمال ؟ / ٥س

   .يب للمخلوق كمال نس/ ج

  ؟"أول ما خلق اهللا القلم "حديث / ٦س

  .حديث صحيح / ج

  ؟بالرمحة  �تفسري الصالة على النيب / ٧س

ولئك عليهم صلوات من أ( ال، الصالة من اهللا هي الثناء من اهللا، ومن صالته عليهم رمحته م أيضا كمال قال اهللا تعاىل / ج
هو الذي ( إلحسان إليهم والصالة ثناؤه عليهم، وإذا أُطِلَقت الصالة دخل فيها الرمحة ، عطفها عليها، فالرمحة ا) ..رم ورمحة

  .سبحانه وتعاىل، يعين عند اإلطالق م برمحتهيعين يُثين عليكم ويرمحك) يصلي عليكم ومالئكته 

  التفكر يف الذات اإلهلية هل هو جائز ؟/ ٨س
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، التفكري يف ذات اهللا ال حمل له، كل ماخطر يف بال اإلنسان فاهللا منزه ١)روا يف ذات اهللا َفك ال تُـ ( جاء يف بعض الروايات / ج
  . �قال رسوله ، عنه، وإمنا يدرك ذلك بالسمع، قال اهللا 

  ...ر الزمان عيسى عليه السالم إذا نزل آخ/ ٩س

يعترب أفضل األمة، أفضل من الصديق، ألنه ينزل آخر الزمان ويتبع الشريعة، لكنه نيب، ووصف النبوة فوق اإلتباع، وهلذا قال / ج
  .الصديق أفضل األمة من حيث عدم النبوة : العلماء 

  ماهو أول املخلوقات، القلم أو العرش ؟/ ١٠س

ا املخلوقات يف اجلملة فاهللا أعلم، قال بعضهم أنه العرش، والصواب عدم علمنا، قال ابن أول املخلوقات املشاهدة القلم، أم/ ج
  : ٢القيم يف النونية

  سبق القضاء به من الديان       م الذي          ـلفون يف القلـوالناس خمت          

  ٣داينمْ هل كان قبل العرش أو هو بعده      قوالن عند أيب العال اهلَ     

  وقت الكتابة كان ذا أركان    ه              ـبل ألنـرش قـق أن العـواحل         

إن اهللا قدر مقادير اخللق ( قال  �العرش سابق للقلم، لكن القلم أول املخلوقات املشاهدة من مساء وارض وحنو ذلك، ألن النيب 
  )كان عرشه على املاء و قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة 

  الذي يقول إن الكرة األرضية تدور ؟/ ١١س

ا ن كتبنا يف هذا رسالة بيـ ) وجعلنا يف األرض رواسي أن متيد بكم : ( هذا قول باطل، هلم شبه، لكنه قول باطل، اهللا يقول / ج
  .غلطهم

  !بعض املبتدعة يلقنون الصبية العقيدة الطحاوية بدال من الواسطية/ ١٢س

لطحاوية عليها بعض املالحظات، علقنا عليها حاشية، وهي عقيدة جيدة، لكن فيها مواضيع يسرية ال، الواسطية أحسن، ا/ ج
  .فيها بعض االشتباه، والواسطية أمجع وأثبت 

  أوىل منت باحلفظ والعناية بالنسبة للمبتدئني ، بعد كتاب اهللا ؟/ ١٣س
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 وا2@ال ا2=?<=4 و-, ط0?4 اRLSM T10Bُ <=>=2 ا915P KQ K1M J6=2ن،:ھْ=Iان( K6;HLM اJ6=2 واI2ال ا40H.  4D=A=2 إF2 اC6 4D60E2 ا9A10B :2ھ;@ا   ٣

<BV=2ا F240 إH.  ) ان : ھ=@ان/W4 -, إXWIQ (<=>=2ء -, ط0?4 اZ?2ا ,M[M  \W/?L2ا F2وا.8/ إ  )٢٧٩/ ٢( . 
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  .احلكم على هذا غري متيسر، أوىل شيء القرآن الكرمي، احفظ القرآن وعليك بالقران وأبشر باخلري / ج

  وبعده ؟/ س

  .بعده كتب أهل السنة، اخرت ما تيسر، والعقيدة الواسطية جيدة / ج

  أوىل من ثالثة األصول ؟/ س

    . عىن وهذه هلا معىن مع ثالثة األصول، هذه هلا م/ ج

 *************************** 
         *************** 
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 U��	Q qD��K �� T� ���y��Q vU��	Qqn	 0 ]¤K G2� s#��� _�y� ��^Qv    NNNN 

  ٢    األسئلة

  ما معىن الصمد ؟/ س

الصمد، الذي : يف حاجاا كالصمد بني الرؤساء يقال لرئيس القبيلة ورئيس القوم  اخلالئقهو الكامل الذي تصمد إليه / ج
الذي ال جوف له،ال حيتاج إىل أكل، لكن : وقال بعض السلف  ام ويضرعون إليه،يسألونه حاج يصمد إليه يف حوائجهم،

  .حاجام ويضرعون إليه  هالذي يصمد إليه الناس يف حوائجهم، يسألون: الصمد : املشهور عند العلماء 

  عدم النوم هل هو كمال يف حق اخلالق ؟/ س

  .نعم عدم النوم كمال يف حق اخلالق / ج

  ؟ األعظمقيوم هو االسم هل احلي ال/ س

  . جاء يف بعض الروايات ، يعين من األمساء العظيمة، ألا تسمى كلها أعظم/ ج
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  ما معناها ؟/ س

ذي قام بكل شيء، قام بأحوال العباد ، ال تأخذه سنة وال نوم كالتفسري ، احلي الذي ال ميوت ، القيوم ال: معناها ، احلي / ج
  .وتوجيههم  إليهم واإلحسانحياته دائمة وقيوميته دائمة يف مصاحل عبادة 

  الوارث هل هو من أمساء اهللا ؟/ س

أو وارث  )خري الوارثني( ما أعلم فيه نص،) الوارث( أما ) خري الوارثني ( مثل ماجا يف النص ) وأنت خري الوارثني / ( ج
 لكن معناه صحيح، هو الباقي بعد خلقه جل وعال، هو األول واآلخر، لكن أمساء) الوارث(السماوات واألرض، وارث كل شيء 

  .إال مبا ورد يف النص  ى اهللايسم توقيفية، ال اهللا

  واحلنّان ؟/ س

  .مل يثبت يف النصوص، أما املنّان فثابت / ج

  ؟" العصمة هللا ولرسوله"هل يصح أن يقال / س

نعم يصح، ال يقول اخلطأ سبحانه، وال يفعل اخلطأ، كل قوله حق، وكل صفاته حق، وكل أعماله حق، والرسول معصوم فيما / ج
  .يبلغ عن اهللا، الرسل معصومون فيما يبلغون عن اهللا، ال يكذبون وال خيطئون عن اهللا 

  ؟) عبد اجلميل(هل ُيسمى بـ/ س

  .أمساء اهللا، لكن قد يوِهم، ُيسمى باألمساء الواضحة اليت ليس فيها شبهة  اجلميل من/ ج

  !؛ املعصوم له عاصم ) لفظ العصمة هللا ورسوله / ( س

ال يقع منه خطا، فالرسول عصمه اهللا، واهللا عز وجل نفسه ال يقع منه خطأ، هو الكامل، لكماله اليقع منه : املعصوم يعين / ج
  .خطأ 

  ؟وىل تركها األ: مايقال / س

ألنه سبحانه ليس من صفاته أنه خيطئ، أو يغلط ؛ ألن الغلط واخلطأ يكون من  األئمة، ال، املعىن صحيح، قد عرب ا بعض/ ج
  .اجلاهل والناسي، وهو سبحانه له العلم الكامل  

  بعضهم يقول كيف حال إميانك ؟/ س

  .كيف حالك، كيف أوالدك : ما أعرف هلا أصل، يقول / ج
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  .أهل العلم والعمل، واهللا قال يف القران هم الذين آمنوا باهللا ورسله : لصديقون ا/ س

  .الصديقون هم الذين كملت أقواهلم وأعماهلم يف دين اهللا، يعين صاروا يف املرتبة العليا بعد الرسل / ج
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  ٣  األسئلة 

  كيف أعرف اإلرادة الكونية من اإلرادة الشرعية ؟/ س

  .تعرف بالسياق  /ج

  هل املشيئة قسمان كاإلرادة أم قسم واحد ؟/ س

بعضهم يقسم املشيئة قسمني كاإلرادة، ولكن املعروف يف القرآن أا مشيئة واحدة ، بعض أهل العلم يضنها مثل اإلرادة، / ج
هي اليت جاء فيها التفصيل، مثل اهلداية، واألصح أا ليست كاإلرادة، والوارد يف النصوص أا جاءت مبعىن الكونية، وإمنا اإلرادة 

  .شرعية مبعىن الداللة وهداية مبعىن التوفيق، هذه بيد اهللا 

  من يتجوز ويسمي املشيئة باإلرادة، واإلرادة باملشيئة ؟/ س

  .ال، الصواب التمييز، على حسب النصوص / ج

  هل جاء أن الكرسي موضع القدمني؟/ س

  .، واهللا أعلم رضي اهللا عنهما حديث مرفوع، هكذا جاء عن ابن عباسجاء عن ابن عباس، ليس فيه / ج

  ، هل يوصف اهللا بأنه قدمي ؟)قدمي بال ابتداء دائم بل انتهاء: (يقول صاحب الطحاوية / س

قال  معناه صحيح، لكنه مل يأت يف األمساء احلسىن، وإال فاهللا قدمي، ال أقدم منه، هو األول ليس قبله شيء سبحانه، وهكذا/ ج
( احلمد اهللا القدمي الباقي، لكن معىن القدمي الذي ذكروه مبعىن األول الذي مل يسبقه شيء، ولكن مل يرد يف الصفات :  السّفاريين 
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أي مضى عليه زمان ؛ فالقدمي مشرتك، خبالف ) حىت عاد كالعرجون القدمي ( ، ألنه ُيطلق على الذي مضى عليه زمان )قدمي 
  .مبعىن األول ، ابق له، فرتكه أوىل، لكن مرادهم القدمي الذي ليس قبله شيءاألول فهو الذي ال س

  أنا أدخل اجلنة برمحة اهللا ؟ : بعض الناس يقول / س

لن يدخل اجلنة أحٌد بعمله، : (  �ال بّد من العمل، ال بد من التوحيد واإلميان ؛ وإال فالدخول برمحة اهللا، كما قال النيب / ج
  .وال أنا، إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل : ارسول اهللا، قال وال أنت ي: قالوا 

  ...أنت يف النار: بعض الذين يرقون الناس يكفرون اجلن بدون دليل، ويقولون له / س

ق أنت ظامل، ماجيوز تتعدى على الناس، تدخل يف اإلنسان، ات: ال جيوز تكفري اجلين وال غري اجلين إال بدليل، لكن يقول له / ج
ومن يظلم منكم نذقه (اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واهللا يقول يف كتابه : (يقول  �اهللا، الظلم حّرمه اهللا، النيب 

، أنت ظامل، ملاذا تدخل يف هذا اإلنسان، ملاذا تؤذيه، أنت ظامل والظاملون )والظاملون ماهلم من ويل وال نصري (ويقول ) كبرياعذاباً  
طر من دخول النار ومن غضب اهللا، فاتق اهللا واخرج ؛ أما أن جيزم عليه بأنه كافر، قد يكون فاسقاً ؛ إال إذا استهزأ عليهم خ

  .بالدين أو استهزأ بالقران أو سب الدين يكون كافراً 

  .هذا على االختالف يف لعن املعّني، ولعن املعني تركه أحوط / ج    هل جيوز لعنه ؟/ س

  ع السحر، ومن الساحر ؟سؤاله عن موض/ س

  .هذا يتعلق بعمله، سؤاله عن ظلمه، ال بأس به، ملاذا فعلت هذا، ملاذا دخلت، ملاذا ظلمته / ج

  .موضع السحر يف كذا، ميتحن، فإن ُوجد، يُتلف : ال ُيصدق ؛ ُميتَحن، إذا قال / ج   قد يكذب على الناس ؟ / س

  لبعض الكفار ؟  �لعن النيب / س

  .وا على الناس فالعنهم، مثل مالعن أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، حني قنت قبل اهلجرة إذا تعدّ / ج

  .فعله يف آخر حياته وفعله اخللفاء الراشدون  �ال، ليس منسوخاً، ألن النيب /  ج     أال يقال بأنه منسوخ ؟/ س

  ؟) ليس لك من األمر شيء (  وقوله/ س 

  .يأس وال جتزع، عليك باألسباب، واألمر إىل اهللا يف هدايتهم وعدم هدايتهم ال تقنط وال ت: يعين / ج

  .يُدعى عليه، واهللا وُيل األمر /  الشيخ      ...من حصل منه شّر على اإلسالم واملسلمني : إذاً يقال / السائل

  س  من لعنه أحد، هل يبادر باللعن، مثالً مبثل ؟
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: لعنك اهللا، تقول : ، فإذا قال ١)على املستبّان ماقاال فعلى البادي مامل يعتد املظلوم ( �من باب القصاص، كما قال النيب / ج
  .وأنت أخزاك اهللا، وال تزيد شيئا، فإن كررت يكون عليك إمث الزيادة : أخزاك اهللا، تقول : وأنت لعنك اهللا، وإذا قال 

  بعض الذين يرقون املصابني باملس يبدأون باللعن ؟/ س 

جيوز لك ظلم هذا  فالاتق اهللا، راقب اهللا، خف اهللا، أنت مكلف مأمور منهي، كاإلنس، : ينبغي، بل يقول له  ال، ما/ ج
  .الشخص، وال ظلم غريه، وجيب عليك اخلروج، وهكذا 

  .ال، مثل اإلنسان / ج      ليس له أن يسب ؟/ س

  ؟) ألعنك بلعنة اهللا التامة: (للذي آذاه  �س  قول النيب 

  .، فهذا الذي يَلعن وليس أنت )املبتلى(ذي جاءه بشهاب من نار ؛ إذا قال هو بنفسه هذا ال/ ج

  ..بعض القرّاء املعروفني بصحة العقيدة يعملون بعض األشياء إذا أتاهم مريض بالعني / س

  !انظر إىل من أعانك : مثل /؟  ،  السائلمثل ماذا / الشيخ

م ؛ يتصور هلم الشيطان، يقول هذه أختك هذه عمتك، ينشب الناس، جيعل بينهم ال، هذه ماهلا مستند، الشيطان لّبس عليه/ ج
  العداوة والشحناء، هذا غلط، هذا من وساوس الشيطان ومن عمل الشيطان 

  .انظر إىل اجلدار : يقول / س 

  .ذا ، هذه زوجة أبيك اليت فعلت السحر، الشياطني تلعب م، ماجيوز هأختكهذه : يستنظرون له، يقول / ج 

  .يقولون أا جمربة / س 

  .ولو جمربة، الشياطني يساعدون بعض، يستنظرون، ويتساعدون على بعض / ج

  ..عينيك  أغمض: أنه يقرأ عليه، يكرر القراءة، مث يقول له : الطريقة / س 

و خالته، بّلغونا كل هذا من عمل الشيطان، الشيطان يسول هلم هذا، حىت يستنظر أمام الشخص كأنه أخته أو زوجته، أ/ ج
  .وعلمناهم

*************************** 
*************** 
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  ٤ األسئلة 

  هل املقسط من أمساء اهللا ؟/ س 

، وهو اَحلَكم الَقْسط، وهو العادل، وهو يبسط الرزق ملن يشاء ١)قسطنيإن اهللا حيب امل( ال أعرف أنه ورد، جاء فعل، / ج  
  .ويقدر، وهو سبحانه حكم عدل، لكن اسم املقسط الأعرف أنه ورد يف شيء من األحاديث 

  ؟)ياحّنان يامنان ( الدعاء بـ/ س 

( احلنان مل يأت يف النصوص الثابتة، مبعىن الرمحة، يامنان، أما ياحّنان ماثبت، يا منان يا رحيم يا رمحن من األمساء الثابتة، أما / ج
 األمساءرمحة منّا، لكن ماجاء يف األمساء احلسىن الثابتة يف السنة، لكن يامنان يارمحن يارحيم ياعزيز ياحكيم هذه ) من لدنا  حناناً 

  .املعروفة تكفي 

  .ال بأس  ال ماثبت يف النصوص، عبد املنان/ ج       التسمية بعبد احلّنان ؟/ س 

  ماهي احملبة اليت يوصف ا اهللا عز وجل ؟/ س 

  .حمبة تليق به، معناها ضد الكراهة، ضد البغضاء، لكن ال يعلم كيفيتها إال هو سبحانه وتعاىل / ج

  ورد اخللة واحملبة ؟/ س 

  .الها وأخصها ، هي أع)إن اهللا قد اختذين خليال ) (واختذ اهللا إبراهيم خليال ( اخللة أعلى من احملبة / ج 
                                                           

 )قـائماً بالقسط  ( ربما يقصد الشيخ   ١
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  .مافيه بأس، ناصر سامل جابر / ج   مارأيكم به ؟) ناصر (االسم / س 

  هل املؤلف ذكر الصفات على نظام معني ؟/ س

واحد، الباب يف الصفات واحد،   حد، ذكر آيات متنوعة لتنبيه الطالب أنه بابٌ ذكر بعض اآليات تنبيها للطالب، الدرب وا/ ج
  ...يف احملبة نقول يف املغفرة  كما نقول يف االستواء نقول يف احملبة، كما نقول

  هل يقال أن األشاعرة جهمية يف باب األمساء والصفات ؟/ س  

 ،عتزلة واجلهمية شٌر منهم، ألن اجلهمية نفوا كل األمساء والصفاتيقال هلم مبتدعة، فقد نفوا الكثري من الصفات، لكن امل/ ج
  .واملعتزلة أثبتوا األمساء ونفوا الصفات، وهؤالء أثبتوا بعضا ونفوا بعضا 

  .ليسوا من أهل السنة  ، ال/ ج       عدون من أهل السنة ؟لكن ال يُ / س 

  غريها؟املؤلف بدأ بالصفات اليت يثبتها األشاعرة، ومل يذكر / س 

  :ال األشاعرة ال يثبتون ال سبع صفات، وهو ذكر أشياء كثرية، األشاعرة يقولون / ج

  .له احلياة الكالم والبصر   مسٌع إرادٌة وعلٌم واقتدر 

  إرادة اإلحسان ؟: الرحيم : تفسري األمساء مبقتضياا، كمن يقول / س

مريد : يريد االنتقام، الرمحن معناه : الغضب معناه : شاعرة يقولون هذا يسمى التأويل، اإلرادة غري الرمحة وغري الغضب، األ/ج
  .الرمحة واإلحسان 

  .أو يقال أن مقتضى غضبه أن يدخلهم النار، ومقتضى رمحته أن يدخلهم اجلنة / س 

الشر فإذا  قد يغضب عليهم وال يدخلهم النار، بل يرضى عنهم إذا تابوا وأنابوا، الغضب يزول، يغضب عليهم ماداموا على/ج
 .ارتدوا غضب عليهم وهكذا  فإذاتابوا رضي عنهم، ويرضى عنهم ماداموا مستقيمني، 

*************************** 
         *************** 
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  ٥  األسئلة 

  صفة املكر ؟ سؤال عن/ س

يليق باهللا، مثل الكيد، ومثل اخلداع، يوصف بالفعل على الوجه الالئق باهللا، ميكر مبن مكر يكيد مبن كاد، هذا مكٌر حبق، /ج
، يف مقابل مكرهم وكيدهم واملذموم املكر بالباطل، أما مكره سبحانه هو مكر حبق، وخداع حبق، واستهزاء حبق، يليق باهللا

  .هم ئواستهزا

  من موضع مينع من تأويلها ؟ أكثرهل تكرر الصفة يف / س 

  . تؤلكما جاءت على الوجه الالئق باهللا، وال   إمرارهاال جيوز تأويل الصفة سواء ذكرت يف موضع واحد أو أكثر، جيب /ج

  هل املنافقون يرون اهللا يوم القيامة ؟/ س 

فقوها، وال يراه املنافقون، حمجوبون عن اهللا لكفرهم العظيم، يأيت ، األمة وفيهم منا)كال إم عن رم يومئذ حملجوبون ( ال /
كال ( يف الدنيا، واهللا يقول  إخالصهمدعون إىل السجود فال يستطيعون لعدم لعباده وفيهم منافقوها وال يلزم من هذا رؤيتهم، يُ 

يف سن ثالثة وثالثني، كلهم شباب يوم  إمديث جاء يف األحا..... .وهذا يعم املنافقني وغريهم ) عن رم يومئذ حملجوبون  إم
القيامة وعند دخوهلم اجلنة، وأما الكفار فقد جاء يف بعض الروايات أم يُعّظمون يف النار،وطوهلم ستون ذراعا على طول أبيهم 

  .آدم 

  تستوي هذه الصفات يف القيامة واملوقف ؟/ س 

  .ظاهر األحاديث هكذا، حني يبعثون 

  ي أجسادهم يف الدنيا ؟أجسادهم ه/ س 

، ينبتون واهللا عز وجل جيازيهم على أعماهلم، األجساد ت احلِبةُ بُ نْ يبلى من ابن آدم كل شيء إال عجب الذنب، مث ينبتون كما تَـ 
كما بدأنا أول خلق ( اليت أطاعت جتازى بالنعيم، واألجساد اليت عصت جتازى باجلحيم، نفس أجسادهم، يعيدهم كما بدأهم 

  ).وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده)( نعيده

  هل الشكور والصبور من أمساء اهللا ؟/ س 

، أما الصبور فال أذكر أنه جاء يف النصوص، وإذا وجدمت شيئا )إنه غفور شكور (النصوص، يف سورة سبأ يف الشكور جاء 
  .فعلموين 

  سؤال عن أنواع الصرب ؟/س
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صرب على طاعة اهللا ، وصرب عن معاصي اهللا من البدع والشرك وغريها ، وصرب على القضاء والقدر املؤمل من اإلمراض / ج
  .ا شيء هواملصائب ، ما فيه نوع رابع، كلها داخلة يف هذه الثالثة ، ماخيرج عن

  ال يوصف بزمان وال مكان ؟: ن اهللا يقول هناك من إذا سئل ع/ س

مل يزل موجوداً أبداً  ) هو األول واآلخر( أخطأ يف الزمان ، أما املكان ثابت ، أما الزمان فلم يزل موجوداً سبحانه وتعاىل /ج
  ) الرمحن على العرش استوى( مايقال أنه يف زمن معدوما مث وجد ، لكن املكان فوق العرش أخرب عن نفسه 

  السكوت ؟ �هل يطلق على اهللا / س

 . �، يتكلم إذا شاء ، وضد التكلم السكوت ، يليق به ... ١جاء يف النصوص/ ج
*************************** 

         *************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

١  )J;M 4=d96ء رeأ Kf T;)4 ) وWح ا9512و/e، J6/ھgو ,EA602وا Jh952وا ,X1PارI26/ه ، اj2 KHd٢/٤٦٣ .  
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  ٦  األسئلة 

  ملعىن االستواء، هل هي ثابتة ؟) استقر(كلمة / س 

  .ال بأس، قاهلا بعض السلف، استوى، استقر، ارتفع، كلها كلمات سلفية /ج

  هل الكرسي والعرش شيء واحد ؟/ س

  .رسي خملوق آخر، العرش سقف املخلوقات الكرسي حتت العرش، الك/ج
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  ، هل يدل على أن بعض العرب كان يشرك يف الربوبية ؟)مبا خلق   إلهلذهب كل  إذاً ( قوله تعاىل / س 

يف بطالن قول من جعل معه آهلة أخرى، سواء يف األلوهية  زعوا، هذا من أدلة التمانعة كانوا تنالو كان هناك آهل: ال، املقصود /ج
  .أو الربوبية، فهو القاهر جلميع خلقه سبحانه، ليس هناك من ينازعه 

  كيف نرد على األشاعرة الذين فسروا استواء اهللا على عرشه باالستيالء ؟/ س 

 يستويل، االستيالء يكون من مغلوب مث استوىل، اهللا هو القاهر فوق عبادة، ال أحد يغالبه، نقول هذا باطل، ليس مغلوباً حىت/ج
  .هو الغالب لكل شيء جل وعال، هذا نقص وكذب وكفر وضالل نسأل اهللا العافية 

  هل هو ثابت ؟ ١حديث أطيط العرش/ س

  .بول بعض املقال، ألنه من رواية جبري بن حممد بن مطعم، وهو مق إسنادهيف /ج

  !)استقر(بعض السلف استدل به لكلمة / س 

  .إن ثبت، وإال فاألصل أال يُثبت شيء إال بدليل  /ج

  ؟ ٢القلم أو العرش: لق أوال هما خُ أي/ س  

إن اهللا قّدر مقادير اخللق قبل أن خيلق ( يف احلديث الصحيح  �العرش أول املخلوقات وهو سقف املخلوقات، وهلذا قال /ج
  :، وقت التقدير بالقلم والعرش موجود، وهلذا يقول ابن القيم )رض خبمسني ألف سنة وكان عرشه على املاء  السماوات واأل

