
 

 

 

א����
د��א������� 

 

 

������� 

م�א�
�	�א��������� 

 �����د�א�����	�א�����	�א������

 

 

������� 

��	
�א�����������: 

 

�	�
��� 

�א�����א�����א����������������� 

��� ����א������و���و�����א��

 

������ �א�����א�

 



 -٢-

 فوائد العقيدة

 صفة العلو

 

 ن أقسام العلو جيب وصف اهللا به؟  كم قسم م:٣٠س

 :يتضمن وصف اهللا بالعلو ثالثة أقسام جيب إثباا مجيعا: ج
 :  علو الذات-١

 والدليل قول اهللا ، بذاتهه مستٍو على عرش ،وهو أن تؤمن أن اهللا عاٍل على خلقه
 .]٥:طه[} الرمحن على العرِش استوى{: سبحانه وتعاىل

 : علو األمساء والصفات -٢
 كما ، ال نقص فيها بوجه من الوجوه، وصفاته عليا،أن تؤمن أن أمساء اهللا حسىنوهو 

 ].١٨٠:األعراف[ }وِهللا األمساُء احلسىن فادعوه ا {: قال اهللا تعاىل
 : علو القهر والسلطان -٣

 ، حكمه وال منازع له يف، ال غالب له يف أمره،وهو أن تؤمن بأن اهللا قاهر فوق عباده
  ].١٨:األنعام[ }وهو القاهر فوق عباِده{: تعاىل ولهوالدليل ق

 ].١٦: غافر[ }ملن امللك اليوم ِهللا الواحِد القهاِر{: وكما قال تعاىل
* * * * * 

 فوائد يف باب اإلميان باملالئكة

ال يف ، مل يصح إطالق هذا االسم على خازن اجلنة) رضوان( أن خازن اجلنة : قوله-١
إمنا جاء يف أحاديث موضوعة ومنكرة؛ وعلى هذا  ، صحيحةالكتاب وال يف السنة ال 
 .فنكتفي بوصفه خازن اجلنة

م يأيت هذا لكن لَ، وهم نوع من املالئكة عبادم التسبيح): وناملالئكة الكُروِبي( قوله -٢
 غري أنه أورد ، وإمنا تسميتهم بالكروبيني جاء يف أحاديث ضعيفة،يف حديث صحيح

عِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما، : ، وفيهرا موقوفًا على ابن عباساحلاكم يف مستدركه أث
تشقَّق : قَالَ] ٢٥: الفرقان [}يوم تشقَّق السماُء ِبالْغماِم ونزلَ الْملَاِئكَةُ تنِزيلًا{: ((أَنه قَرأَ

ثُم ينِزلُ الْكُروِبيونَ : ((إىل أن قال... ، )) كُلِّ سماٍءسماُء الدنيا وتنِزلُ الْملَاِئكَةُ علَى
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للحاكم ) املستدرك [()).وهم أَكْثَر من أَهِل السماواِت السبِع والْأَرِضني وحملَِة الْعرِش
 . إسناده قوي: ، وقال الذهيب معقِّبا)]٤/٦١٣(

أدري وجه تقويته عند الذهيب؛ فإن فيه علي بن   وال :-عبد الرمحن القاضي: أي-قلت 
 .زيد بن جدعان وهو ضعيف

* * * * * 

  ما معىن اإلميان باملالئكة؟ وما الدليل عليه؟ واذكر بعض أنواعهم وأعماهلم؟ :٣١س

 : اإلميان باملالئكة: ج
علون  وأن اهللا خلقهم لعبادته؛ فال يعصون اهللا ما أمرهم ويف،هو اإلقرار اجلازم بوجودهم

 .ما يؤمرون
} واملالئكةُ يسبِّحون حبمِد رِبِهم{: قوله سبحانه وتعاىل:  موالدليل على اإلميان

  .واألدلة من القرآن كثرية  ].٥: الشورى[
 : وأما من السنة

 . إىل آخر احلديث)اِإلميانُ أَنْ تؤِمن ِباللَِّه ومالَِئكَِتِه(: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
 :  بعض أنواعهم وأعماهلموأما

 .وهو جربيل]. ١٩٣: الشعراء[) }نزلَ به الروح األمني {: فكما قال اهللا سبحانه وتعاىل
وهو ]. ٧٣:األنعام[}وِرقولُه احلقّ وله امللك يوم ينفَخ يف الص{: وقال اهللا سبحانه وتعاىل

 .إسرافيل
 .وهو ملك املوت ]. ١١:السجدة[} املوِتاكُم ملَك قل يتوفَّ{: وقوله سبحانه وتعاىل

 .وهم املالئكة احلفظة]. ١٠:االنفطار[ } عليكم حلافظنيوإنَّ{: وقول اهللا سبحانه وتعاىل
:  الرعد[ }له معقِّبات ِمن بِني يديِه وِمن خلِْفِه حيفظونه ِمن أَمِر اهللاِ  {: وقوله سبحانه وتعاىل

 .وهم املالئكة املعقبات]. ١١
 .وهو مالك خازن النار]. ٧٧:الزخرف[ }ونادوا يا ماِلك{: بحانه وتعاىلوقوله س

 .ن ذكرهم اهللا يف كتابه أو ذكرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سنته موغري هؤالء ِم
* * * * * 
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  ما معىن اإلميان بالكتب؟ وما الدليل عليه؟ واذكر الكتب املذكورة يف القرآن؟:٣٢س

وأن اهللا ، زل من عند اهللا ـهو التصديق واإلقرار اجلازم بأن مجيعها من :اإلميان بالكتب :ج
إما جربيل ِليبلِّغه ملن أرسله اهللا : مسع الوحي منه عز وجل، م ا حقيقة حبرف وصوتتكلَّ

، أو مسعه منه الرسول املبعوث مباشرةً بغري واسطة ومن وراء حجاب، عز وجل من البشر
وما كان لبشٍر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراِء حجاٍب {: كما قال اهللا سبحانه وتعاىل

 ]. ٥١: الشورى[ } فيوحي بإذِنِه ما يشاُءأو يرسلَ رسوالً
: الشورى[ }وقل آمنت مبا أنزلَ اُهللا من كتاٍب{: قول اهللا سبحانه وتعاىل: والدليل عليه

  .من القرآن هذا دليل على وجوب اإلميان بالكتب ].١٥
اِإلميانُ أَنْ تؤِمن ِباللَِّه ومالَِئكَِتِه، (:  كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : السنةوأما من
 . إىل آخر احلديث)وكُتِبِه

وصحف ، والزبور، واإلجنيل،  التوراة:وأما الكتب املذكورة يف القرآن فهي مخس
 . ا أنزله اهللا من الكتبموليس هذا حصر ِل، وصحف موسى، إبراهيم

 ]. ٣:آل عمران[ }وأنزلَ التوراةَ واإلجنيلَ{: قول اهللا سبحانه وتعاىل: دليل على ذلكوال
 ].١٦٣:النساء[ }وآتينا داود زبورا{: وقول اهللا سبحانه وتعاىل
 }صحِف إبراهيم وموسى* إنَّ هذا لَِفي الصّحِف اُألوىل {: وقول اهللا سبحانه وتعاىل

 ]. ١٩-١٨:األعلى[
* * * * * 

 ما معىن اإلميان بالقرآن؟ وما الدليل على أنه ناسخ للكتب السابقة؟ وماذا يلزم  :٣٣س
 من اإلميان به؟ 

وهو صفته سبحانه ، هو اإلقرار اجلازم بأنه كالم اهللا منه بدأ وإليه يعود: اإلميان به :ج
 .ليس منه حرف خملوق

وأنزلنا إليك الكتاب {:  قول اهللا سبحانه وتعاىل:والدليل على أنه ناسخ للكتب اليت قبله
 ].٤٨:املائدة[ }باحلقِّ مصدِّقًا ِلما بني يديِه ِمن الكتاِب ومهيِمنا علَيِه

وألن رسالة النيب خامتة لكل رسالة، فكذلك كتابه ناسخ للكتب من قبله، كما صح عن 
 ).م، ما حلَّ لَه ِإلَّا أَنْ يتِبعِنيِإنه لَو كَانَ موسى حيا بين أَظْهِركُ: (النيب أنه قال لعمر
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واإليقان بصدق ،  اتباعه ظاهرا وباطنا بامتثال أمره واجتناب يه:ويلزم من اإلميان به
، وإحالل حالله وحترمي حرامه، وتدبر آياته، ويكون حبفظ حروفه أيضا وتالوته، خربه
والذب عنه ورد ، والتسليم مبتشاه ،والعمل مبحكمه، نزجار بزواجرهنقياد له واالواال

