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  كتاب الجامع
  )باب األدب(

الوارد في قوله صلى اهللا عليه وسلم :" حق المسلم على المسلم ست " وما  ما المراد بالحق -١
  حكم فعله؟

  هو ما ال ينبغي تركه ، ويكون فعله واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي ال ينبغى تركه .
  

  ما هو أقل السالم؟ وما هو أكمله؟ وما هو المجزئ منه؟ -٢
له ( السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته ) ، وازئ منه ( السالم أن يقول ( السالم عليكم ) ، وأكم

  عليك ، أو سالم عليك ) باإلفراد والتنكري .
  

  ما حكم رد السالم  وما الذي يشترط فيه؟ -٣
  حكم السالم : 

 إذا كان املسلم عليه واحدا وجب الرد عليه عينا . �
 وإن كان املسلم عليهم مجاعة فالرد فرض كفاية يف حقهم . �

  يشرتط فيه أن يكون على الفور ، وعلى الغائب يف ورقه أو رسول .
 

  ما هو رأي اإلمام الصنعاني في حكم إجابة الدعوة؟ ولماذا؟ -٤
  اا يف دعوة الوليمة واجبة وفيما عداها مندوبة ؛ لثبوت الوعيد على من مل جيب يف األوىل دون الثانية .

  

  فانصحه " أجيبي على مايلي:  وإذا ستنصحك:" قال صلى اهللا عليه وسلم -٥
  ما المراد من قوله:"استنصحك"؟  -أ

  أي : طلب منك النصيحة .

  على ماذا يدل الحديث؟  -ب
  دليل على وجوب نصيحة من يستنصح وعدم الغش له .

  ما الذي يفهم من ظاهر قوله :"استنصحك"؟ -ج
أنه ال جيب نصيحته إال عند طلبها ، والنصح بغري طلب مندوب ؛ ألنه من الدالله على اخلري       

  واملعروف .
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  ما هي آداب العطاس؟ -٥
 وضع كفيه على وجهه . .١
 خيفض ا صوته .  .٢
 أن يزيد بعد احلمد اهللا كلمة ( رب العاملني ) . .٣
  أن يشمته ثالثا إذا كرر العطاس . .٤
  

  العطاس فما هو المشروع في تشميته؟إذا كرر العاطس  -٧
  أن يشمته ثالثا إذا كرر العطاس وال يزيد عليها 

  

  على ماذا يدل قوله صلى اهللا عليه وسلم :" وإذا مات فا اتبعه"؟ -٨
  دليل على وجوب تشييع جنازة املسلم ، معروفا كان أو غري معروف .

  

نكم.......الحديث".. ما المراد من قال صلى اهللا عليه وسلم:" أنظروا إلى من هو أسفل م -٩
  قوله :" أجدر" وقوله:"تزدروا"؟

  (أجدر ) معناه أحق ، ( تزدروا ) معناها حتتقروا .
  

ما المراد بحسن الخلق في قوله صلى اهللا عليه وسلم :" البر حسن الخلق "؟ وهل هو  -١٠
  غريزة أم مكتسب؟

 املراد به :  •
واحتماهلم واحلمل عنهم القة الناس باجلميل والبشر والتودد هلم واإلشفاق عليهم خم .١

والصرب عليهم يف املكاره وترك الكرب واالستطالة عليهم وجمانبة الغلظة والغضب 
 واملؤاخذة .

وقيل : حسن اخللق هيئة راسخة تصدر عنها األفعال احملمودة بسهولة وتيسري من  .٢
 كر وروية .غري حاجة إىل إعمال الف

حكي فيه خالفا هل هو غريزة أو مكتسب؟ والصحيح أن منه ما هو غريزة ومنه ما هو  •
 مكتسب بالتخلق واإلقتداء بغريه.

 

  قال صلى اهللا عليه وسلم:" إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان" أجيبي على ما يلي : -١١
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   ما معنى المناجاة؟  -أ
  املشاورة واملسارة 

  انفراد االثنين بالمناجاة إذا كانوا أكثر من ثالثة.عللي: ال ينهى عن   -ب
أو ده وإيهام أنه ممن ال يؤهل للسر ، أنه حيزنه انفراالنتفاء العلة اليت نص عليها احلديث وهي  

  يومهه أن اخلوض من أجله .
  

  ما الحكمة في مشروعية مايلي: -١٢
  مشروعية ابتداء الصغير بالسالم على الكبير.  -أ

 .ألجل حق الكبري  .١
  ألنه أمر بتوقريه والتواضع له . .٢

  أمور)٣مشروعية ابتداء المار بالسالم على القاعد. (  -ب
بتدأه بالسالم أمن منه وأنس ألنه قد يتوقع القاعد منه الشر والسيما إذا كان راكبا فإذا ا .١

 .إليه
 ألن يف التصرف يف احلاجات امتهانا فصار للقاعد مزية فأمر املار باالبتداء. .٢
  ألن القاعد يشق عليه مراعاة املارين مع كثرم فسقطت البداءة عنه للمشقة عليه .  .٣

  مشروعية ابتداء القليل بالسالم على الكثير. -ج
 لفضيلة اجلماعة . .١
  ألن اجلماعة لو ابتدؤوا خليف على الواحد الزهو فاحتيط له . .٢

  مشروعية ابتداء الراكب بالسالم على الماشي. -د
فعوض املاشي بأن يبدأ الراكب بالسالم احتياطا على الراكب من الزهو لو ة على املاشي ألن للراكب مزي

  .حاز الفضيلتني
   

  ما حكم تسليم الواحد عن الجماعة ابتداءاً وردًا؟ -١٣
  جيزئ ذلك .

  

  ما حكم السالم حال الخطبة في الجمعة؟ -١٤
ل أن االنصات واجب ، وجيب عند من يكره لألمر باالنصات ، فلو سلم مل جيب الرد عليه عند من قا

  قال أنه سنة ، وعلى الوجهني ال ينبغي أن يرد أكثر من واحد .
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  ما حكم السالم على المشتغل بقراءة القرآن؟ ( بيني رأي الواحدي والنووي)  ١٥
الواحدي : األوىل ترك السالم عليه ، فإن سلم كفاه الرد باإلشارة ، وإن رد لفظا استأنف  �

 وقرأ . االستعاذة
 النووي : فيه نظر ، والظاهر أنه يشرع السالم عليه وجيب عليه الرد . �
  

  ما حكم السالم على من دخل بيتاً ليس فيه أحد؟ مع ذكر الدليل. -١٦
  يندب له السالم لقوله تعاىل ( فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ) .

