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 ِبْسِم ِاِ ِالرَّْْحَِن ِالرَِّحيمِ 

َئاِت َأْعَمالَِنا َمْن  ِإْن احلََمَد ِ َنْسَتِعيُنوُ  َوَنْستَ ْغِفُرُه َونَ ُعوُذ ِِبِ ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ْ
ْلل َفالَ َىاِدَي َلو َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلِو ِإالَّ هللِا َوْحَدُه الَ َشرِي َك يَ ْهِدِه هللَا َفالَ ُمِضَل َلُو َوَمْن ُيضِّ

 ْبَدُه َوَرُسولُُو .َلُو َوَأْشَهُد َأْن زُلَْمدا عَ 

ٍد َوَشَر اْْلُُموِر زُلَْدََثتُ َها وَُكلَّ زلُْ  َدةٍَة َأالَ َوِإْن َأْصَدَق اْلَكاَلم َكاَلُم هللِا َوَخًْنِ اذلَْدىَّ َىْدىُّ زُلمَّ
 .ِبْدَعٍة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٍة وَُكلَّ َضاَلَلٍة ِف النَّارِ 

  َأمَّا بَ ْعُد :  

 تعلق كل من : تمب  -ٔس

 ؟اليت ذكرىا ادلصنف   الثالثة - نيةالثا – اْلوىلدلسألة ا

ىذه ادلسائل الثالث اليت ذكرىا ادلصنف متعلقة أبمور العقيدة اليت جيب على كل  -ٔج
 .فرض عٌن ْلهنا مسلم  تعلمها ومعرفتها 

 فادلسألة اْلوىل تتعلق بتوحيد الربوبية ومنها أن هللا ىو اخلالق الرازق ادلدبر 

تتعلق بتوحيد اْللوىية وىو التوحيد الذي عليو مدار اْلمر فال يشرك مع ادلسألة الثانية 
والثالثة متعلقة ِبلوالء و الرباء والذي  هللا أحد ِف عبادتو ال ملك مقرب وال نيب مرسل

 . من مواالة الكفار سواء موالة كفر أو مواالة موقعة ِف الكبائرالرباءة حيقق فيو ادلسلم 
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مبعىن تيقن وال يكون عندك أهنا    اعلم صنف  قال الشارح معلقا على قول ادل-ٕس
 شك فلماذا ؟

 ااجازم الذي ال يساوره شك اليت تفيد اليقٌن اعلماستعمل ادلصنف رْحو هللا عبارة -ٕج
ما يتطرق إليو ىو حق أقيمت عليو احلجج و اْلدلة ذلك أنو مبين على وحي من ْلن 

 . برب العادلٌن فال حيتمل الشك و ال االضطرا

 

ا ملة نيب هللا إبراىيم  أهنالحا مع ذكر اْلدلة الدالة على عرِف احلنيفية لغة و اصط-ٖس
 .عليو الصالة و السالم

 ىي ادليل عن الشرك إىل التوحيد اصطالحا:و  لغة :ىي  ادليل واالضلرافة احلنيفي -ٖج

  ﴾ ِإنَّ ِإبْ َراِىيَم َكاَن أُمًَّة قَانًِتا لِّلَّ ِو َحِنيًفا َوََلْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكٌنَ  ﴿: والدليل قولو تعاىل 
 . ْلنو مال عن دين قومو الذي ىو الشرك إىل توحيد هللا

 

 كيف يعرف اإلنسان أنو على ملة أبينا إبراىيم عليو السالم؟-ٗس

 مها: أبمرين اليت ىي ملة أبينا إبراىيم نو على احلنيفية السمحاءأيعرف العبد  -ٗج

 يعبد هللا وحده ال شريك لو أن اْلول: -

 العبادات  وحده أنواعيصرف كل  أن الثاين:-
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 ودلاذا؟ واإلنسهللا عز وجل ااجن  أمرمباذا  -٘س

مر هللا سبحانو و تعاىل اإلنس و ااجن بعبادتو وحده سللصٌن لو الدين  ْلهنم أ -٘ج
عاقلون ِبلغون فكان لزاما ذلذا التكليف أهنم زلاسبون على ما   , ومعىن مكلفونمكلفون

 .كلفوا بو فيكون بو الثواب و العقاب

 