 .  حتريف الغالني وانتحال املبطلني
* * * * * 

 ما حكم من قال أن القرآن خملوق أو حرفًا منه خملوق؟ : ٣٤س

 فإنه كافر كفرا أكرب خمرجا من ؛ا منه خملوقن القرآن خملوق أو قال أن حرفًإ :من قال: ج
 ومن قال أن شيئًا من صفات اهللا   ، القرآن صفة اهللا؛ ألن بإمجاع أئمة اإلسالمامللة بالكلية

 .خملوق فهو كافر مرتد ليس له من أحكام املسلمني شيء
* * * * * 

 هل صفة الكالم ذاتية أم فعلية؟: ٣٥س

فمن جهة ،  وفعلية من جهة، فهي ذاتية من جهة، صفة الكالم ذاتية هلا تعلق بالفعل :ج
ومن جهة تكلم اهللا سبحانه وتعاىل ، ليس بأخرساتصاف اهللا ا فهي ذاتية؛ ألن اهللا 

 .بالكالم فإنه يتكلم مىت شاء؛ فهي فعلية من هذه اجلهة
* * * * * 

 لقرآن أو نفيها ما حكمه؟عن اة ن وقف عن إثبات اخلَلِْقيم: ٣٦س

ال نقول أن القرآن  :  وهم الذين يقولون؛)الواِقفَة( :ى أصحاب هذا املذهب  يسم:ج
 .  غري خملوقخملوق أو
سمويفَوِِّالْ( :اون أيضلِْق القرآن مة يف خوهؤالء شر الطوائف على اإلطالق؛ لكون ، )ض

 وهذا قاله شيخ اإلسالم ،مذهبهم يلتبس على العامة ِلما يوِهمونهم من السالمة يف مذهبهم
اهللا بن أمحد بن  بدابن تيمية رمحه اهللا تعاىل ونقله عن اإلمام أمحد كما يف كتاب السنة لع 

 .حنبل رمحهما اهللا
* * * * * 

 ؟)اللفظية(ن هم  م:٣٧س
ي إىل قول  وحقيقة هذه الكلمة أا تؤد،أن لفظي بالقرآن خملوق:  هم الذين يقولون:ج
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من قال لفظي بالقرآن   (: اجلهمية خبلقية القرآن؛ وهلذا قال اإلمام أمحد رمحة اهللا عليه  
 .)خملوق فهو جهمي

* * ** *  

لفظي بالقرآن غري : (وهي قوله، هل من السنة نفي اخللقية عن اللفظ بالقرآن: ٣٨س
 ؟ )خملوق

من قال لفظي بالقرآن غري خملوق فهو    : -رمحه اهللا -قال اإلمام أمحد    ،  ليس من السنة :ج
 .مبتدع

 ما معىن اإلميان بالرسل وما الدليل عليه؟: ٣٩س

 فأوحى ،م بأنَّ اهللا تعاىل اصطفى من خلقه رجاالًعتقاد اجلاز هو اال:اإلميان بالرسل: ج
تقياء كرام أعتقاد أيضا بأنَّ رسل اهللا كلهم واال،  وأمرهم بتبليغها للخلق،ليهم بشرائعهإ

 وأنَّ ،وأنهم وأتباعهم منصورون، هداة مهتدون، تقاهم لهأهم وأعلم اخللق برب، بررة
 .ار معذبونهم خمذولون مهزمون ويف اآلخرة يف النءأعدا

والَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسِلِه ولَم يفَرقُوا بين أَحٍد ِمنهم أُولَِئك {  :والدليل قول اهللا تعاىل
 .}سوف يؤِتيِهم أُجورهم وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما

  :والدليل من السنة
 ...) أَنْ تؤِمن ِباللَِّه، ومالِئكَِتِه، وكُتِبِه، ورسِلِهاِإلميانُ: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

 .فذكر أنَّ اإلميان بالرسل من أركان اإلميان، احلديث
* * * * * 

 وما الدليل على ذلك؟، هل دعوة الرسل واحدة متفقة: ٤٠س

  وصرف، واإلميان به،ىل توحيد اهللا عز وجلإىل آخرهم إدعوة الرسل من أوهلم : ج 
ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا {: والدليل على ذلك قول اهللا تعاىل ، كلها واحدة، العبادة له

وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبأَِن اع{. 
: عن أَِبي هريرةَ قَالَ،  حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم عند البخاري:والدليل من السنة

أَنا أَولَى الناِس ِبِعيسى ابِن مريم ِفي الدنيا واآلِخرِة، «: لُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمقَالَ رسو
 .»ٍت، أُمهاتهم شتى وِدينهم واِحدواَألنِبياُء ِإخوةٌ ِلعالَّ
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 العبادة فهل هي ىل أصلإإذا كانت دعوة الرسل واحدة متفقة يف الدعوة : ٤١س 
 خمتلفة الشرائع واألحكام؟

 ألنَّ اهللا تعاىل ؛ىل رسولإفالشرائع اليت شرعها اهللا لرسله ختتلف من رسول ،  نعم:ج
ما يا خبلقه إنلكونه رحيمج عليهم وما ال يشق عليهم   شروهذا ، ع لكل قوم ما ال حير

 تعاىل ذلك بشريعة اإلسالم اليت مث ختم اهللا، ىل زمانإىل قوم ومن زمان إخيتلف من قوم 
بعث ا حممدا صلى اهللا عليه وسلَّم فجعلها الرب سبحانه وتعاىل صاحلة لكل زمان 

 .ومكان
* * * * * 

، واذكر أويل العزم منهم، اذكر أمساء الرسل واألنبياء املذكورين يف القرآن: ٤٢س 
  وأنبياء غريهم؟  وهل بعث اهللا رسالً
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ونوح، حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو أفضلهم  (: مخسة أولوا العزم منهم فهماوأم، 
 ). وعيسى، وموسى،إبراهيمو

:  أن رجالً قال     ( :احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم                 غريهم كما جاء يف          وقد بعث اهللا رسالً      
عشرة    : كم بينه وبني نوح؟ قال      : قال .  نعم، معلَّم مكلَّم       : أنيب كان آدم؟ قال      !  يا رسول اهللا  

 كم كانت ! يا رسول اهللا   :  قالوا .  عشرة قرون    : كم كان بني نوح وإبراهيم؟ قال           :  قال .  قرون 
 .)]٣٢٨٩(السلسلة الصحيحة    [)ما غفرياًثالث مائة ومخسة عشر، ج: الرسل؟ قال

* * * * * 

  وما الدليل على ذلك؟ من هو أول الرسل ومن هو خامتهم؟: ٤٣س

ِإنا أَوحينا ِإلَيك كَما  { :والدليل قول اهللا تعاىل،  نوح عليه السالم:أول الرسل: ج 
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يف  صلى اهللا عليه وسلم يف بيان ذلك          ء عن النيب وجا، }أَوحينا ِإلَى نوٍح والنِبيني ِمن بعِدِه
ِإلَى أَهِل أَنت أَولُ الرسِل يا نوح  (: فيقولون حديث املوقف عندما يذهب الناس إىل نوح              

 . )]١٩٤(، ومسلم )٣٣٤٠(البخاري  [)...الْأَرِض
): ٥٢٣(ما رواه مسلم يف صحيحه :  والدليل، نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم:وخامتهم

 ،فُضلْت علَى الْأَنِبياِء ِبِست   ( : أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ :عن أَِبي هريرةَ
 وجِعلَت ِلي اَألرض طَهورا ، وأُِحلَّت ِلي الْغناِئم ، ونِصرت ِبالرعِب،أُعِطيت جواِمع الْكَِلِم

ماوِجدلِْق كَافَّةً ،سِإلَى الْخ ِسلْتأُرونَ وِبيالن ِبي ِتمخو.( 
* * * * * 

 ختالف يف بين آدم؟ حنراف واالمىت حصل اال: ٤٤س

 ):٤٩٢٠ ( يف صحيح البخاريماجاء هذا يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنه: ج 
 أَما ود كَانت ِلكَلٍْب ِبدومِة  ،ي الْعرِب بعد  صارِت اَألوثَانُ الَِّتي كَانت ِفي قَوِم نوٍح ِف(

 ثُم ِلبِني غُطَيٍف ِبالْجوِف ، وأَما يغوثُ فَكَانت ِلمراٍد، وأَما سواع كَانت ِلهذَيٍل،الْجندِل
فَكَانت ِلِحمير آلِل ِذي الْكَالِع أَسماُء  وأَما نسر ، وأَما يعوق فَكَانت ِلهمدانَ،ِعند سبٍإ