  

  النعال؟ما الحكمة من مشروعية االبتداء بالشمال عند خلع  -١٧
ألن اللبس كرامة ألنه وقاية للبدن ، فلما كانت اليمني أكرم من اليسرى بدئ ا يف اللبس ، وأخرت يف 

  النزع لتكون الكرامه هلا أدوم وحصتها منها أكثر .
  

  أقوال)٣ما هي علة النهي عن المشي في نعل واحدة؟ ( -١٨
وحنوه ، فإذا انفردت إحدى  أن النعال شرعت لوقاية الرجل عما يكون يف األرض من شوك .١

الرجلني احتاج املاشي أن يتوقى إلحدى رجليه ما ال يتوقى لألخرى فيخرج لذلك عن سجية 
 مشيته وال يأمن مع ذلك العثار.

 أا مشية الشيطان . .٢
 . ملا يف ذلك من الشهرة يف املالبس .٣
  

  أجيبي على مايلي:قال صلى اهللا عليه وسلم:" ال ينظر اهللا إلى من جر ثوبه خيالء "  -١٩
  ما المراد بالخيالء؟  -أ

  هو البطر والكرب 

  على ماذا يدل تقييد الحديث بالخيالء؟  -ب
  أنه دال مبفهومه أنه ال يكون من جره غري خيالء داخال يف الوعيد .

  هل التعبير بالثوب يشمل اإلزار وغيره؟ -ج
  .نعم التعبري بالثوب يشمل اإلزار وغريه      
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عليه وسلم:" كل وأشرب والبس وتصدق في غير سرف وال مخيلة".. ما قال صلى اهللا  -٢٠
  المراد بقوله : سرف ومخيلة؟

  (السرف ) : هو السرف يف كل شيء مضر باجلسد ومضر باملعيشة .
  .التكرب (املخيلة ) :
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  )باب البر والصلة(
  ؟-بفتح الباء –، والبر  -بكسر الباء –ما الفرق بين البر  -٢١

 بالكسر : هو التوسع يف فعل اخلري . �
 بالفتح : املتوسع يف اخلريات وهو من صفات اهللا تعاىل . �
  

قال صلى اهللا عليه وسلم :"من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره....الحديث"  -٢٢
  : مون":"فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدعارض بقوله تعالىهذا الحديث مُ 

  من وجهين : كيف يجمع بين الحديث الصحيح واآلية؟-أ
يف اآلخرة عن الربكة يف العمر بسبب التوفيق إىل الطاعة وعمارة وقته مبا ينفعه أن الزيادة كناية  .١

وصيانته عن تضييعه يف غري ذلك ، ومثل هذا ما جاء ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تقاصر 
أعمار أمته بالنسبة إىل أعمار من مضى من األمم فأعطاه اهللا ليله القدر ) وحاصله : أن صلة 

ت ومن الرحم تكون سببا للطاعة والصيانة عن املعصية فيبقى بعده الذكر اجلميل فكأنه مل مي
مجلة ما حيصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده بتأليف وحنوه والصدقة اجلاريه عليه 

 واخللف الصاحل .
أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إىل علم امللك املوكل بالعمر والذي يف اآلية بالنسبة إىل  .٢

ل رمحه وإن قطعها فستون وقد سبق علم اهللا كأن يقال للملك مثال : إن عمر فالن مائة إن وص
فالذي يف علم اهللا ال يتقدم وال يتأخر والذي يف علم امللك هو يف علمه أنه يصل أو يقطع 

الذي ميكن فيه الزيادة والنقص وإليه اإلشارة بقوله تعاىل ( ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم 
يف أم الكتاب وأما الذي يف علم اهللا فال  الكتاب ) واحملو و اإلثبات بالنسبة إىل علم امللك وما

  حمو فيه ألبته ويقال له : القضاء املربم ، ويقال لألول : القضاء املعلق . 

  ما هو رأي اإلمام الصنعاني؟  -ت
  الوجه األول أليق .

  

  اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها على ثالثة أقوال أذكريها. -٢٣
بينهما حبيث لو كان أحدمها ذكرا حم على اآلخر فعلى هذا ال هي الرحم اليت حيرم النكاح  .١

 يدخل أوالد األعمام وال أوالد األخوال .
 هو من كان متصال مبرياث . .٢
 من كان بينه وبني اآلخر قرابة سواء كان يرثه أو ال . .٣
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  ما هو رأي القرطبي في كيفية صلة الرحم؟ -٢٤
بالتوادد والتناصح والعدل واإلنصاف  لدين ، وجتب صلتهاة ، فالعامة رحم االرحم اليت توصل عامة وخاص

والقيام باحلقوق الواجبة واملستحبة . والرحم اخلاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقد حاله والتغافل 
  عن زلته .

  

  بأي شئ تحصل قطيعة الرحم؟ -٢٥
 تكون باإلساءة إىل الرحم . .١
 تكون برتك اإلحسان . .٢
  

  الوصل ثبوت القطع ؟ وضحي ذلك.هل يلزم من نفي  -٢٦
  ال يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع ، فهم ثالث درجات :

 واصل : وهو الذي يتفضل وال يتفضل عليه . .١
 على ما يأخذه . عطاءمكافئ : وهو الذي ال يزيد يف اإل .٢
 القاطع : هو الذي ال يتفضل عليه وال يتفضل . .٣
  

  ما هو ضابط العقوق المحرم؟ -٢٧
 ن الولد لألبوين أو أحدمها إيذاء ليس باهلني عرفا .هو أن حيصل م .١
غائر فيكون يف الص هو أن يؤذي الولد أحد أبويه مبا لو فعله مع غري أبويه كان حمرما من مجلة .٢

 حق األبوين كبرية .
خمالفة األمر أو النهي فيما يدخل فيه اخلوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه يف  .٣

 الواجب عليه .غري اجلهاد 
خمالفتهما يف سفر يشق عليهما وليس بفرض على الولد أو يف غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم  .٤

 نافع أو كسب .
ومل يقم إليه أو قطب يف وجهه فإن هذا وإن مل ترك تعظيم الوالدين فإنه لو قدم عليه أحدمها  .٥

 يكن يف حق الغري معصية فهو عقوق يف حق األبوين .
  

