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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

الحمد ہلل وأشھد أن ال الھ اال هللا وحده ال 
شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ 

 صلى هللا علیھ وسلم وبعد:
فھذه مجموعة من األسئلة على كتاب شیخنا 

لة الشیخ الدكتور الوالد المربي المفضال فضی
یاسر برھامي _حفظھ هللا ورعاه وسدد على 
طریق الحق خطاه....حاولت أن تجمع أھم 
النقاط التي ذكرھا الشیخ في كتابھ والتي 
ینبغي على طالب العلم ضبطھا وتأصیلھا 

قائما على الدلیل وفھم السلف  تأصیال علمیا
 الصالح _ رضي هللا عنھم أجمعین_ وحتى
تكون أیضا عونا لطالب العلم في تقویم 

أنفسھم عند دراسة ھذا المرجع العظیم في 
 العقیدة

وصلى هللا وسلم على محمد وعلى آلھ 
 وصحبھ وسلم
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 بو عبدالرحمنأكتبھ/ حسین مصطفى 
 

 مقدمة الكتاب

أجب عن األسئلة اآلتية مع ذكر الدليل: "إجابة  
 بال دليل كجسٍد بال روح"

 ود الحقیقي والهدف الرئیسي من طلب العلم؟ ما هو المقص: 1س
 دلل على ما تقول.  تحصیل اإلیمان قبل العلم" : ما المقصود بـ "2س
ب عـدم أكمل: "مـن أخطـر اآلفـات واألمـراض التـي دخلـت علینـا بسـب: 3س

 تحصیل اإلیمان قبل العلم .........................
و مسألة شاذة كانت شـغلهم : بم تنصح هؤالء الذین كلما وجدوا أمًرا أ4س

 ؟؟؟ "!! قیل وقال الشاغل، وهمهم من العلم "
ــدة 5س ــاول العقی : أكمــل: كلمــا اقتــرب اإلنســان مــن المصــدر األصــلي لتن

والفقــــــــــــــه وأنــــــــــــــواع العلــــــــــــــوم كلهــــــــــــــا بقربــــــــــــــه إلــــــــــــــى الكتــــــــــــــاب 
 .............................والسنة:........

 :حفظه اهللا–قـال الشيخ ياسر  : 6س
فهـم اإلنســان لدینـه أن یهمــك القضـایا التــي یحتـاج إلیهــا كــل  "جنایـة علــى

مــع ذكــر یـوم وینبغــي أن تكــون حاضـرة فــي قلبــه علــى الـدوام" وضــح ذلــك 
 بعض األمثلة. 

ــد أن تمــأل قلوبنــا 7س ــه: "طریقــة القــرآن ال ب ــاذا یعنــي المصــنف بقول : م
 لتحصیل العقیدة الصحیحة"؟؟
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ــیس مجــرد مــنهج فكــري: 8س أو ثقــافي" اشــرح هــذه  " المــنهج الســلفي ل
 العبارة

 
 اإليمانالباب األول: التوحيد وأصول  

 الفصل األول: اإليمان باألسماء والصفـات
 

: "معرفــة اهللا تعــالى أول الواجبــات _ حفظــه اهللا : قــال المصــنف9س
 وغایة إرسال الرسل.."

كیف ترد علـى مـن قـال أن هـذا الكـالم بدعـة وقائلـه مبتـدع ألن أول 
 هو التوحید؟؟ دلل على ما تقول. د واجب على العبا

 : ما هو أول واجب على العبید .... مع الدلیل؟10س
: اذكــر بعــض أقــوال أهــل العلــم فــي أن معرفــة اهللا هــي دعــوة 11س

 الرسل؟ 
 ما هي أهمیة وفضیلة دراسة األسماء والصفات؟ : 12س
: قـــال النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم: "إن هللا تســـعة وتســـعین 13س

ــــــة ــــــى  اســــــًما مائ ــــــة". معن ــــــن أحصــــــاها دخــــــل الجن إال واحــــــًدا م
 أحصاها.............................

: قــال تعــالى: "وهللا األســماء الحســنى فــادعوه بهــا وذروا الــذین 13س
) ما 180یلحدون في أسماءه سیجزون ما كانوا یعملون" (األعراف: 

اءه" ومــا هــو األصــل فــي هــذا معنــى قولــه تعــالى: "یلحــدون فــي أســم
 ؟؟؟الباب 
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ــي تســعة وتســعین اســًما 14س ــالى محصــورة ف : هــل أســماء اهللا تع
 فقط؟ دلل على ما تقول؟

 : التعبد بأسماء اهللا وصفاته على مرتبتین ما هما؟ 15س
 : وضح بالدلیل كیف ضلَّ الیهود في باب األسماء والصفات؟ 16س
ح بالدلیل كیف ضلَّ النصارى في باب األسماء والصفات 17س : وضَّ
 ؟ 
یقــول الــبعض: "ُیعــذر بالجهــل فــي توحیــد األســماء والصــفات : 18س

 وال یعذر بالجهل في توحید األلوهیة" ما مدى صحة هذا الكالم؟ 
توحید األلوهیة مبنـي أصـًال علـى توحیـد األسـماء والصـفات" : 19س

 اشرح هذه العبارة. 
وضــح لمــاذا ال یجــوز تهنئــة النصــارى بعیــد القیامــة المجیــد : 20س

 عیاد؟ وغیره من األ
: معرفة اهللا بأسمائه وصفاته ومحبته ودعاؤه بها، والتعبـد لـه 21س

 بمقتضاها هي جنة الدنیا..." وضح ذلك بشيء من التفصیل؟ 
األسـماء والصـفات مـن : كیف ترد علـى مـن یقـول: أن دراسـة 22س

 الترف العقلي؟ 
: اذكــر مــن التــاریخ مــا یــدل علــى أن الســكوت علــى األخطــاء 23س

 یما في العقیدة خطر عظیم؟ المنهجیة الس
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لســـفة : فســـاد االعتقـــاد فـــي أســـماء اهللا وصـــفاته وانتشـــار الف24س
وعلم الكالم من أكبر أسباب هزیمة المسـلمین" اذكـر مـن التـاریخ مـا 

 یدل على هذا المعنى؟ 
ــي األســماء والصــفات؟ "25س ــدة الســلف ف ــارة اذكر : مــا هــي عقی عب

 شیخ اإلسالم"
عنــد أهــل الســنة وعنــد غیــرهم مــن : فــرق بــین مصــدر التلقــي 26س

 المتكلمین .. وضح ذلك؟ 
 –: أیهمــا أشــمل وأدق فــي التعبیــر وتوضــیح المعنــى: "وَصــَف 27س

 ؟؟ َنِصْف" –َأْثَبَت ، ُنْؤِمْن 
: مــا معنــى قــول ابــن عطیــة أن صــفة الوجــه واجبــة الوجــود؟ 28س

 وهل تراجع عن ذلك أم ال؟
. بینمـا ........... : أكمل: أهل السنة یجعلون مصـدر التلقـي29س

 0مصدر التلقي  .............أهل البدع یجعلون .....
 : أهل السنة هم األشاعرة..." اذكر رأیك في هذه العبارة30س
 في األسماء والصفات. : وضح مذهب األشاعرة 31س
"وهـو أن األشـاعرة هـم أهـل  : ما هو سـبب انتشـار هـذه الفهـم32س

 السنة والجماعة؟!
لصــحیح حجــة بنفســه فــي العقائــد واألحكــام "وضــح : الحــدیث ا33س

 ذلك؟ 
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ــارة؟ ومــا هــو 34س ــك فــي هــذه العب : "العقــل مصــدر التلقــي "مــا رأی
 مصدر هذا المنهج؟ 

: هنــاك صــفات هللا عــز وجــل ثبتــت فــي الكتــاب والســنة مثــل 35س
الحیــــاة والســــمع والبصــــر والقــــدرة واإلرادة والعلــــم والكــــالم والرحمــــة 

ــة والرضــا والســخط  ــدم والعلــوم والمحب ــرح والضــحك والیــدین والق والف
 والنزول...." 

 اذكر أدلة كل منها من الكتاب أو السنة الصحیحة؟ 
ــح معنــى 36س ــة التعطیــل : وضَّ ــة عــن الفــرق المعطل مــع ذكــر جمل

 مبیًنا حكم كل واحدة؟ 
"وھو الذي في السـماء إلـه وفـي األرض إلـه " : قال تعـالى: 37س

 ھو هللا في السموات وفـي األرض"و وقال تع�الى:) 54(الزخرف: 
 )3" (األنعام : علم سركم وجھركمي

اســـتدل الصـــوفیة بمثـــل هـــذه اآلیـــات علـــى أن اهللا موجـــود فـــي كـــل 
 مكان... وضح باألدلة كیف ترد على ذلك؟ 

........ وقــد ُســموا فــي التــاریخ  ..... ,: مــن أنــواع الباطنیــة:38س
قـة الـدروز فـي ....... ..... ومـنهم فر ..............بالفاطمیین وهم

  .، ........... في تركیا والشام" أكمل والبهرة في ........
: عقیــدة الفالســـفة كأرســـطو وأفالطـــون أنهـــم یثبتـــون الوجـــود 39س

ــــل هــــذه  ــــا لمث ــــة ذكرن ــــك ومــــا هــــي أهمی ــــى ذل ــــق.." مــــا معن المطل
 المصطلحات؟ 

 : من هو ابن عربي ومن هو ابن العربي؟ 40س
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..... مــن  .......جــل مســتٍو علــى عرشــه،: أكمــل: اهللا عــز و 41س
 .خلقه 

 : ما معنى أن اهللا عز وجل بائٌن من خلقه؟ 42س
: مــا مــدى صــحة هــذه العبــارة "اهللا عــز وجــل موجــود فــي كــل 43س

  مكان أو في كل وجود"؟ 
: یقول األشاعرة "ال نثبت هللا عز وجل االتصـال وال االنفصـال" 44س

 تقول؟  ما رأیك في هذا الكالم؟ دلل على ما
: رجل یسـأل "هـل یخلـو العـرش مـن اهللا عـز وجـل عنـد نزولـه 45س

ــدنیا ومــا رأیــك فــي هــذا الكــالم وكیــف تــرد علــى هــذا  إلــى الســماء ال
 السائل؟ 

: بعض الفرق یؤولون صفات اهللا عز وجـل فیقولـون مـثًال أن 46س
اســتوى بمعنــى اســتولى والیــد بمعنــى القــدرة والنعمــة والِرْجــل بمعنــى 

 ظیم وغیر ذلك "كیف ترد على هؤالء؟المقام الع
 : ما الفرق بین  كفر النوع وكفر العین؟ 47س
  -الفرق الخارجة من الملة وكفرها كفرعین من المعطلة هم:: 48س

 ..........، ..........، ..........، .......... ، .......... 
 : أكمل: المعتزلة أقوالهم في تعطیل صفات اهللا أقوال...... 49س
 لكن ال یكفر المعین منهم حتى ......... ولماذا ؟و 

: األشــاعرة هــم أهــل بــدع وضــالل ومــع أنهــم یعطلــون بعــض  50س
 الصفات كاالستواء ونحوه إال أننا ال نكفرهم .... لماذا؟ 
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: أراد المعطلــة أن ینزهــوا اهللا عــز وجــل عــن مشــابهة الحــوادث 51س
 تعـالى عنـه........ فوقعوا في التشبیه الذي زعموا أنهم ینزهـون اهللا

 وضح ذلك؟ 
 : تكلم باختصار عن تعطیل كل فرقة مما یلي: 52س
 

 االتحادية من الصوفية  - الفالسفة  الباطنية_ -
 األشاعرة  - المعتزلة  - الجھمية الغالة  -

 : علق على العبارة اآلتیة مع ذكر الحجج التي تستند إلیها: 53س
ن والیهـــود والنصـــارى فـــي ال یوجـــد فـــارق بـــین عقیـــدة المســـلمی - أ

 األسماء والصفات. 
 .أقوال المعتزلة واألشاعرة في األسماء والصفات كفریة -ب
 بالتحریف اللفظي مع ذكر بعض األمثلة؟ : ما المقصود 54س
 : ما المقصود بالتحریف المعنوي مع ذكر بعض األمثلة؟ 55س
" مــا : الــذي یحــرِّف صــفات اهللا تعــالى ُیســمِّى مــا یفعلــه تــأویالً 56س

 رأیك في ذلك؟ وضح كالمك باألمثلة؟ 
: البعض ینفي االستواء ویقولون أنه یلزم منه الجهـة والجهـة 57س

یلزم منها التحیز أي كون اهللا عـز وجـل فـي حیـز وفـي مكـان محـدد" 
 كیف تجیب على هذه الشبهة؟ 

 : التحریف نوع من التعطیل" وضح معنى هذه العبارة؟ 58س
أســلم، وطریقــة  ین: "إنَّ طریقــة الســلفقــال بعــض المتــأخر : 59س

 الخلف أعلم وأحكم". ما معنى هذه العبارة؟ وما رأیك فیها؟ 

 10 



: "الســـلفیة مـــنهج حیـــاة" مـــاذا اهللاحفظـــه –: یقـــول المصـــنف 60س
 یقصد بهذه العبارة؟ 

إن الـذي یقـول إن اهللا فـي  " : یقول بعض الخلـف المتـأخرین 61س
 ؟ السماء فهو كافر" كیف ترد على هؤالء

ما مدى صحة هذه العبارة: "الجویني والغزالي والـرازي رجعـوا : 62س
 ؟ السلف ومدحوهافي آخر حیاتهم إلى طریقة 

محمـــوًدا ومتـــى یكـــون عـــرف التأویـــل ثـــم بـــین متـــى یكـــون : 63س
 مذموًما؟ 

في التعبیر؟ ولماذا؟ "من غیـر تعطیـل وال تحریـف  : أیهما أدقُ 63س
تعطیـــل وال تأویـــل وال تكییـــف وال مـــن غیـــر وال تكییـــف وال تمثیـــل" أم 

 ؟تمثیل". 
:  التأویل یأتي بمعنى التفسیر ویأتي بمعنـى فعـل المـأمور بـه 64س

 ووقوع المخبر عنه. وضح ذلك باألمثلة؟ 
 : ما معنى التأویل لغة واصطالًحا؟ 65س
 : لماذا سمى الخلف ما فعلوه من تحریف صفات اهللا تأویًال؟ 66س
ي أنزل علیك الكتاب منه آیـات محكمـات : قال تعالى: "هو الذ67س

هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأمـا الـذین فـي قلـوبهم زیـغ فیتبعـون 
ما تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء تأویلـه ومـا یعلـم تأویلـه إال اهللا 
والراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند اهللا ربنـا ومـا یـّذكر 

 ) 7إال أولوا األلباب" (آل عمران: 
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في قوله تعالى: "قراءتـان" بـالوقف والوصـل فـي "ومـا یعلـم تأویلـه إال 
 لتین؟ باهللا" وضح معنى التأویل في الحا

: وضح بالدلیل أنه لیس هناك آیات بال تفسیر حتـى الحـروف 68س
 المقطعة في أوائل السور؟ 

: هل یعني توقف البعض فـي تفسـیر بعـض اآلیـات كـالحروف 69س
لسـور ونحوهـا أنهـا حـروف بـال معنـى أو أن لهـا المقطعة في أوائل ا

معنــى مجهــوًال ال یعلمــه إال اهللا وأنــه یلــزم كــل مســلم التوقــف مــثلهم" 
 وضح ذلك باألدلة. 