 فَلَما هلَكُوا أَوحى الشيطَانُ ِإلَى قَوِمِهم أَِن انِصبوا ِإلَى ،ِرجاٍل صاِلِحني ِمن قَوِم نوٍح
 فَلَم تعبد حتى ِإذَا هلَك  مجاِلِسِهِم الَِّتي كَانوا يجِلسونَ أَنصابا وسموها ِبأَسماِئِهم فَفَعلُوا

تِبدع الِْعلْم خسنتو أُولَِئك.( 
كَانَ بين نوٍح وآدم عشرةُ قُروٍن كُلُّهم علَى  «: وعِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما، قَالَ
 الن ثَ اللَّهعلَفُوا فَبتفَاخ ،قالْح ٍة ِمنِريعشِذِريننمو ِرينشبم نيِديثٌ : قال احلاكم. »ِبيذَا حه

/٧(السلسلة الصحيحة  : صِحيح علَى شرِط الْبخاِري ولَم يخرجاه، ووافقه الذهيب، انظر
٨٥٤.( 

* * * * * 

 اذا اختص اهللا تعاىل نبينا صلى اهللا عليه وسلم دون غريه من األنبياء؟مِب: ٤٥س

  :ختصه اهللا تعاىل دون غريه من األنبياء خبصائصا: ج 
أُعِطيت  (:في الصحيحني عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنَّ النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ  ف

 : خمسا لَم يعطَهن أَحد قَبِلي
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  .نِصرت ِبالرّعِب مِسريةَ شهرٍ  -
-  ِعلَتجا وورطَها وِجدسم ضاَألر لِّ، ِليصالَةُ فَلْيالص هكَترِتي أَدأُم ٍل ِمنجا رمّفَأَي. 
  . وأُِحلَّت ِلي الغناِئم ولَم تِحلَّ َألحٍد قَبِلي -
  .وأُعِطيت الشفَاعةَ -
- بةً واصِمِه خثُ ِإلَى قَوعبي ِّبيكَانَ النةًواماِس عِإلَى الن ِعثْت .( 
 ].)٥٢١ (مسلمو، )٣٣٥ (البخاريأخرجه [

 :التفصيل
 :نِصر بالرعب مسرية شهر -١

فمىت كان عدوه يبعد عنه مسافة مقدارها مسرية شهر؛ ألقى اهللا الرعب   ، وهو نصر رباين
لرّعب ِبما أَشركُوا ِباِهللا ما سنلِْقي يف قُلُوِب الَِّذين كَفَروا ا{: كما قال اهللا تعاىل، يف قلبه

 ]. ١٥١:آل عمران[} لَم ينزِّلْ ِبِه سلْطَانا
 :جِعلَت له وألمته األرض مسجدا وطَهورا -٢

صصلَّى فيها إال لعارض يطرأ عليها قد نالشارع على املنع بسببهفجميع بقاع األرض ي  ،
ِدم املاء أو ضرله العدول إىل التيمم جبميع ما تصاعد على وجه  استعماله؛ فوكذلك إن ع

  .األرض

 .م حتل ألحد قبلهأُِحلَّت له الغنائم ولَ -٣
 .  الشفاعة-صلى اهللا عليه وسلم-أُعِطي النيب  -٤

ِهي (): وأُعِطيت الشفَاعةَ: (عن قوله صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم -يف شرحه ملسلم-قال النووي
؛ َألنَّ -صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم-  الْعامةُ الَِّتي تكُونُ ِفي الْمحشِر ِبفَزِع الْخلَاِئِق ِإلَيِهالشفَاعةُ

. وِقيلَ الْمراد شفَاعة لَا ترد:  عياضقَالَ الْقَاِضي. الشفَاعةَ ِفي الْخاصِة جِعلَت ِلغيِرِه أَيضا 
كُونُ شفَاعته ِلخروِج من ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ ذَرٍة من إميان من النار؛ ألن الشفاعة    وقَد ت: قَالَ

 .)اليت جاَءت ِلغيِرِه ِإنما جاَءت قَبل هذَا وهِذِه مختصة ِبِه كَشفَاعة الْمحشرِ 
عليهم - من األنبياء وكان النيب،  للناس عامة-صلى اهللا عليه وسلم-بِعثَ النيب  -٥

 . يبعثُ إىل قومه خاصة-السالم 

* * * * * 
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 ؟ما هي املعجزة؟ وما داللتها: ٤٦س
 اسم فاعل من العجز على وزن مفِعلة، ويطلق هذا االسم على ما :لغة: املعجزة: ج 

 .يعجز اخللق أن يأتوا ِبمثله
والبد من هذه -لعلم   هي األمر اخلارق للعادة، وزاد بعض أهل ا:  ومن حيث االصطالح

 . أا أمر خارق للعادة للشهادة للرسول بصدقه-الزيادة
ففيه نظر لكونه مثَّل على ) وإما معنويةٌ..... وِهي إما ِحسيةٌ : (وأما قول املؤلف رمحه اهللا

وكله املعجزة املعنوية بالقرآن حىت ال يفهم أَنَّ القرآن جمرد معىن، وإمنا هو حروف ومعاٍن، 
 .ليس مبخلوٍق

 : واألسلم يف نظري أن نقول
كانقالب العصا حية، وإخراج اليد بيضاء، وفلق البحر فلقتني بالنسبة  معجزات خملوقة،   -

عليه -، أو إخراج الناقة من الصخرة معجزة لسيدنا صاحل   -عليه السالم -لسيدنا موسى 
، أو -عليه السالم -هيم ، أو السالمة من اإلحراق بالنار معجزة لسيدنا إبرا-السالم 

انشقاق القمر ونبع املاء من بني األصابع، وحنني اجلزع، وتكلم ذراع الشاة، وهذه كلها 
 .وغريها كثري. -صلى اهللا عليه وسلم-معجزات لنبينا  

 .، وهي القرآن، وهي املعجزة الباقية اخلالدةومعجزة غري خملوقة  -
 وإمنا يكون طريق اإلميان ا باخلرب إن كل املعجزات املخلوقة فنيت وانقضى زماا  

الصحيح املفيد للعلم اليقيين حبصوهلا، وأما الغري خملوقة وهي القرآن فهي باقية وباٍق 
التحدي ا واإلعجاز ا إىل يوم الدين، فليس اإلعجاز ا قد انقضى بتمام نزول القرآن،  

لقرآن أكرب معجزة وآية تنبأ الناس وإمنا هو باٍق إىل يوم القيامة، وهذا أكرب دليل على أن ا
 ؛ ِلماذا؟-صلى اهللا عليه وسلم-بصدق حممد 

ألن اإلعجاز به قائم على مر األزمان، وعلى اختالف األمم وحضارام وعلومهم، فهو ال 
 .يعِجز اإلنسان يف زمان دون زمان وال يف مكان دون مكان

 هل املعجزة لألنبياء متنع االبتالء؟: ٤٧س

  مع املعجزة -وهي الدالة على أنه بشر-ال متنع االبتالء؛ ألن اجتماع االبتالء ال، : ج

 يؤدي إىل تصديقه يف رسالته من غري تأليه فال -وهي الدالة على أنه رسول من عند اهللا -
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يفتنت مبا يظهر على أيديهم من اآليات الباهرة فيرفع إىل مقام الرب سبحانه وتعاىل كما   
ى إذ جعلوه ابنا هللا مشاركًا يف الربوبية واأللوهية سبحان اهللا وتقدس فعلت النصارى بعيس 

 . عن ذلك
 ما الفرق بني املعجزة والشعوذة؟ : ٤٨س

 :الفرق بينهما: ج
 أن املعجزة ال يستطيع أن يأيت ا إال النيب للداللة على صدقه يف دعوى نبوته، بينما    -١

 .ملشعوذ تكرارها ألا تكتسب بالتعلمالشعوذة يأيت ا مبحض التمخرق ويستطيع غري ا
 . أن املعجزة واآلية غري كسبية، أما الشعوذة تستفاد بالتعليم والرياضة-٢
 . أن املعجزة حتار فيها عقول العقالء، بينما الشعوذة ال تنطلي إال على اجلهال-٣
عنه الصدق  أن املعجزة تؤيد صدق النيب ال تنشئه؛ ألن النيب صادق قبل بعثته متواتر  -٤

بني قومه، فصدقه يف أخبار الناس ال حيتاج إىل إثبات ومعجزة ألنه ثابت، وإمنا املعجزة 
 .إلثبات صدقه يف اإلخبار عن اهللا سبحانه وتعاىل

