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 عرف العقيدة لغة واصطالحا؟  ٔس
 العقيدة ىف اللغة من العقد وىو الربط واإلحكام والشدة بقوة ٔج

اإلديان اجلازم ابهلل وما جيب لو من التوحيد والعبادة والطاعة, مث و وىف االصطالح اليقْب والتسليم 
 لقدر .ٗبالئكتو وكتبو ورسلو واليوم اآلخر وا

 ما ىو التوحيد لغة واصطالحا؟ ٕس
 ,وإفراده ابلعبادة ,وادللكراد هللا تعاىل ابخللق, والتدبّب, التوحيد لغة اإلفراد واصطالحا ىو إف ٕج

 .وأبمسائو وصفاتو 
 ذكر أمهية التوحيد؟ا  ٖس
ْنَس ِإالَّ َوَما َخَلْقُت اجلِْ ىو الغاية الٌب خلق اجلن واألنس من أجلها قال تعاىل  التوحيد ٖج نَّ َواإْلِ

َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف  ىو األمر الذى بعثت كل الرسل من أجلو قال تعاىل  التوحيدالذارايت, (ٙ٘لِيَ ْعُبُدوِن )
 , التوحيدىو حق هللا على العبادالتوحيد (النحل, ٖٙ) ُكلِّ أُمٍَّة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ 

 شرط لصحة العبادات  التوحيدل ما جيب على ادلكلف, ىو أو 
 اذكر بعض فضائل التوحيد ؟ ٗس 

, وىو السبب الرئيس لدخول اجلنة, وىو واآلخرةىف الدنيا  التوحيد ىو سبب األمن واالىتداء ٗج
 السبب الرئيس ىف ادلنع من اخللود ىف النار, وىو السبب الرئيس الذى تقوم عليو مغفرة الذنوب 

 رف اإلديان لغة واصطالحا ؟ع ٘س
 اإلديان لغة التصديق واإلقرار  ٘ج

 اعتقاد ابلقلب وإقرار ابللسان وعمل ابجلوارح يزيد ابلطاعة وينقص ابدلعصية واصطالحا 
 ؟ وما ىى وما الدليل عليها من القرآن والسنة  كم عدد أركان اإلديان ٙس
 وكتبو, ورسلو, واليوم اآلخر, والقدر خّبه وشره,  وىي: اإلديان ابهلل, ومالئكتو,ستة أركان عددىا  ٙج

 القرآن الكرًن: الدليل عليها من
 َواْليَ ْوِم قولو تعاىل: }لَْيَس اْلِِبَّ َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمْن آَمَن اِبَّللَِّ  .

 [ٚٚٔاِب َوالنَِّبيَِّْب{ ]البقرة: اآْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكتَ 
 [ٜٗوقولو تعاىل: }ِإَّنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدٍر{ ]القمر: 
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أن جِبيل »ِف صحيح مسلم من حديث عمر بن اخلطاب ادلشهور ٕبديث جِبيل ومن السنة النبوية  
ابهلل, ومالئكتو, وكتبو, ورسلو, واليوم اآلخر, سأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: أخِبين عن اإلديان, قال: )أن تؤمن 

 «وتؤمن ابلقدر خّبه وشره
 

 اإلديان ابهللأواًل 
 اإلديان ابهلل يتضمن أربعة أمور فما ىى ؟ ٚس
اإلديان بوجود هللا, واإلديان بتوحيد الربوبية, واإلديان بتوحيد األلوىية, واإلديان بتوحيد األمساء  ٚج

 والصفات 
 دلة على وجود هللا ؟اذكر بعض األ ٛس
ابتدائو وظهوره للحياة أى أن هللا زودَّن وىى اخللقة الٌب يكون عليها اإلنسان ىف أول  أوال الفطرة ٛج

 اثنيا دليل اخللق واإلجيادبقوى علمية وإرادية توجب اإلقرار بوجوده فهى أمر مغروز ىف القلب.
فوجود اإلحكام واإلتقان ىف  واإلتقاناثلثا دليل اإلحكام فكل شئ سللوق يدل على وجود اخلالق 

 أتمل اإلحكام واإلتقان ىف الكون فمثال ادلخلوقات وأهنا إمنا وجدت لتحقيق غاايت زلدودة 
 لو اقَببت الشمس قليال أو ابتعدت عما عليو لفسدت احلياة, لو اقَبب القمر قليال لطغى ادلاء

  ت البحار.أو ابتعد قليال جلف 
 ة واذكر الدليل عليو ؟عرف توحيد الربوبي ٜس
ئ ومالكو وخالقو ورازقو اإلقرار أبن هللا تعاىل رب كل شتوحيد الربوبية ىو إفراد هللا أبفعالو أى  ٜج

َماِء َواأْلَْرِض َأمَّْن دَيِْلُك  وأنو احملٓب ادلميت النافع الضار, والدليل عليو قولو تعاىل ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السَّ
ْمَع َوا ُ فَ ُقْل أْلَْبَصاَر َوَمْن خُيْرُِج احْلَيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوخُيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احْلَيِّ َوَمْن يَُدبُِّر اأْلَْمَر َفَسيَ ُقو السَّ لُوَن اَّللَّ

ُقوَن )  ( يونس َٖٔأَفاَل تَ ت َّ
 ىل اإلقرار بتوحيد الربوبية وحده ينجى من العذاب ؟ ٓٔس
ولقد كان ادلشركون زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مقرين ابهلل  ,ده ال ينجي من العذاباإلقرار هبذا التوحيد وح ٓٔج