أنــه قـرأ حــدیثًا عــن  -رضــي اهللا عنـه–: ثبـت عــن ابـن عبــاس 70س
رسول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم فـي الصـفات، فـانتفض رجـل عنـده 

ــَرُق هــؤالءإنكــاًرا لــذلك، فقــال ابــن ع یجــدون رقــة عنــد  ،بــاس: "مــا َف
 ویهلكون عند متشابهه" ما المقصود من هذه العبارة؟  همحكم

: اذكــر الحكمــة مــن الحــروف الُمقطعــة فــي أوائــل الصــور مثــل 71س
 ؟ ق , یس, طه "كهعص، الم، حم"

الكلمــة" اضــرب لــذلك مثــاًال : العـرب یكتفــون بحــرف یغنــي عـن 72س
 من كالم العرب ووضحه؟ 

 : ما معنى التأویل في األمور الغیبیة الخبریة؟ 73س
 : ما معنى أننا ال ُنكِّیف صفات الرب جل وعال؟ 74س
مجهول واإلیمان بـه واجـب والسـؤال : "االستواء معلوم والكیف 75س

 عنه بدعة" لمن هذه العبارة وما رأیك فیها؟ 
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 : ما المقصود من العبارة اآلتیـة مبیًنـا مـدى صـحتها: "أمروهـا76س
 كما جاءت"؟

 : هل یصح أن تكون الفلسفة وعلم الكالم مصدًرا للعقیدة؟ 77س
 : ما المقصود بـ "التشبیه"؟78س
 : ما الفرق بین التكییف والتمثیل؟ 79س
: أكمــــــل: "المعنــــــى فــــــي صــــــفات اهللا الثابتــــــة فــــــي القــــــرآن 80س

 ................والُسنة.....
 ....والسنة....... : الكیف في صفات اهللا الثابتة في الكتاب81س
: المثــــــل والشــــــبه فــــــي صــــــفات اهللا  الثابتــــــة فــــــي الكتــــــاب 82س

 .................والسنة
 : ما المقصود بالمحكم والتشابه؟ 83س
 : ماذا یفعل أهل الحق تجاه اآلیات المتشابهة؟ 84س
 : هل آیات الصفات وأحادیثها من المحكم أم من المتشابه؟ 85س
نزلنـاه إلیـك مبـارك لیـدبروا آیاتـه ولیتـذكر : قال تعالى: "كتـاب أ86س

 اكتب شرًحا موجًزا لهذه اآلیة.  "  29 "أولوا األلباب" ص:
 : "عقیدة السلف هي التفویض" ما مدى صحة هذه العبارة. 87س
 : ما المقصود بالتفویض؟ 89س
 : ما الفرق بین تفویض المعنى وتفویض الكیفیة؟ 90س
ي آیات وأحادیث الصفات" ما : كان السلف یفوضون المعنى ف91س

 مدى صحة هذه العبارة؟ 
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وأحادیثها الـذي ال یعلمـه إال اهللا : المتشابه من آیات الصفات 92س
 ..؟ .................................هو...

: مــن قــال: "أن معــاني الصــفات مجهولــة أو أنهــا بــال معــاٍن 93س
  دعة وضاللة" علق على هذه العبارة.نعرفها فقد أتى ب

الصـفات أم فـي  السلف كان عندهم التفویض في معـاني : هل94س
 كیفیتاها؟ 

: قال بعض المتأخرین "إن السلف مفوضة یقصد بها تفـویض 95س
 المعنى" علق على هذه العبارة ؟ 

: ما الفرق بین صفات الـذات وصـفات األفعـال مـع ذكـر أمثلـة 96س
 لكل منهما؟ 

أن یموت وأن یقـوم ثانیـة  : یقول النصارى: "إن اهللا قادر على97س
 من بین األموات "فكیف ترد علیهم في ذلك؟ 

: عنــدما ُیســأل النصــارى كیــف تقولــون عــن المســیح إنــه اهللا 98س
 وهو عبد یعبد اهللا؟ فیقولون: هو یرید ذلك! فكیف ترد علیهم؟ 

: ما العلة في عدم جواز تهنئـة النصـارى بأعیـادهم وخصوًصـا 99س
 عید القیامة المجید؟ 

: یقــول بعــض المتكلمــین "هــل یقــدر اهللا عــز وجــل أن یخلــق 100س
 مثله ؟! كیف ترد علیه؟

ــة" مــا مــدى 101س : صــفة الكــالم مــن صــفات اهللا عــز وجــل الذاتی
 صحة هذه العبارة؟ 
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: صفة اإلرادة من الصفات الذاتیة هللا  تعالى علق على هـذه 102س
 العبارة؟ 

عون اســًما" مــا : أســماء اهللا تعــالى منحصــرة فــي تســعة وتســ103س
 مدى صحة هذه العبارة؟ 

 : هل أسماء اهللا تعالى محددة بعددها في الكتاب والسنة؟ 104س
: اجتهــد بعــض المعاصــرین فــي تحدیــد تســعة وتســعین اســًما 105س

ــى هــذا  ــق عل ــي الحــدیث" عل هللا تعــالى وجــزم بأنهــا هــي المقصــود ف
 الكالم؟ 

فیـه أفعـال : هل یصح اشتقاق أسماء هللا عـز وجـل ممـا ورد 106س
 في القرآن العظیم؟

: هل أسماء اهللا الحسنى قیاسیة "أي تعرف بطریق العقـل أم 107س
 أي ال تعرف إال من طریق النقل؟ توقیفیة" 

: هـــل معرفـــة األســـماء توقیفیـــة علـــى نصـــوص األســـماء أم 108س
 تتعداها إلى نصوص الصفات واألفعال؟ 

 شتقاق"؟ الجواز ا: اذكر بعض أهل العلم الذین قالوا ب109س
عبـد  –عبـد العـال  –: اذكر حكم من یتسمى بـ "عبد السـتار 110س

 "؟  عبد المنعم –الموجود 
: مــا هــو شــرط جــواز اشــتقاق أســماء هللا عــز وجــل ممــا ورد 111س

 فیه أفعال في القرآن والسنة لذلك؟ 
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ــــد -حفظــــه اهللا–: یقــــول الشــــیخ یاســــر 112س : "إن إبطــــال العقائ
لبدایـة  تحریـف والتكییـف والتمثیـل هـو بیـانالفاسدة مثـل التعطیـل وال

 في التعبد باألسماء والصفات ولیس نهایته"   الطریق
من خلالل دراستك لـ "للتعبد هللا عز وجل باألسـماء والصـفات مـا هـو 

 أثر أسماء اهللا تعالى اآلتیة في حیاتك: 
 

القـــدوس ، العزیـــز ، الرقیـــب ، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  اللطی

 

ـــــــرحیم ـــــــي، ال ـــــــر ، الغن ، الخبی
  المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقم

 

الـــــرحمن ، الســـــمیع، الـــــرزاق، 
 الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم

 

الســـــالم ، البصـــــیر، الوهـــــاب، 
 النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

 

 العلیم، الشـهید، الحكـیم، الحـي 
 

 القیـــوم، البـــر، الكـــریم، الـــودود
 

 
 

 إجابة بال دليل كجسد بال روح
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 الفصل  الثاني: توحيد الربوبية

 
 : ما معنى توحید الربوبیة؟ 113س
ــ114س ــاهللا عــز وجــل رًب ــاد أن اهللا عــز وجــل : اإلیمــان ب ا هــو اعتق

 منفرد بمعان ثالثة أساسیة هي: 
1 ................................... 
2 ................................... 
3 ................................... 

 : ما معنى أن توحید الربوبیة توحید اعتقادي خبري؟115س
الئكــة بأعمــال معینــة معنــى : عنــدما یــأمر اهللا عــز وجــل الم116س

 ذلك: 
 أنهم یدبرون األمر مع اهللا عز وجل •
 أنهم یدبرون ویفعلون ما أمرهم اهللا عز وجل به •
 كل ما سبق •
 : من مظاهر الشرك في الربوبیة: 117س

اعتقــاد أن غیــر اهللا عــز وجــل مــن األولیــاء أو األنبیــاء أو المالئكــة 
  .یدبرون األمر" وضح ذلك
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رك فــي الربوبیــة: "اعتقــاد أن مــع اهللا عــز : مــن مظــاهر الشــ118س
وجل من یخلق أو یرزق أو أن معه من یحیي أو یمیـت أو یضـر أو 

 ینفع أو یدبر األمر" لماذا؟ 
 : قد یكون اإلنسان مالًكا ألشیاء وال یكون ملًكا... وضح؟ 119س
: من أخطر مظاهر الشرك في الربوبیة وخصوًصا في قضـیة 120س

ن اإلنسان نفسه حًرا مطلًقا أو أنـه یملـك نفسـه، الِملك والُملك أن یظ
 وضح ذلك بالتفصیل؟ 

: اإلسالم كفل لإلنسان الحریـة التامـة فیمـا یعتقـد ویعمـل وال 121س
ســلطان ألحــد علیــه فــي ذلــك بــدلیل "فمــن شــاء فلیــؤمن ومــن شــاء 

 وبدلیل قوله تعالى:). 29فلیكفر" (الكهف: 
 ترد على هذه الشبهة؟  ). كیف256"ال إكراه في الدین" (البقرة: 

: قال تعالى: عن المالئكة: "فالمدبرات أمًرَ◌ا "فیه إشارة إلـى  122س
 أن المالئكة تدبر األمر مع اهللا. كیف تجیب على هذه الشبهة؟ 

 : ما معنى انفراد اهللا عز وجل بالِملك والُملك التام؟ 123س
خلق : كما یعتقد اإلنسان المؤمن أن اهللا عـز وجـل منفـرد بـال124س

وضـح ذلـك  .فال بد أن یعتقد أن اهللا منفرد بـاألمر الشـرعي والكـوني 
 باألدلة؟

: یعتقد أصـحاب الدیمقراطیـة أن لكـل شـعب مـن الشـعوب أن 126س
 یشرع لنفسه ما یشاء... ما مدى صحة هذه العبارة. 

 : اإلسالم دین الدیمقراطیة: "ما رأیك"؟127س
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 اصر؟ : ما معنى الدستور في االصطالح المع128س
ــى أن الســلطة التشــریعیة مــن 129س ــة عل : تــنص الدســاتیر المدنی

حقوق الشعب وأن الشعب مصدر كل السلطات التشریعیة والقضائیة 
 والتنفیذیة" ما مدى صحة ذلك؟ 

 و: إذا أطــــاع العبــــد المــــؤمن إبلــــیس فــــي بعــــض المواقــــف"130س
 شرك ؟المعاصي فهل هذا ُیعد معصیة أم 

"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الـدین مـا : قال اهللا عز وجل: 131س
 لم یأذن به اهللا" اذكر معنى هذه اآلیة؟ 

: بعض الناس یظن أن االستنساخ المعاصـر هـو عبـارة عـن 132س
یخلقـون مـا یشـاؤون فكیـف تـرد أنهـم نوًعا جدیًدا من البشـر و ابتكار 

 علیهم؟ 
 " من مظاهر الشرك في الربوبیة: 133س

..................................................................
.............. 

..................................................................
.............. 

..................................................................
.............. 

..................................................................
.............. 
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: اشرح قول النبي صلى اهللا علیـه وسـلم: "رضـیت بـاهللا رًبـا" 134س

 ؟ وفي حیاته موضًحا أثر توحید الربوبیة في قلب المؤمن
: كان كفـار قـریش یقـرون بتوحیـد الربوبیـة، مـا مـدى صـحة 135س

 هذه العبارة؟ 
ــا مــا نســتدل بتوحیــد الربوبیــة علــى توحیــد األلوهیــة. 136س : دائًم

 ألدلة؟ وضح ذلك باألمثلة وا
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 الفصل الثالث: توحيد األلوهية
 

 : ما المقصود بتوحید األلوهیة؟ 137س
 : ما معنى: "اإلله"؟ 138س
 : ما المقصود بالطاغوت لغة واصطالًحا؟ 139س
 األلوهیة توحید عملي طلبي؟ : ما معنى أن توحید 140س
 : رؤوس الطواغیت خمسة: اذكرها بالتفصیل؟ 141س 
أو بمعنى آخر : كیـف نكفـر  هي صفة الكفر بالطاغوت : ما142س

 ؟ بالطاغوت
: ما حكم من أحب وطنه الذي عاش فیه ونشأ علـى أرضـه؟ 143س

 دلل على ما تقول؟
 : كیف ظهر الشرك على األرض؟ 144س
 : ما هو الشرك في األلوهیة؟ 145س
: ما الفرق بین المشركین األوائل وبـین مـن وقـع فـي الشـرك 146س

 األمة؟ من هذه 
: هل هناك فرق بین من یصرف العبـادة لغیـر اهللا وبـین مـن 147س

 لم یقصد العبادة ولم یكن یعلم أنها عبادة؟ 
: من الشرك األكبر الـذي ال یغفـره اهللا لمـن مـات وهـو مصـر 148س

علیه بعـد بلـوغ الحجـة الـدعاء واالسـتغاثة وطلـب المـدد مـن األمـوات 
 باألدلة؟ له والغائبین.... اشرح ذلك مدعًما
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 : هل یجوز االستعانة بغیر اهللا تعالى؟ 149س
 دلل على ما تقول.: هل الموتى یسمعون؟ 150س
: ما حكم الطلب أو دعاء الغائب سواء أكان المـدعو حًیـا أو 151س

 میًتا؟ 
 : ما حكم الذبح لغیر اهللا عز وجل؟ 152س
 : الحلف بغیر اهللا شرك أصغر، متى یكون أكبر؟ دلل 153س
 شرك " دلل على ذلك؟ لنذر لغیر اهللا : ا154س
 .أكمل ...............: األصل في النذر: ........155س
 : التشاؤم من الشرك" دلل على ذلك؟ 156س
 : هل یجوز فك السحر بسحر مثله؟ 157س
: مــا حكــم مــن یــذبح للســلطان عنــد قدومــه أو الضــیف عنــد 158س

 مجیئه؟ 
ــد قد159س ــذبح للســلطان عن ــد : مــا حكــم مــا ُی ومــه أو الضــیف عن

 مجیئه؟ 
 . ما هي؟ : الذبح الشركي لغیر اهللا ثالثة أنواع160س
ـــوى 161س ـــن ن ـــالى لك ـــر علیهـــا اســـم اهللا تع ـــم ذبیحـــة ذك : مـــا حك

صاحبها التقـرب إلـى الجـن أو تعظـیم الصـالحین أو األولیـاء أو كـان 
 ناذًرا لهم؟ 

 : ما الفرق بین الذبح والنحر؟ 162س
 وم المستوردة بالتفصیل؟ : تكلم عن حكم اللح163س
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 : ما حكم ترك التسمیة على الذبیحة عمًدا أو نسیاًنا؟ 164 س
: مـــا حكـــم قبـــول ذبـــائح أهـــل الكتـــاب التـــي یـــذبحوها فـــي 165س