خلق هللا سبحانو و تعاىل اإلنس و ااجن لغاية وجعل ذلذه الغاية نتائج  فما الغاية  -ٙس
 وما النتيجة ؟

ةواِب وعقاِب فمن خلق هللا اإلنس و ااجن لغاية أال وىي عبادتو سبحانو وجعل ذلا -ٙج
حقق ىذه الغاية وآمن واتبع الصراط ادلستقيم  صلا ولو ااجنة, ومن كفر و توىل أىلك 

 نفسو وأضرىا أبن قادىا اجنهم والعياذ ِب,

 

 حلرص على قحقيق التوحيد مع الدليل؟ِبدلاذا أمران هللا  -ٚس

ِف خلقو لنا وبو يصرف أمران اخلالق سبحانو ِبحلرص على  قحقيق التوحيد ْلنو السبب 
َوَما َخَلْقُت  ﴿:العبد مجيع أنواع العبادة  وال خيل بواحد منها والدليل ِف قولو سبحانو 

نَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ   . ﴾ ااجِْنَّ َواإْلِ

 

ِإالَّ  ﴿ بٌن هللا سبحانو وتعاىل أن الغاية من خلق اإلنس وااجن ىي عبادتو ِف قولو -ٛس
 ؟ وما اْلدلة من القرآن عليها ﴾ لِيَ ْعُبُدونِ  ﴿فما تفسًن قولو تعاىل  ﴾ لِيَ ْعُبُدونِ 
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اجليل حرب اْلمة وترمجان القرآن فسرىا الصحايب ا اآليةِف  ﴾ لِيَ ْعُبُدونِ  ﴿معىن -ٛج
َوَما  ﴿ ( ودل عليو قول ربنا عز وجل :)يوحدونب  عباس رضي هللا عنهما  عبدهللا ابن

يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة  ِلَك  ۚ  أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللَّ َو سُلِْلِصٌَن َلُو الدِّ َوذََٰ
 . ﴾ِديُن اْلَقيَِّمِة 

 

ىذه وصف هللا سبحانو نبيو إبراىيم أبنو حنيف فهل يشرتك ِبقي العباد معو ِف -ٜس
 و ما جيب عليهم ْلجل ذلك ؟ الصفة 

﴾  ﴿ُحنَ َفاءَ كل مسلم متبع دللة إبراىيم عليو السالم فهو من احلنفاء لقول ربنا -ٜج
واحلنيفية تتحقق إبخالص الدين  و بصرف مجيع أنواع العبادة لو وعدم اإلشراك بو 

 . سبحانو

 

 على اختالف شرائعهم؟ واْلنبياءفيم اتفق الرسل -ٓٔس

هللا و رسلو ِف شرائعهم  فكان لكل نيب ِف زمانو  عبادات  أنبياءاختلف  -ٓٔج
وتشريعات سلتلفة عن النيب الذي بعده و قبلو غًن أهنم اتفقوا صلوات ريب وسالمو 

عليهم ِف الدعوة للتوحيد و النذارة عن الشرك فدل ىذا على ِعظم التوحيد وأنو أمسى 
 ما أمر هللا بو
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 الدليل على أن التوحيد ىو أعظم ما أمر هللا بو؟ ما -ٔٔس

أمجعت اآلايت واْلحاديث وأقوال السلف ادلتواترة على عظم التوحيد ْلنو  -ٔٔج
صح عملو ه بىن عليو العبادة فكان مفتاح قبول العمل فمن صح توحيداْلساس الذي تُ 

 عليو سائر عملو دَّ ومن فسد توحيده رُ 

 

كمن مات على التوحيد وعنده بعض الذنوب؟مع ىل من مات على الشرك   -ٕٔس
 .ذكر الدليل

 قول ِف البيان لوضوح الشرك على مات ومن التوحيد على مات من يستوي ال-ٕٔج
ِلكَ  ُدونَ  َما َويَ ْغِفرُ  ِبوِ  ُيْشَركَ  َأن يَ ْغِفرُ  اَل  اللَّ وَ  ِإنَّ  ﴿ : سبحانو اخلالق  ﴾ َيَشاءُ  ِلَمن ذََٰ

 مشيئة قحت فهو عاصيا مذنبا موحدا مات من وأما مشركا مات من عن ادلغفرة فحجب
 يكتب وَل النار فادخلو بعدلو عذبو شاء وإن ااجنة فأدخلو برْحتو لو غفر شاء إن الرْحن