  كتب القضاء به من الديان                  والناس خمتلفون يف القلم الذي

  قوالن عند أيب العال اهلمداين         هل كان قبل العرش أو هو بعده    

  .حال الكتابة كان ذا أركان                  ألنه      واحلق أن العرش قبل

    اهللا ؟ صفاتهل جيوز الدعاء بصفة من / س 

التوسل ا، اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، أتوسل بعزتك، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له /ج
  يا أهللا، لكن التوسل بعلمه، برضاه، بعزته، : ، وإمنا يقول يا صفة اهللا ارمحيين، ياعني اهللا احفظيين: الظلمات، وال يقال 

                                                           

١   
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 ، أعوذ بعزتك أعوذ بنور وجهك،)أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك( باب التوسل، كما يف احلديث الصحيح من 
  .أعوذ بكلمات اهللا التامة، كل هذا حق 

  إطالق الذات على اهللا، ما دليله ؟/ س 

يا عيسى إين : (كل القرآن دال على الذات، الصفات تكون فرع عن الذات، فهو يف ذاته موصوف بالصفات، قال جل وعال /ج
وقال إبراهيم عليه الصالة )  أعلم مايف نفسك تعلم مانفسي وال( وقال عيسى ) وحيذركم اهللا نفسه ( وقال ) متوفيك ورافعك إّيل 

  .كذبت ثالث َكَذبات كلهن يف ذات اهللا : والسالم 

  ؟ ١)ال شخص أغري من اهللا (حديث / س

الذات أغري من اهللا، وصف اهللا جل وعال ألنه فرد سبحانه وتعاىل، ال شريك له، وال شبيه له، وال أحد : صحيح، املقصود /ج
  .أغري منه 

  صود به الذات ؟املق/ س 

  نعم/ج

  ؟ ٢)أسألك مبعاقد العز من عرشك(/ س 

  .هذا مل يرد، مل يصح، وهلذا أنكره أبو حنيفة ومجاعة، املقصود لوصح ؛ كان معناه التوسل به سبحانه، وبعزته بذاته، لو صح /ج

  نثبت أن له قدمني ؟، صفة الرجل هللا عز وجل، القدم  أثبتنالو / س

  ثابتة، هذا ثابت /ج

  عدد األصابع ؟/س 

احلديث، القلوب بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبها  ....)  إصبعجيعل السماوات على ( مخسة أصابع، كما يف احلديث /ج
  .كيف يشاء، إن اهللا خلق آدم على صورته 

  هللا عز وجل ؟ �رؤية النيب / س

                                                           

 وVQاB> أs/ى،  ]  ٧٤٠٤[pmeq أKQ /6g هللا : VّMب aM ا9m02ري ، 9Mب    ١
٢   
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  .وال غريه   �ربه، ما أحد رأى ربه يف الدنيا، ال حممد  �مل ير النيب  /ج

  واألحاديث الواردة، هل تعترب ضعيفة ؟/ س 

  . )نور أّىن أراه (،)رأيت نورا(: رأيت ربك ؟ قال : ما فيه أحاديث، األحاديث أنه سئل /ج 

  حديث احللم ؛ أنه رأى رؤيا ؟/ س

  .هذه رؤيا منام /ج

  ؟ �إثبات الشمال هللا / س 

والسماوات مطويات (ثبت يف صحيح مسلم، واألدلة تدل على ذلك، إثبات اليمني تدل على الشمال، اليمني خيالف الشمال /ج
  .ذِْكر اليمني يدل على الشمال، لكن كلتا يديه ميني مباركة، من الشرف والفضل، كلتا يديه ميني ) بيمينه 

  ؟) اليد األخرى( يس احلديث أل/ س 

هي الشمال، كلتا يديه ميني يف الشرف والفضل، تسمى أحدامها ميني واألخرى مشال، لكن كلتامها ميني مبعىن ليس فيها نقص /ج 
  .عن الشمال كما يف مشال املخلوقني 

  ؟) الَعَجب(أو ) الُعْجب(نثبت هللا صفة / س 

  .َب ربنا الَعَجب أما الُعْجب فهو التكرب، َعجِ /ج 

  ؟) فال تضربوا هللا األمثال : ( مامعىن / س 

  .ال ُتشبهون، اهللا مثل كذا، مثل جربائيل أو مثل فالن، ال يشبهه أحد /ج

  ؟١)عجب ربك من شاب ليست له صبوة (حديث / س 

  . ٢)عجب ربنا من قنوط عباده وقرب ِغَريِه(ال أدري عن صحته، لكن احلديث اآلخر /ج     

*************************** 
         ***************  
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W�	y�Q Wf'Q D*��p^Q D.�
� D`���'�Q D*��� :P� D`���Q" �R�l ��
� �-�Z  ;�K �.�*� ���
�� ��
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                    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    

 r�8�� 7�L,D`���Q� /� ��8� D.��Q, �R�8� W#��� U��p� +�
	 �-K ,+�"� U��p�Q , ��	9�Q
������  lS z ,������� ��	 z ���	 ��Q ,����"� 4��� z Ì� ��Q ,D��� u!� k _�� :Z , :�

D� 7�LQ D.�
	 �P ,Q D'�5�� D� D����^ n¬ �� �!R z D��l �X��� �� D&	��Q D¹�2� /� w�
�
D��!R , ��h��Q �2&�� :P� rV� :P� U�0 �YPN 

  ٧  األسئلة 

  من قال أنه مل يرد عن السلف ؟) البائن ( لفظ / س 

بارك كابن امل س خلقه شيء منه، هذه عبارة السلفمنفصل، ليس يف خلقه، ولي) بائٌن من خلقه ( ال، هذا معناه صحيح /ج
، ليس يف أجوافهم، وال يف سيارام وال يف بيوم وال يف )نعرف ربنا بأنه فوق مساواته على عرشه بائٌن من خلقه (واألوزاعي وغريه 

قطارام وال يف طائرام، هو فوق العرش منفصٌل عنهم، وليس فيهم شيء منه، هو فوق العرش، فوق اخللق، وكلهم منفصلون 
  .فه سبحانه وتعاىل عنه وحتت قهره وتصر 

  .سؤال عن تبديل الرياالت الورق برياالت معدنية 

  الكيف معلوم ؟: قول األشاعرة / س 

  .ومن قاله فهو مبتدع، ومايدريه عن الكيفية . ما أحد يقول الكيف معلوم، مانعلم أحد يقول الكيف معلوم  /ج

   ؟ماعندي إال اهللا: من عندك، قال : قول بعض العوام إذا قلت / س 

، أما إذا كان مراده أن علم أحواله وهو فوق العرش جل وعالإذا كان املقصود أن اهللا حميط به ويعلم أحواله، فاملعىن صحيح، ي/ج
  .فهو مبتدع .... اهللا معه 

  كفرية ؟أنا أطهر من الكعبة، وأجنس من الكلب، وأكرب من اهللا، فهل هذه كلمات  : بعض العوام يتداولون ألغاز،يقول مثالً / س 

  . وتأويل، يُعلم أن هذا ال جيوزهذا غلط قبيح، ظاهره الكفر والضالل والعياذ باهللا، لكن يـَُنبه ألنه قاهلا بتأويل، مقصوده ألغاز /ج

  .تباركت علينا ذه الزيارة : قول بعض العوام للّزّوار / س
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                    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    

بارك اهللا فيك، أنت مبارك، مثل ما قال اهللا يف قصة : ال جيوز، تبارك هذه من أوصاف اهللا، تبارك اهللا رب العاملني، يقول /ج
ه بركة وخري  ما هذه بأول بركتكم يا آل أيب بكر، بعض الناس يكون في: سيد لعائشة ، وقال أُ )كنت   أينماوجعلين مباركاً (عيسى 
  .كثري 

  .الدين من املدين املعسر واحتساا من الزكاة  إسقاطسؤال عن 

  .سؤال تعقييب عن بيع رياالت الورق باملعادن 

  .سؤال عن الزيادة يف قضاء الدين بدون شرط مسبق 

  ؟ �ماحكم من نفى العلو عن اهللا / س

  .ى العلو فهو ضال مضل كافر نسأل اهللا العافية حكمه الكفر والضالل كاجلهمية واملعتزلة وأشباههم، من نف/ج

  اختالف السلف يف مسألة نزول الرب هل خيلو منه العرش أو ال خيلو، هل هو سؤال الئق ؟/ س

كما يشاء، على الوجه الالئق باهللا، مع إثبات علوه سبحانه، ينزل نزوالً يليق جبالله، اليعلم كيفيته إال  ال، غري الئق، ينزل بس/ج
  .هو 

  .إن مجهور السلف أنه ينزل وهو مستٍو على عرشه : شيخ اإلسالم، وقال ... اختلف / س 

، ينزل ربنا كل ليلة، على الوجه الالئق به، نزوًال يليق جبالله وعظمته، ال �ينزل كما يشاء ويكفي، ونسكت كما سكت النيب /ج
  .نقول خيلو وال ماخيلو 

  بغي ؟من قال بأن السؤال بـأين اهللا، ماين/ س 

  �ا النيب يف السماء، هذا اجلواب  قالته اجلارية، وصو : أين اهللا ؟ قالت : قال  �هذا غلط، الرسول /ج

*************************** 
         *************** 
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  ٨ا�
��س 

�s�T�U�V�W�X،  ١٢٢: ا�:��ء s�S�T�U�V�W�r، ٨٧: ا�:��ء �s�O�P�Q�R�S�r: و4و�&

Y�� �r دB�
���}�s�z ١١٠: ةا� ��� �|�}� �~ �rم��:N١١٥: ا  ،s�i�j�k� �l�r ١٦٤: ا�:��ء ،s�I�
J�K��� ���L �r٢٥٣: ا���رة ،s���¡�¢�£�¤� �¥�r راف�N١٤٣: ا  ،s�A�B��C�D��� ��� ��� ��� �E�

F�G�r ر�م
�s�l�m�n�o�p�q���r:  و4و�&،  ٥٢:  ���s�r ١٠: ا��3راء  ، s�Ø�Ù�Ú�

Û� �Ü�Ý�Þ�r راف�Nو�&و4،  ٢٢: ا :s�r�s� �t�u�v� �w�r ٦٥: ا��8ص 
s��̧¹��º�»�¼�½�¾�¿� �À�Á�r ٦: ا��و�� ، s�¹�º� � �»�¼� �½�

¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å��Æ�Ç�r ٧٥: ا���رة  ،s�Ã�Ä�Å� �Æ�ÈÇ�

É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð �rU�$١٥: ا�   ،s�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ� �ÓÒ�Ô��Õ�

Ö�r و4و�&،   ٢٧: ا�%*ف: s�×�Ø�Ù�� ��� �Ú� ��� �Û�Ü�Ý� �Þ�� �ß�à�á�â�r لا�
: :٧٦ ، 

s�s�t� �u�v�r م��:N٩٢: ا  ،s�y�z�{� �|�}�~�_�̀�a�b�c� � ��

d �r3ر��½�«¼�s�¬�®��¯�°�²±�³�́��µ�¶�̧�¹�º،   ٢١: ا�
¾�� �¿�À��Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É� ���Ê�Ë�Ì�
Í�Î�Ï� �A�B�C�D�E�F�HG�I� �� �J�K�L�
M�N�O�P��Q�r ل� ١٠٣ - ١٠١: ا�:

���s�I�J:و4و�&     �K� ��L��M��� ��N�O� ��� ���r �
�¢�¡���s ،  ٢٣ -  ٢٢: ا���� ��� �r ط$$�ن
�s�B�C،  ٢٣: ا�

D�E �rو4و�&،   ٢٦: �و:س :s�ï�ð�ñ�ò�ó�ô�r َ��ِب ِ"  ٣٥: ق%ِ D;ِ َوَھَذا اْ�َ��ُب ،

َن َ�ُ& َطُر�ُق اْ�َ�ق'  �َر اْ��ُْرآَن َط��ًِ�� �ِْ�ُ*َدى ِ
ْ:ُ&؛ َ�َ�� � �Gِ%َ  Nٌر، َ
ْن َ�َد�

  ا�3رح  

	9� WYP:HQ �� T� ��!R ����^ ���� z �-�Z �h	 ��� �� ,��	9� �� ��c ���,  ��c WYPQ
�=Z ���� z  w�
�Q D'�5�� T�, U�0 +��*	Q +���Q U��	Q ,qqqq+	 � ��� u&���	 T� U�0 �^+	 � ��� u&���	 T� U�0 �^+	 � ��� u&���	 T� U�0 �^+	 � ��� u&���	 T� U�0 �^qvqvqvqv ��Q ��Q ��Q ��Q    
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                    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    

=�0 T� �� dR�=�0 T� �� dR�=�0 T� �� dR�=�0 T� �� dR�vvvv    qqqq��	p T� �� dR� ��Q��	p T� �� dR� ��Q��	p T� �� dR� ��Q��	p T� �� dR� ��QqvqvqvqvT� �=Z ����	 �� �Q	 	T� �=Z ����	 �� �Q	 	T� �=Z ����	 �� �Q	 	T� �=Z ����	 �� �Q	 	vvvv    qqqq u��� T� +�ZQ u��� T� +�ZQ u��� T� +�ZQ u��� T� +�ZQ
h����h����h����h����vvvv �YP w^ ��Q , �YP z ��	9�Q �j�Z , }'Q D`�'Q D�=Z ����^ �� ~> ¡�Dqqqq��>' W�2� 0Q��>' W�2� 0Q��>' W�2� 0Q��>' W�2� 0Qvvvv , , , ,qqqq ��	Q ��	Q ��	Q ��	Q

				+¹#�2+¹#�2+¹#�2+¹#�2vvvv  ��t ��^ +��*	Q +��� D'�5�� �PQ ,#�'QO ��^ s#�2	Q w�
�Q D'�5�� ��t , ��t �� +�ZQ
�2�� :P� +��	Q u��� +�Z hZ W#��� �� , .L +�ZQ� �� 
)� ���� ,/0�Q �YP :Z , D'�5�� �PQ

u!º kQ � :Z +�
	 ��K�l D��� , ®�' 0Q ®�'Q �S ��� U��
�� z �PQ ����'"� �� Gp��� U  :H
 =�Q,  ®�'��� �� ��*��� U ,qqqq0000��� ?Q1 D��' :��� ?Q1 D��' :��� ?Q1 D��' :��� ?Q1 D��' :rV�� _�1 �� \rV�� _�1 �� \rV�� _�1 �� \rV�� _�1 �� \vvvv U�'�Q ��
�� z D'�5�� �PQ 
D��*Z 1�����Q �S ���Q :�>'��Q ��1�*�� T� 2� �� ���2� �-�Z ,�����^ n¬ �-�Z T ,����^ n¬ 
�=Z D��l �� i=�0 dR� D'�Q D`�>'Q D`�'Q T� , �� W#��
� D2��� �� ����^Q^D��*Z U��',  OP D'�Q

 D��'� D'�Q \�2��������� 
�� �E  D'�Qqqqq�� ª�	�� ª�	�� ª�	�� ª�	    +P sY��  �Z� :�`� ^ G2�+P sY��  �Z� :�`� ^ G2�+P sY��  �Z� :�`� ^ G2�+P sY��  �Z� :�`� ^ G2�    ��!�*� D�K��!�*� D�K��!�*� D�K��!�*� D�Kvvvv     �YP :Z
rp D���1Q D� T� <l� �� :�� �h	�� n¬ , =Z �-H ���D �'Q` DD��0Q D��*Z :	�2�Q  �� D�*ZQ

 ����'"�N 

 w^D��0 qqqq �Í�' Y���	 W�HQ �Í�' Y���	 W�HQ �Í�' Y���	 W�HQ �Í�' Y���	 W�HQ , , , ,� µ�' �X1 w^� µ�' �X1 w^� µ�' �X1 w^� µ�' �X1 w^vvvv    qqqq�Q J2	 _`�1"� ���Q J2	 _`�1"� ���Q J2	 _`�1"� ���Q J2	 _`�1"� ��vvvv    qqqqV� ��2&p� �	Y��V� ��2&p� �	Y��V� ��2&p� �	Y��V� ��2&p� �	Y�� u2& u2& u2& u2&
�#�	�Q�#�	�Q�#�	�Q�#�	�Qvvvv     :HQ �� T� DHQ w^  J2�� �#�	��� ,rp �-�Z WYP ,W#��� w^  J2	 w�
�Q D'�5�� �PQ 

�2�� zQ ������� ��	 D��^ �Q J2	Q N 

��!6�� WYP ��*��	 ��h��Q �2&�� :PyK , s#�2	Q O#�'Q +��*	Q +���Q U��	Q U�0 D'�QN 

:P� U�0 ��� �=��� +	0 D�=Z �� ,��� �Y-K: , ��t ��^ +��*	Q +��� :�N 

D��0Q qqqq�Í�' Y���	 W�HQ�Í�' Y���	 W�HQ�Í�' Y���	 W�HQ�Í�' Y���	 W�HQvvvv  �&V�Q �¿2�� ��qqqq� µ�' �X1 w^� µ�' �X1 w^� µ�' �X1 w^� µ�' �X1 w^vvvv  D��0 �Y�PQ  J2�� ��qqqq �� �� �� ��
�Q J2	 _`�1"��Q J2	 _`�1"��Q J2	 _`�1"��Q J2	 _`�1"�vvvv    qqqq�#�	�Q u2&V� ��2&p� �	Y���#�	�Q u2&V� ��2&p� �	Y���#�	�Q u2&V� ��2&p� �	Y���#�	�Q u2&V� ��2&p� �	Y��vvvv :HQ �� T� DHQ w^  J2�� G2
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                    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    

j�Z T� ��*Z z ����� �YPQj�Z T� ��*Z z ����� �YPQj�Z T� ��*Z z ����� �YPQj�Z T� ��*Z z ����� �YPQ j�Z �5�56�� �2&�� z �Y�PQ , �� �� �� �� �� �� �� ��  HQ �2&��  ��Q ��*���
 D���1 �2�Q T� ��*Z z i�5o�Q _���   T �-�Z ��!6�� ����^ z�  �1���Q +�
�� ��

 ��
��Q �=���Q�o ��Q  }���Q n�E��Q ~5 :H D��!R �� �Pj{Q _=�Q ,p�Q �-�K �����Q ,
�����:Î :��¯ kQ 4���� j{ ��Q :��
� kQ 4	 , j{ �� ���H hZ �P1� �^Q T �����^ n¬{ ,

��h��Q �2&�� :P� 2� �X�� �YP ,rp �����^, rp �P�2
�Q, rp GPQ , k^ �-*�!�Z +�
	 k ���Q
w�
�Q D'�5�� �P ,�h	��Q +�
�� /� D���� k �ey�  �0��()� ��!Rq �PQ � D��.Z ©��

j6��� /�.&��v  ,+��!R D���� k D��!R �Y�P + ~��Q� D��� k D}��� �� hZ ,rp �-�Z  T �����^ n¬
T�� r`=�� DH��� ��  :�2p �� [�Q �2��� ���Q s1���� ���!�Q _��� U�0 hZd�5�^Q  � }	 �� �P�1 ��

��� �.`� �� +Pj{Q G
K����Q�=, p�Q +X�� ,�-�	#�p�Q ��!6�� ��	S ����^ n¬  1� �^Q
 4���� j{ ��Q :��
� kQ 4	 , j{ �� =�Q :H T�� r`=�� DH��� �� ���H hZ ��!6��

:��¯ kQ ,:HQ �� T |�*��� |rp GP :� , w�
�Q D'�5�� D��l �-�K D���	 kN 

  ٨   األسئلة 

  !)وع حادث اآلحاد القرآن قدمي الن: ( قوهلم / س

، ألنه مل يزل موجوداً سبحانه �يتكلم إذا شاء ؛ هذا معناه، تكلم فيما مضى، ال يعلم مداه إال اهللا : معنا صحيح، يعين /ج
وتعاىل، هو األول ليس قبله شيء، وال يزال يتكلم، وكالمه يوم القيامة غري كالمه السابق، وكالمه مع حممد غري كالمه السابق، 

  .مع موسى غري كالمه السابق، وهكذا وكالمه 

  .نعم، ضد الكالم السكوت /ج    يسكت مىت شاء ؟: قول / س 

  .يف الكالم  ، ال زال يصدق، صادقاً عليماً  ، وقائالً عليماً  صادقاً /ج     !ب العاملني ومل يزل قائال عليما قال ر : قول / س 

  قال، وما زال قائال عليما ؟: هو جيوز قول / س

  .مازال يقدر على الكالم، وليس معناها يتكلم أبدا،ال يسكت أبدا، يتكلم إذا شاءيعين /ج



٤٥                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

                    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    

  هل سب الصحابة كفر ؟/ س

  .مل عنهم العلم إذا سبهم على العموم َكَفر، ألن معناه أم ليسوا بأهل ألن حيُ /ج

  .هذا فيه تفصيل، الفرد والفردين فسق /ج       وسب بعضهم ؟/ س

  كالم اهللا، يقال صفة ذات وصفة فعل ؟/ س

إذا شاء، مايتعلق باملشيئة صفة فعل، وماال يتعلق باملشيئة يسمى صفة ذات كالسمع والبصر واليد  مألنه يتكل ؛صفة فعل/ج
  .والقدم هذه صفة ذات 

  .النظر إىل وجه اهللا، مثل الزيادة /ج   !ولدينا مزيد : لف قول املؤ / س

  .واحلور من الزيادة / الشيخ     واحلور ؟ /السائل

  ماحكم نفي األفعال االختيارية كلها ؟/ س

 . من نفاها فقد عطل وكفر/ج

*************************** 
         ***************  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٦                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

  ٩ا�
��س 

  َ;8ْلٌ                                                          

ُ:ُ&، وَ�ُدل= َ��َْ�ِ&،   ُر اْ��ُرآَن، وُ�َ��' '�$َ�ُ �ُ �: ِ� َرُ�وِل ِ" ��8 " ���& و��م ، َ;���= �:�ُ D;ِ �Gُم
��ِد�ََNَن ا
ِ �ُ& َ�ز� َوَ�ل �ُ�وُل ِ�ِ& َر� �ُر َ�ْ:ُ&، َوَ
� َو8ََف ا�ر َ�َ����َھ� أَْھُل وُ�َ��' D�ِ���ِح ا�َ ِث ا�8'

 .اْ�َ
ْ�ِرَ;ِ� ِ��ْ�َ�ُ�وِل؛ َوَ�َب ا��َ
�ُن ِ�َ*� َ%َذِ�ك

��َن َ�ْ�َ�� : (ِ
Gُْل 4َْوِ�ِ& ��8 " ���& و��م : َ;ِ
ْن َذِ�كَ  �ٍ�َ�َْ� �ْ:َ�� ُ%ل 
�ِء ا�د=َ �َ:� إ�َ� ا�� َ�ْ:ِزُل َر�=

ْن َ�ْدُ�وِ:J;َ Dْ�َ�ِ��َب َ�ُ&؟ َ
ْن J;َ D:ُِ�َJ�ْ�َُْ�ِطَ�ُ&، َ
ْن Oْ�َ�ْ�َِ$ُرِ:D : �ُولُ �Gُُُث ا���ْ�ِل اbِ?ِر، َ;�َ َ

َ$ٌق َ��َْ�&ِ ). َ;HَْJِ$َر َ�ُ&؟ ��
ُN  
ُ أ3ََ : (��8 " ���& و��م  و4و�& ��Bِِب ِ
ْن أََ�ِدُ%ْم ِ�َراِ��َ�ِ  د= َ;َرً�� ِ�َ�ْوَ�ِ� َ�ْ�ِدهِ َ# �). &ِ اْ�ُ
ْؤِ
ِن ا��
َ$ٌق َ��َْ�&ِ  ��
ُN  
�ُك "ُ إِ�َ� َرُ��َْ�ِن َ�ْ�ُ�ُل أََ�ُدُھَ
� اbَ?َر؛ ِ%Cُھَ
� َ�ْدُ?ُل : (��8 " ���& و��م : و4و�&َMْ�َ
 َ� �َ$ٌق َ��َْ�&ِ ). اْ�َ�: ��
ُN  

ْن 4ُُ:وِط ِ�َ��ِدِه َو4ُْرِب : (و4و�&ِ �:َ �ُك أَزِ ، َ�ْ:ُظُر إِ�َْ�ُ%ْم Hَِ�ِرهَ�ِ�َب َر�=َMْ�َ =َن 4َِ:ِط�َن، َ;َ�َظل��

�ِد�ٌث َ�َ�نٌ ). َ�ْ�َ�ُم أَن� َ;َرَ�ُ%ْم 4َِر�بٌ َN  
ُم ُ�ْ�َ�� ِ;�َ*� َوِھDَ َ��ُولُ : (��8 " ���& و��م  و4و�& ��� XَMَ�َ : 7 َ�َزاُل َ�َ*:��َھْل ِ
ْن َ
ِز�ٍد؟ َ

ِة ِ;�َ*� ِرْ�َ�ُ&  �). 4َط 4َط: َ;َ�ْ:َزِوي Mُ�ْ�ََ*� إ�َ� َ�ْ�ٍض، َ;َ��ُولُ  )َ�َ�ْ�َ*� 4ََدَ
&ُ : َوِ;D ِرَواَ��ٍ qَرب= اْ�ِ�ز
َ$ٌق َ��َْ�&ِ  ��
ُN  

ْ�َك َوَ�ْ�َدْ�كَ : َ;َ��ُولُ ! َ�� آَدمُ : َ��ُوُل َ�َ���َ�: (��8 " ���& و��م  و4و�& �إِن� : َ;ُ�َ:�ِدي 8َ�ِوتٍ . �َ�
 �� 
ُرَك أَْن ُ�ْ?ِرَج ِ
ن ُذر'ُْJ�َ َ" رِ [ِ�َك� ��$ٌق َ��َْ�&ِ . )١]َ�ْ�ث ا�:�
ُ .  
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  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
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٤٩                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN                    ا

  ٩   ألسئلة 

  ق بني أحاديث اآلحاد واملتواتر يف إثبات العقائد ؟من فرّ / س

سنة الصواب، الدرب واحد، ماصح سنده وجب إثبات مادل عليه، الصفات وغريها، الصواب أن األحكام والصفات تثبت بال/ج
  .الصحيحة، متواترة وآحاد 

  نثبت أن له قدمان ؟  �هللا  مإذا اثبتنا القد/ س

  .سبحانه وتعاىل ) بل يداه مبسوطتان ( كما يف اليدين، /ج

أن بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون يف النار وواحد يف اجلنة، وملا بكوا من هذا ملا (: يف سنن الرتمذي / س
  )...ا مل تكن نبوة قط إال كان بني يديها جاهلية، فيؤخذ العدد من اجلاهلية إ �مسعوه، قال 

  .ال، الصواب من يأجوج ومأجوج، كما يف احلديث يف الصحيحني /ج

  ؟ ١)إذا خطر يف بالك فاهللا أكرب من ذلك(  �هل ثبت مرفوعا قول النيب / س

  .ما أعرف، مابلغين هذا /ج

  يل ؟ماهو ضابط الثلث األخري من الل/ س

خيتلف، على حسب اختالف الليل يف كل مكان، نزوالً يليق به، يف أمريكا له حال، ويف الشرق له حال، ويف أوروبا له حال، /ج
  .ويف جند له حال، يليق باهللا سبحانه وتعاىل 

  مىت يبدأ الليل ؟/ س

  .بعد غروب الشمس يف كل مكان، وينتهي بطلوع الشمس يف كل مكان /ج

  يف الثلث األخري ؟ أفضل الدعاء/ س

الذي يريد زوجة يقول ) ادعوين استجب لكم (تدعو اهللا مبا تيسر، تسأل ربك املغفرة والرمحة، تدعو اهللا مبا شئت من اخلري، /ج
  .اللهم يسر يل زوجة صاحلة، كل واحد يدعو ربه مبا يهمه 

  ...لى أن قائل الكفر اللهم أنت عبدي و أنا ربك ؛ استدل به البعض ع: قول الرجل الذي أخطأ / س

                                                           

١  
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  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
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                    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    

  .سبق لسان ، اللهم العّين، مايضره  :اغفر يل فقال مخطأ خطأ، سبق لسان، كمن يريد أن يقول الله/ج

  ! ال يكفر  أنهصد بقلبه يقول يقول إنه إذا قال الكفر وهو ال يق: االستدالل / س

  .لعنك اهللا، سبق لسانه، ماتعمدها: حياك اهللا، قال : إذا سبق على لسانه، ماقصد، يريد أن يقول/ج

  صالة احلاجة أفضل أن تكون يف الثلث األخري من الليل، أو يف أي وقت ؟/ س

  .صالة احلاجة يف أي وقت، يف النهار، أو الليل، إال وقت النهي /ج

  !ض املعاصرين زعم أن الليل مادام ال يرتفع عن األرض أبداً ؛ فإن اهللا يضل نازالً بع/ س

هذا نزول يليق جبالله، ال يعلم كيفيته إال هو، ليس من جنس املخلوقني حىت يشتبه األمر، نزول يليق به، اهللا أعلم بكيفيته، /ج
  نزوالً يليق به وبس وانتهينا ؟ 

  ؟)اس ولو حرصت مبؤمننيوما أكثر الن( قوله تعاىل / س

ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقاً من ( وال على هوى غريه ،  �، ليس على هوى النيب  صولو حر على ظاهره، /ج
  .هذا عام يف الدنيا كلها) وقليل من عبادي الشكور( ويقول سبحانه) املؤمنني

  الدعوة أو من أمة اإلجابة ؟ األلف الذين ال يدخل اجلنة منهم إال واحد هل من أمة/ س

 .أمة الدعوة ؛ أمة اإلجابة كلهم يف اجلنة من  /ج
*************************** 

         *************** 
  

  

  

  

  

  

  



٥١                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

  ١٠ا�
��س 


ُ& َر�= : (و4و�&ُ'�%َ�ُ�َ �
ْ:ُ%ْم ِ
ْن أََ�ٍد إ7ِ �
ِ;D ُر4َْ�ِ�  و4و�&    ) َ◌َ�ْ�َس َ�ْ�َ:ُ& َوَ�ْ�َ:ُ& َ�ْرُ�َ
�ن ُ& َ

ُ�َك : (اْ�َ
ِر�ِض َ�
�ِء َواNَْرِض، َ%َ
� َرَْ �َس اْ�ُ
َك، أَْ
ُرَك ِ;D ا�� �
�ِء، َ�َ�دَ �َ:� "َ ا��ِذي ِ;D ا�� �َر�

ِ��َن، أَ:ْ  '� �
َ�َك ِ;D اNَْرِض، اHِْ$ْر �ََ:� ُ�وَ�َ:� َوَ?َط�َ��َ:�، أَْ:َت َرب= ا�طَ�
�ِء اْ�َ�ْل َرَْ �ِزْل ِ;D ا��

ِ�َك، َو3َِ$�ًء ِ
ْن Bِ�$َ3َِك َ��َ� َھَذا اْ�َوXِ�ِ؛ َ;َ�ْ�َرأَ َ�
ْن َرِْ �ً
َ��ِد�ٌث َ�َ�ٌن، َرَواهُ أَُ�و َداُوَد ).َرَْ


�ءِ : (و4و�&َو�Hَُرهُ، َ �
ُ:وِ:D َوأََ:� أَِ
�ُن َ
ْن ِ;D ا��َْJ�َ َ7َأ .( Uٌ��َواْ�َ�ْرُش َ;ْوَق : (و4و�&َ�ِد�ٌث 8َِ
 و4و�&َ�ِد�ٌث َ�َ�ٌن، َرَواهُ أَُ�و َداُوَد َوHَْ�ُرهُ، ). ، َو"ُ َ;ْوَق اْ�َ�ْرِش، َوُھَو َ�ْ�َ�ُم َ
� أَْ:ُ�ْم َ��َْ�&ِ اْ�َ
�ءِ 


�ءِ : �4ََ�تْ ). أَْ�َن "ُ؟: (�ُْ�َ��ِرَ��ِ َ �أَْ�ِ�ْ�َ*� : (�4َلَ . أَْ:َت َرُ�وُل "ِ : �4ََ�تْ ). َ
ْن أََ:�؟: (�4َلَ . ِ;D ا��
 َ; ٌ�:َ

ْؤُِ �*َ �:ِP .( ٌْ�ِ�م
  Nَرَواهُ ُ


� ُ%ْ:تَ : (و4و�&َGُ�ْ�
َ�َك ََ َ" �إَِذا �4ََم أََ�ُدُ%ْم : (و4و�&. َ�ِد�ٌث َ�َ�نٌ ). أَْ;Mَُل ا�ِ�َ
�ِن أَْن َ�ْ�َ�َم أَن
 َ" �Cِة؛ َ;Cَ 8ُ�ْ�ََ�ن� 4َِ�َل َوْ�ِ*ِ&، َو7َ َ�ْن َ�ِ
�ِ:ِ&؛ َ;Pِن �4َِ�َل َوْ�ِ*ِ&، َو�َِ%ْن َ�ْن َ�َ��ِرِه، أَْو إِ�َ� ا�8

 ِ&
َ$ٌق َ��َْ�&ِ ). َ�ْ�َت 4ََدِ ��
ُ  

  ا�3رح 
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٥٢                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

                    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    
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٥٣                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

                    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    

  هل هي الرمحة املخلوقة ؟) أنزل رمحة من رمحتك ( قوله يف احلديث / س

إن (يف قلب احليوان ،يف قلب بين آدم ، كلها من الرمحة املخلوقة ،. خلوقة نعم ، كل الرمحة اليت يف قلوب العباد من الرمحة امل/ج
  .)اهللا خلق مائة رمحة ،أنزل رمحة واحدة ، ا يرتاحم اخلالئق ،وتسعة وتسعون يرحم ا عبادة يوم القيامة 

  هل هو صحيح ؟...) ربنا اهللا الذي يف السماء (حديث / س

مبراجعته سنده ضعيف ، إال أن يوجد له طرق أخرى ، لكن ال أعلم طرقاً أخرى ، سنده ناده حسن ، وأنا سإ: املؤلف قال /ج
احلسن لغريه ، لكن معناه صحيح ، حىت لو مل يثبت ، اآليات  بابعند أيب داود ضعيف ، فـََلَعله اطلع على طرق ،فيكون من 

  . واألحاديث الصحيحة تكفي عنه 

  .من نفس احلديث  ال ،/ج      هل هي مدرجة ؟) فيربأ/ (س

  .املعروف يف األحاديث ، الصحيح أنه يف الصالة /ج        البصق املنهي عنه ، هل هو يف الصالة أو عام ؟/ س

  .األمر واسع /ج     !فإذا كان خارج الصالة / س

  !كالم اهللا للكفار أيضاً / س

ر إليهم وال يزكيهم ، من غضبه عليهم ، وإال فهو الما ينفعهم ، بل يضرهم ، ال يكلمهم وال ينظكعام ، لكن اليكلمهم  /ج 
  ...... )مامنكم من احد ال سيكلمه ربه (يراهم ويكلم اجلميع 

  أحسن اهللا إليك ؟ ؛يرونه  وهم ال/ س

  .)كال إم عن رم يومئذ حملجوبون( املؤمنون ، إال نعم ، ال يراه /ج

  .مكروه ، وبعد الصالة ال حرج  قبل الصالة/ج           تشبيك األصابع يف املسجد ؟/ س

  .شبك بعد ا لصالة ، ملا ظن أنه انتهى منها /ج       ؟شبك أصابعه �أمل يرد أن النيب / س 

       من يقول أن اهللا فوق العرش وهو معنا بذاته ؟/ س 

  .غلط ؛ هو معنا بعلمه ، الذي يقوله جهمي معتزيل/ج

*************************** 
         ***************  

  



٥٤                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

  ١١ا�
��س 

Xِ�ْ َواNَْرِض َوَرب� اْ�َ�ْرِش اْ�َ�ِظ�ِم، : (��8 " ���& و��م  و4و�& �
َواِت ا��َ �ا��ُ*م� َرب� ا��
 ِ
ْوَراِة َوا�ِْ:ِ��ِل َواْ��ُْرآَن، أَُ�وُذ ِ�َك  �َ:� َوَرب� ُ%ل' Dْ3ٍَء، َ;��َِق اْ�َ�ب' َوا�:�َوى، ُ
ْ:ِزَل ا�� �3َر'  نْ َر�
ُل َ;�َْ�َس 4َْ�َ�َك Dْ3ٌَء، َوأَْ:َت اbِ?ُر  �ٍ� أَْ:َت آِ?ٌذ ِ�َ:�8َِ�ِ�َ*�، أَْ:َت اNَو �َ;�َْ�َس َ:ْ$D�ِ َوِ
ْن 3َر' ُ%ل' َدا�
�ِھُر َ;�َْ�َس َ;ْو4ََك Dْ3ٌَء، َوأَْ:َت اْ�َ��ِطُن َ;�َْ�َس ُدوَ:َك Dْ3ٌَء؛ ا4ِْض �َ  �:'D َ�ْ�َدَك D3ٌَء، َوأَْ:َت ا�ظ

 ْHَْ�َن َوأ �
َن اْ�َ$ْ�رِ ا�دِ D:ِ:ِ .(ْ�ِ�مٌ  هِرَوا
��َ�ُ� أ8ََْواَ�ُ*ْم  و4و�&. َُ �� َرَ;Xَ ا�8 �
��8 " ���& و��م �َ
ْ%رِ  َ*� ا�:��سُ : (ِ���ذ' 
� َ�ْد�ُ ْر�َ ا ؛أَ�=َ �ُ%ْم 7َ َ�ْدُ�وَن أ8ََم� َوBِ�Hَ َ7ً��، إِ: �:ِP;َ ُ�وا َ��َ� أَْ:$ُِ�ُ%ْم؛ ��ً�
وَن َ�ِ

َ$ٌق َ��َْ�&ِ ). إِن� ا��ذي َ�ْدُ�وَ:ُ& أ4ََْرُب إِ�َ� أََ�ِدُ%ْم ِ
ْن ُ�ُ:ِق َراِ��َِ�&ِ . �8ِ�ًَرا 4َِر�ً�� ��
ُN  

وَن ِ;D ُرْؤَ�ِ�ِ&، َ;Pِِن : (و4و�&    ُ�Mَ�ُ َ7 ،َر �َْ�َ�َ� اْ�َ�ْدِر
ُ%ْم َ%َ
� َ�َرْوَن اْ�َ�َ �ُ%ْم َ�َ�َرْوَن َر� �إِ:


ِس َوC8ٍَة 4َْ�َل Hُُروِ�َ*�؛ َ;�ْ;َ��ُواْ �َ$ٌق ). اْ�َ�َطْ�ُ�ْم أَن 7� Oْ�َُ�ُ�وا َ��َ� C8ٍَة 4َْ�َل ُط�ُوِع ا�3 ��
ُ
 ِ&�َْ��َN  
    ��ََNِل َھِذِه ا�Gَ
◌ِ  ُ�وُل ِ" ��8 " ���& و��م َ�نِد�ِث ا��D�ِ ُ�ْ?ِ�ُر ِ;�َ*� رإِ�َ� أَْ �
� �رَ�ِ &ِ

ِ� َواْ�َ�َ
�َ�ِ� ُ�ْؤِ
ُ:وَن ِ�َذِ�َك؛ َ%َ
� ُ�ْؤِ
ُ:وَن ِ�َ
� أَْ?َ�رَ  ُ�ْ?ِ�رُ  �: �ِ�َ�َ� أَْھَل ا��= � "ُ ِ�ِ& ِ�ِ&؛ َ;Pِن� اْ�ِ$ْر4ََ� ا�:
D ِ;َرِق ِ;D ِ%َ��ِ�ِ&؛ ِ
ْن Hَْ�ِر َ�ْ�ِر�ٍف َو7 َ�ْ�ِط�ٍل، َوِ
ْن Hَْ�ِر َ�ْ%ِ��ٍف َو7َ َ�ْ
�Gٍِل؛ َ�ْل ُھُم اْ�َوَ�ُط ;ِ 


ِم؛َُNا D;ِ اْ�َوَ�ُط Dَِھ �َ �
ُNا �ِ�؛ َ%َ
� أَن �
ُNا  

�Gِِل ْ �ِ�، َوأَْھِل ا�� ��
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   ١١   األسئلة 

  !..من عنق راحلته  أحدكماقرب إىل  ،. أنفسكماربعوا على  �قوله / س

أقرب : (فلهذا قال هلم  ال السنة رفع الصوت بالذكر ، لكن كانوا يرفعون أصوام زيادة ،إيعين ال تبالغوا يف رفع الصوت ، و / ج
؛ فهو يسمع السر  عز وجل ال حيتاج إىل هذا الرفع ، لكن سنة رفع الصوت ليس من أجل إمساعه) إىل أحدكم من عنق راحلته 

  .  وأخفى ، لكن من أجل إظهار الشعرية ، شعرية الذكر والتلبية ، ال من أجل أنه حيتاج إىل ذلك 

  م ؟لكن املعية هنا بالذات أو بالعل/ س

  .بالعلم ؛ الذات فوق العرش جل وعال ، معهم بعلمه  / ج

  ؟ آل البيت ، مجعوا النصب أيضاً الروافض مجعوا مع الغلو يف/ س

  .الناصبة غري الرافضة ، الناصبة ينصبون العداوة ألهل البيت ، ضد الرافضة ، وأهل السنة يتربؤون منهم / ج

  كرم اهللا وجهة ؟: عليه السالم ،أول : يقول بعض الكتب عند ذكر علي رضي اهللا عنه ؛ / س

  .       مثل بقية الصحابة ، ال ُخيّص بشيء  رضي اهللا عنه: ل دثه الشيعة ، يقاهذا مما أح/ ج 

  هل هذا خاص بالدين أو بالنوم ؟) اقض عين الدين وأغنين من الفقر (احلديث األول  آخريف / س

  . أي وقت جائز هذا من الذكر عند النوم ، وإذا قاله يف/ ج

  ؟) اقض عين الدين (يف آخره / س
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  .يكمل احلديث ، قد يبتلى بالدين ، وقد يكون عليه ديون من حقوق اهللا ، يقول النص واحلمد هللا  ،يقوله املؤمن/ ج

  ز تفسري اإلحاطة بإحاطة العلم والقدرة ؟جيو / س

  .بنص القرآن ) لتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما(نعم ، أحاط بكل شيء علماً  / ج

  حميط بكل شيء ؟/ س

  .حميط بكل شيء علماً وقدرًة ، وهو فوق العرش جل وعال / ج 

  األعمال يف اإلميان ؟ ُنسب إىل بعض علماء الكوفة عدم دخول/ س

  .اإلميان قول وعمل يزيد وينقص : هذا من املرجئة ، أهل السنة يقولون / ج

  لكن نسبته إىل أيب حنيفة ؟/ س

  .يقال عنهم مرجئة الفقهاء ، مجاعة من احلنفية / ج

  الرافضي إذا سلم ، هل يـَُرد عليه السالم ؟/ س

كنت تعرف أنه رافضي يظهر بدعته ، أما إذا كان ال يظهر بدعته ، يصلي مع إذا كنت تعرف أنه رافضي يستحق اهلجر ، إذا  / ج
أهل السنة وال يظهر بدعته ، يعامل معاملة أهل السنة ، إما إذا كان الُيظهر بدعته يعامل معاملة أهل السنة ، أما إذا جاهر 

  .ببدعته يستحق اهلجر ، لكن مع النصيحة ، ينصح ، لعل اهللا يهديه، ال تيأس 

  وإذا كان يفعله تقية ؟/ س

  .مادام أنه يتظاهر أنه من أهل السنة ال يهجر حىت يظهر بدعته / ج

  .....أن األرض كحلقة بالنسبة للكرسي ، والكرسي ( احلديث الذي فيه / س

  .اهللا أعلم ، يف سنده بعض املقال ، لكن العرش أكرب املخلوقات / ج

*************************** 
         *************** 

  

  



٦٠                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

  ١٢ا�
��س 

  َ;8ْلٌ 

4َْد َدَ?َل ِ;�َ
� َذَ%ْرَ:�هُ ِ
َن ا�ِ�َ
�ِن ِ��ِ# ا�ِ�َ
�ُن ِ�َ
� أَْ?َ�َر "ُ ِ�ِ& ِ;D ِ%َ��ِ�ِ&، َوَ�َواَ�َر َ�ن و َ
��َ:ُ& َ;ْوَق َ�َ
�َواِ�ِ&، �َ َ�ْ�ُ &ُ �ِ�؛ ِ
ْن أَ: �
ُNَ��َُف ا &ِ�ْ�َ�َ Xَ
ُ�وِ�ِ&، َوأَْ�َ �َ�� َ�ْرgDِ��َ ،&ِ3ِ َ��َ� ر


Xَ َ�ْ�َن َذِ�َك ;D 4ََْوِ�&ِ َ�َ �

َ�ُ*ْم أَْ�َ:َ
� َ%�ُ:وا، َ�ْ�َ�ُم َ
� ُھْم َ��ِ
�ُوَن؛ َ%ََ &ُ:َ����s�A:َ?ْ�ِ�ِ&، َوُھَو ُ�ْ�َ

B�C�D�E�F�G�H�I�J� ��K�ML�N�O�P�Q�R�S�T�U�V�W�X� � �

Y�Z�[�]\��̂_��̀a�cb�d�e���f� ��g�r د�د�   ٤: ا�

ْ?َ�ِ�ٌط ِ��ْ�َ?ْ�ِق؛ َ;Pِن� َھَذا 7َ ُ�وِ�ُ�ُ&، ا��=s��̂_�r       ُ�Oَ: َوَ�ْ�َس َ
ْ�َ:� 4َْوِ�&ِ      ُ &ُ �، َ�ِل اْ�َ�َ
ُر ١أَ:


�ِء، َوُھَو َ
Xَ اْ�ُ
َ��ِ;ِر َوHَْ�ُر َ �آَ�ٌ� ِ
ْن آَ��ِت ِ" ِ
ْن أOَ8َِْر َ
ْ?�ُو�4َِ�ِ&، َوُھَو َ
ْوMُوٌع ِ;D ا��
Xٌ�ِ َ��َْ�ِ*م . ُ
َ��ِ;ِر أَْ�َ:َ
� َ%�نَ ا�ْ  �
ٌن َ��َْ�ِ*ْم، ُ
طِ�ْ*َ
َوُھَو ُ�ْ�َ��َ:ُ& َ;ْوَق َ�ْر3ِِ&، َر�4ٌِب َ��َ� َ?ْ�ِ�ِ&، ُ

 ِ&�ِ �َ��ِ:D ُرُ�وِبِ◌� �
ُ& َ;ْوَق اْ�َ�رْ . إِ�َ� Hَْ�ِر َذِ�َك ِ
ن  �ِش َوُ%ل= َھَذا اْ�َ%Cِم ا��ِذي َذَ%َرهُ "ُ ـ ِ
ْن أَ:
 ِ
ُ:وِن اْ�َ%�ِذَ�ِ�؛  �َ��ُج إَ�َ� َ�ْ�ِر�ٍف، َوَ�ِ%ْن �8َ�ُُن َ�ِن ا�ظ=ْ�َ َ7 ،&ِ�ِ�َ��ِ�َ �َ��َ gق�
َ�َ:� ـ ََ &ُ �Gِْل َوأَ:


�َء ُ�ِظ�=ُ& أَْو ُ�ِ��=ُ&، َوَھَذا َ��ِطٌل P�ِِ�ْ  ١٦: ا�
�ك s�f�g�r: أَْن ُ�َظن� أَن� َظ�ِھَر 4َْوِ�&ِ َ �
�ِع أَْھِل ، أَن� ا��َ

�s�Ä�Åاْ�ِ�ْ�ِم َوا�ِ�َ
�ِن؛ َ;Pن� "َ 4َْد  �� ��� ��� �Æ�Ç �rَوُھَو  ٢٥٥: ا���رة ،s�c�d� �

e�f�g �r٤١: ;�طر  ،s�O�P�Q�R��S�T�U��V �rh��s�A�B�C�D،  ٦٥: ا�

E�F�G �r٢٥: ا�رومN  

  ا�3رح 
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  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 
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 , d�K £ 
�� d�K D'� /�

 w�
�Q D'�5�� r�8� /�cqp� 0 T� ��Q  	0 � :Z �� T� �� ��.�
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٦٢                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

    ١٢ األسئلة 

  ماقول األشاعرة يف العلو ؟/ س

  .املشهور عنهم أم ينفون العلو كسائر املعطلة / ج

  حديث أيب رزين صحيح ؟/ س

  .يف سنده ضعف ، ومعناه صحيح / ج

  . الذي يقول الضمري يعود إىل آدم ) إن اهللا خلق آدم على صورته (الضمري يف قوله / س

كما جاء يف الرواية األخرى ، يعين أنه خلق ) على صورة الرمحن (على صورة اهللا ، يعين مسيعاً بصرياً ، صرح يف الرواية  ؛ال / ج
، ذو وجه وذو يدين ، وذو قدمني ، سبحانه وتعاىل ، لكن ليس كمثله آدم مسيعاً بصرياً متكلماً ؛ كما أن اهللا مسيع بصري متكلم 