  اد بوأد البنات ؟ وما حكمه؟ ومن هو أول من فعله؟ما المر  -٢٨
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 املراد ا : دفن البنت حية . �
 وهو حمرم . �
 قيس بن عاصم التميمي . �
  

قال صلى اهللا عليه وسلم:" والذي نفسي بيده ال يؤمن عبد حتى يحب ألخيه ما يحب  -٢٩
  لنفسه" كيف تأول العلماء قوله:" ال يؤمن"؟

منه نفي كمال اإلميان ، إذ قد علم من قواعد  الشريعة أن من مل يتصف من ذلك تأوله العلماء بأن املراد 
  ال خيرج عن اإلميان .

  

  ما الحكمة من النهي عن هجر المسلم ألخيه فوق ثالثة أيام، وجوازه ثالثة أيام؟ -٣٠
ذلك ألن اإلنسان جمبول على الغضب وسوء اخللق وحنو ذلك فعفي له هجر أخيه ثالثة أيام ليذهب 

ا على اإلنسان ودفعا لإلضرار به ، ففي اليوم األول يسكن غضبه ، ويف الثاين يراجع نفسه العارض ختفيف
  ، ويف الثالث يعتذر، 

  وما زاد على ذلك كان قطعاً حلقوق األخوة.
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  )باب الزهد والورع( 
  ما المراد بالزهد والورع؟ -٣١

 الزهد لغة : �
 هو قلة الرغبة يف الشيء  �
 وإن شئت قلت : قلة الرغبة عنه . �

  اصطالح أهل احلقيقة :
 بغض الدنيا واإلعراض عنها  .١
 ترك راحة الدنيا لراحة اآلخرة  .٢
 أن خيلو قلبك مما خلت منه يدك  .٣
 بذلك ما متلك وال تؤثر ما تدرك  .٤
 ترك األسف على معدوم ونفي الفرح مبعلوم . .٥
 الورع : �

 خوف الوقوع يف حمرم .جتنب الشبهات  .١
 ترك ما يريبك ، ونفي ما يعيبك . .٢
 األخذ باألوثق ومحل النفس على األشق . .٣
 النظر يف املطعم واللباس وترك ما به باس . .٤
 جتنب الشبهات ومراقبة اخلطوات . .٥
  

  ما هي األحاديث األربعة التي تدور عليها قواعد اإلسالم؟ -٣٢
بني واحلرام بني وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من قوله صلى اهللا عليه وسلم ( إن احلالل  .١

الناس فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام : 
كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يقع فيه ، أال وإن لكل ملك محى ، أال وإن محى اهللا 

اجلسد كله ، وإذا فسدت فسد اجلسد كله  حمارمه ، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح
 ، أال وهي القلب )

 قوله صلى اهللا عليه وسلم ( إمنا األعمال بالنيات ) .٢
 من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه ) وقوله صلى اهللا عليه وسلم (  .٣
وقوله صلى اهللا عليه وسلم ( ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ) وقيل : ( ازهد  .٤

 نيا حيبك اهللا وازهد فيما يف أيدي الناس حيبك الناس ).الد يف
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وبينهما أمور مشتبهات.....الحديث قال صلى اهللا عليه وسلم:" الحالل بين والحرام بين  -٣٣
  ".. ما المراد بقوله:      " مشتبهات"؟

عند الكثري من الناس وهم اجلهال  اليت مل يعرف حلها وال حرمتها ، فصارت مرتددة بني احلل و احلرمه
  فال يعرفها إال العلماء بنص .

  

  قسم الغزالي الورع إلى ثالثة أقسام...أذكريها.. -٣٤
 ورع الصديقني : وهو ترك ما مل يكن فيه بنية واضحة على حله . .١
 ورع املتقني : وهو ما ال شبه فيه ولكن خياف أن جير إىل احلرام . .٢
ا يتطرق إليه احتمال بشرط أن يكون لذلك االحتمال موقع وإال ورع الصاحلني : وهو ترك م .٣

 فهو ورع املوسوسني .
  

  ما حكم من تشبه في زي الكفار؟ -٣٥
 اذا اعتقد أن يكون بذلك مثله كفر . �
 وإذا مل يعتقد ففيه خالف بني العلماء : �

 منهم من قال يكفر وهو ظاهر احلديث.  .١
 ومنهم من قال ال يكفر ولكن يؤدب . .٢
  

  قال صلى اهللا عليه وسلم:" إن اهللا يحب العبد التقي الغني الخفي" أجيبي على ما يلي: -٣٦
  ء محبة اهللا لعبده؟ابماذا فسر العلم  -أ

  ورمحته .وهدايته  ارداته اخلري له

  ما المراد بالمفردات التالية: التقي، الغني، الخفي؟  -ب
 التقي : هو اآليت مبا جيب عليه ، اتنب ملا حيرم عليه . �
 احملبوب . الغين : هو غين النفس فإنه الغىن �
 .اخلفي : اخلامل املنقطع إىل عبادة اهللا واالشتغال بأمور نفسه �

   

هل يعتبر اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية من االشتغال بما ال يعني ويكون داخل في  -٣٧
  حديث:" من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه"؟
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أنه ليس من االشتغال مبا ال يعين بل هو مما يؤجرون فيه ؛ ألم ملا عرفوا من األحاديث النبوية أنه يف 
ن يأيت من العباد وا يف ذلك ملا يأيت من الزمان ومخر الزمان يقل العلم ويفشوا اجلهل اجتهدآ

  احملتاجني إىل معرفه االحكام مع عجزهم عن البحث .
  

وسلم:" كل بني آدم خطاءون.......الحديث" من هو النبي الذي خص قال صلى اهللا عليه  -٣٨
  من هذا العموم؟

  .هو حيي بن زكريا عليه السالم ، فإنه قد ورد أنه ما هم خبطيئه 
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  )األخالقباب الترهيب من مساوئ (
  على ما يلي: قال صلى اهللا عليه وسلم:" إياكم والحسد.......الحديث" أجيبي -٣٩

  على ماذا يكون الحسد؟  -أ
  ال يكن إال على نعمة .

  ما حكم الحسد؟ وما وجه تحريمه؟  -ب
  حمرم ؛ ألنه تسخط لقدر اهللا تعاىل وحكمته يف تفضيل بعض العباد على بعض .