 أعیادهم؟ 
وسـمى : الذبح اآللي بمنزلة إسقاط السـكین فلـو ضـغط الـزر 166س

 اهللا فقد أجزأ فهل تكفي التسمیة من جهاز تسجیل؟ 
 فرق بین الحلف والنذر لغة وشروًعا؟ : ما ال167س
 : ما حكم الحلف بالمصحف؟ 168س
 ؟ وبأیمان المسلمین : ما حكم الحلف بعهد اهللا169س
ــابع 170س ــم مفــاتیح الغیــب وتصــرف الكــون لغیــر اهللا ت : نســبة عل

 للشرك في األسماء والصفات أم للشرك في األلوهیة؟ 
 : ما حكم السحر؟ 171س
  : ما حكم الساحر؟172س
: ما حكم ما یفعله الحـاوي ومـا حكـم مشـاهدة سـاحر السـلك 173س

 وما حكمه؟ 
: ما حكم السحر المتعلم من الشیاطین ومن الملكین هاروت 174س

 وماروت؟ 
 : ماذا تعرف عن الملكین هاروت وماروت؟ 175س
 : ما حكم النشرة؟ 176س
 : ما هو أعظم األسباب في البالء في باب الشرك؟ 177س
 یجوز بناء المساجد على القبور؟  : هل178س
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: كیــف تــرد علــى مــن یقــول: إن قبــر النبــي صــلى اهللا علیــه 179س
 وسلم ُبني داخل المسجد؟ 

 لیصلي عنده أو بجواره؟  " قبر النبي " : حكم من قصد القبر180س
 : لو أن إنساًنا دفن في بیته هل تحرم الصالة فیه؟ 181س
 صقة مباشرة بالقبور؟ : ما حكم صالة أناس بیوتهم ملت182س
: ما حكم من صلى في مسجد بجوار المقابر ومنفصل عنهـا 183س

 بطریق؟ 
ــه 184س ــر الرســول صــلى اهللا علی ــى قب : هــل یجــوز شــد الرحــال إل

 وسلم؟ 
 : ما حكم الصالة في المساجد التي بها قبور؟ 185س
 : ما هو الشرك األصغر واذكر بعض مظاهره؟ 186س
وما هـي عالماتـه وم  اء وما هي أقسامه: ما هي حقیقة الری187س

حكــم الســرور والفرحــة بثمــرة العمــل الصــالح والتحــدث بــه وهــل هــذا 
 ؟ یدخل في الریاء

 : ما حكم األفعال اآلتیة مع ذكر األدلة: 188س
 .الحلف بغیر اهللا •
 .التنجیم •
 .التطیر  •
 .الكهانة  •
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: هــل اإللهــام الــذي یقــع فــي قلــب المــؤمن وكــذا الفراســة مــن 189س
 عاء الغیب؟ اد

 أم شركي؟  –: من یقول للمیت: "ادع لي" هذا توسل بدعي 190س
 –: من یقول للمیـت: "ارزقنـي أو اشـفني" هـذا توسـل بـدعي 191س

 أم شركي؟ 
 : فرق بین كل من: 192س
 التوسل الركن  •
 التوسل الواجب  •
 التوسل المستحب •
 : ما هي أنواع التوسل المشروع في الدعاء؟ مع األدلة؟ 193س
 : ما هي أنواع التوسل الغیر مشروع في الدعاء؟ باألدلة؟ 194س
 : هل كل توسل بالمخلوق شرك"؟ 195س
: فــرق كبیــر بــین مــن یتوســل بطلــب الــدعاء مــن المــوتى أو 196س

الغائبین وبین طلب الـدعاء مـن الحـي الحاضـر؟ وضـح  ذلـك بشـيء 
   ؟من التفصیل مع ذكر الحكم الشرعي في كلتا الصورتین

ــا متــى یكــون مشــروًعا ومتــى ال یكــون : عــر 197س ف التوســل مبیًن
 مشروًعا؟ 

ـــدوي أو 198س ـــدعو الحســـین أو الب ـــاعي : رجـــل ی الدســـوقي أو الرف
.... وٕاذا قلنا هـذا شـرك قـال: أنـا ال أعبـده، فمـا حكـم هـذا  أو.......

 الرجل وكیف تقیم علیه الحجة؟ 
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التــي بهــا قبــور جــائزة ألن عائشــة : الصــالة فــي المســاجد 199س
رضــي اهللا عنهــا كانــت تصــلي فــي حجرتهــا وقــد دفــن بهــا رســول اهللا 
صــلى اهللا علیــه وســلم وأبــو بكــر وعمــر رضــي اهللا عنهمــا، كیــف تــرد 

 على هذا االدعاء وكیف تقیم علیه الحجة؟ 
: قـــال تعـــالى: "واتخـــذوا مـــن مقـــام إبـــراهیم مصـــلى" (البقـــرة: 200س

!! القــرآن) فیجــوز الصــالة فــي المســاجد التــي بهــا قبــور بــنص 125
 كیف ترد على هذه الشبهة؟ 

: التوسل إلى اهللا عز وجل بأحد من خلقـه خـالف فرعـي فـي 201س
 كیفیة الدعاء ولیس من العقیدة. ما رأیك في هذا الكالم؟ 

: تعلیق الخرزة الزرقاء والخمسة والخمیسـة وحـدوة الحصـان 201س
ل الــذي یعلـق علــى المنــازل بغـرض دفــع الحسـد ولــبس البذلــة والبصـ

؟؟؟ لـــیس شــرًكا إنمـــا هـــو مــن بـــاب األخـــذ مــن أجـــل شــفاء العینـــین
 باألسباب . ما رأیك في هذا الكالم؟ 

: رجل یغـرق وآخـر ُیحـرق فطلبـا الغـوث مـن غیـر اهللا... مـا 202س
 حكمه؟ 

 : صوب الخطأ: "التوسل بالمخلوق شرك كله". 203س
: صــوب الخطــأ: "ال یجــوز أكــل الذبیحــة إذا نســیت التســمیة 204س

 ا؟ علیه
 : ما حكم أن یقول الداعي في دعائه "أسألك بجاه نبیك؟ 205س 

 26 



: رجــل دخــل علــى أهلــه فــانقطع التیــار الكهربــائي فتشــاءموا 206س
 بذلك.. ما رأیك؟ 

: رجــل ذهــب لیخطــب وفــي طریقــه وجــد اســم الشــارع "ســعید 207س
 مبروك فتفاءل بذلك وفرح... ما رأیك؟ 

شـرًكا أكبـر أو أصـغر  : من التوسـل غیـر المشـروع مـا یكـون208س
ومنـــه مـــا یكـــون بدعـــة علـــى الـــراجح ... وضـــح كـــل نـــوع مـــع ذكـــر 

 الدلیل.. وما هو الضابط في إطالق الشرك األصغر؟ 
: یقــول بعــض المشــایخ المعاصــرین "إن عــدم جــواز الصــالة 209س

ــأخرین واألمــر  فــي المســاجد التــي بهــا قبــور هــو مــذهب بعــض المت
 یسیر" ما رأیك في هذا الكالم؟ 

 : أكمل التوسل بالنبي صلى اهللا علیه وسلم وهو میت... 210س
: قــال صــلى اهللا علیــه وســلم فــي حــدیث الســبعین ألًفــا الــذین 211س

یــــدخلون الجنــــة بغیــــر حســــاب وال عــــذاب ألنهــــم "ال یســــترقون وال 
یتطیرون وال یكتوون وعلى ربهم یتوكلون" اكتب شرًحا مختصًرا لهذا 

 الحدیث. 
ولكـن ُبنـي  قبـرار قبـر لكنـه منفصـًال عـن الُبني بجو : مسجد 212س

ــا  ــه تبرًك ــم مــن قصــد هــذا المســجد وصــلى فی ــر فمــا حك ــا للقب تعظیًم
 بصاحب القبر؟ 

رجــل یســیر فــي الطریــق فحــان وقــت الصــالة ولــم یجــد إال  213س
 مسجد فیه قبر ماذا یفعل؟ 
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 الفصل الرابع: الحكم بما أنزل اهللا

 
مـــن القـــرآن والُســـنَّة وجـــوب الكافیـــة لوافیـــة : اذكـــر باألدلـــة ا214س

 الحكم بما أنزل اهللا عز وجل موضًحا وجه الداللة من كل دلیل؟ 
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: اذكــر باألدلــة مــن الكتــاب والســنة ارتبــاط قضــیة الحكــم بمــا 215س
 أنزل اهللا بأنواع التوحید الثالثة؟ 

: متى یكون الحكم بما أنزل اهللا كفـًرا أكبـر ومتـى یكـون كفـًرا 216س
 غر؟ أص
 : ما هو الفرق بین الحكم التشریعي والحكم القدري الكوني؟ 217س
: اعتقاد أن غیـر اهللا عـز وجـل لـه أن یشـرع فهـذا شـرك فـي 218س

وأمــا التحــاكم إلــى مــن یحكــم بغیــر شــرع اهللا عــز  ..................
 0....وجل فهذا شرك في...........

 : التحاكم إلى الطاغوت شرك في: 219س
 . االثنین مًعا –األلوهیة  – الربوبیة

 : ما المقصود بالطاغوت ومن هو رأس الطواغیت؟ 220س
: قال تعالى: "ألم تر إلى الذین یزعمون أنهم آمنوا بمـا أنـزل 221س

إلیــك ومــا أنــزل مــن قبلــك یریــدون أن یتحــاكموا إلــى الطــاغوت وقــد 
سـاء: أمروا أن یكفروا به ویرید الشیطان أن یضلهم ضالًال بعیـًدا (الن

60 .( 
ــا، ومــا هــو  مــن هــو الطــاغوت فــي هــذه اآلیــة: ولمــاذا ُســمِّي طاغوًت

 سبب نزول اآلیة؟ 
 : عرف الطاغوت واذكر كیفیة الكفر به؟ 222س
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: لــو أن الدســتور نــص علــى أّن الشــرع هــو الملــزم وصــاغوا 223س
أحكام الشریعة في نظام مواد مثًال: المادة العاشرة تقطع یـد السـارق 

 ما حكم ذلك؟ وهكذا.... ف
 : ما هو الكفر األكبر وما هي أنواعه؟ 224س
 : ما هو الیاسق؟ 225س
 : ما الفرق بین النظام اإلداري والنظام الشرعي؟ 226س
 : ما هو الفرق بین كفر النوع وكفر العین؟ 227س
 : اذكر شروط وموانع التكفیر؟ باألدلة228س
 األفراد؟  : هل الحكم العام بالتكفیر یكون ألي فرد من229س
 : من الذي یستطیع التعیین في التكفیر؟ 230س
 : ما هو الكفر األصغر واذكر أمثلة لذلك؟ 231س
 : هل یجب اتباع القوانین الوضعیة اإلداریة؟ 232س
: متــى یكــون الحكــم بمــا أنــزل اهللا مــن الشــرك األكبــر ومتــى 233س

 یكون من الشرك األصغر؟ 
 ن بغیر ما أنزل اهللا: : وصف اهللا عز وجل الذین یحكمو234س

مـــرة: "ومـــن لـــم یحكـــم بمـــا أنـــزل اهللا فأولئـــك هـــم الكـــافرون"  بـــالكفر
 )، 44(المائدة: 

وبــــــالظلم مــــــرة: "ومــــــن لــــــم یحكــــــم بمــــــا أنــــــزل اهللا فأولئــــــك هــــــم 
 )،45الظالمون"(المائدة: 
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وبالفســق مــرة: "ومــن لــم یحكــم بمــا أنــزل اهللا فأولئــك هــم الفاســقون" 
 . )47(المائدة: 

 جمع بین هذه اآلیات؟ وضح كیف ت
 : ما هو الواجب على المسلم والمسلمة في أي نزاع؟ 235س
: ما هـو المخـرج الشـرعي فـي مسـائل الخصـومات التـي تقـع 236س

 بین المسلمین في ظل القوانین الوضعیة؟ 
: هـــل مـــن ذهـــب إلـــى المحـــاكم الوضـــعیة مضـــطًرا وطـــالبهم 237س

ُیقـال عنـه قـد رضـي بإقامة الشرع الـذي علمـه مـن خـالل أهـل العلـم 
 بالحكم بغیر ما أنزل اهللا؟ 

 في الجلسات العرفیة؟ : ما حكم المال المأخوذ 238س
: ما حكم المجـالس العرفیـة إذا كانـت مجـالس صـلح ال ُتحـل 239س

 حراًما وال تحرم حالًال؟ 
ــاب المحــاكم 240س ــي ظــل غی ــى المســلمین ف ــا هــو الواجــب عل : م

 الشرعیة؟ 
بالمــال فــي الجـــروح والــدیات وســـائر : هــل یجــوز التصـــالح 241س

 الحدود الشرعیة؟ 
ألـف مـثًال وتـم االتفـاق علـى ذلـك  15: من یقـول: إن الدیـة 242س

 فما حكمه؟ 
 : ما هو مقدار الدیة الكاملة؟ 243س
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: لو أن رجًال فقیًرا كان علیـه دیـة فطلـب مـن أهـل المیـت أن 244س
 . ما حكم ذلك؟ یتنازلوا له عن مبلغ معین وال یكون ملزًما لهم ..