  .شيء ، السميع ليس كالسميع واملتكلم ليس كاملتكلم ، والبصري ليس كالبصري وهكذا 

  بعض الناس إذا قيل له أين اهللا قال يف كل مكان ؟/ س

  ).أأمنتم من يف السماء( وبنص القرآن  يف السماء ، وهكذا يف حديث أيب َرزين: اجلواب مثل ما قالت اجلارية / ج

  هل يتهم يف عقيدته ؟/ س

  )الرمحن على العرش استوى(يـَُعلم ، إذا كان عاّمي يـَُعّلم أن هذا منكر ال جيوز ، كفر ، يعلم أن اهللا فوق العرش يف السماء / ج

*************************** 
         *************** 

 

 

 

 

 

                                                         



٦٣                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

  ١٣ا�
��س 

  َ;8ْلٌ 


Xَ ��َن َذِ�َك ;D 4َْوِ�&ِ  َ�َ �
ُ& 4َِر�ٌب ُ
ِ��ٌب؛ َ%َ �:َJ�ِ ُن�
َ?َل ِ;D َذِ�َك ا�ِ�َ ��¼�«�s: َو4َد د �

½�¾�¿�À �r ��َbِذي َ�ْدُ�وَ:ُ& أ4َْ : (��8 " ���& و��م  و4و�&،   ١٨٦: ا���رة ا�َرُب إِن� ا�

 ِ&�ِ�َ�ن ُ�:ِق َراِ '

� ُذِ%َر ). إِ�َ� أََ�ِدُ%م َ D;ِ�:َ�ُ َ7 &ِ�ِ ���ِ

ْن 4ُْرِ�ِ& َوَِ �ِ �: َوَ
� ُذِ%َر ِ;D اْ�ِ%ِ��ِب َوا��=
 gDِ��َ ُ�وِ�ِ&، َوُھَو:ُ Xِ�
ِ�َ D;ِ ٌءDْ3َ &ِ�ِGْ
��َ:ُ& َ�ْ�َس َ%َِ�ْ�ُ &ُ �:ِP;َ ؛&ِ�ِ �ِه َوَ;ْو�4ِ ه، 4َِر�ٌب  ِ
ْن ُ��ُو' ِ;D ُدُ:و'

هِ    D;ِN ُ��ُو'
ٌل، Hَْ�ُر َ
ْ?�ُوٍق، ِ
ْ:ُ& َ�َدأَ،  : َوِ
َن ا�ِ�َ
�ِن ��ِ# َوُ%ُ�ِ�&ِ      �ا��
�ُن J�َِن� اْ��ُْرآَن َ%Cُم ِ"، ُ
َ:ز

 ��َم ِ�ِ& َ�ِ��َ�ً�، َوأَن� َھَذا اْ��ُْرآَن ا��%َ�َ َ" �ٍد ��8 " ���& َوإِ�َْ�ِ& َ�ُ�وُد، َوأَن �
�َ
ِذي أَْ:َزَ�ُ& َ��َ� ُ
�َ%�َ�ٌ� َ�ْن َ%Cَِم ِ"، أَْو . و��م ُھَو َ%Cُم ِ" َ�ِ��َ�ً�، C%َ َ7َم Hَْ�ِرهِ ِ &ُ �:َJ�ِ ُق اْ�َ�ْوِلCَو7 َ�ُ�وُز إِْط

�ِف؛ َ�ْم �َ ِ�8َ
�ُس أَْو َ%َ�ُ�وهُ ِ;D اْ�َ �ْ?ُرْج ِ�َذِ�َك َ�ْن أَْن َ�ُ%وَن َ%Cَم ِ" ِ�َ��َرةٌ؛ َ�ْل إَِذا 4ََرأَهُ ا�:
 '��َ

� �Mَ�ُُف َ�ِ��َ�ً� إِ�َ� َ
ْن �4ََ�ُ& ُ
ْ�َ�ِد�Bً، 7َ إ�َ� َ
ْن �4ََ�ُ& َُ ��ِ��َ�ً�، َ;Pِن� اْ�َ%Cََم إِ:َ �َ���َ�َ��ً 
َؤد'ُ �Oً .

اْ�ُ�ُروَف ُدوَن اْ�َ
َ��ِ:D، َو7َ اْ�َ
َ��ِ:Dَ ُدوَن َوُھَو َ%Cُم ِ"؛ ُ�ُرو;ُُ&، وَ
َ��ِ:�ِ&؛ �َْ�َس َ%Cُم ِ" 
  Nاْ�ُ�ُروفِ 

  ا�3رح 
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  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
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  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

  ١٣   األسئلة 

  ! يرعاكم:  يكلؤكم/ س

  . واحلفظ الكالءة ، املعاين كل فيه يدخل ، حيفظكم/ ج

  ؟ املسافة قرب معناه أو ؟ املعية مبعىن القرب/ س

 داعيه من خاص وقرب ، عباده من عام قرب ، وعال جل خافية عليه خيفى ال بقر  ، علوه مع ، املعية غري خاص القرب/ ج
 عبادي سألك وإذا(  تعاىل ويقول)  الدعاء ،فأكثروا ساجد وهو ربه من العبد مايكون أقرب: (   ،يقول الساجدين ومن وسائليه

 ختفى ال ، وعال جل علوه مع وتعاىل هنسبحا العباد من عام وقرب ، والعابدين الداعني من خاص قرب فهو)  قريب فإين عين
  . خافية عليه

  ؟ الذات قرب ، اخلاص القرب/ س

 العرش فوق كونه مع ، شيء عباده عن َحيُجُبهُ  وال ، خافية عليه الخيفى وعال جل أنه مبعىن عام وقرب خاص قرب كله/ ج
  . وتعاىل سبحانه

   ؟ بينها مالفرق)  القرآن أنزل( و ،)  أزواج مثانية األنعام من لكم وأنزل(  تعاىل قوله/ س

َلك بواسطة) القرآن أنزل(و ، خلقها يعين ، اخللق مبعىن هنا اإلنزال)  األنعام من لكم أنزل/ ( ج
َ
 فيه احلديد أنزل(و ، جربائيل امل

  . نساءال أرحام يف ظهورالفحول من املين أنزل ، الفحول ظهور من األنعام وأنزل ، اجلبال من أنزله ،)  شديد بأس

  ؟ نبيه لسان على اهللا قال:  نقول أو ، اهللا قال نقول هل)  األرض خزائن على اجعلين(  مثل األنبياء لقول بالنسبة/ س

 عن وأخرب ،) مغلولة اهللا يد اليهود وقالت(  اليهود عن أخرب ما مثل ، والسالم الصالة عليه يوسف نبيه عن خيرب اهللا قال/ ج
خرب  هو ، األنبياء عن وأخرب وهارون موسى عن وأخرب ، ةكثري  مواضع يف النصارى

ُ
  . عنهم خيرب كالمه ، وعال جل عنهم امل

  ؟ مستقالً  العلماء يذكره الذي اإلعراض كفر/ س

 كفر هذا ، يؤمن وال ، يوحده وال ، اهللا يعبد ،وال يتعلمه ال ، الدين عن اإلعراض)  معرضون أنذروا عما كفروا والذين(/ ج
  . اإلعراض

  ؟ جحود غري من يكون قد/ س

 واإلهانة ، مستقل كفر والسب ، مستقل كفر والتكذيب ، مستقل كفر واإلعراض ، مستقل كفر اجلحود ، جيحد مل ولو/ ج
  . كثرية أنواعه رأيت املرتد حكم باب قرأت إذا ، كثرية الكفر أنواع ، مستقل كفر

*************************** 
         *************** 



٦٦                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

  ١٤ا�
��س 


� َذَ%ْرَ:�هُ ِ
َن ا�ِ�َ
�ِن َ�;ِ �Mً�َْل أ?َ �ا��َ
�ُن J�َِن� اْ�ُ
ْؤِ
ِ:�َن : ِ& َوِ�ُرُ�ِ�&ِ �ِ ِ�ِ& َوِ�ُ%ُ�ِ�ِ& َوِ�َ
BَِC%َ َو4َد د
 َ� ِ� �ِ

َس 8َْ�ًوا �َْ�َس ِ�َ*�َرْوَ:ُ& َ�ْوَم اْ�ِ�َ��َْ ���ٌب، َوَ%َ
� َ�َرْوَن  َ��ً:� �8َ�َْJ�ِِرِھْم َ%َ
� َ�َرْوَن ا�3َ�َ


وَن ِ;D ُرْؤَ�ِ�&ِ ُ�Mَ�ُ َ7 َر �َْ�َ�َ� اْ�َ�ْدِر
َ�َرْوَ:ُ& ُ�ْ�َ��َ:َ& َوُھْم ِ;D َ�َر�8َِت اْ�ِ�َ��َ
ِ�، Gُم� َ�َرْوَ:ُ& . اْ�َ�َ
ِ�؛ َ%َ
� �3َ�َُء "ُ َ�َ���َ� �  Nَ�ْ�َد ُدُ?وِل اْ�َ�:

                                               |: �6}K |: �6}K |: �6}K |: �6}K   

� َ�ُ%وُن َ�ْ�دَ  �

D�ِ= ��8 " ���& و��م ِ � َوِ
َن اِ��َ
�ِن ِ��ْ�َ�ْوِم اbِ?ِر ا��َ
�ُن ِ�ُ%ل' َ
� أَْ?َ�َر ِ�ِ& ا�:
 ِ&
� اْ�ِ$ْ�َ:ُ�؛ َ;Pِن� . اْ�َ
ْوِت، َ;ُ�ْؤِ
ُ:وَن ِ�ِ$ْ�َ:ِ� اْ�َ�ْ�ِر، َوِ�َ�َذاِب اْ�َ�ْ�ِر َوَ:ِ��ِ �
َJ;َ D;ِ وَن:ُ�َ�َ
�َس ُ�ْ �ا�:

ُ�لِ  ِ��=ك؟: 4ُُ�وِرِھْم، َ;ُ�َ��ُل ��ر' �ُ�َك؟ َوَ
� ِد�ُ:َك؟ َوَ
ن : �
ن رَ  
ْ:َ�� َوِ;D اbِ?َرِة، َ;َ��ُوُل اْ�
ْؤِ
نُ  �ِ�ِت ِ;D اْ�َ�َ��ِة ا�د= �Gوا ِ��ْ�َ�ْوِل ا�:ُ
َر�'�Gَ�ُ; : ،ُ" Dَ'ُت "ُ ا��ِذ�َن آَ

 َC�ِْ�َواD'��ِ:َ ٌد ��8 " ���& و��م �
�َ
� اْ�ُ
ْرَ��ُب؛ َ;َ��ُولُ . ُم ِد�ِ:D، َوُ �
َھ�ه َھ�ه؛ 7َ أَْدري، : َوأَ

ُ�َ*� ُ%ل= َ�ْ�َ �ً�َ�ْ8َ Uُ�8ِ�َ;َ ،ِد�ٍد��َس َ��ُو�ُوَن Mْ�ُ;َ ،&ُ�ُ�ُْ�;َ �Bً�ْ3ََرُب ِ�ِ
ْرَزَ�ٍ� ِ
ْن َ �
ْ�ُت ا�:ِ�َ

� َ�َذاٌب، إِ�َ� . ِ�قَ َن، َوَ�ْو َ�ِ
َ�َ*� اِ�ْ:َ��ُن؛ Dْ3َ َ8�ٍَء؛ إ7� اِ�ْ:َ�� �
� َ:ِ��ٌم َوإِ �
Gُم� َ�ْ�َد ّھِذِه اْ�ِ$ْ�َ:ِ� إ
  Nأَْن َ��ُوَم اْ�ِ�َ��َ
ُ� اْ�ُ%ْ�رى، َ;ُ�َ��ُد اNَْرَواُح إِ�َ� اNْ�َ��دِ 

     َ�%ِ D;ِ �*َ�ِ ُ" أَْ?َ�َر D�ِ�
ونَ َوَ��ُوُم اْ�ِ�َ��َ
ُ� ا�ُِ��ْ
. �ِ�ِ&، َوَ�َ�� ِ�َ��ِن َرُ�وِ�ُ&، َوأَْ�َ
Xَ َ��َْ�َ*� اْ�ُ
 ُ

ُس ، َوُ�ْ�ِ�ْ ��ُس ِ
ْن 4ُُ�وِرِھْم �َِرب' اْ�َ���َِ
�َن ُ�َ$�ًة ُ�َراًة Hُْر7ً ، َوَ�ْدُ:و ِ
ْ:ُ*ُم ا�3 �ُ*ُم َ;َ��ُوُم ا�:

�s�Ã�Ä�Å�Æ�Ç، أَْ�َ
�ُل اْ�ِ�َ��دَ;ُ�ْ:8َُب اْ�َ
َواِز�ُن ، َ;ُ�وَزُن ِ�َ*� . اْ�َ�َرُق 
È�É�Ê� �Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò� �Ó�r ون:
 .١٠٣ -  ١٠٢: ا�
ؤ


�ِل، َ;jِ?ٌذ ِ%َ��َ�ُ& ِ�َ�ِ
�ِ:ِ&، وآِ?ٌذ ِ%َ��َ�ُ& 3ِ�َِ
�ِ�ِ& أَْو ِ
نْ َ�َْNُف اBِ��َ8َ Dََواِو�ُن، َوِھ �راِء  َوُ�ْ:3َُر ا�د �و

�s�n��o: ��َ�َظْ*ِرِه؛ َ%َ
� �4ََل ُ�ْ�َ��َ:ُ& َوَ��َ  �p�q�r�ts�u�v�w��x�y� �

z�{�|�}�~� �� ���� ��� ��� ��� �¡�¢�£�¤��r راء��َق، َوَ�ْ?�ُو     ١٤ - ١٣: اBِC?َِ�ُب "ُ ا���َوُ�َ

 ِ� �: ُرهُ ِ�ُذُ:وِ�ِ&؛ َ%َ
� ُو8َِف َذِ�َك ِ;D اْ�ِ%َ��ِب َوا��= � اْ�ُ%$��ُر؛ ;َ . ِ�َ�ْ�ِدِه اْ�ُ
ْؤِ
ِن، َ;ُ�َ�ر' �
��َ�ُ�وَن َوأََ�ُ C
�َ�َ:�تِ َ َ7 &ُ �:ِP;َ ؛&ُ�ُ�Bَ 
ْن ُ�وَزُن َ�َ�َ:�ُ�ُ& َوَ��'َ �َ�َ�َ��َ
ُ  ،�8َ��َُ*ْم، َو�َِ%ْن ُ�َ�د= أَْ�َ
��ُُ*ْم، َ;ُ�ْ

ُروَن ِ�*َ  � .� وُ��زون �*� َ;ُ�و4َ$ُوَن َ��َْ�َ*� َوُ�َ�ر
  ا�3رح 

+X � �2��)� �	±1 z :6!�� �YP ,�)� �� �����.��� �2�  �2��  �� �� D� T� <l� �� :�� ��2��	
��`=)�Q 1�2��  ����)�Q 456��Q,� l9�  �� �� �YP j{Q , ��h��Q �2&�� :P� D� ���	 �YP :Z 
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  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 
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  ١٤   األسئلة 

  لربه يف املعراج؟ رؤية قلبية أو رآه بالبصر ؟ �الراجح لرؤية النيب / س

ّىن أراه ، ويف نور أ: هل رأيت ربك ، قال : ملا سئل  �رؤية قلبية ، كما قال ابن عباس رضي اهللا عنه ، رؤيا قلب ، يقول / ج
  رواه مسلم) واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حىت ميوت :(، وقال  رأيت نوراً : اللفظ اآلخر 

                                                           

١  
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  .رأى ربه يف املعراج  �أمل يثبت عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب / س

هذا الثابت عنها ) دركه األبصارال ت(  :مل تثبت صحته ، والذي ثبت عن عائشة أا قالت أنه مل ير ربه ، ملا سئلت ، قرأت/ ج
.  

  الكفار حمجوبون عن رؤية رم يوم القيامة ؛ لكن هل يسمعون تقريع رم وحسابه ؟/ س

، هكذا جاء احلديث الصحيح ، ليس بينه وبينه تَرَمجان ، رواه ...) مامنكم من أحد إال سيكلمه ربه ( نعم يسمعون / ج
  .واخلري، والكافر بالغضب والتقريع ، نسأل اهللا العافية لرضاباالشيخان ، كل واحد ُيكلم ؛ املؤمن 

  بعض الدول األوربية حيسنون إىل الفقراء ؟/ س

  ١)إن الكافر إذا عمل حسنة ُجيزى ا يف الدنيا ، فُيْفضي لآلخرة وليس له شيء(  �ُجيَزون ا يف الدنيا ، يقول النيب / ج

  من قال عنهم أم طيبون ؟/ س

هله ، العمل الذي ليس معه توحيد ال ينفع أهله إال يف الدنيا فقط ، وربك ال ُيضْيع عمل عامل ، إن أحسن يف هذا من ج/ ج
وقدمنا إىل ماعملوا من عمل (الدنيا ُأحسن إليه يف الدنيا ؛ فهم قد حيسنون ، لكن هذا ال ينفعهم يف اآلخرة ، أعماهلم حابطة ، 

كافر إذا عمل حسنة أُطعم ا طُعمة يف الدنيا ، أما املؤمن فيؤجر عليها يف الدنيا وتدخر له إن ال( �ويقول ) فجعلناه هباًء منثورا
  .؛ ُجيمع له األمران  ٢)يف اآلخرة

  بعض العلماء الذين أجابوا يف فتنة خلق القرآن ، هل يُْذكرون باخلري وُحيسن الظن م ؟/س

من كفر باهللا (:، والصواب أنه يُعفى عنه ؛ إذا قال بلسانه دون قلبه قال تعاىلره عليه هذه مسألة اإلكراه فيها خالف ، إذا أكُ / ج
  .فمن وافقهم مكرها بلسانه فقط فال شيء عليه بنص القرآن ) من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان 

  والوالة الذين أجربوهم على هذا ، ماحكمهم ؟/ س

  .هلم أفضوا إىل اهللا ، اهللا يعلم أحوا/ ج

  !إخواننا املسيحيني ، وهو حمسوب من أهل العلم :من يقول / س

وإىل عاد أخاهم ( يعين أم من العرب ، وأم من بين آدم ، كما قال اهللا جل وعال : يـَُعلم أن هذا غلط ،قد يقصد إخواننا / ج
 النسب ، أخوة دنيوية ؛ إذا أراد ذلك يُعلم بأن ، يعين يف النسب ، ليس أخاً هلم ، وإمنا يف)و إىل مثود أخاهم صاحلا ) ( هودا 

سمى الكافر أخاً ، وإن كان جاء هذا يف األمم املاضية ، أخوهم لوط أخوهم صاحل ، يعين يف النسب ، اإلسالم جاء بأن ال يُ 
  .ه ،وال يقول أخي فالن بن فالن ،يُبني نسب:لكن شريعة حممد اليقال هذا ، ليسوا بإخواننا ، ال يقول إخواننا ؛ يقول 

                                                           

١   
٢   
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  رؤية قلبية ؟: ما معىن / س

يعين بقلبه، يعين عرف ربه بقلبه وإميانه وصدقه وإخالصه ؛ أن ربه كرمي ، وأنه على كل شيء قدير ، وأنه مسيع بصري ،إىل غري / ج
  .هذا 

  ينقطع ؟ عذاب القرب دائم أو/س

اهللا أعلم .كما يشاء اهللا ، العذاب حق والنعيم حق كما يشاء اهللا   يعذب يف قربه كما يشاء اهللا ، اهللا أعلم ، يُعذب أو ينعم/ج
  .بتفصيله سبحانه وتعلى 

*************************** 
         *************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٧٢                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

  ١٥ا�
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D�ِ' ��8 " ���& و��م ، 
�ُؤه أ3ََد=  �
َن  َوِ;D َ�َر�8َِت اْ�ِ�َ��َ
ِ� اْ�َ�وُض اْ�َ
ْوُروُد ِ��:ِ �Mً��َ�َ
3َْرُب  �
�ِء، ُطو�ُُ& 3َْ*ٌر، َوَ�ْرMُُ& 3َْ*ٌر، َ
ن �َ �
َن اْ�َ�َ�ِل، آِ:َ�ُ�ُ& َ�َدُد ُ:ُ�وِم ا��ِ �َ��ا���َ�ِن، َوأَْ


ْ:ُ& 3َْرَ�ً�؛ 7َ َ�ْظَ
Jُ َ�ْ�َدَھ� أََ�ًداِN  
َم، َوُھَو اْ�ِ�ْ�رُ      �َراُط َ
ْ:8ُوٌب َ��َ� َ
ْ�ِن َ�َ*: �ُس َ��َْ�ِ&  َوا�8' ��ِر، َ�ُ
ر= ا�: �ِ� َوا�: �ا��ِذي َ�ْ�َن اْ�َ�:

 ُ
ر= َ��َ� 4َْدِر أَْ�َ
��ِِ*ْم، َ;ِ
ْ:ُ*ْم َ
ْن َ�ُ
ر= َ%�َْ
Uِ ا8َ�َ�ِْر، َوِ
ْ:ُ*م َ
ن َ�ُ
ر= َ%�ْ�َ�ْرِق، َوِ
ْ:ُ*م َ
ن َ�
 ْ:
�Uِ، وِ
ْ:ُ*م َ
ن َ�ُ
ر= َ%�ْ�َ$َرِس اْ�َ�َواِد، َوِ ُ*م َ
ن َ�ُ
ر= َ%ِرَ%�ِب ا�ِِ�ِل، وِ
ْ:ُ*م َ
ن َ�ْ�ُدو َ%��ر'
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ْن َ
ر� َ��َ� ا�8'َ;َ .
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  ١٥   األسئلة 

  ..القصاص الذي يكون بعد املرور على الصراط / س

يوقفون على قنطرة بني اجلنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض ، هؤالء الناجون بكل حال ، لكن فيما بينهم أشياء ال متنع / ج 
بوا ونقوا ومل يبق يف قلوم شيء  ا وقد ُهذمن دخول اجلنة ، أشياء يتقاصون فيها حىت يدخلو.  