  ما حكم لو وقع في خاطر الحاسد الحسد فدفعه وجاهد نفسه في دفعه؟ -ج
  دافعة نفسه .ال أمث عليه بل لعله مأجور يف م      

  ما هي مراتب الحسد؟ -د
 مل تنتقل إىل احلاسد وهذا غاية احلسد .حمبة زوال نعمة الغري وإن  .١
 إىل احلاسد . وانتقاهلاحمبة زوال نعمة الغري  .٢
 حمبة زوال نعمة الغري مع انتقال مثلها إليه أي إىل احلاسد . .٣
  . زواهلا.. ال حمبًة يف حمبة زوال نعمة الغري لئال يتميز عليه .٤

  ما هو دواء الحسد؟ -ه
  .معرفة احلاسد أنه ال يضر حبسده احملسود يف الدين وال يف الدنيا وأنه يعود وبال حسده عليه يف الدارين 

  

  ما المراد بالغبطة؟ -٤٠
  وال تكره وجودها ودوامها له ولكنك تريد لنفسك مثلها .ل نعمة الغري أن ال حتب زوا

  

  وما حكمها؟ما المراد بالغيرة؟  -٤١
 .ال حمبًة يف زواهلا حمبة زوال نعمة الغري لئال يتميز عليه الغرية : �
 إن كان يف الدنيا واملطلوب إن كان يف الدين .حكمها : معفو عنه  �
  

ما المراد بالشديد، قال صلى اهللا عليه وسلم:" ليس الشديد بالصرعة........الحديث"  -٤٢
  والُصرعة؟

الشديد : شدة القوة املعنوية وهي جماهدة النفس وإمساكها عند الشر ومنازعتها للجوارح  �
 الصرعه: صيغة مبالغة أي كثري الصرع .لإلنتقام ممن أغضبها 
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  أيهما أشد مجاهدة النفس أم مجاهدة العدو؟ولماذا؟ -٤٣
  لغضب أعظم الناس قوة .جماهدة النفس أشد ؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم جعل الذي ميلك نفسه عند ا

  

  ما هي حقيقة الغضب؟ وما هو دواءه؟ -٤٤
  حقيقة الغضب : حركة النفس إىل خارج اجلسد إلرادة االنتقام.

  دواءها : 
 االغتسال  ويف رواية التوضأ .١
 فيقول : أعوذ باهللا . .٢
 فليسكت . .٣
 اجللوس وإال االضطجاع . .٤
  

  ما الذي يترتب على الغضب؟ -٤٥
  الباطن والظاهر .يرتتب عليه تغري 

  وخروج األفعال على غري ترتيب ، واستحالة اخللقه .فالظاهر : تغري اللون ، والرعدة يف األطراف ، 
  أما الباطن : فقبحه أشد من الظاهر ألنه يولد حقدا يف القلب وإضمار السوء على اختالف أنواعه .

ري الباطن فيظهر على اللسان الفحش بل قبح باطنه متقدم على تغري ظاهره فإن تغري الظاهر مثرة تغ
  والشتم ويظهر يف االفعال بالضرب والقتل وغري ذلك من املفاسد .

  

  ما حكم الظلم؟ -٤٦
  .حمرم

   

  أقوال) ٣ما الحكمة من اإلخبار عن الظلم بأنه ظلمات يوم القيامة؟ ( -٤٧
يسعى نور هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه ال يهتدي يوم القيامة سبيال حيث  .١

 املؤمنني يوم القيامة بني أيديهم وبأميام .
وقيل : إنه أريد بالظلمات : الشدائد وبه فسر قوله تعاىل ( قل من ينجيكم من ظلمات الرب  .٢

 والبحر ) أي من شدائدمها .
 وقيل : إنه كناية عن النكال والعقوبات . .٣
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  أقوال) ٥ما الفرق بين الشح والبخل؟ ( -٤٨
 لشح : إنه أشد من البخل وأبلغ يف املنع من البخل .قيل يف تفسري ا .١
 وقيل : هو البخل مع احلرص . .٢
 وقيل : البخل يف بعض األمور والشح عام . .٣
 وقيل : البخل يف املال اخلاص والشح باملال واملعروف . .٤
 وقيل : الشح هو احلرص على ما ليس عنده والبخل مبا عنده . .٥
  

  اهللا عليه وسلم:" فإنه أهلك من كان قبلكم" ؟ ( احتمالين) ما المراد بالهالك في قوله صلى -٤٩
املفسر مبا بعده يف متام احلديث وهو قوله ( محلهم على أن حيتمل أنه يريد اهلالك الدنيوي  .١

حفظ سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم ) وهذا هالك دنيوي ، واحلامل هلم هو شحهم على 
املال ومجعه وازدياده وصيانته عن ذهابه يف النفقات فضموا إليه مال الغري صيانة له ، وال يدرك 

 مال الغري إال باحلرب والعصبية املفضية إىل القتل واستحالل احملارم .
فإنه يتفرع عما اقرتفوه من ارتكاب هذه املظامل ، والظاهر  وحيتمل أن يراد به اهلالك األخروي .٢

 محله على األمرين .
  

  ما هو حد البذل الذي يستحق به العبد صفة السخاوة وثوابها؟ -٥٠
  هو أن يؤدي ما أوجب اهللا عليه والواجب واجبان : واجب الشرع ، وواجب املروءة والعادة .

  

  والسخاء في المروءة؟ما المراد بالسخاء في واجب الشرع  -٥١
  واجب الشرع : هو ما فرضه اهللا تعاىل من الزكاة والنفقات ملن جيب عليه إنفاقه وغري ذلك .

يف احملقرات فإن ذلك مستقبح وخيتلف واجب املروءة والعادة : هو أن يرتك املضايقة واالستقصاء 
  استقباحه باختالف األحوال واألشخاص .

  

  ( سببان) وما هو عالجه؟ما هو سبب داء البخل،  -٥٢
 سبب داء البخل :  

 حب الشهوات اليت ال يتوصل إليها إال باملال وطول األمل . .١
 حب ذات املال والشغف به وبقائه لذاته . .٢

 عالجه : 
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بضده فعالج الشهوات ( القناعة باليسري وبالصرب ) ، وعالج طول األمل ( باإلكثار  .١
يف ذكر طول تعبهم يف مجع املال مث ضياعه من ذكر املوت ، وذكر موت األقران والنظر 

بعدهم وعدم نفعه هلم ) ، وعالج شح املال شفقة على من بعده من أوالده ( أن يعلم 
  )أن اهللا هو الذي خلقهم فهو يرزقهم ، وينظر يف نفسه فإنه رمبا مل خيلف له أبوه فلساً 

 مرضاه اهللا .ينظر فيما أعده اهللا عز وجل ملن ترك الشح وبذل من ماله يف  .٢
 وينظر يف اآليات القرآنية احلاثة على اجلود املانع عن البخل . .٣
وينظر يف عواقب البخل يف الدنيا ، فإنه ال بد جلامع املال من آفات خترجه على رغم  .٤

 .أنفه 
  

  ما هي حقيقة الرياء لغة وشرعًا؟ -٥٣
 أن يرى غريه خالف ما هو عليه .لغة : �
معصية مع مالحظة غري اهللا أو خيرب ا أو حيب أن يطلع عليها شرعا : أن يفعل طاعة ويرتك  �

 ملقصد دنيوي من مال أو حنوه .
  