 فيها اخللود لو

 

 َىَباءً  َفَجَعْلَناهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِمُلوا َما ِإىَلَٰ  َوَقِدْمَنا﴿ : وجل عز قولو ِف ىباء معىن ما -ٖٔس
﴾  مَّنُثورًا ؟

 وفي ﴾ َوَقِدْمَنا ِإىَلَٰ َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء مَّنُثورًا ﴿:  وجل عز هللا قولو-ٖٔج
 شبو حيث  هللا كتاب ِف والبالغة اإلعجاز من وىو ادلشركٌن عمل حلال بليغ تشبيو

 .صاحبها تنفع فال وزن وال ذلا قيمة الاليت  اذلواء ِف ادلتطايرة ِبلذرات  عملهم
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 ؟ النار ِف سللد غًن العاصي ادلوحد أنمن الكتاب والسنة  ادلبينة اْلدلة ما -ٗٔس

  :سللد ِف النار وفيما يلي أدلة كثًنة أن ادلوحد العاصي غًنوضحت -ٗٔج
ِلَك  ﴿ الدليل من الكتاب قولو تعاىل:  ِإنَّ اللَّ َو اَل يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِو َويَ ْغِفُر َما ُدوَن ذََٰ

تَ َرىَٰ ِإْْثًا َعِظيًما ۚ   ِلَمن َيَشاءُ   ومن السنة :  ﴾ َوَمن ُيْشِرْك ِِبللَّ ِو فَ َقِد اف ْ

أن هللا خُيْرِج من النار من كان ِف قلبو أدىن مثقال   :النيب صلى هللا عليو و سلم  حديث
   ذرة من إديان إىل أن قال أدىن أدىن أدىن مثقال ذرة من إديان

اي ابن آدم  )عليو و سلم فيما يرويو عن ربو  و ِف احلديث القدسي عن النيب صلى هللا
 .(  لو لقيتين بقراب اْلرض خطااي مث لقيتين ال تشرك يب شيئا لغفرت لك و ال أِبيل

 

 ما ىي الطريقة اليت حيارب هبا أعداء هللا التوحيد ؟ -٘ٔس

حيارب أعداء هللا التوحيد أبعذار واىية و شبهات ضليلة إذ يدعون كذِب و زورا  -٘ٔج
 أن التوحيد :

 يفرق ااجماعات  -

 أن التوحيد فيو إىانة و احتقار لألولياء -

 أن التوحيد أمر غًن مهم -
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 ما ىو أعظم ما هنى هللا عنو مع شرحو وذكر الدليل عليو ؟-ٙٔس

أعظم ما هنى هللا عنو الشرك وىو دعوة غًن هللا مع هللا وصرف العبادات  -ٙٔج
ادلستحقة  لغًنه من ادلخلوقات ودليل ىذا من كتاب ربنا ِف وصية لقمان البنو وىو 

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  ۚ   اَي بُ يَنَّ اَل ُتْشِرْك ِِبللَّ وِ  ﴿:يعظو   . ﴾ ِإنَّ الشِّ

 

 دعوة غًنه معو ؟ ما معين -ٚٔس

أي أن يصرف العبد الدعاء الذي     وىو دعوة غًنه معو  معىن قول ادلصنف  -ٚٔج
 يصرفها دلا يُعبد من دون هللا   ىو نوع من أنواع العبادة ,

كاْلحجار و اْلشجار واحليواانت وادلالئكة واْلنبياء وغًنىم شلن اختذىم ااجهال  أرِبِب 
 من دون هللا .

 

فما دليل ذلك مع تفصيل   أعظمالذنوب  أينيب صلى هللا عليو وسلم بٌن ال -ٛٔس
 كيف يكون ذلك ؟

بٌن النيب الكرًن صلوات ريب وسالمو عليو أن أعظم الذنوب أن جتعل  ندا -ٛٔج
تساويو ِب ِف صرف العبادات لو وإعطاؤه ما يستحقو اخلالق سبحانو  كالذبح  مثال 

أن جتعل  ندا  ) ل رسول هللا أي الذنب أعظم قال :للويل ودليلو من احلديث حٌن سئ
 . ( وىو خلقك
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 قال الشارح سلمو هللا تعاىل أن الشرك ذنب عظيم دلاذا ؟ -ٜٔس

التسوية بٌن اخلالق وادلخلوق ذنب عظيم ْلهنا ىي الشرك ادلنهي عنو الذي  تُعد -ٜٔج
جيعل فاعلو ادلخلوق ِف منزلة اخلالق أو فوق منزلة اخلالق فيحصل بذلك الضياع 

 والفساد ِف العبادة.