رضـي اهللا –: ما ردك على من یقول: "إن عمـر بـن الخطـاب 245س
عطــل حــد الســرقة فــي عــام الرمــادة، وبالتــالي یجــوز لنــا عنــد  -عنــه

ي اهللا شدة األحوال وتغیر األمور أن نعطـل الحـدود اقتـداًء بعمـر رضـ
 عنه؟ 

 ات اآلتیة:كیف ترد على الشبه
لطـاغوت لكنـه لـم یأمرنـا أن : اهللا عز وجـل أمرنـا أن نكفـر با246س

 ). 256نكفره حیث قال تعالى: "فمن یكفر بالطاغوت" (البقرة: 
 "الكالم في الحاكمیة بدعة؟ : یقولون: 247س
 : یقولون: "ال یكفر من حكم بغیر ما أنزل اهللا إال إذا جحد؟ 248س
: یقولون: "اآلیات التي تحتجـون بهـا فـي كفـر مـن لـم یحكـم 249س

 نزلت في الیهود والنصارى؟  نمابما أنزل اهللا إ
فــیمن حكــم  -رضــي اهللا عنهمـا–: یقولـون: "قــال بـن عبــاس 250س

بغیـــر شـــرع اهللا عـــز وجـــل كفـــر دون كفـــر "فهـــذا قـــول حبـــر األمـــة 
 وترجمان القرآن فلم تقولون أن الحكم بغیر ما أنزل اهللا كفر أكبر؟ 

ا الرسـول : قال تعالى: "یا أیها الذین آمنوا أطیعوا اهللا وأطیعو 251س
وأولي األمر منكم" معنـى ذلـك أنـه تجـب طاعـة الحكـام فیمـا یـأمرون 

 به وٕان كان هناك إثم تحمله من أمر به؟ 
  :التحلیل في الحالتین : مدى صحة هذه العبارة مع252س
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 "الحكم بغیر ما أنزل اهللا كفر أصغر بإطالق؟ 
هـا"، : "الحكم بغیر مـا أنـزل اهللا مسـألة خالفیـة وال إجمـاع فی253س

  ما مدى صحة هذه العبارة مع التعلیل؟ 
: الــبعض یقــول: "أنَّ تكفیــر الحكــام یــؤدي إلــى التسلســل فــي 254س

 التكفیر وٕالى التكفیر بالعموم فكیف ترد علیه؟ 
: كیــف تــرد علــى مــن یقــول: "إن القــوانین الوضــعیة معصــیة 256س

 یشترط فیها االستحالل؟ 
بـین مجـالس التحكـیم : هل هناك فرق بین مجالس الصـلح و 257س

 العرفي؟ 
ــى ینســب تشــریعه 258س ــزل اهللا حت ــر مــا أن ــر الحــاكم بغی : "ال یكف

 للدین" ما رأیك في هذا الكالم؟
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 الفصل الخامس: الوالء والبراء
 : ما معنى الوالء والبراء؟ 259س
 : اذكر آیتین في الوالء الواجب والبراء الواجب؟ 260س
 ر مع ذكر األدلة؟ : ما حكم مواالة الكفا261س
األلوهیــة"  –ضــمن مســائل توحیــد الربوبیــة  والبــراء  : الــوالء262س

 وضح ذلك مع ذكر األدلة؟ 
 : ما هو الوالء المحرم؟ 263س
 : ما حكم من أحب الكفار ألجل كفرهم؟ 264س
 : ما حكم من أحب الكفار على ما هم علیه من الكفر؟ 265س
كفـار علـى مـا هـم علیـه معنـى قـول المصـنف: "محبـة ال: ما 266س

 من كفر؟ 
: ما حكم إنسان له أقارب كفار فهو عنده محبـة فطریـة لهـم 267س

 وماذا یجب علیه؟ 
: مــــا حكــــم مــــن رضــــي بملــــة الكفــــار وطــــریقتهم ویــــرى أن 268س

 طریقتهم حق كاإلسالم؟ 
ـــر 269س ـــي أم ـــیس ف ـــع النصـــارى ل ـــا م ـــول: "إن اختالفن : رجـــل یق

ـــر ـــوة وأم ـــر النب ـــي أم ـــن ف ـــد ولك ـــة  التوحی ـــوة ال یقتضـــي المخالف النب
 والتكفیر" كیف ترد علیه؟ 

 أنَّ الوالء نصرة المؤمنین الظالم منهم والمظلوم؟ : ما معنى 270س
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: اذكر بعض االنحرافات المعاصـرة فـي مسـألة الـوالء والبـراء 271س
 مفصًال في أحدها؟ 

 : اذكر معنى وصور الوالء مفصًال في حكم كل منها؟ 272س
براءة من المشـركین إنمـا نزلـت فـي المحـاربین فقـط : آیات ال273س

بـدلیل قولــه تعــالى: "ال ینهـاكم اهللا عــن الــذین لـم یقــاتلوكم فــي الــدین 
ــیهم إن اهللا یحــب  ــاركم أن تبــروهم وتقســطوا إل ــم یخرجــوكم مــن دی ول

 ) كیف ترد على هذه الشبهة؟ 8المقسطین" (الممتحنة: 
اإلسـالم مفصـًال : اذكر بعض الصـور التـي تخـرج عـن والیـة 274س

 یع؟ في الب
: كیــف تــرد علــى مــن یقــول: "كیــف تزعمــون أنــه ال یجــوز 275س

صـــلى اهللا علیـــه –مـــواالة النصـــارى والیهـــود وقـــد ثبـــت أن الرســـول 
كان یبیع ویشتري مـنهم، بـل قـد مـات صـلى اهللا علیـه وسـلم  -وسلم

ـــدایاهم ویـــزور  ـــل ه ـــا یقب ـــودي وكـــان أیًض ـــد یه ـــة عن ودرعـــه مرهون
بــاح لنــا اإلســالم األكــل مــن طعــامهم والــزواج مـــن مرضــاهم، وقــد أ

 نسائهم؟ 
 : ما حكم الجاسوس؟ مع ذكر الدلیل؟ 276س
 : ما حكم مظاهرة المشركین؟ مستدًال؟ 277س
ــر 278س ــة بخب ــوع تجســس أو بمعاون ــار بن ــم مناصــرة الكف ــا حك : م
 ن قتال؟ دو
 نزلت هذه اآلیات وما حكمهم: : فیمن 279س
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كــة ظــالمي أنفســهم قـالوا فــیم كنــتم قــالوا كنــا "إن الـذین توفــاهم المالئ
مستضــعفین فــي األرض قــالوا: ألــم تكــن أرض اهللا واســعة فتهــاجروا 

 ). 97فیها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصیًرا" (النساء: 
وقاتل المسـلمین  يدخل في جیش الهند: رجًال هندًیا مسلًما 280س

ـــتخلص مـــن حكـــم الهنـــدوس ال ظـــالم فـــي كشـــمیر ألنهـــم یریـــدون ال
 الكافر.... فما حكمه؟ 

 : الجاسوسیة للكفار صاحبها مشرك.. صحح العبارة؟ 281س
 : الجاسوسیة للكفار صاحبها یجب قتله؟ صحح العبارة؟ 282س
 : الجاسوسیة للكفار صاحبها یجب قتله؟ صحح العبارة؟ 282س
: مـــا مـــدى صـــحة العبـــارة: "یجـــوز قتـــل الجاســـوس المســـلم 283س

 حسب المصلحة؟ 
ما حكم من أطاع الكفار في المعصیة وهو یعلم ویقر علـى  :284س

 نفسه بالمعصیة؟ 
: ما حكم من تبع الكفـار فـي المعاصـي ویـرى أنهـا حـالل وال 285س

 بأس بها أو أن فعلها تقدم وحضارة؟ 
 : ما حكم من تشبه بالكفار مع علمه بخطئه؟. 286س
 : "الجاسوسیة للكفار حد من الحدود" صحح العبارة؟ 287س
 : هل یجوز اتخاذ الكفار أصدقاء وأخالء؟ 288س
 : ما حكم من عاون الكفار على إقامة الكفر؟ 289س
 : ما حكم من عاون الكفار على المعصیة؟ 290س
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 : هل یجوز تهنئة الكفار بالزواج؟ 291س
 تهنئة الكفار بشفاءه من مرضه؟ مع األدلة؟ : هل یجوز 292س
 تاهم مع األدلة؟ : ما حكم تعزیة النصارى في مو 293س
 : هل یجوز مودة الكفار ومحبتهم؟ مع األدلة؟ 294س
: هنـــاك صـــور مـــن المعـــامالت ال ُتعـــد مـــن المـــواالة للكفـــار 295س

كالبیع والشراء واإلجارة والبر واإلقساط "تكلم عن كل واحـدة مـن هـذه 
 الثالثة بشيٍء من اإلیجاز؟ 

محارًبـا  : ما حكم من خرج من المسلمین فـي جیـوش الكفـار296س
 للمسلمین؟ 

: تـــدل قصـــة العبـــاس فـــي أســـرى بـــدر علـــى حرمـــة مظـــاهرة 297س
 المشركین... وضح ذلك؟ 

: تـــدل قصـــة العبـــاس فـــي أســـرى بـــدر علـــى حرمـــة مظـــاهرة 298س
 .مكررالمشركین... وضح ذلك؟

: كیف تزعمـون أنـه ال یجـوز إلقـاء السـالم علـى الكفـار وقـد 299س
   لك ربي" مریم سأستغفرم علیك قال إبراهیم ألبیه وكان كافًرا "سال

: "الناس جمیًعا إخوة في اإلنسانیة بغض النظر عن أدیـانهم 300س
فــاهللا عــز وجــل قــال عــن هــود: "وٕالــى عــاد أخــاهم هــوًدا" (األعــراف: 

). وقـــال عـــن صـــالح علیـــه الســـالم "وٕالـــى ثمـــود أخـــاهم صـــالًحا" 65
 ) كیف ترد على هذه الشبهة؟ 73(األعراف: 
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دیــان ال یوجــب البغضــاء والعــداوة فقــد أمــر اهللا : اخــتالف األ301س
عــز وجــل نبیــه أن یقــول لمــن خــالف دینــه "لكــم دیــنكم ولــي دیــن" 

 ). ما رأیك في هذا الكالم؟ 6(الكفرون:
: من خالل دراستك لقضیة الوالء والبراء أكتب بحثًا مختصـًرا 302س

 في المسائل والموضوعات اآلتیة: 
 مقاطعة بضائع المشركین.  -
 ه بالكفار. التشب -
 مودة الكفار ومحبتهم.  -
 الجلوس مع الكفار من اجل المصلحة العامة. -
...وهل : هل یجوز بیع السالح للكفـار لیقـاتلوا بـه المسـلمین303س

 ؟ یجوز بیع السالح بشكل عام
 : تكلم عن ضوابط البیع والشراء من الكفار؟ 304س
لكفـر : هل یجوز لمسلم أن یـؤجر نفسـه عنـد كـافر فـي دار ا305س

 فیما یحل عمله مع ذكر ضابط المسألة؟ 
 : هل یجوز لمسلم أن یعمل بناًء أو حارًسا في كنیسة؟ 306س
 : ما حكم من أكره على أن یعمل حارًسا في كنیسة؟ 307س
 : ما حكم من عمل خادًما عند نصراني؟ 308س
 : ما هي شروط اإلكراه المعتبرة؟ 309س
 من المسلمین؟  : ما حكم من أكره على قتل غیره310س
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: هــل یجــوز اإلهــداء إلــى الكفــار وقبــول هدیتــه تألیًفــا لقلبــه 311س
 وجلًبا لمودته؟ 

 : هل یجوز إطعام الطعام للكافر؟ مع الدلیل؟ 312س
 : ما حكم من لبس الصلیب؟ 313س
: رجل یكتب كتابات یـدعو فیهـا إلـى الوحـدة الوطنیـة وینشـر 314س

 فیها مناقب الكفار؟ ما حكم ذلك؟ 
: المنُّ وترك شيء من الفداء مما یجوز في معاملـة الكفـار؟ 315س

 ما معنى ذلك؟ 
مـع ذكـر  ؟: هل یجوز قبول الهبات من الكفار أم یجـب ردهـا316س

 األدلة؟ 
: هل یجوز قبول الهدیة التي یهدیها الكافر للمسلم فـي یـوم 317س

 عید الكفار؟ ولماذا؟ 
 هم؟ : هل یجوز اإلهداء للكفار في یوم عید318س
 : هل یجوز عیادة المریض الكافر؟ مع ذكر الدلیل؟ 319س
 : هل یجوز بدء الیهود والنصارى بالسالم؟ 320س
: حكــم مــن خــرج مــن المســلمین المقیمــین فــي أمریكــا فــي 321س

 الجیش األمریكي لحرب المسلمین في أفغانستان؟ 
 : هل یجوز بدء الیهود والنصارى بالسالم؟ مع ذكر األدلة؟ 322س
: هل یجوز إلقاء السالم على جمع مـن الكفـار فـیهم مسـلم؟ 323س

 األدلة؟ 
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 : هل یجوز تزوج الكتابیة؟ 324س
 : ما هي شروط الزواج من الكتابیة؟ 325س
: هــل الجلــوس مــع الكفــار مــن أجــل مصــلحة للمســلمین یعــد 326س

 من المواالة للكفار مع ذكر الدلیل؟ 
ــات  :327س ــتــزوج الكتابی ــة: "واجــب أم فــي بــالد اإلســالم ف ي الجمل

 مستحب أم مكروه" ولماذا؟ 
: هــل یجــوز االســتفادة بمــا عنــد الكفــار مــن علــوم دنیویـــة 238س

 وصناعات وخبرات علمیة كالطب والكیمیاء والهندسة؟ 
 : ما هو شرط االستعانة بالكفار لصالح المسلمین؟ 329س
ا : هل یجوز أن ُیعین كـافًرا قائـًدا لجـیش المسـلمین أو قاضـیً 330س

 أو والیة شرطة ولماذا ؟ 
 : هل تجوز الشركة والمضاربة مع الكفار مع ذكر الدلیل؟ 331س
 : هل تجوز المضارب مع كافر اختلط ماله الحالل بالحرام؟ 332س

: ما حكم من اشترى بضائع من الكفار بنیـة تـدمیر اقتصـاد 333س 
 المسلمین ونوى النصح لهم والمعاونة؟ 

 عة بضائع الكفار؟ : ما هي ضوابط مقاط334س
 : ضع عالمة صواب أو خطأ: 335س

 "جمیع صور الوالیة المحرمة تقدح في أصل الدین؟ 
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اب : لم ینكر النبي صلى اهللا علیه وسلم على عمر بن الخطـ336س
قوله في حاطب ابن أبي بلتعة دعني أضـرب عنـق هـذا المنـافق: مـا 

 ن ئكعائذب؛ مدى صحة هذ
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 ني: اإليمان بالمالئكةالباب الثا
 : ما هي الثمرات اإلیمانیة من اإلیمان بالمالئكة؟ 337س
 : كیف نؤمن بالمالئكة؟ 338س
 : ما هي صفة  خلق المالئكة؟ اذكر الدلیل؟ 339س
ــــــــة یشــــــــمل: ..........، ...........، 340س ــــــــان بالمالئك : اإلیم

 ............... 
 المالئكة؟ : كیف نتعبد هللا عز وجل باإلیمان ب341س
 )11: ما معنى قوله تعالى: "یحفظونه من أمر اهللا" (الرعد: 342س
: كیــف أدى انحــراف الیهــود والنصــارى ومشــركوا العــرب فــي 343س

 هذا الباب إلى كفرهم؟ 
: اذكــر باألدلــة الصــحیحة وظــائف المالئكــة التــي وكلهــم اهللا 344س

 بها وقواهم علیها؟ اشرح بالتفصیل مع ذكر الدلیل؟ 
 : ملك الموت اسمه "عذرائیل" صحح العبارة بالدلیل؟345س
 : خازن الجنة اسمه "رضوان" ما مدى صحة العبارة؟ 346س
 : خازن النار "اسمه" مالك ما مدى صحة العبارة؟ 347س
 : اذكر باألدلة الصحیحة بعض صفات المالئكة؟ 348س
: هــل رقیــب وعتیــد اســمان للملكــین اللــذین یكتبــان الحســنات 349س
 سیئات؟ وال
 

 : اذكر الدلیل على ثبوت أسماء هؤالء المالئكة: 350س
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 منكر ونكیر  -
 ملك الموت -
 هاروت وماروت -
 عذرائیل -
 رقیب وعتید  -
 إسرافیل -
 المعقبات -
 الكتبة -
  حملة العرش -
 مالك خازن النار -
 رضوان خازن النار -
 رضوان خازن الجنة -
 میكائیل -
 .جبریل -

 
هو األصـل الثـاني مـن : ما معنى قول "إن اإلیمان بالمالئكة 351س

 أصول األیمان. 
: ما معنى قوله تعالى: "فالمدبرات أمًرا " وكیف تجمع بینهما 352س

 وبین قوله تعالى "وهم بأمره یعملون". 
 : المعقبات هم:.......................353س
 حدود ومعروف، مع الدلیل؟ : هل لمالئكة الرحمن عدد م354س
 الهم ونكرمهم؟: كیف نحب المالئكة ونتو 355س
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 الباب الثالث: اإليمان بالكتب
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 : ما هي الثمرات اإلیمانیة من اإلیمان بالكتب؟ 356س 

