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دالئل التوحيد
س :1ما األصول الثالثة التي يجب على اإلنسان معرفتها؟
ج :معرفة العبد ربه ،ودينه ،ونيبه صلى اهلل عليه وسلم.
س :2من ربك؟
هّ
ج :ربي اهلل الذي رباني وربى جميع العاملني بنعمه ،وهو معبودي ليس لي معبود سواه ،والدليل قوله تعالى :حْ
ني}
لل ر َ ِّب الْ َع مَال ِ َ
{الَ ْم ُد ِ
وكل ما سوى اهلل عالم ،وأنا واحد من ذلك العالم.
س :3ما معنى الرب؟
ج :املالك املعبود املتصرف وهو املستحق للعبادة.
س :4مب عرفت ربك؟
ج :أعرفه بآياته ومخلوقاته ،ومن آياته الليل والنهار والشمس القمر ،ومن مخلوقاته السماوات السبع واألرضون السبع ومن فيهن
َس ُج ُدوا لِ َّ
وما بينهما ،والدليل قوله تعالى{ :وَ ِم ْن آيَات ِ ِه اللَّ ْي ُل وَالن ََّهارُ وَ َّ
اس ُج ُدوا للِهَّ ِ الَّ ِذي
س وَلاَ لِلْ َق َمرِ وَ ْ
س وَالْ َق َم ُر لاَ ت ْ
الش ْم ُ
لش ْم ِ
خَ لَ َق ُه َّن إِن ُكنت ُْم إِيَّا ُه ت َ ْع ُب ُدو َن} [فصلت]37 :

هّ ُ
ض ِفي ِ َ
شي اللَّ ْي َل الن ََّهار َ ي َ ْ
طلُ ُب ُه َح ِثيثا ً
ات وَاألَر ْ َ
ام ثُ َّم ْ
وقوله تعالى{ :إ ِ َّن رَب َّ ُك ُم الل الَّ ِذي خَ لَقَ َّ
ش يُ ْغ ِ
الس َماوَ ِ
اس َت َوى َعلَى الْ َعرْ ِ
س َّت ِة أي َّ ٍ
هّ ُ
وَ َّ
ني} [األعراف]54 :
ات بِأ َ ْمرِ ِه أَال َ لَ ُه خْالَلْقُ وَاأل َ ْم ُر ت َ َبار َ َك الل ر َ ُّب الْ َع مَال ِ َ
س وَالْ َق َمرَ وَالن ُُّجو َم ُم َ
الش ْم َ
سخَّ رَ ٍ
س :5ما دينك؟
هّ
سالَ ُم} [آل عمران]19 :
الل اإل ِ ْ
ج :ديني اإلسالم ،واإلسالم هو االستسالم واالنقياد هلل وحده ،والدليل عليه قوله تعالى{ :إ ِ َّن ال ِّدي َن ِعن َد ِ
اسرِي َن} [آل عمران]85 :
ودليل آخر قوله تعالى{ :وَ َمن ي َ ْبت َِغ َغ ْيرَ اإل ِ ْ
سالَ ِم دِينا ً َفلَن يُ ْق َب َل ِم ْن ُه وَ ُه َو ِفي ِ
اآلخرَ ِة ِم َن خْالَ ِ
سالَ َم دِينا ً} [املائدة]3 :
ض ُ
يت لَ ُك ُم اإل ِ ْ
ودليل آخر قوله تعالى{ :الْ َي ْو َم أ َ ْك َملْ ُت لَ ُك ْم دِين َُك ْم وَأَتمْ َ ْم ُت َعلَ ْي ُك ْم ن ِ ْع َم ِتي وَر َ ِ
س :6على أي شيء بُني هذا الدين؟
ج :بُني على خمسة أركان ،أولها شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا ً صلى اهلل عليه وسلم عبده ورسوله ،وتقيم الصالة وتؤتي
الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً.