  وال توجب تعذيب بالنار ؟/ س

  .، أشياء خاصة تزال من صدورهم حىت يدخلوا طيبة نفوسهم ال ، ال توجب شيء / ج

  .جاء يف األحاديث ، ذكرها العلماء / ج        ماهو الدليل على أن لكل نيب حوض ؟/ س

  ، الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب ، هل ميرون على الصراط؟...) وإن منكم إال واردها/( س

  .يدخل اجلنة أحد إال مع هذا الطريق كلهم ميرون على الصراط ، ال / ج

  .مير عليه  �أبو بكر وغريه ، حىت الرسول / ج      ؟ �لكن أيب بكر / س

  ؟...أباك خطفته الطري : لعائشة  �ماقال النيب / س

  .يعين مامنكم احد إال واردها ) وإن منكم إال واردها (وغريه  �مير على الصراط النيب / ج
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     أبواب اجلنة ؟ هل يدخل أحد من مجيع/ س

  . ١)وإين أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر(:  �نعم جاءت به األحاديث ، قال النيب / ج

  .هلّم هلّم : يُدعى ، كل باب يقال / ج      يُدعى أو يدخل ؟/ س

  ويدخل معها كلها؟/ س

:  �عه ،تدعوه املالئكة منها ،قوله ال ؛ يدخل مع ماشاء منها ، لكن يدعى منها كلها ، من رغبتهم فيه وحبهم للدخول م/ ج
  . )أدخله اهللا اجلنة من أبواب اجلنة الثمانية أيها شاء من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة(

  ...يردون احلوض  وما ورد من األحاديث فهي على سبيل  �ماقاله بعض العلماء أن مجيع أمة حممد / س

املستجيبني الذين أطاعوه وسلموا من املعاصي ، أما من ارتد فليس من أمة حممد ، خرج عن أمة حممد ، إذا ارتد  أمة حممد/ ج
صار من الكافرين وليس من أمة حممد ،إمنا الذين يُلقى من أمة حممد العصاة ، والعصاة فيهم تفصيل ، قد َيسَلمون ، وقد 

ين ، صار من أمة الدعوة فقط ، خرج من أمة اإلجابة إىل أمة الدعوة ،اليهود يسقطون ، لكن املرتد إذا ارتد صار من الكافر 
والنصارى ومجيع الكفرة يقال هلم من أمة الدعوة ، يعين أم مدعوون ، لكن ليسوا من أمة اإلجابة ، أمة اإلجابة هم الذين أجابوا 

م املسلمون ، وأمة دعوة وهم مجيع أهل األرض من جن هؤالء هم املوعودون بالنجاة ؛ فاألمة أمتان ، أمة إجابة وه �النيب 
  .إىل يوم القيامة  �وإنس من عهد النيب 

  .كلهم ؛ حىت الصني الشيوعية / ج       .... حىت / س

  ؛ هل األطفال يبقون على صغرهم يف اجلنة ؟ ٢)إن إلبراهيم مرضعة يف اجلنة : (  �قوله / س

  .وقت صغرهم ، ألن أرواحهم تُنقل إىل اجلنة  لعله ذاك الوقت ، وقت دخول اجلنة ،/ ج

  من قال من العلماء أن الساحر ُيستفصل عن سحره ؟/ س

يقوله الشافعي رمحه اهللا ، ومعناه صحيح ، إذا اشتبه ُيستفصل ؛ فإذا ُعرف أن سحره من جهة عبادة الشياطني واجلن ، هذا / ج
  .صل ا مرض وحيصل ا أذى ؛ هذا يعاقب مبا يستحقه هو الساحر ، أما إذا ُعلم أن سحره من جهة أشياء  حي

  هل اخلالف لفظي ؛ سلمكم اهللا ؟/ س

الساحر هو الذي يتعاطى الشرك بعبادة اجلن والشياطني ، واالستعانة م ، هؤالء هم السحرة كما أخرب اهللا عنهم : املقصود / ج
  ..)ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر ( 

                                                           

١  

٢   



٧٦                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

  .توبة بينه وبني اهللا فقط ، أما يف حكم الدنيا فُيقتل / ج      ر توبة ؟هل للساح/ س

  الطفل الذي ميوت بعد والدته ، هل حياسب يوم القيامة ، على ماذا حياسب ؟/س

  .الذي ميوت دون البلوغ ماعليه حساب ، من أهل اجلنة وبس ، كل من كان دون التكليف / ج

  هذا خاص باملسلمني ؟/ س

( ىت غري املسلمني ، حىت أوالد الكفار ؛ إذا ماتوا صغاراً الصواب أم من الناجني ؛ ألم يولدون على الفطرة الصواب ح/ ج
  .، فهم من أهل النجاة مع الناجني ١)كل مولود يولد على الفطرة 

  وال ُيسئل يف قربه ؟/ س

 .وال يسئل، ماعليه شيء ، ماعليه خطر / ج
*************************** 

*************** 
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 ِ� �ُل َ
ن َ�ْ�َ�ْ$Uُ�ِ َ��َب اْ�َ�: �ٌد ��8 " ���& و��م، َوأَو �
�َ

ِم  َُُNَن ا
ِ �َ �ُل َ
ن َ�ْدُ?ُل اْ�َ�: �َوأَو
&�ُ �
  .أُ

َ$�َ�ُ� اNُ : َوَ�& ��8 " ���& و��م ِ;D اْ�ِ�َ��َ
ِ� CGَُث 3ََ$�َ��تٍ  �� ا�3 �
ْو�َ�؛ َ;D;َ Xُ$َ3�َ أَْھِل أَ
�� �Mَ�ْ�ُ َ�ْ�َ:ُ*ْم َ�ْ�َد أَْن َ�َ�َراXَ�َ اNَْ:ِ�َ��ُء؛ آَدُم، َوُ:وٌح، َوإِْ�َراِھ�ُم، َوُ
وَ��، َوِ������ اْ�َ
ْو4ِِف َ

�� َ�ْ:َ�ِ*Dَ إ�َْ�&ِ ��َ �ِ�َ�$َ ��ِ:َ�ُ�؛ َ;�َ . اْ�ُن َ
ْرَ�َم َ�ِن ا�3 �Gا� �ُ�َ�$َ �� ا�3 �
ِ� أَن َ�ْدُ?�ُوا َوأَ �D;ِ Xُ$َ3ْ أَْھِل اْ�َ�:
� �َ��ِن َ�&ُ . اْ�َ�: �َ$�َ�َ��ِن َ?�8 ��َر، َوَھِذِه . َوَھ�َ��َن ا�3 �
ِن اْ�َ�َ�ق� ا�:َ�;ِ Xُ$َ3ْ�َ;َ ُ�؛Gَِ�� �Gا� �ُ�َ�$َ �� ا�3 �
َوأَ

�ِ��َن َوHَْ�ِرھِ  د' �َن َوا�8' '��ِ �َ$�َ�ُ� َ�ُ& َوBِ��َ�ِِر ا�: ��َر أَن 7� َ�ْدُ?�ََ*�، ا�3 �
ِن اْ�َ�َ�ق� ا�:َ�;ِ Xُ$َ3ْ�َ;َ ،ْم
�*َ:ْ

ْن َدَ?�ََ*� أَن َ�ْ?ُرَج َِ�;ِ Xُ$َ3ْ�ََو .  

ِ� َ;Mٌْل �َ  �
ِ�ِ&، َوَ�ْ�َ�� ِ;D اْ�َ�:َ��ِر أ4ََْواً
� �Oِ�ِِر 3ََ$�َ�ٍ�؛ َ�ْل ِ�َ$Mِْ�ِ& َوَرْ �ْن َوُ�ْ?ِرُج "ُ ِ
َن ا�: �

�َ َدَ?�َ*َ  �ْ:َ��، َ;ُ�ْ:kُ3ِ "ُ �ََ*� أ4ََْواً
� َ;ُ�ْدِ?�ُُ*ُم اْ�َ�: 
ْن أَْھِل ا�د=ِ �N  

�ِر َو�8ِ�$َ�َ �ِ� َوا�: �َواِب َواْ�ِ�َ��ِب َواْ�َ�: �Gَ��ِب َوا��اُر اbِ?َرةُ ِ
َن اْ�ِ �َ:ْ�ُ& ا�د �
Mَ�َ �
ُل َوأ8ََْ:�ُف َ
 َ:

�ِء، َوا�Gَbِر ِ
َن اْ�ِ�ْ�ِم اْ�َ
GُْJوِر َ�ِن اNَْ:ِ�َ��ِء، َوِ;D اْ�ِ�ْ�ِم َذِ�َك َ
ْذُ%وَرةٌ ِ;D اْ�ُ%ُ�ِب اْ�َُ �
َن ا��ِ �ِ�َ �ز


ِن ا�Oَ�َ�ْهُ َوَ�َدهُ َ;َ ،D$ِ%ْ�ََو D$ِ3ْ�َ �
ٍد ��8 " ���& و��م ِ
ْن َذِ�َك َ �
�َ
  Nاْ�َ
ْوُروِث َ�ْن ُ

  ا�3رح 

 .L �2�� ��� m*!*&	 �� UQ�Q�  ,T�D��0 p" m*!�	 k�  �� =�Q :H  , m*!*&	 �� UQ� �-K
�X�� ,�X�� � �	 �� UQ�Q , ���8� D� U��	Q :_��0 p" m*K� k� � ��� _� , �2�� :l	 �� UQ�Q

D*�� +�"� �� , .L ��� +�"� :�K� ����'"� 
��  +�"� �� �2�� :l	 �� UQ� GPQ , D�Q�  
�!t �=� ������� ��	��� ,������Q +-2�� Ì�	 u*p 40�)� :P� z u.J
�� ���!��� ,  _��Q

+	 � �� u&��Q u���Q +�P� �^Q ?�'Q �#S ����'"� /H��	 �� 
� , � ~�}K 40�)� *t� ��^ \�2��
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  ١٦   األسئلة  

  بعد موته ؟   �ماحكم طلب الشفاعة من النيب / س

لشفاعة تطلب يف وال من غريه ؛ شرك باهللا ، طلب منهم ماال يقدرون عليه ، ا �بعد املوت ال تطلب الشفاعة  من النيب / ج
وال من الصاحلني ، ومن طلبها فقد طلب  �وال من غري النيب  �الدنيا ويوم القيامة فقط ، وأما يف الربزخ فال تطلب من النيب 

  .أغثين أو اشف مريضي أو ُرد غائيب ، وما أشبه ذلك: منهم ماال يستطيعون ، وهذا من الشرك األكرب ، مثل لو قال 

  ؟ هل يُعذر باجلهل/ س

  .ال ، مايعذر باجلهل ، ألن هذا مقام عظيم ، لكن يُبني له حىت يتوب ، إذا كان عنده شبهه ، يبني له حىت يتوب إىل اهللا / ج

  هل ورد مدة بقاء الناس يف  احملشر يف انتقاهلم من نيب إىل نيب ؟/ س

، نسأل اهللا العافية، يوم طويل ، لكن دل )ألف سنةيوم كان مقداره مخسني ( �اهللا أعلم ، لكن يوم القيامة مثل ماقال اهللا / ج
دل على أنه إذا جاء نصف النهار ) وأحسن مقيال اً خري مستقر  ئذٍ أصحاب اجلنة يوم(هي نصف النهار القرآن على أن حسام ينت

  .فقد انتهى األمر وصار أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف  النار 

  .بأيام الدنيا) مقداره مخسني ألف سنة/ ( ج        مخسني ألف سنة بأيامنا ؟/ س

  ذلك اليوم ، هل ورد يف اآلثار سبب ذلك ؟ �غضب اهللا / س
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مابلغين شيء ، اهللا أعلم ، حلضور الكفرة بني يديه ، الذين حادوه وكفروا به وسّبوه وأنكروا دينه ؛ فيغضب عليهم غضباً / ج
  .عظيما نسأل اهللا السالمة

  .العصاة هلم نصيبهم من الغضب ، لكن الغضب األكرب على الكفرة / ج  .حسن اهللا إليك والعصاة كذلك ؟ أ/ س

  ؟ ١ماصحة أن حافظ القرآن يشفع يف سبعني من أهل بيته/ س

اهللا أعلم ، ما أعرف حاله ، فيه أحاديث لكن ال أذكر تفصيلها، لكن على كل حال من قام بالعمل به ترجى له شفاعته ،  / ج
  رواه مسلم ) جيادل عن صاحبه يوم القيامة (  كما يف احلديث

  ؟٢ولبس التاج / س

  .حجة لك إن عملت به ، وعليك إن مل تعمل به  ٣)القرآن حجة لك أو عليك ( هذا إذا عمل به / ج

  مالفرق بني ترك االلتزام بشعرية واجلحود ؟/ س

واجبة ، الصيام ليس واجباً، أما كونه يكسل يصوم ينكرها ، يقول ليست شرعا ، الصالة ليست مشروعة أو ليست : اجلحود / ج
تارة وتارة اليصوم، يزكي تارة وتارة ال يزكي ، هذا مايسمى جحود وإمنا معصية صاحبها معرض للوعيد وعلى خطر من دخول 

  .النار إال أن يعفو اهللا عنه ، خبالف الصالة ، فالصالة الصحيح أن تركها كفر وإن مل جيحد 

  فة ، مثل لو متتنع طائفة عن أداء الزكاة ؟االمتناع طائ/ س

إذا امتنعوا قاتلهم وُيل األمر ، إذا امتنعوا وقاتلوا كفروا ، ألن قتاهلم دوا يدل على اجلحد ، مثل ما فعل الصديق والصحابة / ج
 �يقاتلوا مايكفرون ، ألن النيب أما إذا مل ) إنا آخذوها وشطر ماله ( ، أما إذا امتنعوا ومل يقاتلوا يعزرون ، ولو بشطر املال  �

  .مل يذكر أنه من الكفرةأم يوم القيامة يعذبون مث يرى الذي ترك الزكاة سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار ،  أخرب

  ..إذا قاتلوا دوا وقالوا مانسلمها/ ج     مبجرد قتاهلم يكفرون ؟/ س

  يعين دفاعاً عنها ؟/ س

اجلحد ، وهلذا قاتل الصديق مانعي الزكاة وأمجع الصحابة على ذلك ، قاتلوهم قتال الكفار ؛ ألم  نعم ؛ ألن هذا يدل على/ ج
  .منعوا وقاتلوا مجيعا ، مثل ماقاتلوا أصحاب مسيلمة 

*************************** 
***************  

                                                           

١  

٢  

٣   
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 ١٧ا�
��س 
�ِ� وَ : 
ْن أَْھِل ا��=ِ �ُ�َ�ِ� �هِ َوُ�ْؤِ
ُن اْ�ِ$ْر4َُ� ا�:   .اْ�َ�َ
�َ�ِ� ِ��ْ�َ�َدِر َ?ْ�ِرِه َو3َر'

ُن Bَ�ْ3َْ�نِ   �
Mَ�َ�َ �ٍ�َُن ِ��ْ�َ�َدِر َ�َ�� َدَرَ�َ��ِن؛ ُ%ل= َدَر�
  . َوا�ِ�َ

َرَ�ُ� اNُو�َ� �ِذي ُھَو ِ�ِ�ْ�ِ
ِ& اْ�َ�ِد�ِم ا��  ١]ِ��ْ�َ?ْ�ق،ِ َوُھْم َ��ِ
�ُونَ  [ا��َ
�ُن J�َِن� "َ َ�َ���َ� َ��ِ�مٌ : َ;��د
�َ��ِت َواْ�َ
D8ِ��َ َواNَْرَزاِق َواbَ��ِل،  �َن ا�ط '

ْو8ُوٌف ِ�ِ& أََز7ً َوأََ�ًدا، َوَ�ِ�َم َ�ِ
�Xَ أَْ�َوا�ِِ*م َ  

�$ُوِظ َ
َ��ِد�َر اْ�َ?ْ�قِ ْ
ُل َ
� َ?َ�َق "ُ اْ�َ�َ�َم �4ََل َ�&ُ . Gُم� َ%َ�َب "ُ ِ;D ا���ْوِح اْ�َ �
� : �4َلَ . اْ%ُ�بْ : َ;Jَوَ

� أ�8َََب ا�ِْ:َ��َن َ�ْم َ�ُ%ن �'ُ�ْ?ِطBَُ&، َوَ
� . اْ%ُ�ْب َ
� ُھَو َ%�Bٌِن إِ�َ� َ�ْوِم اْ�ِ�َ��َ
�ِ : أَْ%ُ�ُب؟ �4َلَ َ;َ

�ُف؛ َ%َ
� �4ََل َ�َ���َ�ُ �s�q�r�s�t: أَْ?َطJَهُ َ�ْم َ�ُ%ن �'�8ِ�َُ�ُ&، َ�$�ِت اC4َْNَُم، َوُطِوَ�ِت ا�8=

u�v�w�x�zy�{�|��}��~�¡��� ���¢�£�¤�¥� �r h��£�¢���¡���s: ، َو�4َل َ ٧٠: ا�
¤�¥�¦�§��̈©�ª�«� ��¬�®�¯�±°�²�³��́µ�¶��� ��r د�د�َوَھَذا   ٢٢: ا�

 ًC�8ِ$ْ�ََو �ً�َ
ْ�ُ XَMَِوا
َ D;ِ وُن%ُ�َ &ُ:َ��َ�ْ�ُ &ِ
ِ�ْ�ِِ� Xُ�ِ� �ْ�ِد�ُر ا�� ��ْ : ا��
$ُوِظ َ
� َ;َ�ْد َ%َ�َب ِ;D ا���ْوِح اْ�َ

�ٍت، َ;�ُ . �3َءَ َِ�%َ Xِ�َْْرJ�ِ ُر
وِح ِ;�ِ&؛ َ�َ�َث إِ�َْ�ِ& َ
�ًَ%�، َ;ُ�ْؤَ َ��ُل َوإَِذا َ?�ََق َ�َ�َد اْ�َ�ِ:�ِن 4َْ�َل َ:ْ$lِ ا�ر=

ْ�دِ . َوَ:ْ�َو َذِ�كَ .. ِرْز4َُ&، َوأََ�َ�ُ&، َوَ�َ
َ�ُ&، َوgD�ِ3َ أَْم َ�ِ��دٌ : اْ%ُ�بْ : َ�&ُ  ��ُر 4َْد َ%�َن ُ�ْ:ِ%ُرهُ َ;َ*َذا ا��
ِ� 4َِد�ً
�، َوُ
ْ:ِ%ُرهُ اْ�َ�ْوَم �4َِ�لٌ  �  CHُNةُ اْ�َ�َدِر�


َ�ُ�، َوُھوَ     ِ� ��ِ;َذةُ، َو4ُْدَرُ�ُ& ا�3 �
Bَ�3ُِ� ِ" ا�:َ Dَ*ِ;َ َ�ُ�؛:ِ� �Gَرَ�ُ� ا� �� ا�د �

� �3ََء : َوأََ �اِ��َ
�ُن J�َِن

َواِت َوَ
� ِ;D اNَْرِض ِ
ْن َ�َرَ%ٍ� َو7َ ُ�ُ%وٍن؛ إ7� "ُ َ%�َن، َوَ
� َ�ْم َ �
� ِ;D ا��َ &ُ �J3َ�َْ َ�ْم َ�ُ%ْن، َوأَ:


� 7َ ُ�ِر�ُد،َ &ِ%ِ�ْ
ُ D;ِ 7َ َ�ُ%وُن ،&ُ:َ��َ�ْ�ُ "ِ �ِBَ�3ِ
َ�ِ  

  َ
��َ:ُ& َ��َ� ُ%ل' Dْ3ٍَء 4َِد�ٌر ِ
َن اْ�َ
ْوُ�وَداِت َواْ�َ�ْ�ُ &ُ �
ْن َ
ْ?�ُوٍق ِ;D اNَْرِض َوأَ:ِ �
ْ�ُدوَ
�ِت، َ
��َ:ُ&، 7 َ?��َِق Hَْ�ُرهُ، َو7َ َرب� ِ�َواهُ َ�ْ�ُ &ُُ��ِ�?َ ُ" �
�ِء إ7َ �َوَ
Xَ َذِ�َك؛ َ;َ�ْد أََ
َر اْ�ِ�َ��َد . َوD;ِ َ7 ا��

 ِ&�ِ�َ8ِ�ْ
�ِ�ِ:�َن َوُھَو ُ��ْ . ِ�َط�َ�ِ�ِ& َوَط�َ�ِ� ُرُ�ِ�ِ&، َوَ:َ*�ُھْم َ�ْن َْ
ِ��َن َواْ�ُ ��
�ب= اْ�ُِ�ُ &ُ:َ��َ
 �Mَب= اْ�َ%�ِ;ِر�َن، َو7َ َ�ْر���ِت، َو7 ُ�َِِ�� �َواْ�ُ
ْ�ِ�ِط�َن، َوَ�ْر�Mَ َ�ِن ا��ِذ�َن آَ
ُ:وا َوَ�ِ
�ُوا ا�8


ُر ِ��ْ�َ$ْ��3َِء، َو7َ َ�ْر�Mَ �ِِ�َ��ِدهُ ا�ْ ُْJ�َ َ7ب= اْ�َ$َ��دَ َ�ِن اْ�َ�ْوِم اْ�َ$�ِ�ِ��َن، َو�  Nُ%ْ$َر، َو7َ ُ�ِ
     ُ �، : َواْ�َ�ْ�ُد ُھوَ . ٢]َ?�ََق أْ;َ���َُ*م[َواْ�ِ�َ��ُد َ;�ِ��ُوَن َ�ِ��َ�ً�، َو" اْ�ُ
ْؤِ
ُن، َواْ�َ%�ِ;ُر، َواْ�َ�ر=

�Bِمُ  �ْم إَِراَدةٌ، َو"ُ َ?�ِ��ُُ*ْم َو4ُْدَرَ�ُ*ْم ِوِ�ْ�ِ�َ��ِد 4ُْدَرةٌ َ��َ� أَْ�َ
��ِِ*ْم، َو�َ*ُ . َواْ�َ$�ِ�ُر، َواْ�ُ
D'�8َ، َوا�8

�½�¼�«��s�º:َوإَِراَدَ�ُ*ْم؛ َ%َ
� �4ََل َ�َ��َ�� �¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�r ٢٨: ا��%و�ر 

- ٢٩ 
ِ� ا��ِذ�َن �َ      �ُ� اْ�َ�َدِر� �
ُب ِ�َ*� َ�� َرَ�ُ� ِ
َن اْ�َ�َدِر ُ�َ%ذ' �D�ِ= َوَھِذِه ا�د ��ُھُم ا�: �
 :) َ
ِ�،  ُ�وس �
ُNَھِذِه ا  

                                                           
١   CHX2ا ]?M ,- ]f xDm29 ا=M9نVDQ[ 
٢   ]   = = = JA29?-أ x29s[ 
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�� َ��َُ�وا اْ�َ�ْ�َد 4ُْدَرَ�ُ& َواْ?ِ�َ��َرهُ، َوُ�?ِرُ�وَن َ�ْن ��أَْ;َ��ِل ِ" َو�Oْ�َُو ِ;�َ*� 4َوٌم ِ
ْن أَْھِل ا�Gَْ��ِت، َ
 ِ� &ِ
ِ�%َ��َ*�%َ َوأََِْ��8َ

َ*� َوََN  

  ا�3رح 

�-
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:��
*��Q �.�V�Q ,��K�t ��H �'��� 1���  �� ��� �2P 4��)�Q ,��h��Q �2&�� :P� U�R� �.K 
Wjl 1���� �h	�� ��H�2�� �0 !�� ��!R ��Q W�Q  ;�K �� W�Q Wjl 1���� ���� ��H�2�� �0 !�

 W�H��� /�c���t �.�*� �H1# :Z �*H1# �� 1���� �eh	^Q���t �.�*� �H1# :Z �*H1# �� 1���� �eh	^Q���t �.�*� �H1# :Z �*H1# �� 1���� �eh	^Q���t �.�*� �H1# :Z �*H1# �� 1���� �eh	^Q  ;�K �
�1� �.�*	 1���� �h	�
�-�.�*�� �� n�� � �
�1� �a U��	Q ���t� 1���� �h	�� :.�*�� ,U�0:                                                                                                  

 wQ"� ��� )� : +�
�� :�-�Z ���t"� +�� T� ��QN ��'����Q : ���*���  �������Q :����)� : ��Z T� ��t��
 ��	 ¥ y�	 ¥��QN �
�� ��Q:  #�¬��Q r�8�: �-�Z ���t"� r��l T� ��q� :Z r��l T� v  D'�5��

w�
�Qj�*��Q r�8� z _	� D� ©��  ,n�� � /�1� 1��� n�� � WY-K ,� D.�� +�� ���t"�� T
 � :�� 7�Lq^T� � +��� � :��v q��.�
*�  �� »�p� 0 T� ��Q   	0 � :Z �� :��

� h��v , i���Q ik�� D� °�R�� U�	 ¥ sY�� +	��� D.�� �YPQ , � D.�� �� ��
	 kqk 
D2� ��
	 ���1� U��v D� |����
� �-�Z � l9�Q ��'�� z ��2`����Q �#��V� /�c , D��� u!� k

=�Q :H ��K�l , i��	� |���*�� GPQ , ���*Z +�
�� /�,w�
� U�0 hZ qqqqT� �� +�
� ¥�T� �� +�
� ¥�T� �� +�
� ¥�T� �� +�
� ¥�     �h&�� z�� +�
	 �h&�� z�� +�
	 �h&�� z�� +�
	 �h&�� z�� +�
	
 j&	 T� �� _�� �^ ��*Z z _�� �^ ;1"�Q j&	 T� �� _�� �^ ��*Z z _�� �^ ;1"�Q j&	 T� �� _�� �^ ��*Z z _�� �^ ;1"�Q j&	 T� �� _�� �^ ��*Z z _�� �^ ;1"�Q v v v v w�
� U�0Q w�
� U�0Q w�
� U�0Q w�
� U�0Qqqqq��R����R����R����R��    ���� z kQ ;1"� z ���6� � z kQ ;1"� z ���6� � z kQ ;1"� z ���6� � z kQ ;1"� z ���6� �

j&	 T� :� _�� �^ ��*Z z _�� �^ �P�<' �� :�0 �� ��*Z z k^ +�&!'�j&	 T� :� _�� �^ ��*Z z _�� �^ �P�<' �� :�0 �� ��*Z z k^ +�&!'�j&	 T� :� _�� �^ ��*Z z _�� �^ �P�<' �� :�0 �� ��*Z z k^ +�&!'�j&	 T� :� _�� �^ ��*Z z _�� �^ �P�<' �� :�0 �� ��*Z z k^ +�&!'�vvvv  U�0Q�  q 10 T� ��
 ?���� z n*ZQ ��)� �� Dt �Q �2� 4�� �&.(� ;1"�Q ��Qh&�� r�� �� :�0 r�8�  	#���

 :Z Ò�!5)�vB� ,����� ��	 w^ �`�Z �P h� +���� O H�� ,��'���� �H1��Q��'���� �H1��Q��'���� �H1��Q��'���� �H1��Q  i��	� ���t :.��,  

                                                           

١  



٨٣                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

                    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    

 ����)�,#�¬��Q r�8�Q  ;K �YK�' T� ����.��t����t����t����t��    ��	 ¥ y�	 ¥��Q ��Z T���	 ¥ y�	 ¥��Q ��Z T���	 ¥ y�	 ¥��Q ��Z T���	 ¥ y�	 ¥��Q ��Z T� , � :�� r��8� �PQ
P =�Q :H ���t"� r��l � w�
� U�0 hZq�^ +��
� u*��v �-�*ZQ ���t"� +�� D'�5�� �-K,  �PQ