 

 ما العقوِبت اليت أعدىا هللا للمشرك مع الدليل ؟ -ٕٓس

 تعاىل للمشركٌن :من العقوِبت اليت أعدىا هللا سبحانو و  -ٕٓج

 حيبط عملو فيكون ىباء منثورا  -ٔ

 يتعرض للخسران ِف الدنيا و اآلخرة -ٕ

َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلَك لَِئْن  ﴿والدليل عليو قول اخلالق سبحانو : 
 . ﴾ َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك *َولََتُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

 

مها  إذا أراد العبد قحقيق توحيد هللا عز وجل فيجب عليو ااجمع بٌن أمرين ما -ٕٔس
 ِبلتفصيل؟

اجمع بٌن أمرين ومها اْلمر إال ِبتوحيد هللا عز وجل كمال قق  لن حيالعبد إن -ٕٔج
وعدم الشرك بو  وبٌن النهي عن الشرك معوو إفراده وحده ِبلعبادة  ة هللا تعاىلبعباد

 وىذا ىو معىن شهادة أن ال إلو إال هللا .
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 ىات معىن ال إلو إال هللا  ِبلتفصيل ؟ -ٕٕس

: معناىا نفي مجيع اآلذلة فهو سبحانو وتعاىل  (  ال إلو) ىو ذلك ر تفصيل  -ٕٕج
ادلستحق للعبادة وحده وهبذا نكون قد حققنا مفهوم العبادة الصحيحة والرباء من 

: فهو أن نثبت أن  ( إال هللا) ك والبعد من الشرك واحلذر من الشرك . أما معىن الشر 
 هللا سبحانو وتعاىل ىو ادلعبود حبق وأن كل ما سواه ِبطل .

 
 دلاذا جيب علينا أن ضلرص على التوحيد وأن ضلذر من الشرك ؟ -ٖٕس

 : ْلن هللا عز وجل أمران ِف آايت كثًنة هبذا .أوال -ٖٕج

صلد ِف حال نيب هللا إبراىيم عليو الصالة والسالم ما ال صلده ِف من دونو وىو :  َثنيا
خوفو على نفسو وعلى ولده من عبادة اْلصنام وىو إمام احلنفاء ونيب ورسول مرسل من 

 هللا عز وجل .

ن فال حاجة عندىم لذكر ىناك الكثًن شلن يوسوس ذلم الشيطان أبهنم موحدو  :َثلثا
 الشرك . التوحيد و 

 

 عرِف :     هللا    _    الدين     _   نبينا   ؟ -ٕٗس

 ادلستحق للعبادة .اىل هللا :  ىو اخلالق سبحانو وتع  -ٕٗج
  عنو من النواىي .بو من اْلوامر أو هناان –عز وجل  –ىو ما أمران هللا الدين :  
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ها على الذي بلغنا عن هللا رسالتو وأمت فهو –عليو الصالة والسالم –نبينا :  زلمد 
صلى –إال من طريق نبينا زلمد  –عز وجل –أحسن اْلوجو فال طريق لنا دلعرفة أمر هللا 

 –هللا عليو وسلم 

 

يكفي أن يقول اإلنسان ريب هللا ديين اإلسالم ونبيي زلمد صلى هللا عليو  ىل -ٕ٘س
 وسلم ؟

ال يكفي العبد ادلسلم ادلوحد أن يقول ريب هللا ديين اإلسالم نبيي زلمد صلى  -ٕ٘ج
هللا عليو وسلم فقط البد أن يتعلم لوازم ىذه ادلعرفة واْلمور ادلتعلقة هبا عمال بقولو عز 

َواللَّ ُو يَ ْعَلُم ۚ   أَنَُّو اَل ِإلَ ََٰو ِإالَّ اللَّ ُو َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِبَك َولِْلُمْؤِمِنٌَن َواْلُمْؤِمَناتِ فَاْعَلْم  ﴿:وجل 
 . ﴾ ُمتَ َقلََّبُكْم َوَمثْ َواُكمْ 