  " الرياء يكون بالبدن ويكون بالقول" وضحي ذلك... -٥٤
الرياء بالبدن : إظهار النحول و اإلصفرار ليوهم بذلك شدة االجتهاد واحلزن على أمر الدين  

قلة األكل ، وبتشعث الشعر ودرن الثوب يوهم أن مهه وخوف اآلخرة ، وليدل بالنحول على 
 بالدين أهلاه عن ذلك وأنواع هذا واسعة ، وهو معىن أنه من أهل الدين .

الرياء بالقول : الوعظ  يف املواقف ويذكر حكايات الصاحلني ليدل على عنايته بأخبار السلف  
من ذلك زاألمر باملعروف والنهي وتبحره يف العلم ويتأسف على مقارفة الناس للمعاصي والتأوه 

عن املنكر حبضرة الناس والرياء بالقول ال ينحصر أبوابه وقد تكون املراءاة باألصحاب و األتباع 
 والتالميذ فيقال : فالن متبوع قدوة .

  

  أركان)٣ما هي أركان الرياء؟ ( -٥٥
  املراءى به .الركن األول : 

  الركن الثاين : النراءى ألجله .
الثالث : نفس قصد الرياء وهو ال خيلو من أن يكون جمردا عن قصد الثواب أو مصحوبا بإرادته ، الركن 

  واملصحوب بإرادة الثواب ال خيلو على أن تكون إرادة الثواب أرجح أو أضعف أو مساوية .
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  صور)٤عددي صور الرياء؟وما حكم كل صورة؟ (   -٥٦
وهذا أغلظ أنواع أن ال يكون قصد الثواب بل فعل الصالة مثال لرياه غريه وإذا انفرد ال يفعلها  .١

 الرياء وأخبثها وهو عباده العباد 
حبيث إنه ال حيمله على الفعل إال مراءاة العباد ولكنه قصد قصد الثواب لكن قصدا ضعيفا  .٢

 وهذا كالذي قبله الثواب 

تساوي القصدان حبيث مل يبعثه على الفعل إال جمموعهما ولو خلى عن كل واحد منهما مل  .٣

 فهذا تساوى صالح قصده وفساده فلعله يخرج رأساً برأس ال له وال عليه .يفعله 
 أن يكون اطالع الناس مرجحا أو مقويا لنشاطه ولو مل يكن ملا ترك العبادة .  .٤
  

  ( قول الغزالي) هو أثر الرياء على العمل؟ ما -٥٧
أنه ال حيبط أصل الثواب ولكنه ينقص ويعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب 

وحديث ( أنا أغىن األغنياء عن الشرك ) حممول على ما إذا تساوى القصدان أو أن قصد الرياء 
  أرجح .

  

  ما هي أقسام المراءى به؟ (قسمان) -٥٨
 الرياء بأصول العبادات.  .١
 الرياء بأوصافها . .٢
  

  " الرياء باإليمان من درجات الرياء " ما المراد به؟ وما هي عقوبة صاحبه؟ -٥٩
 املراد به : إظهار كلمة الشهادة وباطنه مكذب . �
عقوبتها : خملد يف النار يف الدرك األسفل منها ، ويف هؤالء أنزل اهللا تعاىل ( إذا جاءك املنافقون  �

 قالوا نشهد إنك لرسول اهللا و اهللا يعلم إنك لرسوله ) .
  

  ما الحكم إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادة؟ -٦٠
  به .مل يؤثر فيه إال إذا ظهر العمل للغري وحتدث 

  

  ما الحكم إذا قارن باعث الرياء باعث العبادة ثم ندم في أثناء العبادة؟ -٦١
 اوجب البعض من العلماء االستئناف لعدم االنعقادها . .١
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 وقال بعضهم : يلغو مجيع ما فعله إال التحرمي . .٢
 وقال بعض : يصح ألن النظر إىل اخلوامت كما لو ابتدأ اإلخالص وصحبه الرياء من بعده . .٣

  ران خارجان عن قياس الفقه .ن اآلخوقال الغزايل : القوال
  

  م:" آية النافق ثالث.....الحديث"..أجيبي على ما يلي:قال صلى اهللا عليه وسل -٦٢
  ما المراد بالمنافق؟  -أ

  من يظهر اإلميان ويبطن الكفر .

  ما هي عال مات المنافق؟  -ب
 إذا حدث كذب .١
 وإذا وعد أخلف  .٢
 وإذا ائتمن خان  .٣
  وإذا خاصم فجر   .٤

  قوالن)هل خصال النفاق توجد في المؤمن المصدق القائم بشرائع الدين؟ (في المسألة   -ث
قال النووي : قال احملققون واألكثرون وهو الصحيح واملختار إن هذه اخلصال هي خصال  .١

املنافقني فإذا اتصف ا أحد ااملصدقني أشبه املنافق فيطلق عليه اسم النفاق جمازا فإن النفاق هو 
ن نفاقه يف حق من حدثه إظهار ما يبطن خالفه وهو موجود يف صاحب هذه اخلصال ، ويكو 

 وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس ال أنه منافق يف اإلسالم وهو يبطن الكفر.من وعده و 
حتدثوا بإميام وقيل : إن هذا كان يف حق املنافقني الذين كانوا يف أيامه صلى اهللا عليه وسلم  .٢

نوا على رسلهم فخانوا ووعدوا يف الدين بالنصر فغدروا وأخلفوا وفجروا يف فكذبوا و ائتم
 خصومام .