 : كیف نؤمن بالكتب؟ 357س
: مــاذا نعنــي بـــ "أن اإلیمــان بالكتــب هــو األصــل الثالــث مــن 358س

 أصول اإلیمان؟
 : كیف قدَّر اهللا عز وجل أن یبدل الناس كالمه؟ 359س
: ما المقصود بالنسخ مع ذكـر بعـض األمثلـة لـه مـن القـرآن 360س

 الكریم؟ 
 –الحـــدیث القدســـي  –: مـــا الفـــرق بـــین كـــل مـــن: (القـــرآن 361س

 الحدیث النبوي"؟ 
 : القرآن كالم اهللا منه بدأ وٕالیه یعود، وضح ذلك؟ 362س
 لنا "القرآن غیر مخلوق"؟ : ماذا نعني بقو 363س
ـــة مـــن364س ـــت باألدل ـــرآن والســـنة أن  : أثب ـــرآن والســـنة أن الق الق

 القرآن الكریم كالم اهللا غیر مخلوق؟ 
: اذكــر باألدلــة أنــواع التحریــف التــي وقعــت فــي الكتــب التــي 365س

 بأیدي أهل الكتاب؟
: هل وقع تغییر لشيء من القرآن فـي عهـد النبـي صـلى اهللا 366س

 م؟ علیه وسل
: التــوراة التــي فــي أیــدي الیهــود الیــوم لــیس فیهــا شــيء مــن 367س

 كالم اهللا عز وجل؟ وضح مدى صحة العبارة؟ 

 45 



ـــم یتعهـــد 368س : تعهـــد اهللا بحفـــظ القـــرآن، أمـــا الكتـــب األخـــرى فل
 ؟ على ما تقول بحفظها" دلل

مـن یطلـع  ام: تعهد اهللا بحفظ القرآن لكننا نـرى فـي هـذه اإلیـ369س
عم أنـــه فیـــه تحریًفـــا للقـــرآن" كیـــف تـــرد علـــى هـــذه علینـــا بكتـــاب یـــز 

 !الشبهة؟ 
 –معانیـــه فقـــط  –: القـــرآن كـــالم اهللا حقیقـــة: "حروفـــه فقـــط 370س

 حروفه ومعانیه" تخیر الصواب؟ 
: مـــا هـــو ســـبب ظهـــور مســـألة خلـــق القـــرآن موضـــًحا مـــاذا 371س

 یستفاد من ذلك؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الرابع: اإليمان بالرسل
 ثمرات اإلیمانیة من اإلیمان بالرسل؟ : ما هي ال372س
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 : كیف نؤمن بالرسل؟ 373س
: مــاذا نعنــي بقولنــا "اإلیمــان بالرســل هــو األصــل الرابــع مــن 374س

 أصول اإلیمان؟ 
 : بین باألدلة الوافیة أن األنبیاء دینهم اإلسالم؟ 375س
 : ما هو الفرق بین الرسول والنبي؟ 376س
بوجــود اهللا عــز وجــل ثــم كــذب : مــا حكــم مــن أقــر بالربوبیــة و 377س

 برسله أو بأحد منهم؟ 
ــه 378س ــالنبي صــلى اهللا علی ــم یكفــر مــن یكــذِّب ب : مــا حكــم مــن ل

 وسلم؟ 
 فرقوا بین رسل اهللا عز وجل؟ : من هم الذین 379س
 : هل یجوز التفضیل بین األنبیاء؟ اذكر األدلة؟ 380س
ي لعبـد : ما معنى قول النبي صلى اهللا علیه وسلم: "مـا ینبغـ381س

 أن یقول أنا خیر من یونس بن متى؟ 
 ....: أول رسول إلى األرض هو:........382س
 : هل عدد األنبیاء والرسل خمسة وعشرون فقط؟ 383س
 : ما حكم من ادعى النبوة بعد النبي صلى اهللا علیه وسلم؟ 384س
 : ماذا تعرف عن كل من: 385س

 حالًیا وما حكمهم؟  القادیانیة : الموجودة –"البابیة والبهائیة 
 : هل هناك عذر بالجهل لمن یدعي النبوة؟ 386س
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: هل یسوغ ألحد أن یكون مـع محمـد صـلى اهللا علیـه وسـلم 387س
كمـا كـان الخضـر مــع موسـى ال یلتـزم شــریعته ألن لـه شـریعة أخــرى 

 یتبعها؟ 
 : كیف یكون اتباع النبي صلى اهللا علیه وسلم؟ 389س
بین أحد رسل اهللا صلوات هللا علـیهم : ما معنى عدم التفریق 390س

 أجمعین.؟
ــاده وخلقــه 391س ــین عب ــه وب ــاء بواســطة بین ــل اهللا األنبی : هــل جع

 یعبدون من دون اهللا لیقربوا الناس إلى اهللا زلفى؟ 
: قال تعالى: "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض" (البقـرة: 392س

453 ( 
 ). 285: وقال تعالى: "ال نفرق بین أحد من رسله" (البقرة

 وقال صلى اهللا علیه وسلم: "ال تفضلوا بین األنبیاء" 
وقال صـلى اهللا علیـه وسـلم: "ال یقـولن أحـد أنـا خیـر مـن یـونس بـن 

 متى". 
 وضح كیف تجمع بین هذه األدلة؟ 

 : هل األنبیاء معصومون؟ 393س
: كیــف تــرد علــى مــن قــال مــن الصــوفیة أن النبــي صــلى اهللا 394س

ر بدلیل قوله تعالى: "قد جاءكم مـن اهللا نـور علیه وسلم خلق من نو 
ــم یقــل وكتــاب مبــین" وأن النبــي قــال: "كلكــم آل دم وآدم مــن تــراب" ول

 كلنا؟!!
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: بین المقصود من قوله صلى اهللا علیه وسلم: "الرسل أخوة 395س
 لعالت"؟ 

: قال تعـالى: عـن عیسـى علیـه السـالم: "وكلمتـه ألقاهـا إلـى 396س
 اشرح اآلیة). 171: مریم وروح منه" (النساء

: " ال یســمع بــي أحــد مــن هــذه : قــال صــلى اهللا علیــه وســلم397س
األمة یهودیا كان أو نصرانیا ثـم لـم یـؤمن بالـذي أرسـلت بـه اال كـان 

 من أصحاب النار" اشرح معنى الحدیث.
: أجمــع العلمــاء علــى أن األنبیــاء معصــومون مــن الصــغائر 398س

  المزریة؟ اذكر بعض أقوالهم في ذلك؟
: هــل األنبیــاء والرســل یتعمــدون الخطــأ أو المعصــیة؟ وضــح 399س

 ذلك باألدلة؟ مع ذكر طائفة منها. 
: اعتراف األنبیاء بذنوبهم وتوبتهم واستغفارهم وبكاؤهم على 400س

ما سلف منهم وٕاشفاقهم....  دلیل على أنهم غیـر معصـومین" كیـف 
 ترد على هذه الشبهة؟ 

الخضــــر نبــــي أم ولــــي أم أن  : تكلــــم بالتفصــــیل حــــول "هــــل401س
 الصحیح التوقف في ذلك؟ 

ــي" 402س ــم فــي مســألة "هــل الخضــر نبــي أم ول : اختلــف أهــل العل
 اذكر بعض أقوالهم  التي تثبت هذا الخالف؟ 

 الباب الخامس : اإليمان باليوم اآلخر
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 : ما هي الثمرات اإلیمانیة من اإلیمان بالیوم اآلخر؟ 403س
 اآلخر؟: كیف نؤمن بالیوم 404س
ــالیوم اآلخــر یتضــمن ثالثــة مســائل كبــرى... مــا 405س : اإلیمــان ب

 هي؟ 
: اذكــــر األدلــــة الوافیــــة علــــى أن الجنــــة والنــــار مخلوقتــــان 406س

 وموجودتان اآلن؟ 
 : اذكر األدلة الوافیة أن الجنة والنار ال یفنیان أبًدا؟؟407س
: مــا حكــم مــن قــال: "إن نعــیم الجنــة وعــذاب النــار معنــوي 408س
 یس حسي؟ وما مدى صحة ذلك مع األدلة. ول
 : هل نعبد اهللا خوًفا وطمًعا أم ال... مع ذكر األدلة؟ 409س
: یقول البعض "إن من الشرك أن أطلب الجنة فإني أرید اهللا 410س

 ل وال أرید الجنة" كیف ترد علیه؟؟عز وج
 ) 71منكم إال واردها" ت(مریم: : قال تعالى عن النار: "وٕان 411س
یجب اإلیمان بالیوم اآلخر ومـا فیـه مـن الـنفخ فـي الصـور  :412س

والحــوض والصــراط والمیــزان والحشــر وتطــایر الصــحف" اذكــر األدلــة 
 من الكتاب والسنة على كل واحدة من هذه األمور؟ 

 : تكلم بالتفصیل واألدلة عن أنواع الشفاعة؟ 413س
 ما حكم من ینكر الشفاعة بالكلیة؟ :413س
 ألدلة على عذاب القبر ونعیمه "حیاة البرزخ"؟اذكر بعض ا :414س
 ما هو أعلى نعیم أهل الجن؟ :415س
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 ما حكم منكر المهدي والدجال؟ :416س
 كیف ترد على من أنكر المهدي والدجال؟ :417س
 تكلم عن بدعة الشیعة في أمر المهدي؟ :418س
أي شــــيء ســــیوزن یــــوم القیامــــة " عمــــل العبــــد أم العبــــد  :419س

 لك باألدلة؟نفسه". وضح ذ
روى عن النبي صلى اهللا علیه وسلم: أنه قال عن النـاب "  :420س

أنــه یــأتي علیهــا زمــان تصــفد أبوابهــا لــیس فیهــا أحــد"  احــتج بهــذا 
 الحدیث القائلون بفناء النار" فكیف ترد على ذلك.

 تكلم باألدلة عن أشراط الساعة الكبرى؟ :421س
ســول صــلى اهللا علیــه تكلــم عــن أنــواع الشــفاعة الخاصــة بالر  :422

 وسلم؟
اختلف أهـل العلـم سـلفًا وخلفـًا فـي مكـان وجـود النـار علـى  :423س

 أقول عدة .. اذكر مع ذكر الراجح  فیها؟
 
 
 

 الباب السادس : اإليمان بالقضاء والقدر
 

تكلـــم بالتفصـــیل عـــن الثمـــرات اإلیمانیـــة لإلیمـــان بالقضـــاء  :424س
 والقدر؟

 العبد بالقضاء والقدر؟تكلم بالتفصیل كیف یؤمن  :425س
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 اذكر بالدلیل: حكم من كذب بالقدر؟ :426س
اإلیمــان بالقضــاء والقــدر علــى أربــع مراتــب. بــین كــًال منهــا  :427س

 بالتفصیل مع ذكر األلة؟.
 ما حكم من كّذب بالقدر؟ :428س
 ما معنى قول القدریة " إن األمر أنف" وما حكمه"؟ :429س
ال یظهـر علـى غیبـه أحـد إال مـن قال تعالى: {عالم الغیب ف :430س

ارتضى من رسول فإنه یسلك من بین یدیه ومن خلفـه رصـدا} الجـن 
.. فســـر هـــذه اآلیـــة مـــن خلـــال دراســـتك لموضـــوع اإلیمـــان 27 – 26

 بالقدر؟
هــل خلــق النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم مــن نــور .. اذكــر  :431س

 األدلة؟
أصـــابته مـــاذا یفعـــل العبـــد إذا ضـــیق اهللا علیـــه رزقـــه أو  :432س 

 مصیبة؟
 هل اإلنسان مخیر أم مصیر؟ اشرح ذلك بالتفصیل. :432س
) " مـا یبــدل القــول لـدي ومــا أنـا بظــالم للعبیــد م قـال تعــالى {433س
وقال النبي صلى اهللا علیـه وسـلم :" ال یـرد القـدر إال الـدعاء "  29ق

 وال یزید في العمر إال البر" كیف تجمع بین هذه األدلة؟؟
" إننـي لـن   -لـك: راسة أو العمـل فقـاللك في الدقابلك زمی :434س

 أذاكر ولن أعمل ألن اهللا عز وجل كتبت علّي ذلك فكیف ترد علیه؟
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قــال تعــالى: {فمــن شــاء فلیــؤمن ومــن شــاء فلیكفــر" یحــتج  :435س
البعض بهذه اآلیة على اإلنسـان مخیـر مطلقـًا فیكـف تـرد علـى هـذه 

 الشبهة؟
 شرعیة والكونیة؟ما هو الفرق بین اإلرادة ال :436س
كیــف تــرد علــى مــن یقــول: لمــاذا خلــق اهللا عــز وجــل مــا ال  :437س

 یحب؟ تكلم باألدلة؟
 هناك شيء یحبه اهللا فلماذا ال یخلقه؟ :438س
 ما هي األدلة على أن اهللا عز وجل خلق أفعال العباد؟ :439س
ما معنى قولنا " أن اهللا عز وجل خلق أفعال العبـاد وخیرهـا  :440س

وكیف تجمع بین هذا وبین قول النبي صلى اهللا علیه وسـلم" وشرها" 
 والخیر كله بیدیك والشر لیس إلیك؟

 هل للعباد قدرة ومشیئة؟ :441س
 هل القدرة والمشیئة بالنسبة للعباد مخلوقة أم ال؟ :442س
 " لو أراد اهللا أن یهدیني لهداني: كیف ترد علیه. :443س
یهـــا مـــا اكتســـبت" وهـــذا قـــال تعـــالى: " لهـــا مـــا كســـبت وعل :444س

ـــا موضـــحًا مـــذهب أهـــل الســـنة  ـــة مـــذاهب اذكرهم ـــه ثالث الكســـب فی
 والجماعة في ذلك.

 -تكلم بالتفصیل أو اكتب بحثًا مختصرًا عن :  :445س
 " هل اإلنسان مخیر أم مسیر؟
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كیف تجمع بین قوله تعالى :" ما یبدل القول لدي وما أنـا  :446س 
" وكــل شــيء عنــده بمقــدار" وبــین بظــالم للعبیــد " وبــین قولــه تعــالى 

قول النبي صلى اهللا علیه وسلم:" ال یـرد القـدر إلـى الـدعاء وال یزیـد 
 في العمر إال البر"؟

هــل هنــاك أفعــال اضــطراریة فــي الحقیقــة لــیس للعبــد فیهــا  :447س
 قدرة وال مشیئة وال إرادة؟

أهــل الســنة یقولــون : " اإلنســان فاعــل منفعــل فــي األفعــال  :448س
 اریة" وضح ذلك؟االختی

... فقـط فـي أفعـال  .........على مـذهب الجبریـة اإلنسـان :449س
 االختیاریة.

ــى مــذهب األشــاعرة اإلنســان  :450س ــط فــي ..........عل ..... فق
 أفعاله االختیاریة.