�a r��8� ,��	 ¥ y�	 ¥��Q ��Z T� ��t�� ,:
K +a #��
��Q  ;�K���� ,����p U�
K� +a  �P �
��Q �P �
��Q �P �
��Q �P �
��Q
+`�6��Q �6)�+`�6��Q �6)�+`�6��Q �6)�+`�6��Q �6)�  _�� j{ w^ r¡� }��)�Q �PQ mZ�2�� �PQ d1�&��Q /`����Q ]���� �PQ ��V� �PQ ,

Q D'�5�� T�+a�
K� r��lQ +-���l+a�
K� r��lQ +-���l+a�
K� r��lQ +-���l+a�
K� r��lQ +-���l  �� ² 	 kQ �2&5)�Q ��&�)�Q ��*)� n� D'�5�� �PQ �� ² 	 kQ �2&5)�Q ��&�)�Q ��*)� n� D'�5�� �PQ �� ² 	 kQ �2&5)�Q ��&�)�Q ��*)� n� D'�5�� �PQ �� ² 	 kQ �2&5)�Q ��&�)�Q ��*)� n� D'�5�� �PQ
�	 K���� n� kQ �	&!)� n� kQ ����!�� ������	 K���� n� kQ �	&!)� n� kQ ����!�� ������	 K���� n� kQ �	&!)� n� kQ ����!�� ������	 K���� n� kQ �	&!)� n� kQ ����!�� �����    W#��
� ² 	 kQW#��
� ² 	 kQW#��
� ² 	 kQW#��
� ² 	 kQ     !��� !��� !��� !���    #�&!�� n�kQ#�&!�� n�kQ#�&!�� n�kQ#�&!�� n�kQ  �-K

 D�P�Q @�� W �	Q D�P�Q j8� n� ,���Q  !���Q #�&!�� W �	Q O��*��Q �h	�� n�U= , |:ZQ
D� r�l �) ®̈ �� ,U�0 ���56�� D�y� �)q  �Q¨��K �#�
&�� :P� ��yK D� r�l �) ¨�� :�K ���.��

�Q����� :P� ���Q �#�
&�� :P"v ,wQ"� �H1��  +� ih	0 �	1��� �={ �P �2	 ��Z T� +�� GPQ
:��0 ����� WQ �2�Q _�� �� ��
H1 ,a D*��*ZQ ���t"�� T� +��� , ���tÐ� r��l D'�Z ��'���� ���Q

 G�2�� +Ph� Q +Pj{Q ���*
)� �� �	1��� ���� �X �Y�	 �YK�' D*���� ��ZQ�   WYP \�¢
��"� ,�.�J��Q 1�2�� ����l ¥�
�� �����	 �	Y�� +P \�>)� , �	Y�� \�>)� ©2H �� �k�PQ

+a�
K� ����� +e� ����0Q U�
K"� z #��
�� ��Z ®�  �� b&�� �e�Q }� � }1 i�  +P :� U�
K"� WYP +-���
�e��
!	 �	Y�� ,+a=oQ +-�-H �� �YPQ , ��!2�� �	1���Q ���*
)� +PQ, T� ��� ®YZ 0 �YX +PQ

�	 K�Z �YX �Q1�RQ D���1Q , �	1��� ��Q : � ~< �>�)� , �^ �����	 �	Y�� +-�����Q ��.-�� +PQ
��*l� �D }��� 1��¢ �
��1 , ©�� D� 1��*l� D� kQ :
K ,��¶��o i��	� �k�P , ��!' ��.-�� +PQ

��!6�� ,<��� U����Q ��!6�� G!' �� ��
c ,1��*l� D� kQ :
K D��� 1��¢ �
�� ��  ;K WY-
 ��.-�� ���o 4`��� �-�Z 4`�����Q ���*
)�Q�	1��� , ��!' ���*
� +e" ������� �
���� +-2�Q

1��� ,:�6!� D� 1���Q ,:6!� 10 D2� :6p r��&�� 1��� ,D�� ��� z �2>��  	�*�� �PQ ,
1��� ���� z ���	 sY��  	�*��Q ,�#S r�l �p /0Q sY��  	�*��Q W -µ �� D*	1� T� m&�Q , 



٨٤                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

                    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    

: ®6!�  	�� �YP ,s .
��  	�*�� ,1��� ���� z s�2&��  	�*��Q , :�6!� �-�Z G�����  	�*��Q
r��&�� 1��� �� ,r��&�� 1��� w^ /H � �-�Z ,D�� ��� z �PQ �
�� /�	 hK  /�	��Q D� n*��	 ��Q

_�� j{Q 1��� ���� z D2� ,r��&�� 1��� �� :�6!� D�Z , � k�  z D� n*Z h� Wj{ kQ �2��
r��&�� 1��� , ���56�� U�0 �®) �YaQ : ����
� 1�2��Q �2�� �� �'���� b'�Z ��^ T U��1 �	Q :Z

 U�0 :.
�� +�!K 1 ��� � : |̈ �� | ® ®:�K ���.�� r�l �) D� , :P� :.
� �Q¨��K �#�
&�� :P� ���
 �#�
&�� ,
� �Q¨��K �Q����� :P� ���Q�Q����� :P� :. ,w�
� D��0 =� +�  q u���Q u��� �� ��yK

O¨
�� W¨�2&K u2&V�� �YZQ u2E*��Q :(� �� ���Q O¨��� W¨�2&K u2&V�� dRQ vN 

D��oQ DJ!p GE�2	 +�J� �5� �YP ,1��� z ��=���Q ���� rK /�c 4��º D� �" , ��!2��
 �
�c �<>)�Q, #��*�� �*
�Q +-!��º G�2���  +-2� T� �1 ���56��Q N 

  ١٧    األسئلة 

  ؟ ١أول ماخلق اهللا العرش قبل القلم/ س

  :فيه خالف بني العلماء ، يقول ابن القيم رمحه اهللا / ج

  والناس خمتلفون يف القلم الذي          ُكتب القضاُء به من الديان  

  لعال اهلمداينهل كان قبل العرش أو هو بعده         قوالن عند أيب ا

  واحلق أن العرش قبل ألنه               حني الكتابة كان ذا أركان 

  .فالعرش قبل القلم 

  .كفر وضالل ، إنكار العلم وإنكار املشيئة ، كله كفر وضالل / ج       حكم إنكار مشيئة اهللا النافذة ؟ / س

  الذي حيتج بالقدر يف الذنوب ؟/ س

                                                           
١ K6k/Q الlH2م ھ@ا اIEk  



٨٥                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

االحتجاج بالقدر يف  ااهللا وما شاء فعل ، أم رُ دَ إنا هللا وإنا إليه راجعون ، قَ :  املصائب ، يقول باطل ، ال جيوز ، حيتج يف/ ج
  .الذنوب فهذا فعل إبليس ، هذه حجة إبليس 

  ؟١)جموس هذه األمة ( ماصحة حديث / س

  .فعل املؤلف ،جزم بصحته  يشّد بعضها بعضا ، كما ظاهر كالم املؤلف صحته ، وفيه خالف يف سنده ، أسانيده َلَعّلهُ / ج 

  .ألم قالوا خالقني ، جعلوا العبد خيلق أفعاله فشاوا اوس / ج      وجه تسميتهم باوس ؟/ س

  التقدير اليومي هو الذي يدخله احملو ؟/ س

ويذل وحييي ومييت  هللا ثالمثائة وسبعني نظرة يف كل يوم ، خيلق بنظرة ، ويعز( التقدير اليومي هو الذي جاء يف احلديث / ج
  . ٢)ويفعل مايشاء سبحانه وتعاىل ، كل يوم هو يف شأن

  .تابع للقدر السابق / ج     هو الذي يكون فيه تغيري وحمو ؟/ س

  لكن يدخل هذا التقدير اليومي ؟/ س

  .يدخل اليومي والسنوي والعمري املعلقة على أسباا ، وأما اليت ليست معلقة فتقع يف وقتها / ج

  جيه حديث إن الدعاء يرد القضاء والقدر ؟تو / س

ومىت عاد سلم ، أو  ٤يعين الدعاء الذي علق عليه القدر ، قد قدر اهللا لفالن أنه مىت سافر خلج ٣)ال يرد القدر إال الدعاء/ ( ج
  .مىت دعا بكذا سلم ، هذا معلق على أسبابه إذا فعلها انتهت 

  .صح الصالة ؛ إال إذا كان كافرا ت/ ج       الصالة خلف الفاسق والفاجر ؟/ س

  .يفعل مايشاء وبس : من القدرية اربة ، ينفون عن أفعال اهللا ِحَكَمها ومصاحلها ، يقولون / ج ما حكم نفاة احلكمة ؟/ س

  الذي حيلق حليته ويسبل ثوبه هل يكون فاسقا ؟/ س

اليعلم ، ألنه قد جيهلها بعض الناس ، قد ختفى على بعض يكون فاسقاً إذا علم احلكم وبـُني له وأصر ، أما اجلاهل الذي / ج
  .الناس العامة 

  .حديث ال بأس به ، جيد/ ج        ؟١) أول ماخلق اهللا القلم ( صحة حديث / س
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�م������ت 

  
  

  ١٨ا�
��س 

  َ;8ْلٌ                                                      
  َ��
ِ� َواْ�َ�َ �: �َن َوا�ِ َوِ
ْن أ8ُُوِل أَْھِل ا��= اْ�َ�ْ�ِب َوا��'َ��ِن، ◌ُ  �َ
�َن 4َْوٌل َوَ�َ
ٌل، 4َْولِ� أَن� ا�د'

�َ�ِ�، َوَ�ْ:�ُُص ِ��ْ�َ
8ِ�َْ��ِ . َوَ�َ
ُل اْ�َ�ْ�ِب َوا��'َ��ِن َواْ�َ�َواِرحِ  �  Nَوأَن� ا��َ
�َن َ�ِز�ُد ِ���ط

ْط�َِق اْ�َ
D8ِ��َ َواْ�َ%Bِ��َِر ؛ َ%َ
� َ�ْ$َ��ُُ& اْ�َ?َواَرُج ؛ َ�ِل َوُھْم َ
Xَ َذِ�َك 7 ُ�َ%$'ُروَن أَْھَل اْ�ِ�ْ�َ�ِ� �ِ     ُ

 ُ&:َ��
Xَ اْ�َ
D8ِ��َ ؛ َ%َ
� �4ََل ُ�ْ�ََ �ٌ�َ�ِ�Gَ �ُ ��:ِ�
ةُ اِ��َ ��s�i�j:  ]و����� ;D آ�� ا���8ص[ اNُُ?و

k�l�m�n�o�p�r َو�4َلَ  ١٧٨: ا���رة ، :s�i�j� �k�l�m�n�po�q�

r�s��� ��t�u�v�w� �x��� �y�z�{� ���|�~}���¡� �¢�£�¤�¦¥�§�̈�

©�ª��«�¬�®�̄��� ���°�±�² �rرات���  ١٠ – ٩: ا�D'�
 [َو7َ َ�ْ��ُُ�وَن اْ�َ$�ِ�َق اْ�ِ

 ِ� ��ر؛ َ%َ
� َ��ُوُل اْ�ُ
ْ�َ�ِزَ��ُ ٢]اْ�ِم ا��َ
�ِن ِ��ْ�ُ%�'� �ْ�ِم َ�ِل اْ�َ$�ِ�ُق َ�ْدُ?ُل ِ;D ا. ، َو7َ ُ�َ?�'ُدوَ:ُ& ِ;D ا�:

، َو4َْد 7َ َ�ْدُ?ُل ِ;D اْ�ِم ا�ِ�َ
�ِن اْ�ُ
ْطَ�ِق؛  ٩٢: ا�:��ء s�N�O�P�r: ؛ َ%َ
� ِ;D 4َْوِ�&ِ ٣ا��َ
�ن


� ِ;D 4َْوِ�ِ& َ�َ���َ�َ%َ :s�W�X�Y�Z�[�\�]��^�_��̀a�b� �c�

d��r ل�$:Nَوھُ : (��8 " ���& و��م و4و�&،  ٢: ا D:َِن َ�ْز��ِ D:ِا �َو ُ
ْؤِ
ٌن، َو7 7َ َ�ْزِ:D ا�ز

�ِرُق ِ��َن َ�ْ�ِرُق َوُھَو ُ
ْؤِ
ٌن، َو7َ 3ْ�ََرُب اْ�َ?ْ
َر ِ��َن 3ْ�ََرُ�َ*� َوھُ  �َو ُ
ْؤِ
ٌن، َو7َ َ�ْ�ِرُق ا��
�ُس إِ�َْ�ِ& ِ;�َ*� أ�8َ�ََْرُھْم ِ��َن َ�ْ:َ�ِ*ُ�َ*� َوُھَو ُ
ْؤِ
نٌ َ�ْ:َ�ِ*ُب : �: َوَ��ُو�ُونَ . ٤)ْ*َ�ً� َذاَت 3ََرٍف َ�ْرَ;Xُ ا�:


�ِ:ِ& َ;�ِ�ٌق ِ�َ%ِ��َرِ�ِ&، َ;Cَ ُ�ْ�َط� ا7ْ�َم اْ�ُ
ْط�ََق، َو7َ  ُھَو ُ
ْؤِ
ٌن َ:�4ُِص اِ��َ
�ِن، أَْو ُ
ْؤِ
نَ�ِP�ِ ◌ٌ
   Nُ�ْ�َ�ُب ُ
ْط�ََق ا7ْ�مِ 

  ا�3رح 

+�J� �5� �YP ,:.�Q U�0 �h	��Q �	�� �� ��h��Q �2&�� :P� `��� �� , n���� U�0 ��&���Q
n���� :.�Q ?1����Q , ��h��Q �2&�� :P� D��� sY�� �YP��H .�� i�K=l , ���*
)� ��  �1��8�Q

���K��	 �1��8� ��� , i��	� �1��8�Q ��H )� , 2�� �YP ��D  ª�2	 kQ 	�	 k ,���*
)� �Y�PQ  

                                                                                                                                                                                     
 IEkم ص  ١
٢   C6:2ا FDf أت/P ,L24 اmHX246[ -, اD;29M مZ)yا ,D=2ا x)9S2ن اV0DHW qو[ 
٣  ]    =   =  =xD1=29ن ا=Wyا[ 
٤   



٨٧                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

                    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    

ª�2	 kQ 	�	 k +P2�  ;�� ��¤K D�Z nPY	 Q� D�Z H�	 , �!Z �YaQ¦�
)�� �Q  , ¦�
�� �Q !Z
1�2�� z WQ�lQ,  ���*
)� Q+-*�K�Q _�� �� � l9� +�p z 1�2�� z ��g ¦�
�� ���
HQ, 

Q��H )�  �� :.
�� ��H l��h	�� ^ ����0Q 7�K U �0 D',7�K r	6� Q�, U�0Q r	6� Q� ,:ZQ 
 �-�Z O l"� 4`���������{ :��&�� �� ���oQ , U�0 D'� ��h��Q �2&�� :P� D��� sY�� ���6��Q

:.�Q , ?1����Q n���� :.�Q ��&���Q n���� U�0 , :.� D� �=l��Q D2� °�8�Q T ��5)�K
����� r	6*��Q G��0 :.� r	6*��Q G��0 Gp1�H :.�  ZY��Q :��-*��Q m��&*��Q G��0 :.� U

�V�Q ��6��Q ��Z���Q �=6��Q �-��Q, ?1���� :.� �� # ��h��Q �2&�� :P� �Y�P  �� +P2�
�h	��  ¦�
)� ª�2	Q �������� 	�	 :.�Q U�0qqqq:.�Q U�0:.�Q U�0:.�Q U�0:.�Q U�0vvvv    �1��8� D�K :l	  ���*
)� Q

qqqq¦�
)� ª�2	Q ������� 	�	¦�
)� ª�2	Q ������� 	�	¦�
)� ª�2	Q ������� 	�	¦�
)� ª�2	Q ������� 	�	vvvv �� l^ 
)��1��8� Q ���*, +-��� # ��Q , D���� ��H )� �� l^Q
q:.�Q U�0v   ;K �P��*�.� :.
	Q ���
�� WYP �*
	 �� ���)� �� nH���N 

 ��h��Q �2&�� :P� ���� ��Q ��*�)� ¡�)� r��!�� ����&	 k +e� ��*�)� ¡�)� r��!�� ����&	 k +e� ��*�)� ¡�)� r��!�� ����&	 k +e� ��*�)� ¡�)� r��!�� ����&	 k +e��=��� ��.��=��� ��.��=��� ��.��=��� ��.�     ������� �h	�� +�� ������� �h	�� +�� ������� �h	�� +�� ������� �h	�� +��
1�2�� z D'Q�� kQ1�2�� z D'Q�� kQ1�2�� z D'Q�� kQ1�2�� z D'Q�� kQ ,�Z �h	�� n�� �1��8,� kQ����*
)�Z 1�2�� z D'Q , z :l	 r��!�� :� z :l	 r��!�� :� z :l	 r��!�� :� z :l	 r��!�� :�

r��)� �h	�� +��r��)� �h	�� +��r��)� �h	�� +��r��)� �h	�� +��  w�
� D��0 z hZ�s�P�O�Nr ٩٢: ا�:��ء D��0Q �sy�x�w�v�u�

r ٢٧٨: ا���رة  :l	  ���l zq��2�S �	Y�� �¹��	v , :l	 =K ��2���Q ?)� ���� z ���, :H D��0 :��
 =�Q�s]�\�[�Z�Y�X�W�_�^�b�a�`�d�c�f�e��gr 

�0 z :l�D  ٢: اN:$�ل	 kQ�  q���� �PQ ]�	 �p ]���� ]�	 k���� �PQ ]�	 �p ]���� ]�	 k���� �PQ ]�	 �p ]���� ]�	 k���� �PQ ]�	 �p ]���� ]�	 k  �PQ d¨	 �p d1�&�� d¨	 kQ �PQ d¨	 �p d1�&�� d¨	 kQ �PQ d¨	 �p d1�&�� d¨	 kQ �PQ d¨	 �p d1�&�� d¨	 kQ
���������������� NNN�	V� vD��0Q q���P��� O��� ��#Q ����� rtQ #Q8� +�� �� �®2� ©��v  W��t� w^
_�� ,��Y)� +�p z :l	 k :����� ���)� �� +�
�	 �YXQ�� , z :l	 ª0�2�� ���)�Q

 ����Y)�q]���� ]�	 k ���� �PQ ]�	 �pvNNNN �h	�� ª0�' D'" ,  D��0q���	 k���	 k���	 k���	 k v G2
	
:����� �h	��  ;�K ��&!�� +-2� � � : �. ���� ��2��) ,4RQQ �h	�� +�� :�� _�� +�&)� �-K  , 



٨٨                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

                    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    

r��!�� D�K :l	 7�K �h	��� n��� sY��Q , D��0 zq��2�S �	Y�� �¹� �	q v T� 2� �	�� �^
�=���v  q+�&)� �l� +�&)�v  j{Q r��!�� �YP z :l	 r��!�� ,  /� ����� �h	�� ��H ��^ ���

��  z :l	 ¥  ?)� :l	 d=��� /�Q r��! D��0 :�� r��!�� D�Kq� D�l� �� D� G!� �.K v
h� :��0 �PQ �l� WD��0Q q��l� ��2��)� h'^ v uE� 0Q ��l� +Ph�Q «
� �� +-�
� uE� 0

«
� �� D�
� ,�� �� �R=8�Qr��)� �h	�� +�� z :l	 r��!q��2�S �	Y�� �¹� �	qv  	 5*K
 ��01�2���v�t�Q_�� W� ,:����� �h	�� z :l	 kQ D�P� ?� sY�� , D��0 z�� :��q ��2��)� h'�

+X��0 b�HQ T�  Z� ��^ �	Y��  ���Z�*	 +X1 ��Q i�'h	^ +�#�� D��	S +-��� b��� ��^Q * �	Y��
���!2	 +P�20�1 �ÑQ �=6�� ��.��	v D��0Q qqqq]�	k]�	k]�	k]�	kvvvv , , , , UhZ D2� U��� ��6
)�� D�&K �"�h	��  ;

Ku.&�  u.&	 Q� �h	�� ª0�' �2��� u.&	 Q� h�&�D�j��� r��K D'h	¤� �2���D�j��� r��K D'h	¤� �2���D�j��� r��K D'h	¤� �2���D�j��� r��K D'h	¤� �2���  ;KKKK = = = =u�
	u�
	u�
	u�
	     +�k� +�k� +�k� +�k�
 kQ r��)� kQ r��)� kQ r��)� kQ r��)�n�&	n�&	n�&	n�&	    +�k� r���+�k� r���+�k� r���+�k� r���  ;K �YX k^ ���.� ©�� U��	 kQ �h	�� :��Z ���� U��	 =6��� 

:����� ���)�� ©�� D'� �¡�2� , 

�1��8�Q ���*
)� �� ¶# �	 �YX ��h��Q �2&�� :P� ���� �� ���)� j&	Q  +�J
�� ����� �YP z
 ��
*&)� T�Q ��-K� D�K b��oQ ��0� D�K b��� sY��N 

  ١٨   األسئلة 

  الدنيوي عند اخلوارج واملعتزلة واملرجئة ؟ هحكم/ س

سمى مؤمن وال يسمى كافر ولكن بينهما ، وإذا مات عند اخلوارج واملعتزلة كافر ، وعند املعتزلة يف منزلة بني املنزلتني ، ال ي/ ج
  .دخل النار ،يؤمر بأحكام اإلسالم 

  .إميانه كامل ، ولو مل يعمل ، ولو ماصلى وصام: املرجئة يقولون / ج     واملرجئة ؟/ س

  ما الفرق بني كمال اإلميان الواجب والكمال املستحب ؟/ س

  .وصيام التطوع ، هذا من كمال اإلميان  لبالليات مثل صالة الضحى والوتر الكمال املستحب الذي فيه إكثار من الطاع/ ج
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  .الكمال الواجب تأدية الواجبات وترك املعاصي / ج      والكمال الواجب ؟/ س

  .من الثنتني والسبعني فرقة املوعودة بالنار/ ج    سبعني فرقة ؟و املرجئة واخلوارج ، هل يعدون من الثالث / س

  .منهم ، من اخلوارج / ج     ؟اإلباضية / س

  .نعم يرون العاصي ليس مبؤمن / ج               على نفس أصوهلم كاملة ؟/ س

واحليلة يف ذلك ؛ فما رأيكم يف : ماتقول فيما ذكر ابن القيم يف كتابة إغاثة اللهفان عندما ذكر بعض األمور احملرمة ، يقول / س
  احليل اليت ذكرها أا حالل ؟

حيل شرعية وحيل منكرة ، إذا قرأها املؤمن عرف ، طالب العلم يعرف ، وذكر حيالً شرعية ، وذكر احليل اليت : قسمني ذكر / ج
  .حتلل احلرام وحذر منها 

  تقسيم العلماء الكفر إىل كفر عملي وكفر اعتقادي ، يفهم بعض االخوان من هذا أن الكفر العملي ال يكون إال أصغر ؟/ س

أصغر وأكرب ؛ فالسجود لغري اهللا وإهانة املصحف كفر عملي أكرب ، والنياحة على امليت والطعن : لعملي قسمان ال ، الكفر ا/ ج
 يعتقد أنه جيوز ملللصنم أو لألموات كفر مطلقا ولو يف النسب ولطم اخلدود وشق اجليوب كفر عملي أصغر ،، لو سجد لغري اهللا 

  .وقال أنا ماقصدت  �و سب الرسول ، مىت فعل هذا كفر بذلك ، مثل لو سب اهللا أ

  والقسم االعتقادي أليس قسمني كالعملي ؟ أم كله خمرج من امللة ؟/ س

  .أكرب  ال ، االعتقادي خمرج من امللة ؛ فإذا اعتقد حل الزنا أو حل اخلمر أو حل الشرك كفر كفراً / ج

  ماصحته؟ ١)ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به ( حديث / س

بعض أهل العلم صححه ، ويف سنده بعض املقال ، وصححه مجاعه ، ومعناه صحيح ، يعين ال يؤمن اإلميان الكامل ، / ج
  . اإلميان الكامل يكون هواه تبعا ملا جاء به ، أما إذا مال هواه إىل الزنا والفواحش صار ناقص اإلميان 

  . ٢)أحق ا  وجدها فهو احلكمة ضالة املؤمن أىنّ ( وحديث / س

  .ما أعرف فيه حديث ، هذا من كالم العلماء / ج

*************************** 
         ***************  

  

                                                           