  

  قال صلى اهللا عليه وسلم:" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"..أجيبي على ما يلي: -٦٣
  ما المراد بالسب، والفسق؟  -أ

  السب : الشتم والتكلم يف أعراض الناس مبا ال يعين كالسباب .
  اخلروج من طاعة اهللا .الفسق : لغة اخلروج ، وشرعا : 

  ما حكم سب الكافر المعاهد؟  -ب
  أذيه له وقد ي عن أذيته.ال جيوز سب الكافر املعاهد ألنه 

  ما حكم سب الكافر الحربي؟  -ج
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  سبه إذ ال حرمه له . جيوز

  ما حكم سب الفاسق؟ (في المسألة قوالن) -د
ذهب األكثر إىل جوازه ألن املراد باملسلم يف احلديث الكامل اإلسالم والفاسق القول األول: 

 ليس كذلك .
القول الثاين: التفصيل: جيوز أن يقال للفاسق يا فاسق ويا مفسد إذا كان بقصد النصيحة له أو  

 لغريه لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه ، وال جيوز سبه إذا قصد الوقيعة فيه .

  هل يجوز للمسبوب االنتصار لنفسه ممن بدأه بالسب؟ وضحي ذلك.. -ه
ىل ( وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) ولقوله أنه جيوز له االنتصار لنفسه لقوله تعا

صلى اهللا عليه وسلم ( املتسابان ما قاال فعلى البادئ ما مل يعتد املظلوم ) ولكنه ال جيوز أن يتعدي 
  وال يسبه بأمر كذب .

هل يبقى اإلثم على البادئ بالسب إذا انتصر المسبوب واستوفى ظالمته أم ال؟ وضحي  -د
  .( في المسألة قوالن)ذلك.

قال العلماء : إذا انتصر املسبوب استوىف ظالمته وبرئ األول من حقه وبقي عليه إمث االبتداء  .١
 واإلمث املستحق هللا تعاىل .

 مث .وقيل برئ من األمث ويكون على البادئ اللوم والذم ال اإل .٢
  

  ما حكم قتال المسلم للمسلم؟ ( فيه تفصيل) -٦٤
أنه يكفر من يقاتل املسلم بغري حق وهو ظاهر فيمن استحب قتل املسلم أو قاتله حال إسالمه ، وأما 

إذا كانت املقاتله لغري ذلك فإطالق الكفر عليه جمازا ، ويراد به كفر النعمة واإلحسان وأخوة اإلسالم 
على القلب حىت يعمى ألنه قد يؤول به ما حيصل من املعاصي من الرين ال كفر اجلحود ومساه كفرا 

  عن احلق فقد يصري كفرا ، أو أنه فعل كفعل الكافر الذي يقاتل املسلم .
 

  قال صلى اهللا عليه وسلم:" إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث " أجيبي على ما يلي: -٦٥
   ما المراد بالظن؟  -أ

  عليه . ل للصحة والبطالن فيحكم به ويعتمدهو ما خيطر بالنفس من التجويز احملتم

     لماذا سمي الظن حديثًا؟  -ب
                ألنه حديث نفس .    

 لماذا كان الظن أكذب الحديث؟ -ج  -ت
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ألن الكذب خمالفة الواقع من غري استناد إىل أمارة وقبحه ظاهر ال حيتاج إىل إظهاره وأما الظن فيزعم 
  لب فكان أكذب احلديث .صاحبه أنه استند إىل شيء فيخفى على السامع كونه كاذبا حبسب الغا

  

  " قسم الزمخشري الظن إلى أربعة أقسام " أذكريها مع التوضيح؟ -٦٦
 واجب : وهو حسن الظن باهللا . .١
حرام : وهو سوء الظن به تعاىل وبكل من ظاهره العدالة من املسلمني وهو املراد بقوله ( إياكم  .٢

 والظن ) احلديث .
 من املسلني .مندوب : وهو حسن الظن مبن ظاهره العدالة  .٣
اجلائز أو املباح : هو مثل قول أبو بكر لعائشة : إمنا مها أخواك أو أختاك ملا وقع يف قلبه أن  .٤

 الذي يف بطن امرأته اثنان .
  

  ما حكم سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بالمجاهرة بالخبائث؟ ولماذا؟ -٦٧
  .ه ؛ ألنه قد دل على نفسهال حيرم سوء الظن ب

   

  قال صلى اهللا عليه وسلم:" ما من عبد يسترعيه اهللا رعية.....الحديث" أجيبي على ما يلي: -٦٨
   ما المراد بالراعي؟ وبماذا يتحقق غش الراعي لرعيته؟  -أ

  الراعي : هو القائم مبصاحل من يرعاه 
يتحقق غشه بظلمه هلم بأخذ أمواهلم وسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم واحتجابه عن خلتهم 

وحاجتهم وحبسه عنهم ما جعله اهللا هلم من مال اهللا سبحانه املهني للمصارف ، وترك تعريفهم مبا 
ا ، وإمهال احلدود وردع أهل الفساد وإضاعة اجلهاد وغري ذلك ممجيب عليهم من أمر دينهم ودنياهم 

فيه مصاحل العباد ومن ذلك توليته ملن ال حيوطهم وال يراقب أمر اهللا فيهم وتوليته من غريه أرضى هللا 
                         منه مع وجوده .             

  ما حكم الغش؟ -ب 
  حمرم وأنه من الكبائر لورود الوعيد عليه بعينه .

  

  ما حكم ضرب الوجه عند المقاتلة؟ ولماذا؟ -٦٩
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حمرم ؛ ألن الوجه لطيف جيمع احملاسن وأعضاؤه لطيفه وأكثر اإلدراك ا فقد يبطلها ضرب الوجه وقد 
ضرب ال ينقصها وقد يشني الوجه والشني فيه فاحش ألنه بارز ظاهر ال ميكن سرته ومىت أصابه 

  يسلم غالبا من شني .
  

صني ،قال:ال عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رجًال قال : يارسول اهللا أو  -٧٠
  تغضب....الحديث" أجيبي على مايلي:

  من هو السائل؟      -أ
                      سفيان بن عبد اهللا الثقفي                                                                       

  لماذا أقتصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم على هذه اللفظة؟ ( قوالن) -ب
 كان غضوبا ، وكان صلى اهللا عليه وسلم يفيت كل أحد مبا هو أوىل به .  ألن السائل .١
حيتمل أن يكون من باب التنبيه باألعلى على األدىن ألن الغضب ينشأ عن النفس والشيطان  .٢

فمن جاهدمها حىت يغلبهما مع ما يف ذلك من شدة املعاجلة كان أملك لقهر نفسه عن غري 
 ذلك باألوىل .