علـى  مهل یحاسب اهللا عزل وجل عباده على علـم الغیـب أ :451س
 .وضح ذلك بالدلیلعلم الشهادة؟ 

علـــى المعاصـــي والـــذنوب بالقـــدر؟ وضـــح ذلـــك  هـــل یحـــتج :452س
 باألدلة.

وال ینبغـي  بل ونهى السلف عنـه "الخوض في القدر مذموم :453س
 ذكره مطلقًا" ما رأیك في هذا الكالم؟
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ل عمـــا یفعـــل وهـــم ُیســـئلون" وضـــح ئقـــال تعـــالى: {ال ُیســـ :454س
الــدروس المســتفادة مــن هــذه اآلي وعالقتهــا بالقضــاء والقــدر؟ وهــل 

 ا على وجود ظلم لإلنسان في الدنیا؟ یحتج به
اإلنسـان مســیر فــي األفعــال االضـطراریة مخیــر فــي األفعــال  :455س

 االختیاریة.. علق على هذه العبارة؟
اهللا ال یخلـق إال خیـرًا فهـو ال یخلـق الشـر أبـدًا. علـق علــى  :456س

 هذه العبارة؟
 العدل هو المساواة .. ما رأیك في هذا الكالم؟ :457س
ــذنوب كاحتجــاج آدم  :458س ــل ال ــى فع ــدر عل یجــوز االحتجــاج بالق

على موسى حینما عابتـه موسـي علـى أكلـه مـن الشـجرة وطـرده مـن 
 الجنة. علق على هذا الكالم؟

مــن خــالل دراســتكم لقضــیة القضــاء والقــدر. اكتــب تفســیرًا  :458س
واضحًا مفصًال لقوله تعالى : " یمحو اهللا مـا یشـاء ویثبـت وعنـده أم 

 .39الرعد : الكتاب" 
قــال  النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم :"... وأن تــؤمن بالقــدر  :459س

 خیره وشره" كیف تفسر نسبة الشر إلى اهللا أو على القدر؟
اثبـت اهللا عــز وجــل فـي كتابــه مشــیئة لـه ســبحانه ومشــیئة  :460س

 للعبد. فیكف تجمع بینهما؟
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ــــم المجاهــــدی :461س ــــى نعل ــــونكم حت ــــالى: " ولنبل ــــال تع مــــنكم  نق
وقال تعالى :" وكان اهللا بكـل شـيء علیمـًا"   31والصابرین  " محمد  

 كیف تجمع بین هذه اآلیتین؟ 
مثل بعض الناس مثـاُال لتوضـیح القـدر بمثـال المـدرس  الـذي  :462

وضع اختباراً؟ وهو یعلم من ینجح من التالمیذ ومن سوف یرسب ما 
 رأیك في هذا المثال مع التعلیل؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 السابع: مسائل اإليمان والكفرالباب  
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 ما هي أهمیة دراسة قضیة اإلیمان والكفر؟ :463س
 هذا الباب یتضمن نوعین من المسائل ... اذكرهما؟  :464س
 ما معنى اإلیمان لغة وشرعًا؟ :465س

 اذكر باألدلة أركان اإلیمان؟ :466
ــــركن واإلیمــــان الواجــــب واإلیمــــان  :467س ــــین اإلیمــــان ال ــــارن ب ق

تقسیم اإلیمان؟ ثم دلـل  خضع. ثم بین ألي أنواع التقسیم یالمستحب
 على شرعیة وجواز مثل هذا التقسیم؟

اذكر ووضـح باألدلـة الوافیـة التفصـیلیة عقیـدة أهـل السـنة  :468س
 والجماعة في زیادة اإلیمان ونقصانه؟

وضح بإیجـاز مـذهب الخـوارج والمعتزلـة فـي زیـادة اإلیمـان  :469س
 ونقصانه؟

 -مان قول وعمل نعني به:اإلی :470س
قــول القلــب وقــول اللســان، وعمــل القلــب واللســان والجــوارح" وضــح 

 ذلك؟
أال إلــه إال اهللا وبلغــه أن محمــد رســول اهللا فلــم  رجــل شــهد :471س

 ینطق بها... فما حكمه ؟
رجــل شــهد أال إلــه إال اهللا ولــم یبلغــه خبــر النبــي صــلى اهللا  :472س

 ه ؟علیه وسلم ومات بعد ذلك فما حكم
 إبلیس كفر مع أنه یقر بالربوبیة واأللوهیة. وضح ذلك؟ :473س
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وأمـا سـوى  ......أصل اإلیمـان فـي قـول القلـب هـو :..... :472س
. أو علمــه ...... فــي اإلیمــان  إذا بلــغ اإلنســان .......ذلــك فیكــون

 على األصح اصطالحا... في أصل اإلیمان"؟
إال إذا علـم تفاصـیل  البعض یقول: اإلنسان ال یكون مؤمناً  :475س

هــــم. أنهــــم مال إلــــه إال اهللا وال تكفــــي المعرفــــة اإلجمالیــــة والزم كال
یقولون: " البد لكل فرد أن یدرس التوحید من أوله إلـى آخـره لیكـون 

 مؤمنًا فكیف ترد علیهم؟
مـا حكـم مـن تسـاوت حســناته مـع سـیئاته یـوم القیامـة مــع  :476س

 أهل االختبار؟ وجود أصل اإلیمان والتوحید وهل هو من
هــل الــذي عنــده شــك وریــب فــي كلمــة التوحیــد ینتفــي عنــه  :477س

أصل اإلیمان مثـل الـذي عنـده تكـذیب لهـذه الكلمـة؟ اسـتدل علـى مـا 
 تقوله؟

 من الذي یدخل الجنة ألول وهلة مع الدلیل؟ :478س
ما معنى قول عمر بن الخطاب رضـي اهللا عنـه عـن نفسـه  :479س

 شككت إال یومئد"؟ في قضیة صلح الحدیبیة: ما
هل رأي النبي صلى اهللا علیه وسلم ربه فـي رحلـة اإلسـراء  :480س

والمعراج أم ال وما معنى قوله تعالى : " أفتمارونه على ما یرى ولقد 
 رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى" ؟

بلغـه خبـره ..  ما حكم من كذب بواحـد مـن األنبیـاء بعـد أن :481س
 مع الدلیل؟
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 األسباط على الحقیقة؟من هم  :482س
 ما الدلیل على أن أعمال الجوارح تسمى إیمانًا؟ :483س
تكلــــم بالتفصــــیل عــــن الفــــرق بــــین االســــتحالل واإلصــــرار  :484س

 موضحًا األحكام المترتبة على كل واحدة؟
 ما هو حكم المنتحر... مع األدلة؟ :485س
مــن هـــم المرجئــة ومـــا حكــم قـــولهم" ال یضــر مـــع اإلیمـــان  :486س

 یة"؟ وما حكم من قال : إن الیهود والنصارى مؤمنون"؟معص
 رجل یقول: إني ال أخلف من اهللا عزل وجل .. ما حكمه؟ :487س
 هللا ألنه أطاع اهللا عز وجل؟المطیع ما حكم من یكره  :489س 
ـــین  :490س ـــم ب ـــین الشـــك والتكـــذیب والوسوســـة ث وضـــح الفـــرق ب

 األحكام المترتبة على كل منهم؟
 بین مدى صحة العبارة ولماذا؟ .هو المعرفةاإلیمان  :491س
مـــا حكـــم مـــن أقـــر بفریضـــة المبـــاني األربعـــة ثـــم تركهـــا  :492س

 یة؟فتكاسًال.. وضح ذلك باألدلة الوا
 ما حكم من مات على التوحید .. باألدلة؟ :493س
 ما حكم من مات على الشرك بعد بلوغه الرسالة؟  :494س
 سالة؟ باألدلة.تكلم عن حكم من لم تبلغهم الر  :495س 
رجــل بلغتــه الرســالة ولــم یصــدق بهــا وآخــر بلغتــه الرســالة  :496س

 مشبوهة ومشوهة فلم یؤمن بها؟
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ــى مــنهج أهــل الســنة  :497س  ــة عل ــة التفصــیلیة الوافی ــم باألدل تكل
 والجماعة في العذر بالجهل؟

 ما حكم من أنكر فریضة الزكاة في هذه األزمان؟ :498س
 ا نوعان فما هما؟األمور المجمع علیه :499س
 هل یكفر من تكلم بالكفر؟ :500س 
فرق بني المعلوم من الدین بالضرورة وما ال یسـع المسـلم  :501س

 بة على كل منهما؟تجهله مبینًا األحكام المتر 
 العمل؟  تارك جنساكتب بحثًا مختصرًا في مسألة  :502س
اإلیمــان " قــول وعمــل وتصــدیق" فــي اذكــر الــدلیل علــى أن  :503س
 دیث واحد؟؟ح

 بم یثبت عقد اإلسالم؟ التفصیلیة تكلم باألدلة الوافیة  :504س
وكفـار  بهةالناس ثالثة أقسام في الدنیا: " مؤمنـون بـال شـ :505س

كم علیهـا" مـا بال شبهة وبینهمـا طبقـة متمیعـة ال نشـغل أنفسـنا بـالح
 رأیك في هذا الكالم؟؟

ولیس ألحـد أن  بن تیمیة رحمه اهللا :" شیخ اإلسالم _قال  :506س
 یكفر أحدًا من المسلمین .. أكمل العبارة.

لشـــیخ اإلســـالم بـــن تیمیـــة  بـــارات النفیســـةاذكـــر بعـــض الع :507س
 وشیح اإلسالم محمد بن عبد الوهاب في التحذیر من تكفیر وتفسیق

 المسلم؟ وتبدیع
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هل هناك فـرق بـین الجهـل الناشـئ عـن عـدم الـبالغ وبـین  :508س
 راض؟الجهل الناشئ عن اإلع

المسـلم الــذي یرتكـب الكبــائر ومــات  هـل یحكــم بـالكفر علــى :509س
 وهو مصر علیها؟

 اذكر بعض األدلة التي تحذر من تكفیر المسلم؟ :510س
 ما حكم من عزم على عدم فعل الواجب؟ :511س
رجل یقـول : أنـا مقـر بـأن مـا أفعلـه معصـیة هللا ولكنـي لـن  :512س

 أتركها حتى أموت" فما حكمه؟
ما حكم تارح النطق بالشهادتین مع قدرتـه علـى ذلـك دلـل   :513س

 على ما تقوله؟
ــــــذین ...... وهــــــم ..........أكمــــــل: غــــــاله ...... :514س  ....ال

 یقولون بأن تارك النطق بالشهادتین لیس بكافر.
 تثبت عصمة الدماء واألموال.؟بم اذكر بالدلیل:  :545س
ا عبــد أبــق مــن مــا معنــى قولــه صــلى اهللا علیــه وســلم: أیمــ :516س
 فقد كفر؟ الهمو 
 ما حكم من ترك األركان أو المباني األربعة جحودًا؟ :517س
 ما حكم من ترك غیر األركان أو المباني األربعة جحودًا؟ :518س 
 ما الفرق بین المباني األربعة وغیرها؟ :519س
متــأخروا  –المعتزلــة  –" الخــوارج  :مــا حكــم الفــرق التالیــة  :520س

 الروافض "؟ –القدریة 
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 هل یجوز تكفیر مسلم بعینه بعد بلوغ الحجة؟ :521س
ـــم  :522س ـــه ال یعل ـــه إال اهللا ألن ـــال ال إل ـــر مـــن ق مـــا حكـــم مـــن كّف

 معناها؟
مــــا حكــــم مــــن توقــــف فــــي الحكــــم باإلســــالم لمــــن نطــــق  :523س

 بالشهادتین أو ولدا مسلمًا ولم یعلم عنه شرك وال ردة؟
 أ؟یتجز هل اإلیمان  شيء واحد أم أنه  :524س
 ما المقصود ب " أصل اإلیمان" ؟ :525س
هــــل أعمــــال الجــــوارح مــــن أصــــل اإلیمــــان أم مــــن كمــــال  :526س 

 اإلیمان؟
 ما حكم من مات مصرًا على الكبائر؟ :527س
 ما حكم من مات مصرًا على الصغائر؟ :528س
ما الفرق بین اإلسرار على المعصیة وبـین تكـرار المعصـیة  :529س

 یة؟وبین استحالل المعص
ـــد أهـــل الســـنة   :530س ـــر عن ـــم بالتفصـــیل عـــن ضـــوابط التكفی تكل

 والجماعة؟
" النــاس قــدیمًا كــانوا یفهمــون مــدلول " ال إلــه إال اهللا" أمــا  :531س

األمـــر فـــي زماننـــا فهـــو علـــى خـــالف وذلـــك وبالتـــالي ال نحكـــم لهـــم 
 باإلسالم مجرد النطق بالشهادتین" ما رأیك في هذا الكالم؟

 لة شروط وموانع التكفیر؟اذكر باألد :532س 

 62 



ــار" مــا مــدى  :533س  ــى حســناته دخــل الن ــه ســیئاته عل مــن رجحت
 صحة هذه العبارة؟

" أعمـــال القلـــوب مـــن الحـــب والخـــوف وغیرهمـــا شـــرط فـــي  :543س
 صحة اإلیمان " علق على هذه العبارة؟

تارك الصالة والصیام والزكاة والحج وصـلة األرحـام كـافر..  :535س
 عبارة؟ما مدى صحة هذه ال

صـــــوب الخطـــــأ : الـــــذر بالجهـــــل ال یكـــــون فـــــي مســـــائل  :536س 
 االعتقاد"؟

 ما حكم مرتكب الكبیرة عند أهل السنة والجماعة؟ :537س
اإلیمـــان هـــو التصـــدیق فقـــط " لقولـــه تعـــالى :" ومـــا أنـــت  :538س 

 .17بمؤمن لنا ولو كنا صادقین " یوسف : 
لـــه حكـــم  مرتكـــب الكبیـــر كـــافر مخلـــد فـــي النـــار وٕان ثبـــت :539س 

اإلســالم فــي الــدنیا لقــول اهللا عــز وجــل : " ومــن یقتــل مؤمنــًا متعمــدًا 
 كیف ترد على هذه الشبهة؟ 93فجزاؤه جهنم خالد فیها" الناس : 

رض الزكــاة ال یكفــر والــدلیل أن أبــا لــو أنكــر المســلم اآلن فــ :540س
 بكر لم یكفرهم.. ما رأیك في هذا الكالم؟

هادتین یكفــــي لثبــــوت اإلســــالم لــــو اعتبرنــــا النطــــق بالشــــ :541س 
 الحكمنا لفرعون باإلیمان ألنه قـال : " ال إلـه إال الـذي آمنـت بـه بنـو 

 . كیف ترد على هذه الشبهة؟90إسرائیل" یونس : 
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ال یمكـــن الحكـــم علـــى جمیـــع النصـــارى بـــالكفر ألن هنـــاك  :542س
بعض القساوسة الذین یدینون باإلسالم في الخفاء وٕان أظهورا أنهـم 

 رد على هذه الشبهة؟ نصارى..
 االستحالل یقصد به أحد أمرین.. ما هما؟ :543س
 من مات مصرًا على الشر فو.. في النار. :544س 
 ....................من تاب من الشرك.... :545س
 ..........من مات مصرًا على ما دون الشرك فهو..... :549س 
 .............تارك النطق بالشهادتین مع  القدرة...  :457س 
 .......الخالف في ترك المباني األربعة تكاسًال خالفًا.... :548س 
هنــاك خــالف فــي تكفــر الرافضــة الــذین یســبون أبــا بكــر   :549س 