 ما وجه اإلعجاز يف القرآن وما الدليل على أنه معجز؟ : ٤٩س

 . وجه اإلعجاز يف القرآن يف احلرف واملعىن: ج
اهللا تعاىل حتدى أفصح الناس وأبينهم لسانا وتصرفًا يف الكالم بأن  فإن :فمن حيث احلرف

 . يأتوا بسورة مثله فعجزوا عن ذلك
فقد عجز املشركون أيضا أن يأتوا بسورة مثله لتضمن تلك اآليات    : ومن حيث املعىن

علوما يعجز املشركون عن حتصيلها، بل ويعجز الناس مجيعا عن إدراك شيء منها؛ ألن  
ا يتعلق مبا كان من ماضي الزمان، كما يف قصة خلق آدم وما قبله من خلق العرش     منها م

واالستواء عليه والقلم وكتابته وحنو هذا، وما حواه أيضا من األخبار املستقبلية، ومنها ما 
يكون بني يدي الساعة ويوم القيامة من البعث والنشور واجلنة والنار وما فيهما، فأنى 

صحلُوا علم ذلك من غري طريق الوحي للبشر أن ي! 
وهلذا؛ فاملشركون يعِجزهم؛ سواء الذين كانوا يف زمن نزوله أو الذين من بعدهم إىل قيام  

قُل لَِّئِن اجتمعِت اِإلنس والِْجن علَى أَن يأْتوا {: الساعة، والدليل على إعجازه، قوله تعاىل 
أْتآِن الَ يذَا القُرٍض ظَِهرياًِبِمثِْل هعِلب مهضعكَانَ ب لَوونَ ِبِمثِْلِه و{. 
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 ما الدليل على وجوب اإلميان باليوم اآلخر؟: ٥٠س

 .}وِإنَّ الدين لَواِقع * ِإنما توعدونَ لَصاِدق{: قوله تعاىل: الدليل من الكتاب: ج
 يف سؤاله عن -عليه السالم -  جوابا جلربيل-صلى اهللا عليه وسلم-قول النيب : ومن السنة
 .إخل). واليوم اآلخر... أن تؤمن : (اإلميان، فقال

 ما معىن اإلميان باليوم اآلخر وما يدخل فيه؟: ٥١س

هو اإلقرار اجلازم بأنه كائن ال حمالة ويكمل اإلميان به العمل مبوجب هذا : معناه: ج
 يديها واإلميان مبا حيصل بعد اإلقرار ويدخل فيه اإلميان بأشراط الساعة ومما يكون بني

املوت مما حيصل يف القرب من سؤال امللكني ونعيم القرب وعذابه وما يكون عند قيام الساعة      
من النفخ يف الصور ومن البعث والنشور واحلساب واجلنة والنار وغريها مما جاءت به 

 .اآليات واألحاديث الصحيحة وسوف يأيت مفصالً
 ون الساعة غري اهللا عز وجل؟هل يعلم أحد مىت تك: ٥٢س

. اآلية} ِإنَّ اللَّه ِعنده ِعلْم الساعِة{: ال، ال يعلم وقتها إال اهللا، كما قال اهللا عز وجل: ج
يسأَلُونك عِن الساعِة أَيانَ مرساها قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند ربي الَ يجلِّيها ِلوقِْتها  {: وقال أيضا
وِإالَ ه{. 

 : ومن السنة
لَما قَالَ : ، حديث جربيل وسؤاالته للنيب وفيه-رضي اهللا عنه-كما يف حديث عمر 

ما املَسئولُ عنها ِبأعلَم ِمن : (فَأخِبرِني عِن الساعِة؟ قَالَ: ِجربيلُ ِللنيبِّ صلى اهللا عليه وسلم
 .وذَكر أماراِتها). الساِئِل

 أول منازل اآلخرة وهل يستثىن منه أحد من اخللق؟ما هو : ٥٣س

كُلُّ {: املوت، وال يستثىن منه أحد من اخللق؛ لقول اهللا عز وجل: أول منازل اآلخرة: ج
ههجِإالَّ و اِلكٍء هيِت{: ، وقوله سبحانه وتعاىل}شفٍْس ذَاِئقَةُ املَوفاملوت ال . }كُلُّ ن

 .يستثىن منه أحد من اخللق
 مىت يكون املوت؟: ٥٤س

فَِإذَا جاَء أَجلُهم الَ يستأِْخرونَ ساعةً والَ {: عند انقضاء اآلجال؛ لقول اهللا تعاىل: ج
 .، وال يعلم مىت انقضاء آجال اخللق إال اهللا سبحانه وتعاىل}يستقِْدمونَ
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 ما دليل فتنة القرب ونعيمه أو عذابه من الكتاب والسنة؟ : ٥٥س

النار يعرضونَ  * وحاق ِبآِل ِفرعونَ سوُء العذَاِب{: قول اهللا عز وجل: الكتابمن : ج
ِشيعو واا غُدهلَياع{. 

إنَّ أحدكُم إذَا مات عِرض علَيِه مقعده   : (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : ومن السنة
ِشيِّ، إنْ كَانَ ِمن أهالعاِة وداِر فَِمن  ِبالغإنْ كَانَ ِمن أهِل النِة، وِة فَِمن أهِل اجلَنِل اجلَن

 . رواه البخاري ومسلم)  يبعثَك اُهللا يوم الِقيامِةحتىهذَا مقعدك : أهِل الناِر، فَيقَالُ
 . وهو يف الصحيحني)  لَيعذَّباِناإنهم(: وحِديثُ القَربيِن وِفيِه

 .-صلى اهللا عليه وسلم-ث يف ذكر فتنة القرب ونعيمه أو عذابه متواترة عن النيب واألحادي
 ما دليل البعث من القبور؟: ٥٦س

ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو احلَق وأَنه يحِيي املَوتى وأَنه {: قول اهللا سبحانه وتعاىل : من الكتاب: ج
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شأَنَّ ا * عوِرون ِفي القُبثُ معبي أَنَّ اللَّها وِفيه بيةٌ الَّ رةَ آِتياعلس{. 

 ما حكم من كذَّب بالبعث؟: ٥٦س

زعم الَِّذين كَفَروا أَن لَّن {: حكمه أنه كافر باهللا عز وجل وكتبه ورسله، قال تعاىل: ج
لَت ثُم ثُنعبي لَتبرلَى وثُوا قُلْ بعبيِسريلَى اللَِّه يع ذَِلكو مِملْتا عنَّ ِبمؤبن{ . 

 يكُن لَه ذَِلك، لَموكَذَّبِني ابن آدم : قَالَ اُهللا تعالَى: (-صلى اهللا عليه وسلم-وقال النيب 
ما بدأَِني، ولَيس أولُ لَن يِعيدِني كَ:  يكُن لَه ذَِلك، فَأما تكِذيبه إياي فَقَولُهلَمووشتمِني 

 ).اخلَلِق ِبأهونَ علَي ِمن إعادِتهِ 
 ما دليل النفخ يف الصور؟ وكم عدد النفخات؟ : ٥٦س

ونِفخ ِفي الصوِر فَصِعق من ِفي  {: دليل النفخ يف الصور، قال اهللا تعاىل: اجلواب: ج
 .}للَّه ثُم نِفخ ِفيِه أُخرى فَِإذَا هم ِقيام ينظُرونَالسمواِت ومن ِفي اَألرِض ِإالَّ من شاَء ا 

 فَلَا يسمعه أَحد ِإلَّا أَصغى ِليتا ،ثُم ينفَخ ِفي الصوِر: (-صلى اهللا عليه وسلم-وقول النيب 
 ثُم ،فَيصعق ويصعق الناس :  قَالَ، وأَولُ من يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوض ِإِبِلِه: قَالَ،ورفَع ِليتا
 ِسلُ اللَّهرقَالَ-ي الطَّلُّ:أَو ها كَأَنطَرم ِزلُ اللَّهنالظِّلُّ: قَالَأَو - ي  -اكانُ الشمعن- هِمن تبنفَت 
 .احلديث...) ظُرونَ  ثُم ينفَخ ِفيِه أُخرى فَِإذَا هم ِقيام ين،أَجساد الناِس

 :وأما عدد النفخات؛ فالصحيح أا نفختان 
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 .وحيصل عندها الفزع :  نفخة الصعق-١
 . نفخة البعث-٢

وأما حديث الصور الطويل الذي فيه ثالث نفخات فهو حديث ضعيف، ضعفه ابن حجر  
 .مضطرب اإلسناد : وقال) الفتح(يف 