راب خالقا رازقا مدبرا, ومع ىذا اإلقرار العام من ادلشركْب هلل ابلربوبية إال أنو مل يدخلهم ِف اإلسالم بل 
 حكم هللا فيهم أبهنم مشركون كافرون وتوعدىم ابلنار واخللود فيها
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 عض مظاىر االضلراف ىف توحيد الربوبية ؟اذكر ب ٔٔس
منها جحد ربوبية هللا أصاًل وإنكار وجوده سبحانو, كما  مظاىر االضلراف ِف توحيد الربوبية  ٔٔج

يعتقد ذلك ادلالحدة, جحد بعض خصائص الرب سبحانو وإنكار بعض معاين ربوبيتو, كمن ينفي قدرة 
, إعطاء شيء من خصائص النفع لو أو دفع الضر عنو هللا على إماتتو أو إحيائو بعد موتو, أو جلب

الربوبية لغّب هللا سبحانو, فمن اعتقد وجود متصرف مع هللا عز وجل ِف أي شيء من تدبّب الكون من 
إجياد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خّب أو دفع شر أو غّب ذلك من معاين الربوبية فهو مشرك 

 ابهلل العظيم.
 األلوىية واذكر الدليل عليو ؟عرف توحيد ٕٔس
توحيد األلوىية ىو إفراد هللا وحده ابلعبادة, وذلك أبن يعلم العبُد علَم اليِقْب أن هللا وحده ىو  ٕٔج

 ادلألوه ادلعبود على احلقيقة فال يصرف من العبادة شيئا لغّب هللا  
ُقوَن{ }اَي أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَّكُ والدليل عليو قولو تعاىل  ُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

 [ٕٔ]البقرة: 
 اذكر أمهية توحيد األلوىية ؟ ٖٔس
فكل رسول يبعثو هللا يكون أول ما يدعو قومو  ,أساس دعوة الرسلأمهية توحيد األلوىية ىو  ٖٔج

مة بْب األنبياء وأقوامهم ِف ذلك, فاألنبياء ولذا كانت اخلصو  ,إليو توحيد هللا وإخالص العبادة لو
يدعوهنم إىل توحيد هللا وإخالص العبادة لو, واألقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة األواثن إال 

 من ىداه هللا منهم
 اذكر معُب الشهادة وشروطها ؟ ٗٔس
اإلذلية ٕبق عن غّب هللا سبحانو, معُب شهادة أن ال إلو إال هللا: ال معبود حق إال هللا, وىي تنفي  ٗٔج

 ,وتثبتها ابحلق هلل وحده, وشروطها األول: العلم ٗبعناىا ادلناِف للجهل, الثاين: اليقْب ادلناِف للشك
, الرابع: الصدق, اخلامس: احملبة, السادس: االنقياد, السابع: القبول الثامن: الكفر الثالث: اإلخالص

 ٗبا يعبد من دون هللا
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 عبادة لغة واصطالحا ؟عرف ال٘ٔس
ىي اسم جامع لكل ما حيبو هللا ويرضاه من األقوال  واصطالحا العبادة ِف اللغة: الذل واخلضوع, ٘ٔج

 واألعمال الظاىرة والباطنة.
 ما ىى أركان العبادة والدليل عليها ؟ٙٔس

 تبُب على ثالثة أركان: ٙٔج 
{ ]البقرة: األول: كمال احلب للمعبود سبحانو, كما قال تعاىل: }وَ   [ ٘ٙٔالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبِّا َّلِلَِّ

 [.ٚ٘الثاين: كمال الرجاء, كما قال تعاىل: }َويَ ْرُجوَن َرْْحََتُو{ ]اإلسراء: 
 [ٚ٘الثالث: كمال اخلوف من هللا سبحانو, كما قال تعاىل: }َوخَيَاُفوَن َعَذابَُو{ ]اإلسراء: 

 ذكرمها ؟العبادة ال تقبل إال بشرطْب ا  ٚٔس
اإلخالص فيها للمعبود؛ فإن هللا ال يقبل من العمل إال اخلالص لوجهو سبحانو, قال  األول ٚٔج

يَن{ ]البينة:  الثاىن ادلتابعة للرسول صلى هللا عليو  [٘تعاىل: }َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ سُلِْلِصَْب َلُو الدِّ
ال ادلوافق ذلدي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص, قال هللا تعاىل: }َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل وسلم؛ فإن هللا ال يقبل من العمل إ

 [َٚفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا{ ]احلشر: 
 اذكر بعض أنواع العبادة ؟ ٛٔس
سؤال هللا من من أنواع العبادة: الدعاء, بنوعيو دعاء ادلسألة, ودعاء العبادة. فدعاء ادلسألة, ىو  ٛٔج

خّبي الدنيا واآلخرة, ودعاء العبادة يدخل فيو كل القرابت الظاىرة والباطنة؛ ومن أنواع العبادة: احملبة 
والتوكل, وىو االعتماد على الشيء ومن أنواع العبادة: الرغبة والرىبة واخلشوع و  واخلوف والرجاء,

لنذر فهذه بعض األمثلة على أنواع العبادة, اخلشية واالستعانة واالستعاذة, واالستغاثة, والذبح, وا
 ومجيع ذلك حق هلل وحده ال جيوز صرف شيء منو لغّب هللا.