 
 ؟ -صلى هللا عليو وسلم-ما الغاية من إرسال رسول هللا زلمد  -ٕٙس

الغاية من إرسال هللا عز وجل لنبينا زلمد صلى هللا عليو وسلم أن يكون طريقنا  -ٕٙج
َوَما  ﴿دلعرفة أمر هللا عز وجل وْلجل ىذا اصطفاه هللا واختاره ودليل ذلك قولو تعاىل 

  ﴾ اللَّ َو َشِديُد اْلِعَقابِ ِإنَّ  ۚ   َوات َُّقوا اللَّ وَ ۚ   آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانتَ ُهوا

 

 ما الدليل على وجوب طاعة الرسول صلى هللا عليو وسلم ؟ -ٕٚس
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َوَما  ﴿ : الدليل على وجوب طاعة الرسول صلى هللا عليو وسلم قولو تعاىل -ٕٚج
 . ﴾ َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع إبِِْذِن اللَّ وِ 

 

 ؟ لألولياء والصاحلٌن والعلماء مع بيان السببما الضابط ِف السماع  -ٕٛس

نسمع ذلم فيما بلَّغوان الضابط ِف السماع لألولياء والصاحلٌن والعلماء ىو أن  -ٕٛج
-وال نسمع ذلم ِف أمر خُيالف أمر الرسول  -صلى هللا عليو وسلم -من أمر رسول هللا

 .-صلى هللا عليو وسلم

صلى هللا -بعا ذلدي النيب لوالية إالّ إذا كان متَّ ّن الويل ال يستحق اسم اأوالسبب ىو 
نفسو أنو  ا إن كان سلالفا متعمدا ْلمر هللا و ما جاء بو الرسول أو ظنَّ , وأمَّ -عليو وسلم
 . فال شك أنو ويل لكن ليس  وإمنا للشيطان -عليو الصالة والسالم-فوق النيب 

 
 كيف يكون التفريق بٌن ادلشوش وادلسرتشد ؟  -ٜٕس

على العبد ادلسلم الفطن أن يعرف التفريق بٌن ادلشوش وادلسرتشد فادلشوش  -ٜٕج
عليك غايتو زلاولة تضليلك وتشكيك ْلنو من أصحاب اْلىواء والبدع وأما ادلسرتشد 

 معرفة احلق فال ىو مشكك وال طاعن ِف دين هللا . فغايتو

 

  ؟كيف يتقي ادلسلم الشبهات والشهوات ومضالت الفنت  -ٖٓس
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لكي يتقي ادلسلم الشبهات والشهوات ومضالت الفنت البد لو أن يتسلح  -ٖٓج
 ِبلعلم ليكون لو جنة ووقاية .

 

 من ىو الرب ؟ -ٖٔس
بنعمو,   مجيع العادلٌن رىبالذي  , فهو ادلعبود ىو ادلستحق للعبادةالرب :  -ٖٔج

 . وفضلو, وإحسانو, ورْحتو

 

 ذكر ورودىا ِف القرآن ؟ عرِف الدابة مع -ٕٖس

الدابة ىي كل ما يدب على اْلرض وهللا ىو خالقو و رازقو ومربيو وىذا  -ٕٖج
ق قول شيخ اإلسالم بن تيمية رْحو هللا :الرب : ىو ادلريب اخلالق , الرازق , امصد

 .                    الناصر, اذلادي

 . ﴾ َوَما ِمن َدابٍَّة ِف اْْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَّ ِو ِرْزقُ َها ﴿ ن قول هللا سبحانو وتعاىل :وِف القرآ

 

 .﴾  احْلَْمُد لِلَّ ِو َربِّ اْلَعاَلِمٌنَ  ﴿:  معىن قولو تعاىل ياشرح -ٖٖس

معىن احلمد  رب العادلٌن أي الثناء على اخلالق سبحانو ادلستحق للثناء  -ٖٖج
فكانت بذلك مجيع اامد للمألوه ادلعبود حبق  ورب  مع ابة و التعظيموامود 

 العادلٌن أي الذي رىب العادلٌن من جن وإنس.
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 ما يكون جواب العبد ادلؤمن إذا سئل مبا عرفت ربك ؟-ٖٗس