ه اهللا، وهو قول شيخ اإلسالم يف هذا والقول بأا نفختان ترجيح الشيخ العثيمني رمح
 .الزمان اإلمام ابن باز، وكذلك اللجنة الدائمة

 ما هي صفة احلشر يف الكتاب والسنة؟: ٥٧س

 : ورد يف صفته نصوص كثرية من الكتاب والسنة: ج
. }لَ مرٍةولَقَد ِجئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَو{: قول اهللا سبحانه وتعاىل : فمن الكتاب
يومِئٍذ يتِبعونَ الداِعي الَ ِعوج لَه وخشعِت اَألصوات ِللرحمِن فَالَ تسمع ِإالَّ  {: وقوله تعاىل

 .}همساً
يحشر الناس علَى ثَالِث طَراِئق راِغِبني : (-صلى اهللا عليه وسلم-قول النيب : ومن السنة
و ،اِهِبنير رحشتعٍري، ولَى بٍة ععشرعٍري، ولَى بٍة ععأربعٍري، ولَى بثَلَاثٍَة ععٍري، ولَى باِن عاثن

بقيتهم النار تِقيلُ معهم حيثُ قَالُوا، وتصِبح معهم حيثُ أصبحوا، وتمِسي معهم حيثُ 
 . أخرجه البخاري ومسلم) أَمسوا

أخرجه البخاري ) إنكُم محشورونَ حفَاةَ عراةً غُرالً: (-صلى اهللا عليه وسلم - وقول النيب
 . ومسلم

 كيف صفة املوقف على أرض احملشر من نصوص الكتاب والسنة؟: ٥٨س

 * ِإنما يؤخرهم ِليوٍم تشخص ِفيِه اَألبصار{: قول اهللا سبحانه وتعاىل : من الكتاب: ج
ِطِعنيهاءٌ موه مهتأَفِْئدو مفُهطَر ِهمِإلَي دترالَ ي ُءوِسِهمقِْنِعي ر{: وقوله تعاىل. } م مهأَنِذرو

طَاعِفيٍع يالَ شِميٍم وح ِمن ا ِللظَّاِلِمنيم اِجِر كَاِظِمنيى احلَنلَد اآلِزفَِة ِإِذ القُلُوب موي{. 
 يذهب حتىيعرق الناس يوم الِقيامِة : (-ى اهللا عليه وسلمصل-قول النيب : ومن السنة

 .أخرجه البخاري ومسلم)  يبلُغَ آذَانهمحتىعرقُهم ِفي األرِض سبِعني ِذراعا، ويلِجمهم 
 كيف صفة العرض واحلساب من نصوص الكتاب والسنة؟ : ٥٩س

وعِرضوا علَى ربك صفا لَّقَد ِجئْتمونا كَما {: قول اهللا سبحانه وتعاىل: من الكتاب: ج
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فَوربك لَنسأَلَنهم {: وقوله تعاىل. }خلَقْناكُم أَولَ مرٍة بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم موِعداً
ِعنيملُونَ * أَجمعوا يا كَانمع{. 

أرأيت : يجاُء ِبالكَاِفِر يوم الِقيامِة فَيقَالُ لَه: (- اهللا عليه وسلمصلى-قول النيب : ومن السنة
قَد سِئلت ما هو : نعم، فَيقَالُ: لَو كَانَ لَك ِملُء اَألرِض ذَهبا أكُنت تفتِدي ِبِه؟ فَيقُولُ

ِمن ذَِلك رأخرجه البخاري) أيس. 
ا هو أهونُ ِمن هذَا وأنت ِفي صلِب آدم؛ ألَّا تشِرك ِبي فَأبيت فَقَد سألتك م: (وِفي ِروايٍة
أخرجه مسلم) إلَّا الشِّرك. 

 .وغري ذلك من النصوص
 كيف صفة نشر الصحف من نصوص الكتاب والسنة؟ : ٦٠س

ا فَأَم{: وقوله تعاىل. }وِإذَا الصحف نِشرت{: قول اهللا سبحانه وتعاىل: من الكتاب: ج
 .}وأَما من أُوِتي ِكتابه وراَء ظَهِرِه{: ، وقوله تعاىل}من أُوِتي ِكتابه ِبيِميِنِه

 :فائدة
 .من وراء ظهره: من أمامه، ومن أويت كتابه بشماله؛ أي: من أويت كتابه بيمينه؛ أي

 يضع علَيِه حتىبِِّه يدنى املُؤمن ِمن ر: (-صلى اهللا عليه وسلم-قول النيب : ومن السنة
 -مرتنيِ -ربِّ أعِرف  : أعِرف، يقولُ : تعِرف ذَنب كَذَا؟ يقُولُ: كَنفَه، فَيقرِّره ِبذنوِبِه

وأما اآلخرونَ أِو . سترتها ِفي الدّنيا وأغِفرها لَك اليوم، ثُم تطوى صِحيفَةُ حسناِتِه: فَيقُولُ
ويقُولُ اَألشهاد هؤالِء الَِّذين كَذَبوا علَى {: ار فَينادى علَيِهم علَى رُءوِس األشهادِ الكُفَّ
ِهمب6.4') }ر	 C��D��
 >9(E<. 
 ما دليل امليزان وصفته من نصوص الكتاب والسنة؟  : ٦١س

سطَ ِليوِم الِقيامِة فَالَ تظْلَم ونضع املَواِزين الِق{: قول اهللا سبحانه وتعاىل: من الكتاب: ج
اِسِبنيا حكَفَى ِبنا وا ِبهنيٍل أَتدرخ نٍة مبِإن كَانَ ِمثْقَالَ حئاً ويش فْسن{ . 

أتعجبونَ ِمن ِدقَِّة : (�يف ابن مسعوٍد  : -صلى اهللا عليه وسلم -قول النيب  : ومن السنة
أخرجه أمحد، وصححه األلباين )  ِبيِدِه لَهما ِفي اِمليزاِن أثَقلُ ِمن أُحٍدساقَيِه، والِذي نفِسي

 .)السلسلة الصحيحة (يف 
ومنها أيضا حديث البطاقة الذي يدل على أن امليزان كفتان، كما هو معتقد أهل السنة 

 . يف امليزان
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الذوات، فساقي ابن فهذا اعتقاد أهل السنة يف امليزان أنه حق، وأنه توزن فيه األعمال و
 .مسعود أثقل من أُحد، ويؤتى بالرجل السمني العظيم ال يزن عند اهللا جناح بعوضة 

ومن يعملْ ِمثْقَالَ   * فَمن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة خيراً يره{: فقوله تعاىل: وأما بالنسبة لألعمال
هري راٍة شالسفة وغريهم من النحل الباطلة الذين أنكروا  خالفًا للمعتزلة واجلهمية والف} ذَر

أن يكون امليزان حقيقيا وقالوا إمنا هو كناية عن إقامة العدل، ونصوص الكتاب والسنة  
 .تدل على بطالن مذهبهم

 ما دليل اإلميان بالصراط من نصوص الكتاب والسنة؟ : ٦٢س

 واِردها كَانَ علَى ربك حتماً وِإن منكُم ِإالَّ{: قول اهللا سبحانه وتعاىل: من الكتاب: ج
قِْضياا بني يدي ظهري جهنم، . }موهذه اآلية دليل على إثبات الصراط إذ كان منصوب

 .فالورود هو اجلوز على الصراط
يؤتى ِباِجلسِر فَيجعلُ (: ِفي حديِث الشفَاعِة -صلى اهللا عليه وسلم-قول النيب : ومن السنة
مدحضةٌ مزلَّةٌ علَيِه خطَاِطيف : يا رسولَ اِهللا، وما اِجلسر؟ قَالَ: قُلنا. هري جهنمبني ظَ

لَها السعدانُ، يمرّ : وكَلَاِليب، وحسكَةٌ مفَلطَحةٌ لَها شوكَةٌ عقَيفَاُء تكونُ ِبنجٍد يقَالُ 
وكَأجاويِد اخلَيِل، والرِّكَاِب؛ فَناٍج مسلَّم، وناٍج املُؤِمن علَيها كَالبرِق، وكَالرِّيِح، 
 ،مهناِر جِفي ن وسكدمو ،وشخدىمتاححبس بسحم يهآِخر رمأخرجه البخاري ) ... ي

 . ومسلم
 :والناس يف عبوره درجات

 . مير املؤمن عليه كالربق-
 . ومنهم كالريح-
 .لركاب ومنهم كأجاويد اخليل وا-
 . ومنهم مكدوس يف النار-
 . ومنهم يسحب سحبا-
 ما دليل القصاص من الكتاب والسنة؟: ٦٣س