 عرف توحيد األمساء والصفات والدليل عليو ؟ ٜٔس  
توحيد األمساء والصفات: ىو إثبات ما أثبت هللا لنفسو, وأثبتو لو رسولو ملسو هيلع هللا ىلص, ونفي ما نفى هللا  ٜٔج

 و, ونفاه عنو رسولو ملسو هيلع هللا ىلص من األمساء والصفات واإلقرار هلل تعاىل ٗبعانيها الصحيحةعن نفس
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 ما ىى طرق إثبات األمساء احلسُب ؟ ٕٓس
 طرق إثباهتا القرآن والسنة  ٕٓج

  ؟األصول الٌب يبُب عليها اإلديان أبمساء هللا احلسُباذكر بعض  ٕٔس
 مساء هللا غّب زلصورة بعدد معْب أ -ٕأمساء هللا كلها حسُب  -ٔ ٕٔج

 ذكر مجلة من أمساء هللا احلسُب ؟ا ٕٕس
هللا, الرْحن , الرحيم, األحد, الواحد, الصمد,احلى, القيوم,ادللك, القدوس, السالم,ادلؤمن,  ٕٕج

ع, السمي¸ادلهيمن, العزيز, اجلبار, ادلكتِب, اخلالق, البارئ, ادلصور, األول, األخر, الظاىر, الباطن
البصّب, الفتاح, العليم, احلكيم, اللطيف, اخلبّب, الغفور, الودود, الغفار, الوىاب, الرزاق, التواب , 

الِب, الوىل, احلميد, اجمليد,اخلالق, القهار, احلليم, العلى, العظيم, األعلى, ادلتعاىل, الشكور, الشاكر, 
العفو, دير, ادلليك, ادلقتدر, الرب, اإللو, الكرًن, األكرم, الواسع, احلق,ادلبْب, القوى, ادلتْب, الق

 . الرءوف, القريب
 ما ىى ركائز اإلديان بصفات هللا ؟ ٖٕس
         األول: تنزيو هللا جل وعال عن أن يشبو شيء من صفاتو شيًئا من صفات ادلخلوقْب. ٖٕج

بو رسولو على الوجو الالئق الثاىن اإلثبات أى اإلديان ٗبا مسى هللا ووصف هللا بو نفسو وٗبا مساه ووصفو 
 ٔبالل هللا وعظمتو 

 الثالث قطع الطمع عن إدارك حقيقة كيفية صفات هللا تعاىل ألن إدارك ادلخلوق لذلك مستحيل 
 دلل ٗبثال عن كيفية اإلديان بصفات هللا ؟ ٕٗس
 (ص٘ٚ) مثال قال تعاىل اَيِإْبِليُس َما َمنَ َعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ  ٕٗج

فنثبت صفة اليد هلل فال ننفى ونقول ليس لو يد, وال نشبو يده سبحانو بيد ادلخلوقات وال نؤول الصفة 
 .ونقول ادلراد ابليد القوة 
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 الشرك 
 ؟أقساموعرف الشرك واذكر  ٕ٘س  

هللا, ن خصائص هللا لغّب هللا أبن يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة لغّب الشرك ىو جعل شئ م ٕ٘ج
 والشرك ينقسم إىل قسمْب شرك أكِب سلرج من ادللة وشرك أصغر زلبط للعمل

 ما ىى األحكام ادلَبتبة على الشرك األكِب ؟ ٕٙس
حترًن الزواج من  -ٖإن هللا ال يغفر الشرك األكِب إال ابلتوبة  -ٕحبوط العمل الصاحل  -ٔ ٕٙج

يكفن وال يصلى عليو  يغسل وال ال كسالم فادلشر ادلنع من أحكام ادلوتى ىف اإل -ٗادلسلم أو ادلسلمة 
 اخللود ىف النار  -٘ىف مقابر ادلسلمْب وال يَبحم عليو وال يستغفر لو يدفن  وال
 ما ىى األحكام ادلَبتبة على الشرك األصغر ؟ ٕٚس
ال يزيل وصف  -ٕالشرك األصغر ال حيبط العمل كلو إمنا قد حيبط بعضو كما ىف الرايء  -ٔ ٕٚج

ال يزيل  -ٖم عن ادلعْب وال جيعل صاحبو معرضا للخلود ىف النار واحلرمان من اجلنة مطلقا اإلسال
 الشرك األصغر كبّبة من كبائر الذنوب  -ٗاألحكام التشريعية ادلتعلقة ابلتعامل مع ادلسلم حيا وميتا 

 الشرك األصغر ديكن أن يغفر  -٘
 اذكر بعض أنواع الشرك األصغر ؟ ٕٛس
, والرايء وىو إظهار العبادة لّباه الناس وديدحوه عليها, ّب هللا, كاحللف ابلكعبة واآلابءاحللف بغ ٕٛج

 والطّبة وىى التشاؤم دلا فيها من سوء ظن ابهلل 
 اذكر بعض صور الشرك ؟ ٜٕس

السحر وىو عزائم ورقى وعقد يؤثِّر ِف القلوب واألبدان, فيمرض ويقتل ويفرق بْب ادلرء  -ٔ  ٜٕج 
 ن هللاوزوجو إبذ

 ما حكم السحر ؟ ٖٓس
 أمجع العلماء على أن السحر زلرم بل يعد كبّبة من الكبائر ومنو ما يكون كفر أكِب  ٖٓج

 ما حكم الساحر من جهة اإلسالم والكفر؟ ٖٔس
الساحر قد يكون كافرا وقد ال يكون فإن كان سحره مشتمال على الكفر فهو كافر وإن مل يكن  ٖٔج

 س بكافر مشتمال على الكفر فلي
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 ما حكم الساحر من جهة القتل وعدمو ؟ ٕٖس
ا إن ا أو تعزيرً الساحر جيب قتلو وىو قول مجهور العلماء يقتل ردة إن وقع ىف الكفر ويقتل حدً  ٕٖس

 مل يقع ىف الكفر 
 عرف الكهانة ؟ -ٕ   ٖٖس
 الكهانة ىى اإلخبار ابدلغيبات وأسرارىا بطرق خفية ال يكن التحقق منها   ٖٖج