  

قال صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه :" يا عبادي إني حرمت الظلم على  -٧١
  أجيبي على ما يلي:نفسي.....الحديث" 

  ما املراد بالتحرمي يف احلديث ؟وملاذا أطلق عليه لفظ التحرمي؟  -أ
  .املراد به أنه تعاىل منزه متقدس عن الظلم  �
  ملشاته املمنوع جبامع عدم الشيء . �

  كان الظلم مستحيل يف حق اهللا تعاىل؟ملاذا    -ب
ألن الظلم يف عرف اللغة : التصرف يف غري امللك أو جماوزة احلد وكالمها حمال يف حقه تعاىل ألنه املالك 

  للعامل كله املتصرف بسلطانه يف دقه وجله .
  

  ما حكم المباغضة إذا كانت هللا؟ -٧٢
  حصر اإلميان عليهما .ن بل ورد يف احلديث واجبة فإن البغض يف اهللا واحلب يف اهللا من اإلميا

  

المسلم أخو المسلم اليظلمه وال يخذله وال قال صلى اهللا عليه وسلم:"  -٧٣
  يحقره........الحديث" ما المراد بالخذالن؟
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  اخلدالن : ترك اإلعانة والنصر ، ومعناه إذا استعان به يف دفع أي ضر أو جلب أي نفع أعانه .
  

اهللا عليه وسلم ربه أن يجنبه منكرات األخالق واألعمال واألهواء  سأل النبي صلى -٧٤
  واألدواء....فما المراد بكل منهما؟

األخالق أوصاف اإلنسان اليت يعامل ا غريه وهي حممودة ومذمومة منكرات األخالق : �
فاحملمودة على اإلمجال أن تكون مع غريك على نفسك فتنتصف ا وال تنتصف هلا ، وعلى 

صيل العفو واحللم و اجلود والصرب وحتمل األذى والرمحة والشفقة وقضاء احلوائج والتودد ولني التف
 اجلانب وحنو ذلك واملذمومة ضد ذلك وهي منكرات األخالق .

 منكرات األعمال : ما ينكر شرعا أو عادة . �
 شرعا .منكرات األهواء : مجع هوى وهو ما تشتهيه النفس من غري نظر إىل مقصد حيمد عليه  �
منكرات األدواء : مجع داء وهي األسقام املنفرة اليت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ منها  �

 والربص و املهلكة كذات اجلنب وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم من سيئ األسقام . كاجلذام 
  

  ما هي حقيقة كًال من: المراء ، والجدال، والخصومة؟ -٧٥
 املراء : طعنك يف كالم غريك إلظهار خلل فيه لغري غرض سوى حتقري قائله و إظهار مزيتك عليه  �
 اجلدال : هو ما يتعلق بإظهار املذاهب وتقريرها . �
 جلاج يف الكالم ليستويف به ماال أو غريه ويكون تارة ابتداء وتارة اعرتاضا .اخلصومة :  �
  

  ما الفرق بين الخصومة والمراء؟ -٧٦
  ومة تكون تارة ابتداء وتارة اعرتاضا ، وأما املراء ال يكون إال اعرتاضا .اخلص

  

  متى يكون المراء والخصومة قبيحين منهي عنهما؟ -٧٨
  إذا مل يكن إلظهاره احلق وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه قيكون قبيحا .

  

  ما حكم مناظرة أهل العلم للفائدة ؟ -٧٩
  النهي وقد قال تعاىل ( و اال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن ) .مباحة وليست داخله حتت 

  

  ما المراد بالمزاح ؟ ومتى يكون منهي عنه ؟ ومتى يكون جائز؟ -٨٠
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 املزاح : الدعابة . �
 املنهي عنه : ما جيلب الوحشة أو كان بباطل . �
 اجلائز : ما فيه بسط اخللق وحسن التخاطب وجرب اخلاطر . �
  

عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال:" خصلتان ال  –رضي اهللا عنه  -عن أبي سعيد الخدري  -٨١
  يجتمعان في مؤمن " ماهما هاتان الخصلتان؟

  البخل ، وسوء اخللق .
  

  قال صلى اهللا عليه وسلم:" إن اهللا يبغض الفاحش البذئ " ما معنى بغض اهللا لعبده؟ -٨٢
  إياه .إنزال العقوبة به وعدم إكرامه 

  

قال صلى اهللا عليه وسلم:" ليس المؤمن بالطّعان وال اللعان.........الحديث" ما هو اللعن  -٨٣
  المستثنى من الحديث؟

  لعن الكافر ، وشارب اخلمر ، ومن لعنه اهللا ورسوله .
  

  ما الفرق بين القتات والنمام؟ -٨٤
  حيث ال يعلم به مث ينقل ما مسعه .النمام الذي حيضر القصة ليبلغها ، والفتات الذي يتسمع من 

  

  ما حكم النميمة؟ ومتى تكون النميمة واجبة؟ -٨٥
 حكمها : حمرم . �
جتب النميمة كما إذا مسع شخصا يتحدث بإرادة إيذاء إنسان ظلما وعدوانا فيحذره منه ، فإن  �

 أمكن حتذيره بغري ذكر من مسعه منه وإال ذكر له ذلك .
  

  المتناجين إذا كان حديثهما في منكر؟ما حكم سماع حديث  -٨٦
  . جائز

  

  متى تكون العجلة مذمومة، ومتى تكون محمودة؟  -٨٧
  .املطلوب فيه األناة فيما كانمذمومة :  �
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  حممودة : فيما يطلب تعجيله من املسارعة إىل اخلريات وحنوها . �

  هل هناك منافاة بين األناة والمسارعة، وما هو الضابط في ذلك؟ -٨٨
ال منافاة بني األناة واملسارعة  فإن سارع بتؤدة وتأن فيتم له األمران ، والضابط : أن خيار األمور  

  أوسطها .
  

   ؟ولماذا؟ما حكم الكذب إلضحاك القوم ؟ وما حكم سماع السامعين إذا علموا كذبه  -٨٩
بل جيب عليهم النكري أو القيام إذا علموه كذبا ؛ألنه إقرار على املنكر حمرم ، وحيرم على السامعني مساعه 

  من املوقف .
  

  قسم الغزالي الكذب إلى واجب ومباح ومحرم..وضحي ذلك.. -٩٠
حمرم : إن كل مقصد حممود ممكن ميكن التوصل إليه بالصدق والكذب مجيعا فالكذب فيه حمرم  �

. 
 مباح : إن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أنتج حتصيل ذلك املقصود . �
 اجب : إن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده ووجب عليه حتصيل ذلك .و  �
  

قال الصنعاني:" ينبغي أن تقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق" وضحي  -٩١
  ذلك..