 :الدليل من الكتاب: ج
ومن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة ) ٧(فَمن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة خيرا يره  : (قول اهللا سبحانه وتعاىل

هرا يرش.( 
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 :ودليله من السنة
من كَانت : (ول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أيب هريرة يف صحيح البخاري، قال  ق

ِعنده مظِْلمةٌ ِلأَِخيِه فَلْيتحلَّلْه ِمنها فَِإنه لَيس ثَم ِدينار ولَا ِدرهم ِمن قَبِل أَنْ يؤخذَ ِلأَِخيِه 
كُني اِتِه فَِإنْ لَمنسح ِهِمنلَيع تئَاِت أَِخيِه فَطُِرحيس أُِخذَ ِمن اتنسح أخرجه )  لَه

 .البخاري
 ما دليل اإلميان باحلوض من نصوص الكتاب والسنة؟ : ٦٤س

 :دليله من الكتاب: ج
 ).إنا أعطيناك الكوثر: (قوله تعاىل

 :ودليله من السنة
مث ذكر من صفته ). حوضيأُعطيت الكوثر وهو : (-صلى اهللا عليه وسلم–قول النيب 

حوِضي مِسريةُ شهٍر، ماؤه أَبيض ِمن اللَّبِن، وِرحيه  : (كما يف صحيح البخاري ومسلم
أخرجه ) أَطْيب ِمن الِْمسِك، وِكيزانه كَنجوِم السماِء، من شِرب ِمنها فَالَ يظْمأُ أَبدا

 .البخاري ومسلم
 .حاديث يف احلوض متواترة وكثرية جداواحلق أن األ

 ما هو اإلميان باجلنة والنار وما دليله من الكتاب والسنة؟ : ٦٥س

 التصديق اجلازم واإلقرار اليقني أما داران خملوقتان :اإلميان باجلنة والنار هو: ج
أما النار فدار موجودتان اآلن، وأما باقيتان ال تفنيان أبدا، فأما اجلنة فدار أهل التوحيد، و

كل مشرك وكافر عنيد، وأن من أهل التوحيد من يعذب يف النار لذنوبه مث خيرج منها إىل  
 . اجلنة تفضالً من اهللا ورمحة، إما بالشفاعة، وإما بالغفران من اهللا، وإما باستيفاء عقوبته

 : ودليل ذلك من الكتاب
(ِللْكَاِفِرين وقُودها الناس والِْحجارةُ أُِعدت فَاتقُوا النار الَِّتي : (-سبحانه وتعاىل–قوله 
٢٤ ( ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ماِت أَنَّ لَهاِلحِملُوا الصعوا ونآم ِر الَِّذينشبو

ِمن قَبلُ وأُتوا ِبِه متشاِبها ولَهم كُلَّما رِزقُوا ِمنها ِمن ثَمرٍة ِرزقًا قَالُوا هذَا الَِّذي رِزقْنا 
 ).ِفيها أَزواج مطَهرةٌ وهم ِفيها خاِلدون
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 :تنبيه
ويدخل يف اإلميان باجلنة والنار اإلميان بكل صفة ثابتة يف الكتاب والسنة ألحدمها وما 

 .احتويا عليه من نعيم وأنواعه وعذاب وأنواعه
 :وأما الدليل من السنة

من : ( يف حديث عبادة بن الصامت يف الصحيحني -صلى اهللا عليه وسلم–فقول النيب 
  دبى عأَنَّ ِعيسو ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ،لَه ريكال ش هدحِإالَّ اُهللا و أَنْ ال ِإله ِهدش

رو ميرأَلْقاها ِإىل م هتكَِلمو ولُهسراُهللا اِهللا و لَهخأَد ،قح ارالنو ،قةُ حنالْجو ،هِمن وح
 . أخرجه البخاري ومسلم) الْجنةَ على ما كَانَ ِمن الْعمل

 :وأما دليل وجودمها اآلن
 ).أُِعدت ِللْكَاِفِرين: (ويف النار). أُِعدت ِللْمتِقني: (فقول اهللا سبحانه وتعاىل

 .ى هذا املطلب كثرية والدليل عل
 :وأما الدليل على بقائهما وأما ال يفنيان أبدا

ِإنَّ : (-سبحانه وتعاىل–وقوله ). خاِلِدين ِفيها أَبدا: ( يف اجلنة-سبحانه وتعاىل–قول اهللا  
 ).هذَا لَِرزقُنا ما لَه ِمن نفَاٍد

ال يقْضى : (وقوله عزوجل). ني ِمنها وما هم ِبخاِرِج: ( يف النار-سبحانه وتعاىل–وقال 
 .واآليات على ذلك كثرية). علَيِهم فَيموتوا وال يخفَّف عنهم ِمن عذَاِبها

 هل يرى املؤمنون رم يوم القيامة؟ وما الدليل على ذلك؟: ٦٦س

وجوه : ( تعاىلوالدليل قوله، أهل السنة مجمعون على رؤية املؤمنني لرم يوم القيامة: ج
 ).ِإلَى ربها ناِظرةٌ) ٢٢(يومِئٍذ ناِضرةٌ 
أَما ِإنكُم سترونَ ربكُم كَما ترونَ هذَا الَ تضامونَ : (-صلى اهللا عليه وسلم -وقول النيب  

علَى صالٍَة قَبلَ طُلُوِع الشمِس أَو الَ تضاهونَ ِفى رؤيِتِه ، فَِإِن استطَعتم أَنْ الَ تغلَبوا 
 ) .وقَبلَ غُروِبها فَافْعلُوا

 .  خالفًا للجهمية واملعتزلة والباطنية والفالسفة الذين أنكروا ذلك
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 ما هو تعريف الشفاعة؟  : ٦٧س

 : اجلواب
 .نههي الدعاء إىل اهللا والتوسط عنده ألجل الغري، إما لنفعه، وإما لدفع الضر ع: الشفاعة

 إىل كم قسم تنقسم الشفاعة؟  : ٦٨س

 :تنقسم الشفاعة إىل قسمني: اجلواب
قُل لِّلَِّه الشفَاعةُ {:  والدليل عليها قول اهللا سبحانه وتعاىل:شفاعة مثبتة : القسم األول

 .}جِميعا
عةُ  فَما تنفَعهم شفَا{: والدليل عليها قوله تعاىل : )منفية(شفاعة ممنوعة : القسم الثاين

اِفِعنيالش{. 
 .}ما ِللظَّاِلِمني ِمن حِميٍم والََ شِفيٍع يطَاع{: وقوله سبحانه وتعاىل

 ما هي شروط الشفاعة؟  : ٦٩س

 :شروط الشفاعة شرطان: اجلواب
وكَم مِّن ملٍَك ِفي السمواِت {: ، والدليل قوله تعاىل-عز وجل-إذن اهللا : الشرط األول

ِني شغىالََ تضرياُء وشن يِلم أْذَنَ اللَّهِد أَن يعب ئًا ِإالََّ ِمنيش مهتفَاع{. 
 .}والََ تنفَع الشفَاعةُ ِعنده ِإالََّ ِلمن أَِذنَ لَه{: وقوله سبحانه وتعاىل

ةَ ِإالََّ مِن  الََ يمِلكُونَ الشفَاع{: رضا اهللا عن الشافع، والدليل قوله تعاىل : الشرط الثاين
 .رضيه: أي} اتخذَ ِعند الرحمِن عهدا

 مىت تكون الشفاعة؟ : ٧٠س

يومِئٍذ الََ تنفَع {: تكون الشفاعة يوم القيامة، والدليل قوله سبحانه وتعاىل: اجلواب
 .}الشفَاعةُ ِإالََّ من أَِذنَ لَه الرحمن ورِضي لَه قَوالًَ

 :من السنةوالدليل 
:  الطويل عن الشفاعة العظمى، وأنه يقال يوم القيامة  -صلى اهللا عليه وسلم-حديث النيب 

 . أخرجه البخاري ومسلم) ...ارفَع رأسك، وقُل تسمع، وسل تعطَ، واشفَع تشفَّع(
 ؟-صلى اهللا عليه وسلم-ما هي أنواع شفاعة النيب : ٧١س

 :الشفاعة ستة أنواع: اجلواب
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صلى اهللا عليه -وهي الشفاعة للنيب خاصة، فيشفع : الشفاعة العظمى: نوع األولال
 . أن تنصب املوازين ويبدأ باحلساب-عز وجل- عند اهللا -وسلم