 ما حكم الكهانة ؟ ٖٗس
 الكهانة زلرمة ىف اإلسالم ومن كبائر الذنوب  ٖٗج

 ىل الكهانة كفر أم ال؟ ٖ٘س
بعضها كفر أكِب ىو أن يكون فيها نسبة شئ من خصائص هللا إىل ادلخلوق, وأن يكون فيها  ٖ٘ج

 صرف شئ من أنواع العبادة لغّب هللا 
 ما عقوبة الكاىن ؟ ٖٙس
 الساحر القتل عقوبة الكاىن كعقوبة  ٖٙج

 حكم سؤال الكهان ؟ ٖٚس
هنى النىب ملسو هيلع هللا ىلص عن إتيان الكهان وعدىا كثّب من العلماء من كبائر الذنوب فالذى أيتى الكهان  ٖٚج

 ويسأذلم ال تقبل لو صالة أربعْب يوما, ومن صدقهم فقد كفر ٗبا أنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
 هللا ؟ عرف الذبح لغّب -ٖ  ٖٛس
فهذه  ملكا أو جنا أو صنما ولياً من األولياء أومثل غّب هللا الذبح لغّب هللا أن يقصد بذبيحتو  ٖٛج

 الذبيحة زلرمة ال حيل أكلها وفعل الذابح شرك 
 ما حكم النذر لغّب هللا ؟ -ٗ ٜٖس
 النذر لغّب هللا كالنذر لألصنام والشمس والقبور وضلو ذلك شرك  ٜٖج

 االستعاذة بغّب هللا فيما ال يقدر عليو إال هللا ؟ ما حكم -٘ ٓٗس
 حكم االستعاذة بغّب هللا فيما ال يقدر عليو إال هللا شرك   ٓٗج
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 ما حكم دعاء غّب هللا ؟ -ٙ ٔٗس
 دعاء غّب هللا شرك سواء كان ذلك دعاء مسألة أو دعاء عبادة  ٔٗج

 ما حكم التنجيم ؟ -ٚ ٕٗس
باح وىو ما يعرف بعلم احلساب أو علم التسيّب كمعرفة وقت الكسوف التنجيم نوعان أحدمها م ٕٗج

النوع الثاىن االستدالل ابألحوال الفلكية على احلوادث األرضية الٌب مل تقع  ,واخلسوف وىبوب الرايح
من خالل النظر ىف النجوم ديكن أن يعرف ما سيقع ىف األرض من موت أو حياة أو أنو  فيدعى ادلنجم 

 ة, وىذا النوع زلرم وكفر نصر أو ىزدي
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 اإلديان ابدلالئكةاثنياً 
 من ىم ادلالئكة ؟ ٖٗس
ىم: خلق من سللوقات هللا, ذلم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل والتمثل والتصور  ٖٗج

م إال هللا, قد ابلصور الكردية, وذلم قوى عظيمة, وقدرة كبّبة على التنقل, وىم خلق كثّب ال يعلم عددى
 اختارىم هللا واصطفاىم لعبادتو والقيام أبمره, فال يعصون هللا ما أمرىم, ويفعلون ما يؤمرون.

 من أى شئ خلقت ادلالئكة ؟ ٗٗس
 خلقت ادلالئكة من نور ٗٗج

 مٌب خلقت ادلالئكة ؟ ٘ٗس
 خلقت قبل آدم عليو السالم ولكن مل يعلمنا هللا مٌب خلقوا  ٘ٗج

 ادلالئكة ؟ ما ىى صفات ٙٗس
وىم موصوفون بعظم  ,صفات ادلالئكة وحقائقها فمن ذلك: أهنم موصوفون ابلقوة والشدة  ٙٗج

ومن صفاهتم أهنم يتفاوتون ِف اخللق وادلقدار فهم ليسوا على درجة واحدة, فمنهم من  ,األجسام واخللق
ومن صفاهتم احلسن  ,ناحلو جناحان ومنهم من لو ثالثة, ومنهم من لو أربعة, ومنهم من لو ستمائة ج

 ومن صفاهتم أيضا العلم ,ومن صفاهتم احلياء ,واجلمال, ومن صفاهتم أهنم كرام أبرار
 ما ىى خصائص ادلالئكة ؟ ٚٗس
 للمالئكة عليهم السالم خصائص وصفات قد اختصهم هللا تعاىل هبا, ٚٗج

, ومن خصائصهم أهنم ال فمنها: أن مساكنهم ِف السماء وإمنا يهبطون إىل األرض تنفيًذا ألمر هللا
يوصفون ابألنوثة, ومن خصائصهم أهنم ال يعصون هللا ِف شيء, وال تصدر منهم الذنوب, بل طبعهم 

 هللا على طاعتو, والقيام أبمره, ومن خصائصهم أيضا أهنم ال يفَبون عن العبادة وال يسأمون.
 ما ىى وظائف ادلالئكة ؟ ٛٗس
عاىل, أسند هللا إليهم كثّبًا من األعمال اجلليلة, والوظائف الكبّبة, ادلالئكة جند من جنود هللا ت ٛٗج

  أتديتها منهاوأعطاىم القدرة على 
 جِبيل عليو السالم ادلوكل ابلوحي من هللا تعاىل إىل رسلو عليهم الصالة والسالم -ٔ
 ادلوكل ابلقطر والنباتوىو   ميكائيل عليو السالم -ٕ
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 لصُّور, والصور: قرن عظيم ينفخ فيوادلوكل ابوىو  إسرافيل عليو السالم -ٖ