١  

٢  
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 ١٩ا�
��س 

  َ;8ٌْل                                            

 ْ8َN 4ُ�ُوِ�ِ*ْم َوأَْ�ِ�َ:ِ�ِ*ْم �ُ
ََC�َ �ِ�َ�
ِ� َواْ�َ�َ �: ��ِب َرُ�وِل ِ" ��8 " َوِ
ْن أ8ُُوِل أَْھِل ا��=َ

����s�A�B�C�D�E�F& و��م ، َ%َ
� َو8ََ$ُ*ُم "ُ ِ�ِ& ِ;D 4َْو�ــــِِ& َ�َ���َ�

G� ��� �H� �� �I�J�K�L�M�N�O�P� ��Q�R�S�T�U��V�W�r 
D�ِ' ��8 " ���& و��م ِ;D 4َْوِ�&ِ  ١٠: ا��3ر ��َْو  ي َ:ْ$D�ِ ِ�َ�ِدهD�ِ َ;َوا��ذِ 7َ َ�ُ��=وا أ8ََْ��: (، َوَط�َ�َ� ا�:


د� أََ�ِدِھْم َو7 َ:$َ�8ِ&ُ ُ mَ�َ�َ �
َوَ�ْ�َ��ُوَن َ
� َ��َء ِ�ِ& اْ�ِ%َ��ُب . ١)أَن� أََ�َدُ%ْم أَْ:َ$َق ِ
Gَْل أُُ�ٍد َذَھً�� َ
ُ� َواِ�ْ�َ
�ُع ِ
ْن َ;�Bِ�Mَِِ*ْم َوَ
َراِ�ِ�ِ*مْ  �: �  Nَوا��

     ِ
�ُوَن َ
ْن أَْ:َ$َق  'M$َ�ُْن َ�ْ�ُد َو
ْن 4َْ�ِل اْ�َ$Uِ�ْ ـ َوُھَو Uُ�ْ8ُ اْ�ُ�َدْ�ِ�َ�ِ� ـ َو�4ََ�َل َ��َ� َ
ْن أَْ:َ$َق ِ

وَن اْ�ُ
َ*�ِ�ِر�َن َ��َ� اNَْ:�8َرِ . َو�4ََ�لَ ُ َوُ�ْؤِ
ُ:وَن J�َِن� "َ �4ََل Nَْھِل َ�ْدٍر ـ َوَ%�ُ:وا CGََث . َوُ�َ�د'

ُ& . ٢)َ;َ�ْد Hََ$ْرُت �َُ%مْ . َ
�ُوا َ
� Bْ3ُِ�ما�ْ : (ِ
�Bٍَ� َوMْ�َِ�َ� 3َ�ََرـ �:َJ�َِت (َو�ْ�َ Xَ�َ��َ ٌد��َر أََ �7َ َ�ْدُ?ُل ا�:
َ�َرةِ  �D�ِ= ��8 " ���& و��م ، َ�ْل َ�َ�ْد َرDَMَ "ُ َ�ْ:ُ*ْم َوَرMُوا َ�ْ:ُ&، ٣)ا�3 �؛ َ%َ
� أَْ?َ�َر ِ�ِ& ا�:


�Bَ�ِ َوَ%�ُ:وا أَْ%Gََر ِ
ْن أَْ�ٍف َوأَ  Xِ�َْن 3َـــِ*َد َ�ُ& َرُ�وُل ِ" ��8 " ���& . ْر
َِ� �ِ �َو3ْ�ََ*ُدوَن ِ��ْ�َ�:
 ِ��َ��َ �َن ا�8 '
�ٍس، َوHَْ�ِرِھم  �
  Nو��م ، َ%�3َ�َ�َْرِة، َو�Gَِ�ِت ْ�ِن 4ِْ�ِس �ِن 3َ

     ِ:
ْ�ُل َ�ْن أَِ
�ِر اْ�ُ
ْؤِ �وَن ِ�َ
� َ�َواَ�َر ِ�ِ& ا�: �َن Dِ��َ' ْ�ِن أD�َِ َط�ِ�ٍب َرDَMِ "ُ َ�ْ:ُ& َوHَْ�ِرِه َوُ�ِ�ر=
ِ� َ�ْ�َد َ:ِ��'*ـَ�  �
ُNْ�َر َھِذِه ا?َ �
رُ : ِ
ْن أَنَ�ُ �ُ�وَن nDِ��َ�ِ َرDَMِ . أَُ�و َ�ْ%ٍر، Gُم 
�َن، َوُ�َر�'َGْ�ُ�ِ وَنGُ'�Gَ�َُو
�َ "ُ َ�ْ:ُ*ْم؛ َ%َ
� َد��ْت َ��َْ�ِ& ا�Gَbُر،  �
�نَوَ%َ
� أَْ�َ
Xَ ا�8َGْ�ُ اْ�َ�ْ�َ��ِ  �َ�ُ� َ��َ� َ�ْ�ِد�ِم D;ِ . �
Xَ أَنَ

َ$�4ِِ*ْم َ��َ� 
� ـ َ�ْ�َد ا�'َ*ُ:ْ�َ ُ" DَMََر nDِ��ََن َو�
َGْ�ُ D;ِ وا 4َِد اْ?َ�َ�$ُوا:ُ�%َ �ِ �: َ�ْ�ِد�ِم  َ�ْ�َض أَْھِل ا��=

� أَ َ*ُ 
�نَ أD�َِ َ�ْ%ٍر َوُ�َ
َر ـ أَ�=َGْ�ُ َم 4َْوٌم ��، : ْ;Mَُل؟ َ;َ�د م 4َْوٌم َ��ِّ�ً �، َو4َد nD�ِ�َ�ِ ُ�وا �َوَ�َ%ُ�وا، أَْو َر�


�َن، Gُم� nD�ِ�َ . َو4َْوٌم َ�َو4�$ُواَGْ�ُ َ�ْ�ِد�ِم �َ��َ �ِ �: َوإِْن َ%�َ:ْت َھِذه اْ�َ
J�ََْ�ُ� ـ . �َِ%ِن اْ�َ�َ�ر� أَْ
ُر أَْھِل ا��=
 ُ� �ُ�ََJ�ْ
َ ِ� �: �ُل اْ�ُ
َ?��ُِف ِ;�َ*� ِ�ْ:َد ُ�ْ
ُ*وِر أَْھِل ا��=�Mَ�ُ D�ِ�
�َن َوnDِ��َ ـ َ�ْ�َ�ْت ِ
َن ا8ُُNوِل ا�َGْ .

�ُل ِ;�َ*��Mَ�ُ D�ِ�ُ*ْم ُ�ْؤِ
ُ:وَن أَن� اْ�َ?�ِ�َ$َ� َ�ْ�َد َرُ�وِل ِ" ��8 ": �َِ%ِن ا� �
J�ََْ�ُ� اْ�ِ?Cََ;ِ�، َوَذِ�َك أَ:َ 

�ُن، Gُم� G gD�ِ�َم  أَُ�و َ�ْ%رٍ : ���& و��م َGْ�ُ �َوَ
ْن َطَ�َن ِ;C?ِ Dََ;ِ� أََ�ٍد ِ
ْن َھُؤ7ِء؛ . َوُ�َ
ُر، Gُم


�ِر أَْھِ�&ِ َ�  Nَ;ُ*َو أMََل= ِ
ْن ِ
ِ� َوُ�ِ��=وَن أَْھَل َ�ْ�ِت َرُ�وِل ِ" ��8 " ���& و��م ، َوَ�َ�َو��ْوَ:ُ*ْم، َوَ�ْ�َ$ظُ      �وَن ِ;�ِ*ْم َو�8ِ
�ْ�ُث �4ََل َ�ْوَم Hَِد�ِر ُ?مn وِل ِ" ��8 " ���& و��م َر�ُ َ) :D�ِ�ْ�َ أَْھِل D;ِ َ" ُرُ%ُم َو�4ََل . ٤)أَُذ%'

& ـ َو4َِد ا3َْ�َ%� إِ�َْ�ِ& أَن� َ�ْ�َض 4َُرْ�ٍش َ�ْ�$ُو َ�ِ:D َھ�3ٍِم ـ َ;َ��لَ  '
�ِس َ� ���َ�ْ�ِ �Mً�ََْوا: (أ D�ِ$ْ:َ ِذي��
                                                           

١  

٢   
٣   
٤   
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D�ِ�َوُ%ْم؛ ِ# َوِ�َ�َرا =��ِ�ُ ����إِن� "َ ا8َْطَ$� َ�ِ:D إِْ�َ
�ِ��َل، : (َو�4َلَ . ١)ِ�َ�ِدِه؛ 7َ ُ�ْؤِ
ُ:وَن َ
 D:ِ�َ ْن 4َُرْ�ٍش
َوا8َْطَ$� ِ
ْن َ�ِ:D إْ�َ
�ِ��َل ِ%َ:�َ:َ�، َوا8َْطَ$� ِ
ْن ِ%َ:�َ:َ� 4َُر�3ً�ْ، َوا8َْطَ$� ِ


ْن َ�ِ:D َھ�3ِمٍ َھ�3ِمٍ ِ D:ِ�$َ٢) ، َوا8َْط. 
     �ُ*ن �:َJ�َ وَن:ُ
َ*�ِت اْ�ُ
ْؤِ
ِ:�َن، َوُ�ْؤِ �
َوَ�َ�َو��ْوَن أَْزَواَج َرُ�وِل ِ" ��8 " ���& و��م أُ

َل َ
ْن آَ
َن ِ�ِ& ُ?8ُو�8ً َ?ِد�َ�َ� َرDَMِ "ُ َ�ْ:َ*� أُم� أَْ%Gَِر أَْو7َِدِه، َوأَو� : أَْزَواُ�ُ& ِ;D اbِ?َرةِ 
�ِق َرDَMِ "ُ َ�ْ:َ*�، . َوMََ��ََدهُ َ��َ� أَْ
ِره، َوَ%�َن �ََ*� ِ
ْ:ُ& اْ�َ
ْ:ِزَ�ُ� اْ�َ���َِ��ُ  د' �َ�َ� ِ�ْ:َت ا�8' د' َوا�8'

D�ِ= ��8 " ���& و��م  �� : (ا��D�ِ �4ََل ِ;�َ*� ا�:Gِل ا�Mْ$َ%َ َ��ِء ِر�ِد َ��َ� َ;Mُْل 3َBِ��ََ� َ��َ� ا�:'
َ��مِ  � Bِ��َ٣vِر ا�ط

وَ:ُ*مْ      ��َ�َ� َوَ�ُ��=َ �َواِ;ِض ا��ِذ�َن MُOِ�ْ�ُوَن ا�8 �ُؤوَن ِ
ْن َطِر�َ�ِ� ا�ر �َوا8ِِب . َوَ�َ�َ�ر �َوَطِر�َ�ِ� ا�:
� 3ََ�َر َ�ْ�َن ا. ا��ِذ�َن ُ�ْؤُذوَن أَْھَل اْ�َ�ْ�ِت ِ�َ�ْوٍل أَْو َ�َ
لٍ  �
��َ�ِ�، َوَ��ُو�ُونَ َوُ�ْ
ِ�ُ%وَن َ�َ �إِن� َھِذِه : �8

َر َ�ْن َو�ْ  '�Hُ4َْد ِز�َد ِ;�ِ& َوُ:ِ�َص َو �
َ �*َ:ْ

� ُھَو َ%ِذٌب، َوََ �*َ:ْ

َ��ِو�ِ*ْم َِ D;ِ �َ �ِ*ِ&، ا�Gَbَر اْ�َ
ْرِو�

ْ:ُ& ُھْم ِ;�ِ& َ
ْ�ُذوُرونَ ِ Uُ��ِ �� : َوا�8

ْ�َ�ِ*ُدوَن ُ
�8ُِ�وَن، َوإُِ � �

ْ�َ�ِ*ُدوَن ُ
ْ?ِطBُونَ إُِ � . Xَ �
َوُھم 


8ُ�ْوٌم َ�ْن َ%Bِ��َِر اِ�Gِْم َوBِ�Oَ8َِرِه؛ َ�ْل َ�ُ�وُز َ �ِ�َ��َ �َذِ�َك 7َ َ�ْ�َ�ِ�ُدوَن أَن� ُ%ل� َواِ�ٍد ِ
َن ا�8
 ِ��َ
ُ:وُب ِ;D اْ�ُ�ْ َواِ�ِق َواْ�َ$Bِ�Mَِل َ
� ُ�و�ِ . َ��َْ�ِ*ُم ا�ذ= �َن ا�� '
ُب َ
Oِْ$َرَة َ
� 8ْ�َُدُر ِ
ْ:ُ*ْم ـ إِْن َو�َُ*م 

 َ:�َ�َن اْ�َ '
�Bَِت َ
� Oْ�ُ َ7َ$ُر �َِ
ْن َ�ْ�َدُھْم؛ Nَن� �َُ*م  '� �َن ا�� '
ُ*ْم Oْ�َُ$ُر �َُ*م  ��� إ:���ِت ا��D�ِ 8ََدَر ـ، َ
�Bَِت َ
� �َْ�َس ِ�َ
ْن َ�ْ�َدُھمْ  '� ��و ا��ُ
ُ*ْم َ?ْ�ُر َو4َْد Gََ�َت ِ�َ�ْوِل رَ . َ�ْ �ُ�وِل ِ" ��8 " ���& و��م أَ:

ن َ�ْ�َدُھمْ  �

َ◌َق ِ�ِ& َ%�َن أَْ;Mََل ِ
ْن َ�َ�ِل أُُ�ٍد َذَھً�� ِ �
ْن أََ�ِدِھْم إَذا 8َ�َدِ �Gُم� . اْ��ُُروِن، َوأَن� اْ�ُ
د
 ُ&:ْ
�وهُ، أَو Hُِ$َر َ�ُ&؛ إَِذا َ%�َن 4َْد 8ََدَر ِ
ْن أََ�ِدِھْم َذْ:ٌب؛ َ;َ�ُ%وُن 4َْد َ��َب ُِ
، أَْو أََ�� َ�َ�َ�َ:�ٍت َ�ْ

�ِس 3َ�َِ$�َ�ِ�ِ&، أَْو اْ�ُ�ِ�  �ٍد ��8 " ���& و��م ا��ِذي ُھْم أََ�ق= ا�: �
�َ
Mْ$َ�ِ Dَِل َ��ِ�َ�ِ�ِ&، أَْو �$َ3َ�َِ�ِ� ُ
ْ:َ�� ُ%$'َر ِ�ِ& َ�ْ:&ُ  
وُر ا��D�ِ َ%�ُ:وا ِ;�َ*� َ;Pَِذا َ%�َن َھَذا ِ;D ا�ذ= . C�َ�ٍَِء ِ;D ا�د=ُُNَ�ِ�؛ َ;َ%ْ�َف ا���َ
ُ:وِب اْ�ُ


Oْ$ُورٌ : ُ
ْ�َ�ِ*ِد�نَ  ُJٌد، َواْ�َ?َط�Gُم� إِن� . إْن أ�8ََُ�وا؛ َ;�َُ*ْم أَْ�َراِن، َوإِْن أَْ?َطُؤوا؛ َ;�َُ*ْم أَْ�ٌر َواِ

ور اْ�َ�ْدَر ا��ِذي ُ�ْ:َ%ُر ِ
ْن ِ;ْ�ِل Mِ�ْ�َِ*ْم �4َِ�ٌل َ:ْزرٌ O
��ِ�ِ:ِ*ْم؛ ِ
َن  َ
ِ;D َ�ْ:ِب َ;Bِ�Mَِل اْ�َ�ْوِم َوَ

�ِ;Xِ، َواْ�َ�َ
لِ  � ا�ِ�َ
�ِن ِ��ِ#، َوَرُ�وِ�ِ&، َواْ�ِ�َ*�ِد ِ;D َ�ِ��ِ�ِ&، َواْ�ِ*ْ�َرِة، َوا�:=8َْرِة، َواْ�ِ�ْ�ِم ا�:
 ِUِ�� �َظَر ِ;D ِ��َرِة اْ�َ�ْوِم ِ�ِ�ْ�ٍم َو�8ِ�ََرةٍ . ا�8 �
ن� "ُ َ�َ�ْ�ِ*م ِ�ِ& ِ
َن اْ�َ$Bِ�Mَِل؛ َ�ِ�َم َوَ
ن :َ �
، َوَ

ْ$َوةُ ِ
ْن 4ُرُ  �ُ*ُم ا�8 �ُ*ْم ِ?ْ�ُر اْ�َ?ْ�ِق َ�ْ�َد اNَْ:ِ�َ��ِء؛ 7َ َ%�َن َو7 َ�ُ%وُن ِ
�Gُُْ*ْم، َوأَ: �وِن َھِذِه َ�ِ��ً:� أَ:
�َ��َ �*َ

ِم َوأَْ%َرَُُNْ�ُر ا?َ Dَِھ D�ِ�ِ� ا� �
ُNا  ِ"N  
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  ١٩  األسئلة 

  اجلمع بني األحاديث أن خدجية أفضل من عائشة ؟/ س

، قال بعض ) فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ( قال  �اجلمع أن عائشة أفضل النساء ، ألن النيب / ج
ألن خدجية أم أوالده وأول من آمن به وعاضده على أمره  رضي  خدجية أفضل يف زماا وعائشة أفضل يف زماا ،: أهل العلم 

اهللا عنها ، لكن صريح حديث عائشة يدل على أا أفضل النساء، ملا أعطاها اهللا من العلم والبصرية والفقه يف الدين ، وملا جرى 
عائشة مث خدجية مث (لنساء مخس على يديها من نشر العلم ونشر السنة رضي اهللا عنها وأرضاها ، وكلهم له فضل ، وأفضل ا
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، أفضل النساء على اإلطالق عائشة وخدجية وآسية بنت مزاحم  ١)مث مرمي بنت عمران مث آسية بنت مزاحم �فاطمة بنت النيب 
رضي اهللا عنها ،هؤالء اخلمس هن خرية نساء هذه األمة ، رضي اهللا عن  �ومرمي بنت عمران وفاطمة بنت حممد  زوجة فرعون

  . ورحم اجلميع اجلميع 

  ، أال يدل على ترجيحها ؟ ٢)واهللا ما أبدلين اهللا خريا منها: ما كانت إال عجوزاً أبدلك اهللا خرياً منها ، قال (: ملا قيل له  /س

مما نشرت عائشة رضي اهللا عنها من العلوم ، واألمر سهل ،  �حمل نظر ، ألنه قد يكون مساوي ، لكن ماحصل بعد النيب  /ج
  .ئشة على خدجية أو خدجية على عائشة أمر سهل ، املقصود هؤالء اخلمس هن أفضل النساء تفضيل عا

  .، كالرافضة ، نسأل اهللا العافية  من سب الصحابة يكون كافراً  /ج      حكم سب الصحابة وتنقصهم ؟/س

  يصل إىل الكفر ياشيخ ؟ /س

ليسوا بعدول ، لكن سب بعض الصحابة ، مثل مايقع من بعض  نعم ، معناه أنه أساء الظن وهم محلة الشريعة ، معناه أم/ج
  .الناس حول معاوية ، هذا يكون معصية وفسق ، ال يكون كفرا 

  ؟.٣العوام ممن يقول بتكفري مجاهري الصحابة ، أو يطعن يف عرض عائشة ، وال جيد عنده من يبني له /س

احلد ، محنة ، وامرأة أخرى ومسطح وحسان ، أربعة  �عليهم النيب ال ، مايقول هذا أحد ، إال ماوقع من بعض الناس وأقام  /ج
  :، هؤالء الذين جرى منهم ماجرى ، وأقيم عليهم حد القذف ، وتربأ حسان من هذا رضي اهللا عنه ـ وقال

  َحصان رزان ماتزن بريبٍة           وتصبح غرثى من حلوم الغوافل  

  رفعت كّفي إّىل أناملي فإن كان ماقد قيل عَين قلته          فال 

لواجب على الذين شهدوا علّي أخطأوا عليّ  ، املقصود أا رضي اهللا عنها أعف الناس وأكرم الناس ، واحلاصل أن ا: يقول 
   �م ولسانه سليم ألصحاب النيب يلاملؤمن أن يكون قلبه س

*************************** 
         *************** 

 

 

  
                                                           

١  
٢  
٣ Kأظ a2اl) RBVW J2ام ا2/ا-_4 وVf I7EW z`9H2ا . 



٩٥                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

  ٢٠ ا�
��س   

� وَ : 8ِْد�ُق ِ�َ%َراَ
�ت: �ِ ِ
ْن أ8ًُوِل أَْھِل ا��= �ْن َ?َواِرِق  ا�� '
اNَْو�َِ��ِء َوَ
� ُ�ْ�ِري "ُ َ��َ� أَْ�ِد�ِ*م 
�GِْJَراِت، %�ْ�َ
GُْJوِر َ�ْن َ���ِِف  �
مِ اْ�َ��َداِت ِ;D أَْ:َواِع اْ�ُ��ُوِم َواْ�ُ
َ%�3ََ$�ِت َوأَْ:َواِع اْ��ُْدَرِة َوا��َُNا 

�ِ�ِ��َن َوBِ��َِر 4ُُروِن  ���َ�ِ� َوا��َ �
َن ا�8ِ �ِ �
ُNْ�ِرَھ�، َوَ�ْن 8َْدِر َھِذِه اHَُ�وَرِة اْ�َ%ْ*ِف َو D;ِ
 ِ�

ْوُ�وَدةٌ ِ;�َ*� إِ�َ� َ�ْوِم اْ�ِ�َ��ََ Dََوِھ ،�ِ �
ُNاN  

  َ;8ْلٌ                                                  


ْن َطرِ  ِ �َ��ُع آ�Gَِر َرُ�وِل ِ" Gُم ِ� َواْ�َ�َ
�َ�ِ� ا�' �: َ��ُع   ��َ�ِ� أَْھِل ا��= َ��ِطً:� َوَظ�ِھًرا، َوا�'
َ��ُع َو�8ِ�ِ� َرُ�وِل ِ"  ِ��َن ِ
َن اْ�ُ
َ*�ِ�ِر�َن َواNَْ:�8َِر، َوا�' ��ِ�ِ��َن اNَو ���ُث  �َ�ِ��ِل ا��َ ،

ُ%وا ِ�َ*�، َو�َ َ�َ�ْ�ُ%ْم ِ�ُ�:�D�ِ وَ : (�4َلَ  ��
ا3ِِد�َن اْ�َ
ْ*ِدْ��َن ِ
ْن َ�ْ�ِدي، َ�َ �وا ُ�:�ِ� اْ�ُ?�ََ$�ِء ا�ر =M
�َواِ�ذِ :���ِ �*َ�ْ�َ�َ ، ٌ�َ�CMَ �ٍ�َِ�ْد �
وِر؛ َ;Pِن� ُ%لُُNِت ا�Gََد�ْ
�ُ%ْم َوُ �َوَ�ْ�َ�ُ
وَن أَن� أ8ََْدَق ). َوإِ�

ٍد  َ*ْديِ َھْديُ اْ�َ%Cِم َ%Cُم ِ"، َوَ?ْ�َر ا�ْ  �
�َ
َوُ�ْؤGُِروَن َ%Cََم ِ" َ��َ� Hَْ�ِرِه ِ
ْن َ%Cِم ،  �ُ
ٍد  �
�َ

وَن َھْدَي ُُ   .َ�َ�� َھْديِ ُ%ل' أََ�دٍ   �أ8ََْ:�ِف ا�:��ِس، َوُ�َ�د'

وا أَْھَل اْ�َ�َ
�َ�ِ�؛ Nَن� ا�ْ   =
�ِ�، َوُ�: وا أَْھَل اْ�ِ%َ��ِب َوا��= =

�َ�َ� ِھDَ ا7ِْ�ِ�َ
�ُع، َوِ�َ*َذا ُ�َ�َ

ِ��نَ ِ�َ�ْ
َھ� اْ�$ُْر4َُ�، َوإِْن َ%�َن �َْ$ُظ اْ�َ�َ
�َ�ِ� 4َْد �8ََر اْ�ً
� ِ�َ:ْ$ِس اْ�َ�ْوِم اْ�ُ   .َوMِد=

�ِ�ُث ا��ِذي ُ�ْ�َ�َ
ُد َ��َْ�ِ& ِ;D اْ�ِ�ْ�ِم َوا�د�نِ   �G8َُْل ا�Nُع ُھَو ا�
ِذه ا8ُُNوِل َوُھْم َ�ِزُ:وَن ِ�*َ . َوا�ِِ�َ
�نِ  � َ�ُ& َ�َ��=ٌق ِ���د' �

�ُس ِ
ْن أ4ََْواٍل َوأَْ�َ
�ٍل َ��ِطَ:ٍ� أَْو َظ�ِھَرٍة ِ �
� َ��َْ�ِ& ا�:َ Xَ�
ِ�َ �ِGَC�Gا� .
��Uُِ؛ إِْذ َ�ْ�َدُھْم َ%Gَُر اC�ِ?ْ7َفُ  �َ�ُف ا�8 �َواْ:3َ�ََر [، َوا�ِْ�َ
�ُع ا��ِذي َ�ْ:Mَِ�ُط ُھَو َ
� َ%�َن َ��َْ�ِ& ا��

 ِ� �
ُNا D;ِ[١N   

  ا�3رح 

U�R� ��Q  U�� �� W Z���Q +-2� T� W Z���Q ����Q"� ���� �� r	6*�� ��h��Q �2&�� :P��  
_�� 
� O H��Q ,�#�
�� d1�8�  �"� GP ��� ���Q ,�#�
�� d � � +¹	� �� s ¬ , ©��

d��()� 	 �� W#�HQ �#�
�� ,� Z D� U��	T� ����Q� �� ª(��� ��Z ��^ ��,  �2��)� ��
�0#�6��  ;�K� 5&�� d1��l �� �-K +Pj{ �� ��Z � ,������� d1��l ��  ;K ��� Z ���� =

T� �	# �� ����*�k�� �-�p�R ° ~ �� ��^ k^ , T� D[1 G
K���� U�0 hZq u�� Q� ���a� z 1�� ��
 u*p i���Q ¶ }
 �	�� ��)� �� �2&��Q ��*��� ����.� ���	  ;�K �� �-K �2&��Q ��*��� �� ���*�� � 

                                                           
١   CHX2ا ]?M ,-]4Q*ت ا/:L.وا[ 



٩٦                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

                    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    

T� ����Q� , ������� ����Q� �� �-K k^Q , :HQ �� U�0 hZ�sR�Q�P�O�NM�L�K�r 

�0Q D'�5���sJ�I�H�G�F�E�D�C�B�A��N�M�L�K�D ٣٤: اN:$�ل

�O�r 4,  ٦٣ – ٦٢: �و:س-��� :P� +-2�Q ,T� +-� Z� , � ��' ��� �`h�=�  �
&� �Q#�#��Q +���� +�
_�� 
� ,T� ��	S �� �	S WYP ,W<�Q �	S T� +-�
H +P����Q +eh	^ �� , @� �� #�®�
� O H hZQ

j��V� �� ����Q �� ����56�� G�2�� -� z �����  , ha ���oyK �.�J� ���� z W2� �� �H l
h-������ ,D�P� w^ p�Q :Z :RQ u*p r	 ��� D� j2	 ��¨��Z D��� D� ��o� p�Q :Z , ��Q

 G�2�� U�0 +��� �®) \Q# ©�`1 ¼Q�� :�!��� �60 _���   :T� �#� T� U��1�	É :
¬ ��   �	S
�Q*¹ +-�
�  ;KD��0 u�� �®) ��¨�� :�� D�2�� �� T� :
> ,G-HQ j{ z �1�	 U��K , �-�
>K

D��� z T� ,1�'� D��� /K1 ��^ , �.�&� +X ��HQ D����y� D��0 T� O-KN 

�#�
�� 4��� sY��  �"� d1�8� �� #�6�)� ,��� Z G-K j8�� i�KQ 
� T i���*� D�p�R ��Z �^ , �^Q
 °=(� ��Z �������Q � 5&�� r	1�g �� �-K _��N �2&��Q ��*��� �YP z ��
�®*	 +PQ , ��

 T� U��1 1��S ����� +a�R��  �2&�� :P�Q �Qt� �� W±�!�l D��� ��Z��Q , :P� ��	 � �� WYP
�2&�� , U�� �� ��	 � �� j&���  �	t� �� D`�!�l 1��SQ W1��S ��Q , ��*��� :P� +a U��	 �YaQ

Q�2&�� ,��h�� :P� +a U��	Q ,�0 !�� �PoQ �h*Hk� GP ��h�� Q ,��h��Q �2&�� :P� �� ¶. ��Q 
�2&��Q ��*��� �� ��
.*H� +e" hX 1��"� ��'�QQ hX ��0 ®RQ  ;K �2&�� :P� +P �k�-

��h��Q ,hX Yl"�Q �2&��Q ��*��� +�J
� �� ��
.*H� +e" ,X ���' ~� }	 +PQ ��=��� U�R"� WY
U�
K�Q U��0� �� \�2�� D����� /�c , UQ"� :R"� �P ��*��� ,�5�56�� �2&�� ]���� :R"�Q ,

7��2)� ��c�� ������ :R"�Q ,4�&�� ��c^ ,���56�� ��c^ ,\�2�� D�
!	 :.�Q U�0 :�K ,
U�R"� WYX ���	 ,2`�Z D�p�R �� ®# �1 �-!��l ��Q :~� �0 �-�K�Q hK ��Z �� i�N 

  



٩٧                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

  

  ٢٠   األسئلة 

  إمجاع من بعد الصحابة ، ينظر فيه ؟/س

إذ بعدهم كثر االختالف وانتشرت األمة ، قال : ال ، الميكن ضبطه ، وما يدريه لعل الناس اختلفوا ، ما ينضبط ، وهلذا قال /ج
  .رب واجلنوب والشمال معوا، تفرق الناس يف الشرق والغتوما يدريه أن الناس أج: اإلمام أمحد رمحه اهللا 

  .ال جيوز االستعانة باجلن ، ال باملسلم وال بغري املسلم  /ج        االستعانة باجلن املسلمني ؟/س

  .ال ، ال ، ما يستعان م ، ال يُؤَمنون وال ُيَصدقون /ج     بعض الناس يقول إنه كرامه ؟/س

وضعت رجلي اليمىن على الدرجة العليا ( السن تقوهلا بعد كل فرض حفْظُت هذه الكلمات من امرأة كبرية يف :سائلة تقول/ س
يانور النور ياعامل مايف الصدور ياباعث من يف القبور آنس وحشيت يف حلديت اجعلين من عبادك الصاحلني : ورفعت أصبعي وفلت

نار قعرها بعيد وقودها حديد تبيد  امنعين من يوم طوله سبع سنني على الزاين والزانني على حاكك املقفني على جاحد شرب الطني
  .الدنيا وهي ماتبيد 

  .يسأل ربه اجلنة ويتعوذ من النار اإلنسانهذه سجعات مايعتمد عليها وماهلا أساس، / ج

  .عليها هي / جيف احلج على الزوج أو عليها هي ؟         نفقة املرأة / س

  .ليهاال ، إن استطاعت وإال ال حج ع/ جمايلزم الزوج ؟      / س

  وبالنسبة للطفل لو قطع عمرته أوحجه ، هل على الويل شيء ؟/ 

إن كان َأحرم عنه يكمل له ،وإن كان الطفل هو الذي أحرم فليس عليه شيء ألنه مل يبلغ ، لكن الويل إذا أحرم عنه يلزمه / ج
ن ينبغي أن يكمل ألن الرسول صلى اهللا ، أما إذا كان الطفل أحرم بغري إذن فال يضر ولك) وأمتوا(قال  �يكمل له ، ألن اهللا 
  .أهلذا حج ، قال نعم ولِك أجر: عليه وسلم ملا قيل له

  ،هل يلزم الويل ؟ اإلحرامّقن النية عند لُ  إذاالطفل / س

  .وال يلزم الويل شيء ، أما إذا كان صغري دون السبع وأحرم عنه فيكمل له كان سبع فأكثر إحرام له   إذا/ ج

  يف اللغة ؟ إبليسمامعىن / س

 إبليسإذا بعد ، مسي :لبعده عن اخلري ، مسي شيطان لبعده عن اخلري ، شطن  إبليسأبعد ، مسي : البعيد عن اخلري ، أبلس /ج
  .نعم أبلسه اهللا / جمن أبلسه ، أهللا ؟     / س            .إلبالسه وبعده عن اخلريات 

  



٩٨                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

  

  .، إن استطاعت وإال الحج عليها، لكن إذا أراد أن حيججها معروفاً منه  ال ، ماتلزم الزوج/ج على الزوج؟ أليسحج الزوجة /س

   واألب ؟      / س

  .واألب كذلك ،مايلزمه حيجج ولده وال بنته ، إن استطاعوا وإال الحج عليهم ، يلزمه ينفق عليهم حىت ال ميوتوا / ج

  .ياً من جسم وغريه ، أم املقصود أال يرى لوامن شروط الصالة سرت العورة ، فهل املقصود بسرتها أال تُرى ائ/ س

  .سوداء البّد ، أما الرقيق مايكون ساتر أوسرت كامل ال يُرى هي بيضاء .سرتها بكلها ، اليرى لوا وال حقيقتها / ج

  ماحكم احللي اليت تلبسها املرأة ، هل فيها زكاة؟/ س

  .الف بني العلماء، لكن هذا الراجحهذا الراجح ، فيها خ.حلولالصواب أن فيها زكاة، إذا بلغت النصاب وحال عليها ا/ ج

  .الصواب أن فيها زكاة ولو لبستها، هذا الراجح ، إذا بلغت النصاب/جكانت املرأة تلبسها ؟           إذا/س

  ، يدل على أنه حجة؟) سنة اخللفاء الراشدين( ، وحديث) اقتدوا من بعدي بأيب بكر وعمر:( حديث/ س

  .، إذا َخِفت السنة، أما إذا ُعلمت السنة فالسنة مقدمة عليهم وعلى غريهم حجة نعم /ج

  إذا نذرت املرأة ، هل للزوج أن يلزمها بعدم هذا النذر ؟/ س

  .كان طاعًة هللا ،يلزمها ولو مارضي الزوج   إذا/ ج

  ويأمث الزوج إذا منعها ؟/ س

هللا علي أن : ، لو قالت ) من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ( وسلم يقول  كان طاعة هللا يلزمها الوفاء، النيب صلى اهللا عليه  إذا/ ج
  . اخلميس ، تويف بنذرها أوأصوم االثنني 

*************************** 
         ***************  

  

  

  

  

  



٩٩                                                                                   
  �ن ��ز ��� ا����دة ا�وا�ط�� ز��د ا��ز� ا�
�م������ت 

  
  

  واN?�ر  ٢١ا�
��س 

 َ;8ْلٌ                                                    
  Xَ �
ِر�َ��ُ Gُم� ُھم  �
ُروَن ِ��ْ�َ
ْ�ُروِف، َوَ�ْ:َ*وَن َ�ِن اْ�ُ
ْ:َ%ِر َ��َ� َ
� ُ�وِ�ُ�ُ& ا�3ُْJ�َ 8ُُوِلNّھِذِه ا :

�ًرا، َو�ُ  �
َراِء أَْ�َراًرا َ%�ُ:وا أَْو ;ُ�َُNا Xَ
��ِ;ُظوَن َوَ�َرْوَن إ�4ََِ
َ� اْ�َ�h' َواْ�ِ�َ*�ِد َواْ�ُ�َ
Xِ َواNَْ�َ��ِد ََ
 َ
ِ�، َوَ�ْ�َ�ِ�ُدوَن َ
ْ�َ:� 4َْوِ�ِ& ��8 " ���& و��م . �َ��تِ َ��َ� اْ�َ� �
ُo� �ِ�َ�8ِ�: َوَ�ِد�ُ:وَن ِ���:

)�Mً�ْ�َ &ُMَ�ْ�َ =ْر8ُوِص؛ 3ُ�َد
َك َ�ْ�َن أ�8ََِ�ِ�ِ&، )اْ�ُ
ْؤِ
ُن ِ�ْ�ُ
ْؤِ
ِن َ%�ْ�ُ�ْ:َ��ِن اْ�َ ���8  و4و�&، َو�3َ

Gَُل اْ�ُ
ؤْ : (" ���& و��م َ &ُ:ْ

ِ*ْم َوَ�َ��ُطِ$ِ*ْم َ%َ
Gَِل اْ�َ�َ�ِد؛ إَِذا ا�%َ�َ3ْ ِِ�ِھْم َوَ�َراُ 
ِ:�َن ِ;D َ�َواد'ِ

َ*رِ  �� َوا�� �
�ْ%ِر ِ�ْ:َد ). Mْ�ٌُو؛ َ�َداَ�� َ�ُ& Bِ��َُر اْ�َ�َ�ِد ُ��ْ�ُ ْ�ِر ِ�ْ:َد اC�َ�ِْء، َوا�3= �
ُروَن 8���ُِْJ�ََو

ر' ُ�ِ �Mَ َ?�ِء َوا�ر' �
�ِل، َوَ�ْ�َ�ِ�ُدوَن . ا�Mَ�َ�ْءِ  ا�رَ�َْNِ�ِن ا��َ
َوَ�ْدُ�وَن إِ�َ� َ
َ%�ِرِم اC?َْNِق، َوَ

َوَ�ْ:ُدُ�وَن إِ�َ� أَْن ). أَْ%َ
ُل اْ�ُ
ْؤِ
ِ:�َن إِ�َ
�ً:� أَْ�َ�ُ:ُ*ْم ُ?�ًُ��: (َ
ْ�َ:� 4َْوِ�ِ& ��8 " ���& و��م 
 َ�
ْن َ Dَْن 4ََطَ�َك، َوُ�ْ�ِط
ْن َظ�ََ
كَ 8ِ�ََل َ �

ُروَن ِ�ِ�ر' اْ�َواِ�َدْ�ِن، َو8َِ�ِ� . َرَ
َك، َوَ�ْ�$َُو َ�ُْJ�ََو


�ُوْ
ْ;ِق ِ��ْ�َ ِ��ِل، َوا�ر' �. كِ اNَْرَ��ِم، َوُ�ْ�ِن اْ�ِ�َواِر، َوا�ِْ�ِ��ِن إ�َ� اْ�َ�َ��َ
� َواْ�َ
َ��ِ%�ِن َواْ�ِن ا��

ُروَن . َواDOْ�َ�ِْ، َوا7ْ�ِ�َط�َ�ِ� َ��َ� اْ�َ?ْ�ِق ِ�َ�قn أَْو Oَ�ِْ�ِر َ�قn  َوَ�ْ:َ*ْوَن َ�ِن اْ�َ$ْ?ِر، َواْ�ُ?C�َِء،ُْJ�ََو

 َC?َْNا Dِ���َ

� . ِفِ◌َھ�ِقَ،َوَ�ْ:َ*ْوَن َ�ْن َ�ْ$َ��ِ�ََ �:ِP;َ ْ�ِرِه؛Hَْن َھَذا َو
َوُ%ل= َ
� َ��ُو�ُوَ:ُ& َوَ�ْ$َ��ُوَ:ُ& ِ
ِ�ُ�وَن ِ�ْ�ِ%َ��بِ  ��
ًدا ��8 "  ُھْم ِ;�ِ& ُ �
�َ
ِ�، َوَطِر�َ�ُ�ُ*ْم ِھDَ ِد�ُن ا�C�َِْم ا��ِذي َ�َ�َث "ُ ِ�ِ& ُ �: َوا��=

  N ���& و��م
ُ�ُ& َ�َ�ْ$َ�ِرُق َ��َ� CGٍَث َوَ�ْ�ِ��َن ِ;ْر4ًَ�؛ ُ%�=َ*�     �
D�ِ= ��8 " ���& و��م أَن� أُ �� أَْ?َ�َر ا�: �
 �َِ%ْن �َ

�ر؛  �ُ& �4َلَ . إ7� َواِ�َدًة، َوِھDَ اْ�َ�َ
�َ��ُ ِ;D ا�: ��ِد�ٍث َ�ْ:ُ& أَ:َ D;ِأََ:� : (َو �
ُھْم َ
ْن َ%�َن َ��َ� ِ
Gِْل َ
D�ِ��ْوِب ُھُم أَْھُل )َ��َْ�ِ& اْ�َ�وَم َوأ8ََْ ��ِض اْ�َ?��ِِص َ�ِن ا�3ْ
ُ%وَن ِ���C�ِْم اْ�َ '�
َ�َ
، �8ََر اْ�ُ

 ِ��َ�
ِ� َواْ�َ�َ �:   Nا��=
َ*َداءُ  َوِ;�ِ*مُ      ��ُوَن، َوا�3= د' َ��، أُو�و ا�8' �وَن، َوِ
ْ:ُ*ُم أC�َُْم اْ�ُ*َدى، َوَ
Uُ��ِ�8َ ا�د=ُِ�� �، َوا�8

�ِن، ا��ِذ�َن أَ  ُ� ا�د' �
Bََِْ�َداُل، َوِ;�ِ*ُم أNْذُ%وَرِة، َوِ;�ِ*ُم ا

Xَ اْ�َ
َ:�4ِِب اْ�َ
GُْJوَرِة، َواْ�َ$Bِ�Mَِل اْ�ََ�ْ 
��8 =D�ِ ��Bَِ$ُ� اْ�َ
ْ:8ُوَرةُ ا��ِذ�َن �4ََل ِ;�ِ*ُم ا�: �
وَن َ��َ� ِھَداَ�ِ�ِ*ْم َوِدَراَ�ِ�ِ*ْم، َوُھُم ا�طُِ��ْ
"  اْ�ُ

ْن َ?�َ�َ$ُ*ْم، َو7َ َ
ْن : (���& و��م �
ُھم  D�ِ َ��َ� اْ�َ�ق' َ
ْ:8ُوَرًة، Mُ�َ َ7ر= �

ْن أُِ �ٌ$َBِ7َ َ�َزاُل َط�
�َ��ُ َ?ذَ  ��� َ��ُوَم ا����، َ:J�َُْل "َ أَْن َ�ْ�َ��ََ:� ِ
ْ:ُ*ْم َوأَْن 7َ ُ�ِز�mَ 4ُ�ُوَ�َ:� َ�ْ�َد إِْذ َھَداَ:�، َوأَْن )�َُ*ْم؛ َ

�بُ  �ُ& ُھَو ا�َوھ �
ً� إِ:َ�  Nَو"ُ أَْ�َ�مُ . َ�َ*َب �ََ:� ِ
ن ��ُدْ:ُ& َرْ
ٍد َوآِ�      �
�َ
ُ �َ��َ ُ" ��   NNِ& َو8َْ�ِ�ِ& َوَ���َم َ�ْ�ِ��ً
� َ%�Gًِراَو�8َ
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  ٢١ األسئلة 

  ؟١)صلوا خلف كل بّر وفاجر ( ماصحة حديث / س

  .هل السنة عند أضعيف ، لكن معناه صحيح /ج

  ؟) األبدال ( لفظ / س

، يعين ْخيُلف بعضهم بعضا، ُمسوا األبدال ألم إذا هلك عامل جاء عامل ، مثل الرسل  إذا العلماء الذين يـَْبدُل بعضهم بعضاً / ج
  .ذهب رسول جاء رسول ، فالعلماء هم خلفاء الرسل 

  .هل العلم ، أهل السنة واجلماعة ، دعاة احلق األبدال هم أ/ جطلق على الصاحلني عفا اهللا عنك ؟    وي/ س

  .ميكن مبجموع الطرق ،أراد الشيخ رمحه اهللا جمموع الطرق يشد بعضها بعضا/جصحيح ؟    حديث األبدال/ س

  !بعض الناس يذكر معىن آخر /س

إىل قوله  فيني مايُلتَفتال ، ماهلا معىن آخر ، معناه العلماء الذين خيلف بعضهم بعضا ، من فسرها بشيء آخر من اخلرا/ ج
  .، اخلرافيني يعتقدون يف كل عامل ويف كل عابد ويعبدونه من دون اهللا، ليسوا بقدوة

  أهل السنة واجلماعة اليقال سلفية ؟: يُقال : من ينتسب إىل السلفية يقول/ س

حلق فال بأس ، أما إن كان يكذب السلفية هم أهل السنة واجلماعة ،السلف هم الصحابة ، فإذا انتسب إليهم بقصد إبانة ا/ ج
  .ويتوصل إىل الكتاب والسنة ، فهذا يرجى خري عظيم فهذا يكون ظامل ، إن كان قصده صحيح 

  وتوجيهكم ؟ مار أيكمواجلماعة كذا ، ) واجلماعة السلفية) (تبليغية(رأيكم يف التحزب هذه األيام من تسمية / س

                                                           

١   
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لسنة أن يصدقوا يف هذا ، ويتقيدوا بالكتاب والسنة، وتكون كلمتهم واحدة الواجب االنتساب إىل السلف الصاحل أهل ا/ج
مايصلح ، البد أن يتقيدوا بالكتاب والسنية وأن يصدقوا، أما الدعاوى الباطلة  مايكون بينهم نزاع، أما تبليغية وخرافية وكذا وكذا،

  .ماتنفعهم ال يف الدنيا وال يف اآلخرة

  ن بكثرة سوادها أو بتأييد من السلطان؟الطائفة املنصورة ، هل تكو / س

  ولو كانوا مخسة ، ولو كان واحد، لو كان يف بلد مافيه إال واحد ، هو صاحب السنة،.ال ، بل بعلمها وبتقواها هللا / ج

  )من كان على مثل ما أنا عليه وأصحايب(رواية / س

  . ؤيدها ، رواه الرتمذي رمحه اهللافيها بعض الضعف ، لكن معناها صحيح عند أهل العلم ، ألن األدلة ت/ ج

  .بعد حتقيق االستقامة على دين اهللا زاد عليهم حبسن اخللق/ ج   ..بعد حتقيق ) أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً / ( س

  نافلة؟ الفاجرماتكون الصالة خلف / س

من أشد  وابن عمرابن عمر خلفه ال ، صحيحة ، صلى الصحابة خلف احلجاج وهو من أفجر الناس ،لكنه مسلم ، صلى / ج
  .الناس

أن كثري منهم ال ُيَكّفرون عند اهللا ،ألم وأن بلغهم اإلسالم امساً _ مثالً _بعض االخوان من طلبة العلم يقول يف كفار أوروبا /س
  !فلم يبلغهم حقيقة اإلسالم 

اوس وكالشيوعيني فهم كفار مطلقاً، ألن رسالة وك النصارى كفار مطلقاً ، ألم خالفوا دين اإلسالم ، فهم كفار كاليهود/ ج
من طريق الكتاب والسنة، بالتلفونات وبالروادي لكل مكان ، دين الرسول ليس خافياً اليوم ، لكنهم معرضني عنه حممد انتشرت 

  .مايلتفتون إليه وهم يعرفون أن هناك مسلمني

  .اهللا أعلم / جيد بن املسّيب أو أويس القًرين ؟  أفضل التابعني سع/س

  !بعض الفرق يفهم الكتاب والسنة على فهم اخللف ويرتك فهم السلف / س

القاعدة فهم السلف ياولدي ، فهم اخللف مايعترب وال يُلتفت إليه ، السنة هم أهل الكتاب والسنة ،عملوا بالقران والسنة ، / ج
  .بعية إىل يومنا هذا هم الصحابة رضي اهللا عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعني واتباع التا

  األئمة األربعة ؟/ س

وفني مالك والشافعي وأمحد، وأبوحنيفة فيه نقص من جهة اإلرجاء العملي أبو حنيفة فيه كالم من جهة األرجاء ، والبقية معر /ج
  .لكنه فقيه معروف رمحه اهللا 
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  من كثر ثناء أهل زمانه عليه حبيث أنه أصبح إمام يف زمانه ؟/ س

مثل ماقال صلى اهللا عليه وسلم وجبت له اجلنة،إذا شهدوا له بأنه ) أنتم شهداء اهللا يف أرضه(عليه املؤمنون فال بأس ،إذا أثىن / ج
  .مستقيم على طاعة اهللا ورسوله ، وهم أهل إميان وصدق ، فهم شهداء اهللا يف أرضه

  فال هذا من أهل اجلنة؟: يعين يقال /س

مجاعة اثنان فأكثر من الثقات الطيبني ، والصواب عند أهل السنة أنه ال ُيشهد ألحد  بعض أهل العلم يرى ذلك،إذا شهد له/ ج
  .إال من شهد له الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  ولو ُقرنت باملشيئة وقال إن شاء اهللا انه من أهل اجلنة؟/ س

، املؤمنون يف اجلنة والكفار يف النار معلوم بإمجاع املسلمني أن كل من مات على اإلميان فهو من أهل اجلنة، عقيدة جازمة،/ج
  .لكن املراد واحد معّني ، فالن بن فالن ، هذا حمل البحث

  !ال تزال طائفة من أميت على احلق منصورة حىت تقوم الساعة، والساعة ال تقوم إال على شرار اخللق / س

لريح الطيبة قبض اهللا ا أرواح املؤمنني ويبقى األشرار يعين حىت تأيت أشراطها ، الريح الطيبة، إذا جاءت ا) حىت تقوم الساعة / (ج
  .وعليهم تقوم الساعة

 T� D[1 ����� �ph� �����
� b-*'�،      

CW9رk Q 9ءAL.qاK      CHX29نا_Q١٤٣١/  ر  

/s[kھ9   ,- تو/:. dLF ١٤٣٣  ، 4P912وا IA>2ھ@ا ا K;29ل وd KHd[M /A8k أن ,DQ*
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