 يف االستفتاح ألهل اجلنة حىت يدخلوا  -صلى اهللا عليه وسلم -شفاعة النيب : النوع الثاين
 .-صلى اهللا عليه وسلم-اجلنة وهي كذلك خاصة به 

الشفاعة يف أقوام من املوحدين استوجبوا العذاب يف النار بسبب معاصيهم : النوع الثالث
 .فال يدخلوها
الشفاعة يف أقوام من أهل التوحيد، العصاة الذين أُدخلوا النار فيخرجون : النوع الرابع

 .مل يبق منهم إال آثار السجود فيخرجون منها) احترقوا(منها وقد امتحشوا 
 .الشفاعة لبعض أهل اجلنة ألجل رفعة منازهلم يف اجلنة: مسالنوع اخلا

الشفاعة اخلاصة يف ختفيف العذاب عن عمه أيب طالب كما ثبت يف : النوع السادس
يا رسولَ اللَِّه عمك أَبو طَاِلٍب ( :عِن الْعباِس بِن عبِد الْمطَِّلِب أَنه قَالَ احلديث الصحيح، 

وطُكحكَانَ يكفَعنيارِ : قَالَ. والن اٍح ِمنضحِفي ض هِك ، ِإنرا كَانَ ِفي الدال أَنلَوو 
 ).٢٣٩٩(أخرجه أمحد، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) اَألسفَِل ِمن الناِر

 : تنبيه-
ليه صلى اهللا ع- أن الشفاعة األوىل والثانية والسادسة خاصة بالنيب  -رمحك اهللا -اعلم  
 ولغريه من -صلى اهللا عليه وسلم -، وأما الثالثة والرابعة واخلامسة فهي للنيب -وسلم

صلى اهللا عليه  -األنبياء واملرسلني والصاحلني وسائر الشافعني املأذون هلم؛ غري أن النيب 
 . هو الْمقَدم فيها-وسلم
 هل يدخل أحد اجلنة بعمله؟: ٧٢س

ولَا :  قَالوا.فَإنّه لَن يدِخلَ اجلَنّةَ أحدا عملُه: (-ه وسلمصلى اهللا علي-قال النيب  :اجلواب
 .أخرجه البخاري ومسلم)  وال أنا، إالَّ أنْ يتغمدِني اُهللا ِمنه ِبرمحٍة:أنت يا رسولَ اِهللا؟ قَالَ

وا أَن ِتلْكُم الْجنةُ ونود{: ما اجلَمع بني هذَا احلَِديِث، وبني قَوِلِه تعالَى: ٧٣س
 ؟}أُوِرثْتموها ِبما كُنتم تعملُونَ

 : اجلواب
أن اجلنة : لن يدخل أحد اجلنة بعمله؛ أي: الثَّمِنية؛ واملعىنفاملنفي هو املقابلة و: أما احلديث
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 .ليست مثنا لعمله وال يف مقابلته
أن تلك اجلنة أورثوها املؤمنون بسبب ما : فالباء املثبتة هي باء السببية؛ أي: وأما اآلية

قدموا من أعماهلم الصاحلة، وإن كانت أعماهلم قاصرة عن كوا يف مقابلة اجلنة لكنه    
 . فضل من اهللا فهو يعطي اجلزيل على العمل القليل  

 ما مرتبة اإلميان بالقدر وما دليله؟: ٧٤س

ان، كما يف حديث جربيل لَما اإلميان بالقدر هو الركن السادس من أركان اإلمي : اجلواب
أن تؤمن : (-صلى اهللا عليه وسلم- عن اإلميان، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم-سأل النيب  

 ).والقدر خريه وشرهباهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، 
 .فاإلميان بالقدر من أصول اعتقاد أهل السنة، فمن لَم يؤمن بالقدر فالسنة بريئة منه

 ).أن القدر سر اهللا فال تبحثوا يف سره: (د جاء عن السلف الصاحل وق
أن تؤمن أنه ال يكون يف الوجود شيء إال بقدر اهللا، فال يحىي حي وال ميوت : وحاصله

ميت وال حركة وال سكون وال إميان وال كفر وال طاعة وال معصية إال بقدر اهللا 
 .ومشيئته
 .}ليقِْضي اللَّه أَمرا كَانَ مفْعوالًَ{: قول اهللا سبحانه وتعاىل: ودليله

 .}ِإنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه ِبقَدٍر{: وقوله سبحانه وتعاىل
 : ومن السنة

 .حديث جربيل املتقدم
أخرجه  )كُلُّ شيٍء ِبقَِدٍر حتى العجز والكَيس: (-صلى اهللا عليه وسلم-وقول النيب 

 . مسلم
 ان بالقدر؟ما مراتب اإلمي: ٧٥س

 :مراتب اإلميان بالقدر أربعة: اجلواب
عز -واإلميان ا أن تؤمن بإحاطة علم اهللا بكل شيء كما قال : وهي العلم: املرتبة األوىل

 قد علم مجيع اخللق وأعماهلم   -عز وجل-فهو . }قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما{: -وجل
وإسرارهم وإعالم علم ذلك كله قبل أن وآجاهلم وأرزاقهم ومجيع حركام وسكنام 

 .خيلقهم ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض 
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 قد كتب مجيع ما -عز وجل-واإلميان ا أن تؤمن أن اهللا : وهي الكتابة: املرتبة الثانية
وكُلَّ شيٍء {: سبق يف علمه أنه كائن، فهو عنده يف أم الكتاب، والدليل قوله تعاىل  

 .}حصيناه ِفي ِإماٍم مِبٍنيأَ
كَتب اُهللا مقَاِدير اخلالِئِق قَبلَ أنْ : ( يف صحيح مسلم-صلى اهللا عليه وسلم-وقول النيب 

 .أخرجه مسلم) يخلُق السّمواِت واألرض ِبخمِسني ألف سنٍة
 .وتتضمن هذه املرتبة اإلميان بالقلم واللوح

: إنَّ أوّلَ ما خلَق اُهللا القَلَم، فقَالَ لَه: (-هللا عليه وسلم صلى ا-قول النيب : والدليل
) ...اكتب مقَاِدير كُلِّ شيٍء حتى تقوم السّاعةُ: ربِّ وماذَا أكتب؟ قَالَ: اكتب، فَقَالَ

 .)صحيح اجلامع(أخرجه أبو داود، وصححه األلباين يف 
 فما شاء اهللا كان، وما لَم يشأ :ملة النافذة لكل خملوق وهي املشيئة الشا: املرتبة الثالثة

 .}وما تشاُءونَ ِإالََّ أَن يشاَء اللَّه {: -عز وجل-لَم يكن، كما قال اهللا 
واعلَم أَنَّ اُألمةَ لَِو اجتمعت علَى أَنْ ينفَعوك : (-صلى اهللا عليه وسلم-وقول النيب 

ك ِإلَّا ِبشيٍء قَد كَتبه اللَّه لَك ولَِو اجتمعوا علَى أَنْ يضروك ِبشيٍء لَم ِبشيٍء لَم ينفَعو
كلَيع اللَّه هبكَت ٍء قَديِإلَّا ِبش وكرضأخرجه الترمذي وصححه األلباين يف صحيح سنن ) ي

 .الترمذي
قدره اهللا وشاءه فهو قادر عليه وخالقه وهي أن تؤمن أن ما : وهي اخللق: املرتبة الرابعة

هلْ ِمن خاِلٍق غَير اللَِّه يرزقُكُم {: -عز وجل-قول اهللا : واآليات على هذا كثرية، منها
 .}واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ{: وقوله تعاىل. }مِّن السماِء واَألرِض

   أنواع التقادير؟يما ه: ٧٦س
 :سة تقادير مخيه: اجلواب

وم إىل يا هو كائن مل ِمزأليف اوهو ما قدره اهللا :  وهو التقدير األزيل:التقدير األول
ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي اَألرِض والََ ِفي   {:  ودليله قول اهللا سبحانه وتعاىل ،القيامة

 .}ِلك علَى اللَِّه يِسريأَنفُِسكُم ِإالََّ ِفي ِكتاٍب مِّن قَبِل أَن نبرأَها ِإنَّ ذَ
كَتب اُهللا مقَاِدير اخلالِئِق قَبلَ أنْ ( : يف صحيح مسلم-صلى اهللا عليه وسلم- وقول النيب

  ).يخلُق السّمواِت واألرض ِبخمِسني ألف سنٍة
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ك ِمن وِإذْ أَخذَ رب{: ية امليثاقآ ويدل عليه : العاميوهو التقدير العمر :التقدير الثاين
بِني آدم ِمن ظُهوِرِهم ذُرِّيتهم وأَشهدهم علَى أَنفُِسِهم ألَست ِبربِّكُم قَالُوا بلَى شِهدنا 