  ملك ادلوت وىو ادلوكل بقبض األرواح -ٗ

 ومنهم ادلوكل ابجلبال وىو ملك اجلبال -٘

 ومنهم ادللك ادلوكل ابلرحم -ٙ

 ومنهم ْحلة العرش -ٚ

 ومنهم خزنة اجلنة -ٛ

 ومنهم خزنة النار عياذا ابهلل منها وىم الزابنية -ٜ

م البيت ادلعمور سبعون ألف ملك مث ال ومنهم زوار البيت ادلعمور: يدخل ِف كل يوم منه -ٓٔ
 يو يعودون إل

 ومنهم مالئكة سياحون يتبعون رلالس الذكر -ٔٔ

 ومنهم الكرام الكاتبون وعملهم كتابة أعمال اخللق وإحصاؤىا عليهم -ٕٔ

 ومنهم ادلوكلون بفتنة القِب وسؤال العباد ِف قبورىم ومها ُمْنَكر وَنِكّب -ٖٔ
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 اإلديان ابلكتباثلثاً 
 ما ادلراد ابإلديان ابلكتب ؟ ٜٗس
أن ىذه الكتب من كالم هللا تعاىل و التصديق اجلازم أبن هلل تعاىل كتًبا أنزذلا على رسلو إىل عباده  ٜٗج

 على حقيقة كما يليق بو سبحانو  تكلم هبا
 اإلديان ابلكتب يتطلب أمور فما ىى؟ ٓ٘س
وجل, وأهنا كالم هللا تعاىل ال كالم غّبه, وأن هللا  التصديق اجلازم أبهنا كلها منزلة من هللا عز - ٔ ٓ٘ج

اإلديان أبهنا دعت كلها إىل عبادة هللا  - ٕ تكلم هبا حقيقة كما شاء وعلى الوجو الذي أراد سبحانو.
اإلديان أبن كتب هللا يصدق بعضها بعًضا فال  - ٖوحده وقد جاءت ابخلّب واذلدى والنور والضياء

اإلديان ٗبا مسى هللا عز وجل من كتبو على وجو اخلصوص, والتصديق هبا,  - ٗ تناقض بينها وال تعارض
 وإبخبار هللا ورسولو عنها. وىذه الكتب ىي

  : أ( التوراة: وىي كتاب هللا الذي آَته موسى عليو السالم
  مب( اإلصليل: وىو كتاب هللا الذي أنزلو على عيسى ابن مرًن عليهما السال

  الذي أنزلو على داود عليو السالمج( الزبور: وىو كتاب هللا
 د( صحف إبراىيم وموسى

ى ( القرآن العظيم: وىو كتاب هللا الذي أنزلو على نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مصدقًا دلا بْب يديو من الكتاب 
 ومهيمًنا عليو

ألهنا  التغيّب  اإلديان أبن مجيع الكتب السابقة قد دخلها التحريف سواء ابإلضافة  أو النقص أو -٘
 كانت مرىونة بوقت وزمن ومل يتكفل هللا ٕبفظها بل وكل حفظها لألحبار والرىبانيْب

لقرآن من لحفظ هللا و  ,اإلديان أبن القرآن ىو آخر الكتب نزوال وىو مهيمن عليها وَّنسخ ذلا -ٙ
 وحتدى هللا األنس واجلن أن أيتوا ٗبثلو فعجزوا  التغيّب والتبديل

 لغة واصطالحا؟ عرف الوحى ٔ٘س
 الوحى لغة اإلعالم اخلفى السريع  ٔ٘ج

 إعالم هللا أنبياءه ٗبا يريد أن يبلغو إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غّب واسطةواصطالحا 
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 ما ىى مراتب الوحى ؟ ٕ٘س
 الرؤية ادلنامية فرؤاي األنبياء حق وىى أول عالمات الوحى  -ٔمراتب الوحى   ٕ٘ج
وىو ما يقذفو هللا ِف قلب ادلوحى إليو شلا أراد ٕبيث ال يشك أى االلقاء ىف النفس  النفث ىف الروع -ٕ

 فيو أنو من هللا
 التكليم من وراء حجاب بال واسطة كما ثبت ذلك لبعض الرسل واألنبياء كتكليم هللا تعاىل دلوسى  -ٖ
 ,ى األنبياء والرسلوىذا كنزول جِبيل عليو السالم ابلوحي من هللا عل الوحي بواسطة ادللك  -ٗ

والقرآن كلو نزل هبذه الطريقة تكلم هللا بو, ومسعو جِبيل عليو السالم من هللا عز وجل, وبلغو جِبيل 
 حملمد ملسو هيلع هللا ىلص
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 خرآلاإلديان ابليوم اخامساً 
 ما ادلراد ابليوم اآلخر وكيفية اإلديان بو ؟ ٔٙس
القيامة ومن اإلديان ابليوم اآلخر اإلديان بكل ما أخِب بو النىب صلى يوم أى  ادلراد ابليوم اآلخر ٔٙج

 هللا عليو وسلم شلا يكون بعد ادلوت
 كيف خترج روح العبد ادلؤمن ؟  ٕٙس
مَس, معهم َكف  ٕٙج   ٌن ِمن أكفاِن اجلَنَِّة, وَحنوطتنَزَل إليو ادلالئكُة, كأنَّ على ُوجوِىِهُم الشَّ

ِمن َحنوِط اجلنَِّة, فَجَلسوا ِمنو َمدَّ الَبصِر, مثَّ جَييُء مَلُك ادلوِت حٌبَّ جَيِلَس عنَد رأِسو, يب(طمسك و ) 
ْفُس الطَّيِّبُة, اخُرجي إىل َمغِفرٍة ِمن هللِا وِرْضواٍن, فتخُرُج َتسيُل كما َتسيُل الَقْطرُة ِمن  فَيقوُل: اي أي َُّتها الن َّ