مبعىن إذا كانت مفسدة الصدق أشد فله الكذب ، وإن كانت بالعكس أو شك فيها حرم الكذب ، وإن 
يكذب ، وإن تعلق بغريه مل حتسن املساحمة حبق الغري واحلزم تركه حيث تعلق بنفسه استحب أن ال 

  أبيح .
  

  صور)٣ما هي الصور التي يجوز فيها الكذب؟ ( -٩٢
 يف احلرب . .١
 يف اإلصالح بني الناس . .٢
 حديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها . .٣
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  )باب الترغيب في مكارم األخالق(
  الجلوس في الطرقات؟ما الحكمة في النهي عن  -٩٣

ألنه يف جلوسه سيتعرض للفتنة فإنه قد ينظر إىل الشهوات ممن خياف الفتنة على نفسه من  .١
 النظر إليهن مع مرورهن

 وفيه التعرض للزوم حقوق اهللا واملسلمني   .٢
  

  ما المراد بالحياء لغة وشرعًا؟ -٩٤
 لغة : تغري وانكسار يلحق اإلنسان من خوف ما يعاب به . �
 خلق يبعث على اجتناب القبيح ومينع من التقصري يف حق ذي احلق شرعا :  �

  

  جمع للنبي صلى اهللا عليه وسلم نوعان من الحياء.. وضحي ذك.. -٩٥
 احلياء املكتسب وكان فيها الذروة العليا صلى اهللا عليه وسلم . .١
 احلياء الغريزي حيث كان صلى اهللا عليه وسلم أشد حياًء من العذراء يف خدرها . .٢

  

  إلى ماذا يؤدي عدم التواضع؟ ولماذا؟ -٩٦
عدم التواضع يؤدي إىل البغي ؛ ألنه يرى لنفسه مزية على الغري فيبغي عليه بقوله أو فعله ويفخر  �

 عليه ويزدريه 
 وهو مذموم  �

  

  ما هي األمور التي تجب على مستمع الغيبة؟ -٩٧
 الرد عن عرض أخيه ولو بإخراج من اعتاب إىل حديث آخر . .١
 م عن موقف الغيبة. القيا .٢
 اإلنكار بالقلب . .٣
 الكراهة للقول . .٤

  

  ما حكم السكوت عن المغتاب؟ ولماذا؟ -٩٨
 عدها بعض العلماء كبرية ؛ 

 لورود هذا الوعيد  �



 ............أستاذة المقرر: هدى بنت عبداهللا الغطيمل..................٤٢١أحاديث األحكام 
  

٧٨ 

 

 ولدخوله يف وعيد من مل يغري املنكر �
 وألنه أحد املغتابني حكما وإن مل يكم مغتابا لغة وشرعا .  �

  

  لرأس للسالم؟ وما هي الحالة المستثناة من ذلك؟ما حكم اإلشارة باليد أو با -٩٩
 حكمها : تكره أو حترم  �
االستثناء : يف حالة الصالة فقد ورد أحاديث بأنه صلى اهللا عليه وسلم ( كان يرد على من  �

 يسلم عليه وهو يصلي باإلشارة ) . وجوزت االشارة ايضا على من بعد عن مساع لفظ السالم .
  

وسلم:" اللهم كما حسنت َخلقي فحسن ُخلقي" ما الفائدة من سؤال  قال صلى اهللا عليه -١٠٠
  النبي صلى اهللا عليه وسلم مع أنه كان من أفضل الناس َخلقاً وُخلقًا؟

 اعرتافا باملنة  .١
 طلبا الستمرار النعمة  .٢
 تعليما لألمة . .٣
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  )باب الذكر والدعاء(
  ما المراد بالذكر والدعاء؟ وأيهما أعم؟ -١٠١
 الذكر : مصدر ذكر وهو ما جيري على اللسان والقلب واملراد به ذكر اهللا . �
الدعاء : مصدر دعا وهو الطلب ويطلق على احلث على فعل الشيء حنو دعوت فالنا :  �

 استعنته ويقال دعوت فالنا : سألته ، ويطلق على العبادة وحنوها .
وزيادة ، وكل حديث يف فضل الذكر أيهما أعم : الدعاء أعم من الذكر ؛ ألنه يشمل الذكر  �

 يصدق عليه .
  

  ذكر بعض العارفين أن الذكر على سبعة أنحاء..أذكريها.. -١٠٢
 .ذكر العينني بالبكاء  .١
 .ذكر األذنني باإلصغاء .٢
 ذكر اللسان بالثناء  .٣
 ذكر اليدين بالعطاء .٤
 ذكر البدن بالوفاء .٥
 ذكر القلب باجلوف والرجاء .٦
 ذكر الروح بالتسليم والرضا . .٧

  

  ما هو األجر المترتب على األدعية التالية: -١٠٣

  .من قال سبحان اهللا وبحمده مائة مرة  -أ
  تكفر عنه اخلطايا ولو كانت مثل زبد البحر ، وظاهره حىت الكبائر .

  ال حول وال قوة إال باهللا. -ب    -ب
نون ثواا عند أن ثواا مدخر يف اجلنة وهو ثواب نفيس كما أن الكنز أنفس أموال العباد فاملراد مك

 اهللا لكم .

 سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم.  -ج 
  أا تثقل يف امليزان كثقل الشاق من األعمال مع أا سهلة على اللسان .

  

  ما المراد بالباقيات الصالحات؟ وما هي الباقيات الصالحات؟ -١٠٤
 اآلباد .يراد ا األعمال الصاحلة اليت يبقى لصاحبها أجرها أبد  �
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الباقيات الصاحلات هن : ذكر ال اله اال اهللا واهللا اكرب وسبحان اهللا واحلمد اهللا وتبارك اهللا وال  �
واستغفر اهللا وصلى اهللا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصيام  اهللاحول وال قوة االب

يت تبقى ألهلها يف والصالة واحلج والصدقة والعتق واجلهاد و الصلة ومجيع أنواع الصاحلات ال
 اجلنة .

  

  ؟االستغفارما هو سيد  -١٠٥
(أن يقول العبد : اللهم انت ريب ال اله اال انت ، خلقتين وانا عبدك ، وانا على وعهدك ووعدك ما 

استطعت ، اعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء لك بذنيب ، فاغفر يل فإنه 
  ال يغفر الذنوب إال أنت )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  وبنهاية كتاب الجامع 
  ى مقرر أحاديث األحكام انته

  أسأل اهللا للجميع التوفيق والنجاح
  