ذَا غَاِفِلنيه نا عا كُنِة ِإنامالِْقي موقُولُوا يأَن ت{. 
ِإنَّ : ( قالادق املصدوق ويدل عليه حديث الص: اخلاصيالعمر التقدير :التقدير الثالث

أَحدكُم يجمع خلْقُه ِفي بطِْن أُمِه أَربِعني يوما ثُم يكُونُ علَقَةً ِمثْلَ ذَِلك ثُم يكُونُ مضغةً  
مع باكْت قَالُ لَهياٍت وِع كَِلمبِبأَر رمؤلَكًا فَيم ثُ اللَّهعبي ثُم ِمثْلَ ذَِلك  لَهأَجو قَهِرزو لَه

 نيبو هنيكُونُ با يى متلُ حمعلَي كُملَ ِمنجفَِإنَّ الر وحِفيِه الر فَخني ثُم ِعيدس أَو ِقيشو
 حتى ما يكُونُ بينه الْجنِة ِإلَّا ِذراع فَيسِبق علَيِه ِكتابه فَيعملُ ِبعمِل أَهِل الناِر ويعملُ

أخرجه البخاري ) وبين الناِر ِإال ِذراع فَيسِبق علَيِه الِْكتاب فَيعملُ ِبعمِل أَهِل الْجنِة
 . ومسلم

 ،يكون ليلة القدرالتقدير الذي  وهو :)يالسنو (وهو التقدير احلويل :التقدير الرابع
 . }ِفيها يفْرق كُلُّ أَمٍر حِكيٍم {:ويدل عليه قول اهللا تعاىل

كُلَّ يوٍم هو ِفي    {:  ويدل عليه قول اهللا عز وجل:وهو التقدير اليومى :التقدير اخلامس
 .}شأٍْن
 اإلميان بالقدر مع العمل بالشريعة؟ما عالقة  :٧٧س

 مينع العمل   ال  وهي قبل ذلك مكتوبة وأن أعمال العباد خملوقة ،ن اإلميان بالقدرأ: اجلواب
صلى اهللا -  لَما سئل النيبذاهل و، العملجتهاد يف اجلد واالي بل يقتد،تكاليوجب اال وال

صلى -   فلما أخربهم النيب ، مستأنفة أم أنه أمر قد انقضى   ي أن املقادير هل ه-عليه وسلم
كل  أفال نت: فقالوا.رفع القلم وجفت الصحفكتب وأن املقادير أمر قد  -اهللا عليه وسلم

عملوا فكل ميسر ا ولكن ،ال( :-صلى اهللا عليه وسلم -على كتابنا وندع العمل فقال  
 .أخرجه مسلم). لق لها خمِل

 . وبه عاملون،وفقون ولعمل اجلنة ي،فأهل اجلنة هلا خلقوا
 . وفيها يوم القيامة داخلون،عمل أهل النار عاملونبوأهل النار 

صلى اهللا -  كما قال النيب، دينه ودنياه ما ينفعه يف حتصيل يف جمتهدفاملؤمن بالقدر حبق
 . صحيح مسلموهو يف )وال تعجز  احرص على ما ينفعك واستعن باهللا  (-عليه وسلم
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 رادة الكونية؟ العالقة بني حمبة اهللا واملشيئة واإليه  ما:٧٨س

كونية، وأن  بأنه ال تعلق للمحبة باإلرادة ال   دراسة السنة األوىلكما سبق بيانه يف: اجلواب
 يف كونه ما حيبه وما يبعضه، فخلق األنبياء والرسل وهو حيبهم، وخلق -عز وجل-اهللا 

 .الشياطني والكافرين وهو يبغضهم
 رادة الشرعية؟ما عالقة احملبة باإل: ٧٩س

 فوصف ،اهللا ال يشرع إال ما أحبه ورضيه للخلق  من حيث شرعه فإن وأما: اجلواب
 .}ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ{: عز وجل فقال ، باحلسنيحكمه الشرع

 .}ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالًَ{: -عز وجل-وقال 
عز  - خلقه عن الكفر والفساد وهو ى و، وهو حيب املؤمنني، شرعه باإلميانفأمر اهللا يف

 .  ال حيب املفسدين-وجل
والْخير كُلُّه ِفي يديك والشر  (:-اهللا عليه وسلمصلى - ما معىن قول النيب : ٨٠س

كِإلَي س؟)لَي 
- فكل أفعاله ، أن أفعال اهللا ال خترج عن حكمته وعلمه-رمحك اهللا -علم ا :اجلواب
 ، كلها خريي وهلذا فه، مبنية على العلم واحلكمة-وتعاىل سبحانه

 ولو منع اهللا العبد كان منعه هو ،ه هو اخلريعطاؤإلو أعطى اهللا العبد النعم كان  :مثاله
 وهكذا الصحة ،عطاء بالنسبة له خري واملنع بالنسبة له شر وإمنا العبد يكون اإل،اخلري

 إمنا احلكم على ذلك باخلريية  ومفارقتهم،قة األحبابرافمو ، واليسر والعسر،واملرض
 . والشرية بالنسبة للعبد

عده من قبيل املصائب والشر إمنا يكون على وجهنييأن ما حيصل للعبد مما  :اوثاني: 

ِإنَّ اللَّه ال يظِْلم الناس  :( من باب العقوبة له على أعماله كما قال تعاىل :الوجه األول
 ).شيئًا ولَِكن الناس أَنفُسهم يظِْلمونَ

 ).سبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثٍريوما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَ:(وكما قال تعاىل 
ختبار كما حيصل بتالء واال يكون على سبيل العقوبة وإمنا على سبيل اال أالَّ:الوجه الثاين

رضي - سعد بن أيب وقاص  فعن ،ن بعدهم األمثل فاألمثل   للرسل واألنبياء والصاحلني وم
 ثُم اَألمثَلُ ، اَألنِبياُء: قَالَ؟ي الناِس أَشد بلَاًء أَ، يا رسولَ اللَِّه:قُلْت( : قَالَ-اهللا عنه



 -٢٥-

 فَيبتلَى الرجلُ علَى حسِب ِديِنِه فَِإنْ كَانَ ِدينه صلْبا اشتد بلَاؤه وِإنْ كَانَ ِفي ،فَاَألمثَلُ
 .حه األلباين يف الصحيحةأخرجه الترمذي وصح) ِديِنِه ِرقَّةٌ ابتِلي علَى حسِب ِديِنِه

  .)أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ: (وكما قال تعاىل 

 هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعاهلم املضافة إليهم؟ :٨١س

اد وخلق  فإن اهللا تعاىل خلق العب، للعباد قدرة ومشيئة على أعماهلم املضافة إليهم:اجلواب
حاسبون إن  فعلى أعماهلم ي-عزوجل–اهللا   خلقهاا خيتارون أعماهلم اليت ةفيهم مشيئ

اخريا فشر فخري وإن شر.  
 ،ا ومشوالً ونفوذًئقة به سبحانه كماالًالفعقيدة أهل السنة واجلماعة هو إثبات مشيئة اهللا ال

 -: وهى تابعة ملشيئة اهللا تعاىلويثبتون أن للعبد مشيئة خملوقة قاصرة تليق بقصوره ونقصه
 ). أَنْ يشاَء اللَّه رب الْعالَِمنيوما تشاُءونَ ِإالَّ(
 هتداء من العبد حقيقة؟ هل اهلداية من اهللا حقيقة وهل اال : ٨٢س

 من شاء من عباده ومن شاء ي يهدي فاهلداية تضاف إىل اهللا حقيقة فهو الذ،نعم :اجلواب
 فاهللا يضل من يشاء  ،ضالل الضالل واإل   وكذلك األمر يف، حقيقةيهدايته فهو املهتد

 .ضل حقيقة من يشاء حقيقة والعبد ييويهد

  هذا الباب ؟ما الفرق بني أهل السنة واجلربية والقدرية النفاة يف : ٨٣س

 :اجلواب

  :أهل السنة: أوالً
 وأن مشيئة العبد ال  قصورا وضعفًا وعجزا،يثبتون مشيئة العبد على ما يليق بالعبدفهم 

 . خترج عن مشيئة اهللا 

  :القدرية النفاة: ثانياً
 . أثبتوا مشيئة العبد ونفوا مشيئة اهللا عز وجل

  :اجلربية: ثالثا 
 .أثبتوا مشيئة اهللا ونفوا مشيئة العبد

 