العبد ادلؤمن إذا سئل مبا عرفت ربك جييب :آبايتو  وسللوقاتو ومن آايتو الليل و  -ٖٗج
 . سللوقاتو الشمس و القمر النهار ومن

 

 دلاذا جيب على ادلسلم أن يتكلم ِبلدليل ؟ -ٖ٘س

العبد ادلسلم الذي ديشي على بصًنة ونور من ربو ال يتكلم إال ِبلدليل ْلنو  -ٖ٘ج
 . سبيل من خياف هللا وإال فنكل العلم إىل اخلالق

 

 يستدل هبا على معرفة هللا ؟ عرِف اآلايت و ادلخلوقات  اليت -ٖٙس

اآلايت مجع آية وىي العالمة الدالة على هللا اخلالق سبحانو ووحدانيتو وتفرده  -ٖٙج
 .ِبْللوىية والربوبية 

راضون و الشمس و هللا ودل عليو مثل السموات و اْل وأما ادلخلوقات فهي ما خلقو
 . ادلتفرد اخلالقالقمر تدل أنو 

 

 الدليل من القرآن على أن اآلايت و ادلخلوقات تدل العبد على خالقو؟ ما -ٖٚس
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ْمُس  ﴿ الدليل قول اخلالق عز وجل : -ٖٚج َهاُر َوالشَّ َوِمْن آاَيتِِو اللَّْيُل َوالن َّ
ْمِس َواَل لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا لِلَّ ِو الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإن   ۚ   َواْلَقَمرُ  ُه اَل َتْسُجُدوا لِلشَّ ُكنُتْم ِإايَّ

 . ﴾ تَ ْعُبُدونَ 

 

 ؟ دلل على ذلك ِف كم من ادلدة خلق هللا السماوات واْلرض -ٖٛس

خلق الرب سبحانو السماوات واْلرض ِف ستة أايم مث استوى على عرشو  -ٖٛج
َماَواِت َواْْلَْرَض ِف ِستَِّة  ﴿ :سبحانو و الدليل قولو تعاىل  ِإنَّ رَبَُّكُم اللَّ ُو الَِّذي َخَلَق السَّ

ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجومَ  َهاَر َيْطلُُبُو َحِثيثًا َوالشَّ ٍم مثَّ اْستَ َوىَٰ َعَلى اْلَعْرِش يُ ْغِشي اللَّْيَل الن َّ  َأايَّ
َراٍت أبَِْمرِِه   . ﴾تَ َباَرَك اللَّ ُو َربُّ اْلَعاَلِمٌَن  ۚ  َأاَل َلُو اخْلَْلُق َواْْلَْمُر  ۚ  ُمَسخَّ

 

 ما معىن استوى ؟ وما ىو مذىب أىل السنة وااجماعة ِف اإلديان ِبالستواء؟ -ٜٖس

معىن استوى أي عال وصعد وارتفع على عرشو ومذىب أىل السنة ِف االستواء  -ٜٖج
ِب سبحانو من غًن متثيل وال تكييف وال تعطيل وال  اإلديان بصفة االستواء كما يليق

,ويدل عليو قول اإلمام مالك رْحو هللا ِف قولو االستواء معلوم والكيف رلهول  قحريف
 والسؤال عنو بدعة واإلديان بو واجب .

 

 ما معىن يغشي الليل النهار؟ -ٓٗس
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ن النهار يكشف ظلمة الليل والليل أيغشي الليل النهار ِف اآلية أي  معىن -ٓٗج
 يغطي النهار بظلمتو فيتعاقبان بال خلط وال اضطراب .

 

 ليست مستحقة للعبادة دلاذا ؟ إهنا إالالشمس والقمر مع عظمتها  -ٔٗس

ن ادلستحق للعبادة ىو ال يستحقان العبادة ْلالشمس والقمر على عظمتهما  -ٔٗج
 الواحد القهار وصرف العبادة ذلما شرك زلض .