 وعمر ما مدى صحة هذه العبارة؟ 
ــان ســیبنى علیهــا  :550س  ــروع إذا ك ــى أصــول وف ــدین إل تقســیم ال

 حكم فهي....؟
حي وضـــحهما مـــع ذكـــر التقســـیم نوعـــان: شـــرعي واصـــطال :551س

 أمثلة لكل منهما؟
 ناقش: استمرار العصمة لمن دخل اإلسالم؟ :552س 
رجل یقول : أنا ال أحب النبیین ألنهم متشددون ویحرمـون  :553س

 كل شيء وعندهم غلظة" فما حكمه؟
 ناقش باختصار حدیث البطاقة وماذا یستفاد منه؟ :554س
لود یولـد علـى الفطـرة. قال صلى اهللا علیه وسلم : " كل مو  :555س

 فأبوه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه"
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 اكتب نبذه مختصر عن هذا الحدیث؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثامن: العقيدة في الصحابة والخالفة واإلمامة
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لـم باألدلـة علـى أن حـب الصـحابة رضـي اهللا عـنهم جـزء ك: ت556س
 وم اآلخر؟ من اإلیمان باهللا وبالقرآن وبالرسول وبالی

: اذكر بعض األدلة من القرآن والسنة التي تحث على فضـل 557س
 الصحابة رضي اهللا عنهم؟ 

: اذكر بعض األدلة من القرآن والسنة التي تحث على اتبـاع 558س
 سبیل الصحابة رضي اهللا عنهم؟ 

 : اذكر األدلة على حرمة سب الصحابة رضي اهللا عنهم؟ 559س
ل مســلم تجــاه الصــحابة رضــي اهللا : مــا هــو الواجــب علــى كــ560س

 عنهم؟ 
 : ماذا تعرف عن الدولة الفاطمیة والقرامطة؟ 561س
 : ما حكم الرافضة غیر الغالة؟ 562س
 : ما حكم طوائف الدروز واإلسماعیلیة والباطنیة والعلویین؟ 563س
 : ما حكم من سب الصحابة رضي اهللا عنهم؟ 564س
رضـي اهللا –الصـدیق  : هل یجـوز تقـدیم علـي علـى أبـي بكـر565س

 عنهما؟ 
: مســألة الخالفــة مســألة اعتقادیــة ولیســت سیاســیة" وضــح 566س

 ذلك؟ 
 : ما حكم من قدم علًیا على أبي بكر في الخالفة؟ 567س
: مــاذا یجــب علینــا تجــاه مــا شــجر بــین الصــحابة رضــي اهللا 568س

 عنهم؟ 
 : ما رأیك فیمن یدعو للتقریب بین السنة والشیعة؟ 569س
 ل هناك عصمة ألحد بعد النبي صلى اهللا علیه وسلم؟ : ه570س
 : من هم أولیاء اهللا عز وجل على الحقیقة؟ 571س
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: هـل إقامـة الخالفــة التـي تجمـع بهــا كلمـة المسـلمین فــرض 572س
 واجب على المسلمین؟ 

 فرقهم"؟ -: اكتب بحثًا مختصًرا عن الشیعة "عقائدهم573س
رضـي و بـن العـاص : كیف ترد على مـن سـب معاویـة وعمـر 574س

اهللا عنهما بزعم أنهم فرقوا بین األمة وسـبب فـي مقتلـة عظیمـة بـین 
 المسلمین 

 : من هم الشیعة الزیدیة وما حكمهم؟ 575س
 
 
 
 
 

تم بحمد هللا تعالى االنتھاء من الجزء األول 
 من كتاب منة الرحمن
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 ياسر برھامي :امتحان علي كتاب (منة الرحمن) للشيخ 
 

 م أجب: (إجابة بال دليل كجسد بال روح) .استعن باهللا ث
 

ـــــــــــــــة.                                 :1س ـــــــــــــــر األدل ـــــــــــــــع ذك ـــــــــــــــي م ـــــــــــــــا یل ـــــــــــــــب فیم اكت
 درجة)35(

مختصــــر عقیــــدة أهــــل الســــنة والجماعــــة فــــي األســــماء  -1
 والصفات؟

ــــة فــــي األســــماء  -2 ــــدة كــــًال مــــن الفــــرق اآلتی مختصــــر عقی
 والصفات.

 المعتزلة  -ب الباطنیة -أ
 االتحادیة والحلولیة -د الفالسفة -ج
 األشاعرة -و الجهمیة األوائل  -هـ

 األدلة علي أن القرآن الكریم غیر مخلوق. -3
 المقصود بتوحید الربوبیة ، مع ذكر األدلة. -4
 أقوال العلماء في حكم الساحر ، مع ذكر األدلة. -5
المقصــود بالتوســل المشــروع ، ومــا هــي أنواعــه ؟مــع ذكــر  -6

 األدلة.
ر المشروع ،وما هي أنواعـه مـع ذكـر المقصود بالتوسل غی -7

 األدلة.
 ما هي أقسام الحكم بما أنزل اهللا؟ وما هو حكم كل قسم؟ -8
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صور الكفر األكبر فـي الحكـم بغیـر مـا أنـزل اهللا؟ مـع ذكـر  -9
 الدلیل لكل منها.

 ما هي شروط التكفیر للمعین ؟ وما هي أنواعه؟ -10
 ثالث من صور المواالة الكفریة.أذكر  -11
 المواالة المحرمة غیر الكفریة.ثالث من صور أذكر  -12
ثـالث مـن صـور الجـائزة فـي المعادلـة بـین المسـلمین أذكر  -13

 والكفار
 شروط البیع والشراء مع النصارى. -14
ـــي بأیـــدي أهـــل  -15 ـــب الســـماویة الت أنـــواع التحریـــف فـــي الكت

 الكتاب الیوم.
 أنواع النسخ في القرآن . -16
 المقصود بالشفاعة مع بیان أقسامها. -17
 صة بالرسول صلي اهللا علیه وسلم.أنواع الشفاعة الخا -18
 ثالث من شروط الساعة الكبرى. -19
مراتب عقیدة أهل السنة والجماعـة فـي اإلیمـان بالقـدر مـع  -20

 شرح إحداها.
 المقصود بالكسب عند أهل السنة والجبریة والمعتزلة. -21
 حكم المسلم مرتكب الكبیرة -22
 وسائل زیادة قول القلب. -23
 یمان.مختصر عقیدة أهل السنة والجماعة في اإل -24
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 مختصر عقیدة المرجئة في اإلیمان. -25
 مختصر عقیدة الخوارج في اإلیمان. -26
 حكم النشرة. -27
 مختصر الخالف في ترك األركان األربعة تكاسال. -28
 أقسام الشیعة وما حكمهم. -29
حكم من سَب الصـحابة ومـن قـدُم علیـاُ علـي أبـي بكـر وعمـر  -30

 وعثمان في الفضل.
مـن یتوقـف فـي بما یثبت حكم اإلسـالم فـي الظـاهر؟ وحكـم  -31

 إثبات اإلسالم.
وما المقصود بقول النبي صـلي اهللا علیـه وسـلم ال تفضـلوا  -32

بین األنبیـاء وكیـف الجمـع بینـه وبـین حـدیث " أنـا سـید ولـد آدم 
 یوم القیامة".

ینســب إلــي رابعــة العدویــة مقولــة (اللهــم إن كنــت أعبــدك  -33
خوًفــا مــن نــارك فــأدخلني فیهــا وٕان كنــت أعبــدك طمًعــا فــي جنتــك 

 حرمني منها) اكتب تعلیق بسیط علي هذه العبارة.فأ
قال شیخ اإلسالم بن تیمیة (لیس معني قولنا من فعـل كـذا  -34

ــع  ــأن كــل مــن فعلهــا كــافر ولكــن یجــب مراعــاة موان فهــو كــافر ب
 التكفیر) اشرح هذه العبارة وما هي موانع التكفیر؟

 كیف تتعبد إلي اهللا بأسمائه وصفاته؟ -35
36-  
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تيـــة مـــع ذكـــر الحـجــج التـــي تســـتند إليهـــا             ) علـــق علـــي العبـــارة اآل2س
 درجة)25(
ـــدة المســـلمین والیهـــود  -1 ال یوجـــد فـــارق بـــین عقی

 والنصارى في األسماء والصفات.
(     ) 

أقــــــوال المعتزلــــــة واألشــــــاعرة فــــــي األســــــماء  -2
 والصفات كفریة.

(     ) 

طریقة السلف أسلم بینمـا طریقـة الخلـف أعلـم  -3
 وأحكم

(     ) 

 (     ) آیات وأحادیث الصفات من المحكم -4
یجــوز رؤیــة اهللا تعــالي فــي الــدنیا واألخــرة كرؤیــة  -5

  الرسول ربه لیلة المعراج
(     ) 

یجـــــوز لـــــولي األمـــــر تبـــــدیل الشـــــریعة حســـــب -6
 المصلحة العامة للدولة

(     ) 

 (     ) الذبح لغیر اهللا لیس من الشرك-7
ولــــو قــــالوا باســــم  ذبــــائح النصــــارى حــــالل لنــــا-8

 المسیح
(     ) 

 (     ) یجوز النذر للصالحین وللجن-9
ال یجــــــوز الحلــــــف بالمصــــــحف وال بإیمــــــان -10

 المسلمین
(     ) 

 (     )ال یجـــوز الصـــالة فـــي المســـجد النبـــوي بعـــد -11
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ــي المســجد  ــه وٕان فضــل الصــالة ف ــر فی دخــول القب
 النبوي لوجود القبر فیه.

ي اهللا بــــدعاء الرجــــل ال یجــــوز التوســــل إلــــ -12
 الصالح وال بالعمل الصالح

(     ) 

یجوز أن نقول للمیت أدعو اهللا لي أو اشـفع  -13
 لي في كذا

(     ) 

 (     ) یجوز أن نسأل اهللا بحق وجاه فالن -14
 (     ) التوسل إلي المخلوقین شرك -15
ــیس مــن  -16 ــه ل ــي اهللا بأحــد مــن خلق التوســل إل

 العقیدة
(     ) 

القول واالعتقاد بأن الدین شعائر فقط فال دیـن فـي  -17
 السیاسة وال سیاسة في الدین

(     ) 

اعتقاد أن القوانین الوضـعیة أفضـل صـالحیة  -18
 لزماننا من الشرع

(     ) 

اعتقاد أ ن القوانین الوضعیة أفضل صالحیة  -18
 لزماننا  من الشرع

(     ) 

ومساواة القوانین اعتقاد جواز مخالفة الشرع  -19
 الوضعیة بالشرع

(     ) 

ــــوانین  -20 ــــاس بق ــــزام الن ــــولي األمــــر إل یجــــوز ل
 مخالفة للشرع.

(     ) 
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یجوز حب الكافرین والرضـا بملـتهم والمنـاداة  -21
 بمساواة األدیان

(     ) 

مخالفــة المســلمین للنصــارى فــي أمــر النبــوة  -22
 فقط

(     ) 

 (     ) ز التشبه بهمیجوز طاعة الكفار كما یجو -23
 (     ) یجوز بدأ النصارى بالسالم -24
 (     ) ال یجوز البیع والشراء من النصاري -25
 (     ) یجوز عمل المسلم خادًما عند الكافر-26
 (     ) وجوب مقاطعة منتجات الكفار-27
یجب المبادرة لتهنئة النصـارى بأعیـادهم مجاملـة -28

 عیادنالهم كما یهنئوننا بأ
(     ) 

 (     ) الرسل معصومون من الكبائر فقط-29
 (     ) عدم اإلیمان ببعض الرسل ال ینافي اإلیمان.-30
 (     ) فناء الجنة والنار وانعدامهما مرة أخرى  -31
 (     ) نعیم الجنة وعذاب النار معنوي-32
 (     ) ال شفاعة یوم القیامة-33
 (     ) أنفال قدر ألن األمر -34
اإلنســـــان مســـــیر فـــــي األمـــــور االضـــــطراریة -35

 واالختیاریة
(     ) 

اإلیمان هـو المعرفـة وال یضـر مـع اإلیمـان أي -36
 معصیة

(     ) 
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اإلنسان یملك نفسه وبالتالي هـو حـر فـي كـل -37
 تصرفاته

(     )
  

اإلصــرار علــي المعصــیة تعتبــر كفــًرا ومرتكبهــا -38
 یعتبر كافًرا 

(     ) 

یكفي االعتقاد بالقلـب فقـط بصـحة الشـهادتین -39
 للدخول في اإلسالم

(     ) 

 (     ) القول بأن النصارى مسلمین -40
ــرك أحــد األركــان األربعــة متكاســال فهــو -41 مــن ت

 كافر
(     ) 

یصـــح تكفیـــر الخـــوارج وغـــالة القدریـــة وغـــالة -42
 الرافضة 

(     ) 

 (     ) مخلد في النارمرتكب الكبیرة كافر في الدنیا -43
 (     ) معني " أحصاها" أي حفظها فقط-44
أقوال الباطنیة فـي صـفات اهللا كفریـة وال یكفـر -45

 القائل بها منهم
(     ) 

ـــاب -46 ـــة فـــي الكت ـــي فـــي صـــفات اهللا الثابت المعن
 والسنة مجهول 

(     )
  

مـــن مظـــاهر الشـــرك فـــي اإللوهیـــة اعتقـــاد أن -47
  اإلنسان یملك نفسه

(     )
  

(     ) ال یجوز التفضیل بین األنبیاء-48
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التحریف اللفظي مثل قول الجهمیة (وكلـم اهللا -49
موسي تكلیما) لیجعل الكالم مـن فعـل موسـي علیـه 

 السالم.