قاءِ   (وسهولة بكل يسر) خترج  ِف السِّ
 إىل السماء ؟ ادلؤمن ماذا حيدث عندما تصعد ادلالئكة بروح العبد ٖٙس
يصَعدون هبا, فال دَيُرُّون هبا, يَ ْعِب على َمأٍل ِمن ادلالئكِة, إالَّ قالوا: ما ىذه الرُّوُح الطَّيِّبُة؟  ٖٙج

ونو هبا ِف ماِء,  فَيقولون: فالُن بُن فالٍن, أبحَسِن أمسائِو الٍَّب كانوا ُيسمُّ نيا, حٌبَّ يَنَتهوا هبا إىل السَّ الدُّ
ماِء الٍَّب تَليها, حٌبَّ يُنَتهى هبا إىل  فَيستفِتحون لو, فُيفَتُح لو, فُيشيُِّعو ِمن كلِّ مساٍء ُمقرَّبوىا, إىل السَّ

ابعةِ  ماِء السَّ  السَّ
 أين تذىب روح العبد ادلؤمن بعد صعودىا إىل السماء ؟ ٗٙس
لسماء السابعة يقول هللا تعاىل اكتُبوا كتاَب َعْبدي ِف ِعلِّيَِّْب, وأعيدوه إىل إذا وصلت إىل ا ٗٙج

 األرِض؛ فإيّنِ منها خَلقُتهم, وفيها ُأعيُدىم, ومنها ُأخرُِجهم َترًة أخرى. قال: فُتعاُد ُروُحو ِف جَسِده
 عندما تعاد روح ادلؤمن إىل األرض ماذا حيدث ؟ ٘ٙس
َ هللاُ, فَيقوالِن لو: ىف القِب  كّب, فُيجِلسانِو,أيتيو مَلكاِن منكر ون ٘ٙج فَيقوالِن لو: َمن ربُّك؟ فَيقوُل: رّبِّ

ما ديُنك؟ فيقوُل: ِديَِب اإلسالُم, فَيقوالِن لو: ما ىذا الرَّجُل الَّذي بُِعَث فيكم؟ فيقوُل: ىو رسوُل هللِا, 
قتُ  فَيقوالِن لو: ما ِعلُمك؟ فيقوُل: قَرأُت كتاَب هللِا, فآَمنتُ  ماِء: أْن  ,بو وصدَّ فيُنادي ُمناٍد ِمن السَّ

صَدَق عْبدي, فأْفِرشوه ِمن اجلنَِّة, وافَتحوا لو اباًب إىل اجلنَِّة, قال: فَيأتيو ِمن َرْوِحها وطيِبها, ويُفَسُح لو 
 ِف قِبِه َمدَّ بَصرِه 
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 كيف خترج روح العبد الكافر ؟  ٙٙس
ماِء َمالئ ٙٙج فَيجِلسون ِمنو َمدَّ  (الثوب اخلشن )كٌة ُسوُد الُوجوِه, مَعهم ادلُسوُح,تنَزَل إليو ِمن السَّ

البَصِر, مثَّ جَييُء مَلُك ادلوِت حٌبَّ جَيِلَس ِعنَد رأِسو, فَيقوُل: أي َُّتها النَّفُس اخلبيثُة, اخُرجي إىل َسخٍط ِمن 
وُد ِمن الصُّوِف ادلبلوِل, فَيأُخُذىا, فإذا هللِا وَغضٍب, قال: فَتتفرَُّق ِف جَسِده, فَينتِزُعها كما يُنتزَُع  فُّ السَّ

 أَخَذىا مل يَدعوىا ِف يِده َطْرفَة عْبٍ 
 إىل السماء ؟ الكافر ماذا حيدث عندما تصعد ادلالئكة بروح العبد ٚٙس
قولون: فالُن َيصَعدون هبا, فال دَيُرُّون هبا على مأٍل ِمن ادلالئكِة إالَّ قالوا: ما ىذا الرُّوُح اخلبيُث؟ فيَ  ٚٙج

نيا -بُن فالنٍ  ونو هبا ِف الدُّ نيا, فُيستفَتُح لو,  -أبقَبِح أمسائِو الٍَّب كانوا ُيسمُّ ماِء الدُّ حٌبَّ يُنَتهى هبا إىل السَّ
 فال يُفَتُح لو

 ؟ أين تذىب روح العبد الكافر بعد غلق أبواب السماء دوهنا ٛٙس
ْفلى, فُتطَرُح روُحو طرًحا يَقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: اكتُبوا ِكتابَو ٛٙج ٍْب, ِف األرِض السُّ  ِف ِسجِّ

 عندما تعاد روح الكافر  إىل األرض ماذا حيدث ؟  ٜٙس
تُعاُد ُروُحو ِف جَسِده, وأيتيو مَلكاِن فُيجِلسانِو, فَيقوالِن لو: َمن ربُّك؟ فيقوُل: ىاه ىاه, ال  ٜٙج

فُينادي مناٍد مَن  ,َث فيكم, فَيقوُل: ىاْه ىاْه, ال َأْدريَأْدري, فَيقوالِن لو: ما ىذا الرَّجُل الَّذي بُعِ 
ماِء: أن كَذَب, فأفرشوُه مَن النَّاِر, وألِبسوُه مَن النَّاِر, وافَتحوا َلُو اباًب إىل النَّاِر قاَل: فيأتيِو من حّرِىا  السَّ

 ومسوِمها قاَل: ويضيَُّق علْيِو قِبُُه حٌبَّ ختتِلَف فيِو أضالُعوُ 
 ذا يعُب اإلديان بعذاب القِب ونعيمو ؟ما ٓٚس