 

 . ﴿ َأاَل َلُو اخْلَْلُق َواْْلَْمُر ﴾::  اشرحي قولو تعاىل -ٕٗس

أي أنو ىو خالق مجيع ادلخلوقات  َواْْلَْمُر ﴾﴿ َأاَل َلُو اخْلَْلُق معىن قولو تعاىل : -ٕٗج
 . على اْلنبياء والرسل  ولو أمرىا فيأمرىا مبا شاء من اْلوامر الشرعية ادلنزلة

 

 ؟ ﴾ تَ َباَرَك اللَّ ُو َربُّ اْلَعاَلِمٌنَ  ﴿ِف قولو عز وجل﴾ تَ َباَركَ  ﴿ما معىن  -ٖٗس

  ﴾ اللَّ ُو َربُّ اْلَعاَلِمٌنَ تَ َباَرَك  ﴿ِف قولو تعاىل﴾ تَ َباَركَ  ﴿معىن -ٖٗج

 . ِف هنايتها ةناء من اخلالق سبحانو على نفسو ِبلقدسية والربكة البالغة

 

 الرب ىو ادلعبود؟ أنما الدليل على  -ٗٗس

 ﴿ اَي أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم ﴾ .الدليل على أن الرب ىو ادلعبود ىو قولو  -ٗٗج
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 ِف اآلية ودلاذا أُمران هبا ؟﴾  اْعُبُدوا ﴿ما معىن  -٘ٗس

من  ِف اآلية أي عبادة خاصة ِبلرب ادلستحق ْلنو  ىو﴾  اْعُبُدوا ﴿معىن  -٘ٗج
 . رض ومساء ويسر لنا العيش وىون طرقو وصعابوألنا سللوقاتو من  خلقنا وذلل

 

 ذكريها؟أالسابقة  نعما سخرىا لعباده  اآليةعدد هللا ِف  -ٙٗس

من نعم هللا اليت عددىا سبحان ِف اآلية وسخرىا لعبادة ادلطر وادلاء والثمرات  -ٙٗج
والرزق أنبت الكأل و العشب للماشية وجعلها بدورىا نعمة ومطعما لنا معها اْلمساك و 

 . الثمرات وكل ما خيرج من اْلرض

 

الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن اَي أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم  ﴿-عز وجل-ِف قولو  -ٚٗس
ُقونَ   ؟ اَي أَي َُّها النَّاُس ﴾ ﴿من ادلُخاطب ِف اآلية بقولو﴾ قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

ادلخاطب ِف قول هللا سبحانو اي أيها الناس مجيع الناس مؤمنهم وكافرىم  -ٚٗج
 عبادة هللا اخلالق ادلنعم .فادلؤمن سلاطب ليزداد إديانو والكافر ليعرف أنو يتوجب عليو 

 

 ادلؤمنون ؟ أيهادلاذا قال اي أيها الناس وَل يقل اي  -ٛٗس

 ن ربو ىو ادلستحق للعبادة علم أبأ ْلنومشل مجيع عباده وَل خيص ادلؤمن هبا  ْلنو -ٛٗج
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 ما معىن أندادا ؟ -ٜٗس

 الند ىو النظًن وادلثيل .مجع ند و  اْلنداد -ٜٗج

 

 . تقول ىل خُيلق اإلنسان من عدم؟ وضح ما -ٓ٘س

ىذا  وجل عز هللا نعم خُيلق اإلنسان من عدم بعد أن َل يكن موجودا, وقد بٌن -ٓ٘ج
ًئا مَّْذُكورًا ﴿بقولو اْلمر ِف كتابو  ْىِر ََلْ َيُكن َشي ْ نَساِن ِحٌٌن مَِّن الدَّ أي  ﴾ َىْل أََتىَٰ َعَلى اإْلِ

  معدوما.

 هللا ىو ادلستحق للعبادة؟ أناليت تبٌن  اْلشياءىي  ما -ٔ٘س

اْلشياء اليت تبٌن أن هللا  ىو ادلستحق للعبادة ؛ أن هللا خلقنا وخلق الذين من  -ٔ٘ج
ينزل منها من ماء واْلرض خلقها  قبلنا وسيخلق ما بعدان  وسخر لنا النعم  من مساء وما

ذللها وذلل صعاهبا وخلق منها الكأل والعشب , وخلق اْلهنار جارية فيها اللحوم 
 واْلمساك .

 لذنب أعظم؟أي ا -ٕ٘س

أي جتعل لو شريكا ِف  إن من أعظم الذنوب أن جتعل  ندا وىو خلقك, -ٕ٘ج
 .وىو خلقك العبادة 