(     )
  

(     ) التكییف هو اعتقاد كیفیة معینة لصفات اهللا.-50
  

 درجات)8(                            ) قـارن بين كًال من مع ذكر مثال:        3س
________________________________________ 

 الحلولیة واالتحادیة. -1
 تفویض الكیف وتفویض المعني. -2
 التحریف اللفظي والتحریف المعنوي. -3
 التمثیل والتكییف. -4
 المحكم والمتشابه. -5
 صفات الذات وصفات األفعال. -6
 .الوالء والبراء " من حیث المعني فقط" -7
 أنواع النسخ في القرآن. -8
 اإلرادة الكونیة والشرعیة. -9

 قول اللسان وعمل اللسان. -10
 اإلصرار واإلستحالل. -11
 أنواع النشرة. -12
 الكفر والشرك.  -13
 الرسول والنبي.  -14
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 الحدیث النبوي والقدسي.  -15
 
 
 ) اذكر مدي صحة أو خطأ العبارات اآلتية  4س

 درجة) 25فقط                (
 

ــــي الصــــفا -1 ــــف ف ــــاب التكیی ــــي الكت ــــة ف ت الثابت
 والسنة مجهول

(     ) 

المثــل والشــبه فــي الصــفات الثابتــة فــي الكتــاب -2
 والسنة معدوم

(     ) 

المالئكـة یــدبرون ویفعلــون مــا یــأمرهم اهللا عــز  -3
 وجل به

(     ) 

طاعـــة إبلـــیس فـــي بعـــض المعاصـــي معصـــیة -4
 ولیس شركا

(     ) 

ــد مــن دون اهللا -5 ــل مــا عب وهــو الطــاغوت هــو ك
 راضِ 

(     ) 

 (     ) ال یجوز دعاء الغائب وال طلب المدد منه-6
یجــوز أن اســتعین بــالحي الحاضــر فیمــا یقــدر -7

 علیه
(     ) 

یجـــوز األكـــل مـــن الذبیحـــة إذا نســـیت التســـمیة -8
 علیها

(     ) 
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ــــة -9 ــــي الربوبی ــــي الطــــاغوت شــــرك ف التحــــاكم إل
 واإللوهیة

(     ) 

ر ال یكـــون ألي فـــرد مـــن الحكـــم العـــام بـــالتكفی-10
 األفراد

(     ) 

المجــالس العرفیــة للصــلح جــائزة مــا لــم تحــرم -11
 حالال أو تحل حراما

(     )
  

الجاسوسیة للكفار صاحبها مرتكب لكبیرة ویجوز -12
 قتله حسب المصلحة

(     ) 

 (     ) ال یجوز اتخاذ النصارى أصدقاء-13
 (     ) واإلقساط هناك فرق بین المواالة وبین البر-14
یجوز تهنئـة النصـارى بـالزواج أو النجـاح فـي -15

كمــا یجــوز  الدراســة أو مــا شــابه ذلــك دون األعیــاد
 تعزیتهم عند المصائب.

(     ) 

البیـــع والشـــراء واإلجـــارة والمضـــاربة مـــن صـــور -16
 المعامالت الجائزة مع الكفار

(     ) 

 األیفـیجوز اإلهداء إلي الكـافر وقبـول هدیتـه ت-17
 لقلبه علي اإلسالم

(     ) 

یجوز عیادة المریض الكافر للدعوة اإلسالم أو  -18
 ألي مصلحة شرعیة

(     ) 

 (     )ســتفادة بمــا عنــد الكفــار مــن خبــرات الیجــوز ا-19
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 علمیة وصناعات دنیویة 
ال یجــــــوز أن یعــــــین الكــــــافر قائــــــدا لجــــــیش -20

 المسلمین
(     ) 

ــد صــفتان للم-21 ــب وعتی ــذیلكــرقی ــان  ینن الل یكتب
 الحسنات والسیئات 

(     ) 

 (     ) القرآن كالم اهللا عز وجل حروفه ومعانیه -22
 (     ) یجوز التفضیل بین أنبیاء اهللا عز وجل-23
الصحیح عن الخضر أال ننفـي عنـه النبـوة وال -24

 ة ونتوقف في ذلك یننفي عنه الوال
(     ) 

نبــي محمــد صــلي كــل مــن ادعــي النبــوة بعــد ال-25
 اهللا علیه وسلم كافر

(     ) 

ال یجوز العذر بالجهـل لمـن ادعـي النبـوة بعـد -26
 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

(     ) 

لجنــــــة والنــــــار األدلــــــة الصــــــحیحة تثبــــــت أن ا-27
 نیان أبدا.موجودتان اآلن وال تف

(     ) 

 (     ) نعیم الجنة وعذاب النار حسي ومعنوي -28
 (     )  كل إنسان میسر لما خلق له-29
اهللا عــــز وجــــل یحاســــب عبــــاده علــــي علــــم -30

 الشهادة ال علم الغیب
(     ) 

ــان قــول وعمــل یزیــد بالطاعــة ویــنقص  -31  (     )اإلیم
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 بالعصیة 
أصل اإلیمان هو النطق بالشهادتین مستیقنا  -32

 بها قلبه
(     ) 

 (     ) تارك النطق بالشهادتین مع قدرته كافر-33
 (     ) ات وأحادیثها من المتشابهیات الصفآ-34
الســــلف كــــانوا یفوضــــون كیفیــــة الصــــفات ال -35

 معناها
(     ) 

 (     ) توحید الربوبیة توحید اعتقادي خبري-36
 (     ) توحید اإللوهیة عملي طلبي -37
اإللهـــام الـــذي یقـــع فـــي قلـــب المـــؤمن وكـــذلك -38

 لغیبل االفراسة لیس ادعاء
(     ) 

للمیــت " ادع اهللا لـــي" فهــذا توســـل  مــن قـــال -39
 بدعي

(     ) 

 (     ) من قال للمیت " ارزقني" فهذا توسل شركي -40
 (     ) الجاسوسیة للكفار لیست حد من الحدود -41
ــنفس -42 ــة ال ــم هــو تزكی ــب العل المقصــود مــن طل

 وتحصیل زیادة اإلیمان
(     ) 

 المــنهج الســلفي لــیس منهجــا فكریــا أو ثقافیــا-43
 بل هو منهج معصوم

(     ) 

 (     )المـــنهج الســـلفي مـــنهج متكامـــل فـــي العقیـــدة -44
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والعمل والعبادة والسلوك واألخالق والدعوة إلـي اهللا 
 وبه یتحرك اإلنسان في كل مناحي الحیاة

لــیس الهــدف مــن طلــب العلــم ومســائله هــو " -45
 قیل ... وقال

(     ) 

 (     ) قل الصحیحمصدر التلقي عند أهل السنة الن-46
 (     ) النقل الصحیح ال یعارض العقل الصریح-47
قولنـا " تقــدیم النقــل علــي العقــل " لــیس معنــاه -48

 أن نلغي العقل تماما
(     ) 

قولنا " تقـدیم النقـل علـي العقـل" معنـاه أننـا ال -49
ــل نجعــل العقــل  ــي الشــرع ب نجعــل العقــل حاكمــا عل

 تابعا للنقل

(     ) 

ر بالجهل كل من لم یبلغـه الـنص فـي أمـر یعذ-50
 من أمور الدین

(     ) 

ال یجــوز الســكوت عــن األخطــاء المنهجیــة ال -51
 سیما في العقیدة

(     ) 

فســـــاد االعتقـــــاد فـــــي أســـــماء اهللا وصـــــفاته  -52
وانتشـــار الفلســـفة وعلـــم الكـــالم مـــن أكبـــر أســـباب 

 هزیمة المسلمین

(     ) 

ال عقیدة السـلف لیس هناك عقیدة صحیحة إ -53
 وما اجمعوا علیه

(     ) 
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المصــدر الــذي نأخــذ منــه العقیــدة هــو الكتــاب -54
 والسنة الصحیحة

(     )
  

ــائن مــن  -55 اهللا عــز وجــل مســتو علــي عرشــه ب
 خلقه

(     ) 

ــــة ،والفالســــفة -56 ــــة والباطنی ــــة واالتحادی الحلولی
 والجهمیة األوائل فرق خارجة من الملة

(     ) 

زلة أقوالهم كفریة وال یكفـر المعـین مـنهم المعت-57
 حتى تقام علیه الحجة

(     ) 

ـاعرة أهــــل بــــدع وضــــال -58 ل وٕاقــــرارهم بالصــــفات األشـــ
 من تكفیرهم المشهورة منع

(     ) 

یجب علینا أن نلتزم بطریقة السـلف فـي العلـم -59
 والعمل والسلوك

(     ) 

ــــو  -60 ــــي العل ــــي الســــماء أي ف ــــي أن اهللا ف معن
 تفاعواالر 

(     ) 

 (     ) معني التأویل في الخبر وقوع المخبر به -61
ـــل  -62 ـــا فیكـــون التأوی إذا كـــان الكـــالم أمـــرا ونهی

 معناه فعل المأموریة أو ترك المنهي عنه
(     ) 

قال تعالي" وما یعلم تأویله إال اهللا والراسـخون -63
فــــي العلــــم" هــــذا یعنــــي أن الراســــخون فــــي العلــــم 

 القرآن وال یعلمون الغیبیات یعلمون تفسیر

(     ) 
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رؤیـة اهللا تعــالي یــوم القیامـة تكــون" مــن غیــر -64
إحاطة وال كیفیة " كما ننظر إلي السماء فنراهـا وال 

 نحیط بها

(     )
  

اتفــق الســلف علــي أن الفلســفة وعلــم الكــالم  -65
 لیست مصدرا للعقیدة

(     ) 

أنهـا  معني أن " آیات الصـفات" مـن المتشـابه-66
 معلومة المعني ال مجهولة الكیفیة 

(     ) 

یصح أن نشتق أسماء اهللا عز وجـل ممـا ورد -67
فیـــه أفعـــال فـــي القـــرآن العظـــیم بشـــرط أن تكـــون 
حسني وتكـون صـفة كمـال اهللا سـبحانه وتعـالي وال 

 توهم نقصا هللا عز وجل 

(     ) 

مــا یــذبح للســلطان عنــد قدومــه بنیــة اإلكــرام  -68
 یس مما أهل لغیر اهللا بهواإلطعام ل

(     ) 

 (     ) السحر حرام باإلجماع وهو من الكبائر -69
 (     ) ال یجوز حل السحر بسحر مثله -70
مــن اعتقــد أن الحظاظــة وغیرهــا تنفــع وتضــر  -71

 بذاتها فهذا شرك أكبر
(     ) 

مـــن اعتقـــد أن الحظاظـــة وغیرهـــا ســـبب فـــي  -72
 شرك أصغر جلب النفع أو دفع الضر فهذا

(     ) 

 (     )التنجـــــیم هـــــو االســـــتدالل بمطـــــالع النجـــــوم  -73
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 والكواكب أو غروبها  علي وقوع بعض الحوادث
ــوانین لضــبط العمــل  -74 ــاس مــن ق مــا یضــعه الن

كــنظم العمــال وقــوانین األعمــال والمــرور لــیس مــن 
 التحاكم إلي غیر شرع اهللا

(     ) 

حـوال وتغیـر من قال " یجـوز لنـا عنـد شـدة األ-75
األمـــــور أن نعطـــــل الحـــــدود " فهـــــذا قـــــول باطـــــل 

 باإلجماع"

(     ) 

 (     ) ال یجوز مبادئة الیهود والنصارى بالسالم -76
یجوز إلقاء السالم علي جمـع مـن الكفـار فـیهم  -77

 مسلم وینوي بذلك المسلم
(     ) 

جعل اهللا الرسـل وسـطاء بینـه وبـین خلقـه فـي -78
 إبالغ الشرع

    ) ( 

 (     ) من كذب برسول واحد من الرسل فهو كافر-79
المسلمون هم أتباع األنبیـاء فـي كـل عصـر كمـا -80

 أن في كل عصر مسلمین
(     ) 

التشــبه بالكفــار فــي مالبســهم وحلــق شــعرهم  -81
 وغیر ذلك مواالة محرمة

(     ) 

 (     ) تهنئة الكفار بأعیادهم من المواالة المحرمة-82
ـــي مع-83 ـــة الكـــافرین والنصـــح لهـــم وٕاطالعهـــم عل اون

   أمور المسلمین جریمة عظیمة
(     ) 

 83 



مداهنــة الكــافرین علــي حســاب الــدین مــواالة  -84
 محرمة

(     ) 

بیـــع الســـالح للكـــافرین فـــي وقـــت الحـــرب ال  -85
 یجوز

(     ) 

الســكني مــع الكفــار فــي دیــارهم مــع عــدم القــدرة  -86
 علي إقامة الدین محرمة

   )  ( 

البیــع والشــراء مــع الكفــار فیمــا ال یســتعان بــه  -87
 علي حرب المسلمین جائز

(     ) 

مصــاحبة الكــافرین واتخــاذهم أصــدقاء مــواالة  -88
 محرمة

(     ) 

قبــول هــدایا الكــافرین واإلهــداء إلــیهم مــواالة  -89
 غیر محرمة

(     ) 

صـــلة الـــرحم واألقـــارب مـــن الكفـــار وزیـــارتهم -90
 محرمة مواالة غیر

(     ) 

االســـتعانة بالكفـــار دون تنـــازل عـــن أحكـــام  -91
 اإلسالم جائز 

(     ) 

االنتفــاع بمــا عنــد الكفــار ولــیس محــرم فــي  -92
 دیننا جائز 

(     ) 

 (     ) رد السالم علي الكفار بقوله" وعلیكم" جائز -93
 (     )من عادي ملك من المالئكة فهو كافر خـارج  -94
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 عن الملة
ـــي  -95 ـــه یســـوغ ألحـــد أن یخـــرج عل مـــن ظـــن أن

كمـــا كـــان حـــال الخضـــر مـــع ملسو هيلع هللا ىلص شـــریعة النبـــي 
 موسي علیه السالم فهو كافر

(     ) 

ــــه إال اهللا وأن عیســــي  -96 مــــن آمــــن بأنــــه ال ال
 فهو كافر.ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا ولم یؤمن بمحمد 

(     ) 

ومـن ملسو هيلع هللا ىلص من ادعي النبوة بعد النبي محمـد -97
 صدقه فیما ادعاه كافر

  )   ( 

یجوز األكل من اللحوم المسـتوردة إذا علمنـا  -98
 أنه ذكر علیها اسم اهللا

(     ) 

التأویل المذموم هو صـرف اللفـظ عـن ظـاهرة  -99
 المتبادر منه

(     ) 

 (     ) یجوز األكل من ذبائح الیهود والنصارى  -100
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 درجات)7( أكمل                                              -) أ5س
 المحكم هو ...................والمتشابه هو................ -1
قول بن عباس " لمن أنكر شیئا مـن آیـات الصـفات " (مـا بـال  -2

هؤالء یجدون رقة عند محكمه ویهلكون عند متشابهه) فقولنا: 
 أن آیات الصفات من المتشابه تحتمل معنیین:

 .......................األول ....................... والثاني .
رؤوس الطواغیـــــــــــــــــــــــــــــــــت خمســـــــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــــــم  -3

 .........و........و.......و.......و........
 الحلف بغیر اهللا شرك .................. -4
ـــــــب النفـــــــع  -5 ـــــــالقبور اعتقـــــــادا أنهـــــــا ســـــــبب لجل التمســـــــح ب

................ 
 قول القائل " بل بدوي ادع اهللا أن یرزقني ............ -6
 یا بدوي اشف لي مریضي".............. قول القائل : " -7
 الذبح لغیر اهللا تعظیما.................. -8
 الطواف حول القبور شرك............. -9

 وهو میت شر..............ملسو هيلع هللا ىلص التوسل بالنبي   -10
اعتقاد أن ألحد أن یحكم ویشرع غیر اهللا عز وجل ولـو لـم  -11

فقـد اتبعـه یتحاكم إلیه یعـد شـركا فـي .........فـإذا تحـاكم إلیـه 
 بشرك في ..........
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قــول الفائــل " ال دیــن فــي السیاســة وال سیاســة فــي الــدین"  -12
 جحودا للشریعة....

اعتقــاد أن التشــریع الــذي یضــعه البشــر أفضــل أو مســاِو  -13
 لتشریع اهللا ........

قــول القائــل " تــرك الزنــا جیــد ولكــن مــن یزنــى فــذلك حریــة   -14
 شخصیة .......

ف شــــــرع اهللا عــــــز وجــــــل ألــــــزام النــــــاس بقــــــوانین تخــــــال -15
 كفر....................
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