 اإلديان بكل ما أخِب بو النىب ملسو هيلع هللا ىلص أن القِب روضة من رايض اجلنة أو حفرة من حفر النار  ٓٚج 
 اذكر بعض األدلة على نعيم القِب وعذابو ؟ ٔٚس
َها ُغُدوِّا َوَعِشيِّا ا -من القرآن قولو تعاىل  }َوَحاَق ِِبِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب  ٔٚج لنَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ

اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب{ ]غافر:  [فالنار الٌب يعرضون عليها ٙٗ - َ٘ٗويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّ
اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن  ليست عذاب اآلخرة إذ لو كان عذاب اآلخرة دلا صح أن يقال َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّ

 َأَشدَّ اْلَعَذاِب{
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ومن السنة  ىف صحيح مسلم عن أنس رضى هللا عنو أن النىب ملسو هيلع هللا ىلص قال لوال أال تدافنوا لدعوت هللا أن 
 يسمعكم من عذاب القِب    

 اذكر بعض أسباب عذاب القِب ؟ ٕٚس
 ار من البول والنميمةعدم االستت   -ٖالنفاق  -ٕالشرك والكفر ابهلل   -ٔ     ٕٚج
 الكذب, وىجر القرآن, والزَّن, والراب  -ٗ

 ما ىى األسباب ادلنجية من عذاب القِب ؟ ٖٚس
قراءة سورة ادللك كل ليلة  -ٖالشهادة ىف سبيل هللا  -ٕاإلديان والتقوى والعمل الصاحل   -ٔ  ٖٚج
 ادلوت ليلة اجلمعة أو يوم اجلمعة  -ٗ

 الصغرى ؟اذكر بعض عالمات الساعة  ٗٚس
 َّنر عظيمة خترج من أرض احلجاز, فتح بيت ادلقدس, بعثة النيب دمحم وموتو, انشقاق القمر, ٗٚج

رفع العلم وانتشار  كثرة القتل, التطاول ِف البنيان, ضياع األمانة, ظهور الفًب, والدة األَمة ربّتها,
خروج  , العرب جنات وأهناراً عودة جزيرة  شهادة الزور وكتمان احلق, السالم للمعرفة فقط, اجلهل,
 ادلهدي

 ؟اذكر عالمات الساعة الكِبى  ٘ٚس
ظهور ادلسيح الدجال: وىو رجل من بِب آدم خيرج ِف آخر الزمان فيفًب بو كثّب من  -ٔ  ٘ٚج

اخللق, جيري هللا على يديو بعض األعمال اخلارقة, ويدعي الربوبية وال يروج ابطلو على ادلؤمن ويدخل 
 إال مكة وادلدينةاألمصار كلها 

نزول عيسى ابن مرًن عليو السالم من السماء إىل األرض حكما عدال فيكسر الصليب ويقتل  -ٕ
 اخلنزير ويقضي على الدجال

 خروج أيجوج ومأجوج: وىم خلق كثّب ال يدين ألحد بقتاذلم -ٖ
 خروج الدابة: وىي سللوق عظيم -ٗ
 طلوع الشمس من مغرهبا -٘
 ث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهمالدخان: وىو انبعا -ٙ
 خسف ابدلشرق وادلراد بو موضع شرق ادلدينة ادلنورة, وليس مجيع أرجاء الشرق  -ٚ
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 راد بو موضع غرب ادلدينة ادلنورة, وليس مجيع أرجاء ادلغرب خسف ابدلغرب ادل -ٛ
 ن خسف ٔبزيرة العرب, جزيرة العرب ىى مكة, وادلدينة, واليمامة, واليم -ٜ

 خروج َّنر عظيمة خترج من عدن حتشر الناس إىل زلشرىم وىي آخر العالمات العظام -ٓٔ
 ؟ما ادلراد ابلصور  ٙٚس
 الصور ىو القرن أو البوق الذى ينفخ فيو  ٙٚج

 من ادللك ادلوكل ابلنفخ ىف الصور ؟ ٚٚس
 إسرافيل عليو السالم  ٚٚج

 كم عدد النفخات ىف الصور ؟  ٛٚس
يو مرتْب, مرة حيصل هبا الفزع والصعق وىى نفخ اإلماتة ومرة حيصل هبا البعث الصور ينفخ ف  ٛٚج

    وىى نفخة اإلحياء والنشور 
 ما ىو البعث ؟ ٜٚس
 حهم للعرض واحلساب واجلزاء ىو إخراج الناس من قبورىم أبجسادىم وأروا ٜٚج

 ما ىو احلشر ؟ ٓٛس
 م من قبورىم ادلتفرقة ادلراد ابحلشر مجع الناس ىف مكان واحد بعد بعثه ٓٛج

 أين حيشر الناس ؟ ٔٛس
 حيشر الناس على أرض  جديدة خالصة البياض  ٔٛج

 كيف حيشر الناس ؟  ٕٛس
            حيشر الناس  يوم القيامة ثالثة أصناف, صنف ديشى على قدميو, وصنف ركبان, ٕٛج 

 وصنف حيشر على وجهو
 دلن يكون احلشر ؟    ٖٛس

 البهائم لكل اخلالئق حٌب ٖٛج 
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 اذكر مشاىد يوم القيامة ؟ ٗٛس
 فتوزن فيها أعمال العباد وصحائف األعمال والعامل ذاتو ادلشهد األول نصب ادلوازيْب  -ٔ ٗٛج
وأخذ الناس لصحفهم, فمنهم من أيخذ كتابو بيمينو, ومنهم من ادلشهد الثاىن تطاير الصحف  -ٕ

 راء ظهره أيخذ كتبو بشمالو, ومنهم من أيخذ كتابو من و 
وىو توقيف هللا عباده قبل االنصراف من احملشر على أعماذلم خّبا كان احلساب ادلشهد الثالث  -ٖ

وىو أن هللا يعرض  ,القسم األول احلساب اليسّب ,واحلساب ينقسم يوم القيامة إىل قسمْب ,أو شرا
حلساب العسّب وادلراد بو القسم الثاىن ا ,أعمال ادلؤمن عليو فيقرره من غّب توبيخ ومن غّب زلاججة

 التوبيخ واحملاسبة والتدقيق ىف األعمال وىذا القسم يكون للكفار
احلوض مورد ماء عظيم يعطاه النىب ملسو هيلع هللا ىلص يوم القيامة ليشرب منو ىو وأمتو فمن  ادلشهد الرابع احلوض 

 شرب منو ال يظمأ بعده أبدا
 رب على مًب جهنم ليمر الناس عليو وىو اجلسر الذى يض ادلشهد اخلامس الصراط

الشفاعة  -ٔوىى يوم القيامة لنىب ملسو هيلع هللا ىلص اشفاعات   وىى سؤال اخلّب للغّب, الشفاعة ادلشهد السادس
 -ٖالشفاعة ىف استفتاح اجلنة ودخوذلا  -ٕالعظمى وىى شفاعتو ىف أىل ادلوقف أن يقضى هللا بينهم 

 -٘شفاعتو ىف رفع درجات بعض ادلؤمنْب ىف اجلنة  -ٗالعذاب عنو  شفاعتو لعمو أىب طالب ىف ختفيف
لو ولغّبه من بل ىو عام  ,وىذا النوع ليس خاصا ابلنىب ملسو هيلع هللا ىلص ,شفاعتو لقوم دخلوا النار أن خيرجوا منها

 النبيْب وادلالئكة والصاحلْب .
 اذكر كيفية اإلديان ابجلنة والنار؟ ٘ٛس
والنار يتحقق بثالثة أمور: األول: االعتقاد اجلازم أبهنما حق وأن اجلنة دار ادلتقْب  اإلديان ابجلنة ٘ٛج

الثالث: اعتقاد دوامهما وبقائهما وأهنما ال  والنار دار الكافرين وادلنافقْب الثاين: اعتقاد وجودمها اآلن
 تفنيان وال يفُب من فيهما
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 اإلديان ابلقدرسادساً 
 ا؟عرف القدر لغة وشرع ٙٛس
القدر لغة مأخوذ من التقدير واإلحكام, وشرعا تقدير هللا دلا يقع ىف الوجود وكتابتو لذلك على  ٙٛج

 حسب ما علمو سبحانو واقتضتو حكمتو 
 ما ىى مراتب القدر ؟ ٚٛس
ستلزم ثالثة أمور وىى علم هللا ٗبا كان ىف ادلاضى وعلم هللا تالعلم و مرتبة  -ٔمراتب القدر أربعة ٚٛج

 ىو واقع اآلن وعلم هللا ٗبا سيكون ىف ادلستقبل  بكل ما
مرتبة الكتابة أى أن هللا كتب كل شئ ىف اللوح احملفوظ شلا ىو كائن إىل يوم القيامة قبل أن خيلق  -ٕ

 السموات واألرض ٖبمسْب ألف سنة 
ا ىف السموات وما ىف ادلرتبة الثالثة ادلشيئة وىو اإلديان أبن ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن وأنو م -ٖ

 األرض من حركة وال سكون إال ٗبشيئة هللا سبحانو وتعاىل 
ادلرتبة الرابعة اخللق وىو اإلديان أبن هللا خالق كل شئ فهو خالق كل عامل وعملو وكل متحرك  -ٗ

 وحركتو وكل ساكن وسكونو .
 ما ىى أزمنة ادلقادير ؟ ٛٛس
ألزىل ادلقصود بو كتابة مقادير اخللق قبل خلق السموات التقدير ا -ٔأزمنة ادلقادير مخسة وىى  ٛٛج

 واألرض ٖبمسْب ألف سنة عندما خلق هللا القلم 
تقدير ادليثاق أى أن هللا دلا خلق آدم أخرج ذريتو من ظهره منذ خلقو إىل قيام الساعة وأخذ عليهم  -ٕ

 العهد وادليثاق وأشهدىم على أنفسهم ألست بربكم
تقدير عند ختليق النطفة ىف الرحم, إذا قدر هللا خلق النطفة أرسل قصود بو الالتقدير العمرى ادل -ٖ

إليها ملك فيؤمر بكتابة كل ما جيرى على العبد ىف حياتو إىل ادلوت فيكتب عمل اإلنسان وأجلو ورزقو 
 وشقيا أم سعيدا وذكرا أم أنثى 

اللوح احملفوظ إىل الكتبة أمر  يفصل منالتقدير احلوىل ويكون ذلك مرة كل عام ىف ليلة القدر  -ٗ
 السنة وما يكون فيها 

 ر من التقادير السابقة إىل موضعوالتقدير اليومى ادلقصود بو تنفيذ كل تقدي -٘
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 ما ىى مثرات اإلديان ابلقدر ؟ ٜٛس
 االعتماد على هللا تعاىل عند فعل األسباب ألنو مقدر األسباب وادلسببات. -ٔ    ٜٛج
 نينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء هللا وقدره.راحة النفس وطمأ - ٕ
طرد اإلعجاب ابلنفس عند حصول ادلراد ألن حصول ذلك نعمة من هللا ٗبا قدره من أسباب  - ٖ

 ذلك اخلّب والنجاح فيشكر هللا ويدع اإلعجاب.
ه فيصِب على طرد القلق والضجر عند فوات ادلراد أو حصول ادلكروه ألن ذلك بقضاء هللا وقدر  - ٗ

 ذلك وحيتسب.
 
 
 

 مت ٕبمد هللا تعاىل
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