س :7ما هو اإلميان؟
سو ُل مِبَا أُنزِ َل
ج :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسلة واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل قوله تعالى{ :آ َم َن الرَّ ُ
هّ
سلِ ِه} [البقرة]285 :
الل وَ َمآلئ ِ َك ِت ِه وَ ُكت ُِب ِه وَرُ ُ
إِلَ ْي ِه ِمن رَّب ِّ ِه وَ مْال ُ ْؤ ِمنُو َن ُك ٌّل آ َم َن ب ِ ِ
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س :8وما اإلحسان؟
هّ َ
سنُو َن}
ج :هو أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،والدليل عليه قوله تعالى{ :إ ِ َّن الل َم َع الَّ ِذي َن ات َّ َقوا ْ وَّالَّ ِذي َن ُهم ُّم ْح ِ
[النحل]128 :
س :9من نبيك؟
ج :نبيي محمد صلى اهلل عليه وسلم بن عبداهلل بن عبداملطلب بن هاشم ،وهاشم بن قريش ،وقريش من كنانة ،وكنانة من العرب،
والعرب من ذرية اسماعيل بن إبراهيم ،وإسماعيل من نسل إبراهيم من ذرية نوح عليهم الصالة والسالم.
س :10وبأي شيء نُبىء؟ وبأي شيء أرسل؟
ج :نبىء باقرأ ،وأرسل باملدثر.
س :11وما هي معجزته؟
ج :هذا القرآن الذي عجزت جميع اخلالئق أن يأتوا بسورة من مثله ،فلم يستطيعوا ذلك مع فصاحتهم وشدة حذاقتهم وعداوتهم له
هّ
سور َ ٍة ِّمن ِّم ْثلِ ِه وَادْ ُعوا ْ ُ
ش َه َد ُ
الل إ ِ ْن ُك ْنت ُْم
ملن اتبعه ،والدليل قوله تعالى{ :وَإِن ُكنت ُْم ِفي رَي ْ ٍب مِّمَّا نَزَّلْنَا َعلَى َع ْب ِدن َا َفأْتُوا ْ ب ِ ُ
ون ِ
اءكم ِّمن دُ ِ
ني} [البقرة]23 :
صادِ ِق َ
َ
َ ْ
ض
آن ال َ يَأْتُو َن مِب ِ ْثلِ ِه وَلَ ْو َكا َن ب َ ْع ُ
اج َت َم َع ِت اإل ِ ُ
وفي اآلية األخرى :قوله تعالىُ { :قل لَّ ِئ ِن ْ
ض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
نس وَ جْالِ ُّن َعلَى أن يَأتُوا ْ مِب ِ ْث ِل َهـ َذا الْ ُقرْ ِ
َظ ِهيرا ً} [اإلسراء]88 :
س :12ما الدليل على أنه رسول اهلل؟
ات أَوْ ُق ِت َل ان َقلَ ْبت ُْم َعلَى أ َ ْع َقاب ِ ُك ْم وَ َمن يَن َقلِ ْب َعلَ َى َع ِق َب ْي ِه
س ُل أ َ َفإِن َّم َ
سو ٌل َق ْد خَ لَ ْت ِمن َق ْبلِ ِه ال ُّر ُ
ج :قوله تعالى{ :وَ َما ُم َح َّم ٌد إِال َّ ر َ ُ
هّ َ
شيئا ً وسيجزي هّ ُ
الل َّ
اكرِي َن} [آل عمران]144 :
َفلَن ي َ ُ
الش ِ
ضرَّ الل َ ْ َ َ َ ْ ِ
للهَّ
س َّجدا ً} [الفتح]29 :
ش َّداء َعلَى الْ ُك َّفار ِ رُ َح َماء ب َ ْين َُه ْم تَرَا ُه ْم رُ َّكعا ً ُ
ودليل آخر قوله تعالىُّ { :م َح َّم ٌد ر َّ ُ
سو ُل ا ِ وَالَّ ِذي َن َم َع ُه أ َ ِ

س :13ما هو دليل نبوة محمد؟
للهَّ
ني} [األحزاب]40 :
سو َل ا ِ وَخَ اتمَ َ الن َِّب ِّي َ
ج :الدليل على النبوة قوله تعالىَّ { :ما َكا َن ُم َح َّم ٌد أَبَا أ َ َح ٍد ِّمن ر ِّ َجالِ ُك ْم وَلَ ِكن ر َّ ُ

وهذه اآليات الدليل على أنه نبي وأنه خامت األنبياء.

س :14ما الذي بعث اهلل به محمد صلى اهلل عليه وسلم؟
ج :عبادة اهلل وحده ال شريك له ،وأن ال يتخذوا مع اهلل إلها آخر ،ونهاهم عن عبادة اخمللوقني من املالئكة واألنبياء والصاحلني
َ
َ
ون} [األنبياء]25 :
واحلجر والشجر ،كما قال اهلل تعالى {وَ َما أَر ْ َ
سلْنَا ِمن َق ْبلِ َك ِمن ر َّ ُ
ول إِلاَّ ن ِ
س ٍ
ُوحي إِلَ ْي ِه أن َّ ُه لاَ إِلَ َه إِلاَّ أن َا َفا ْع ُب ُد ِ
هّ َ
اج َت ِن ُبوا ْ َّ
وت} [النحل]36 :
الطا ُغ َ
سوال ً أ َ ِن ا ْع ُب ُدوا ْ الل وَ ْ
وقوله تعالى{ :وَلَ َق ْد ب َ َع ْثنَا ِفي ُك ِّل أ ُ َّم ٍة ر َّ ُ
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َ
ون الرَّ ْح َم ِن آلِ َه ًة يُ ْع َب ُدو َن} [الزخرف]45 :
اسأ َ ْل َم ْن أَر ْ َ
وقوله تعالى{ :وَ ْ
سلْنَا ِمن َق ْبلِ َك ِمن رُّ ُ
سلِنَا أ َج َعلْنَا ِمن دُ ِ
ون} [الذاريات]56 :
وقوله تعالى{ :وَ َما خَ لَ ْق ُت جْالِ َّن وَالإْ ِ َ
نس إِلاَّ لِ َي ْع ُب ُد ِ

فيعلم بذلك أن اهلل ما خلق اخللق إال ليعبدوه ويودوه ،فأرسل الرسل إلى عباده يأمرونهم بذلك.
س :15ما الفرق بني توحيد الربوبية وتوحيد اإللهية؟
ج :توحيد الربوبية :فعل الرب ،مثل اخللق ،والرزق ،واإلحياء واإلماته ،وإنزال املطر ،وإنبات النباتات ،وتدبير األمور.
وتوحيد اإللهية :فعل العبد ،مثل الدعاء ،واخلوف ،والرجاء والتوكل ،واإلنابة ،والرغبة ،والرهبة ،والنذر ،واالستغاثة ،وغير ذلك
من أنواع العبادة.
س :16ما هي أنواع العبادة التي ال تصلح إال هلل؟
ج :من أنواعها :الدعاء ،واالستعانة ،واالستغاثة ،وذبح القربان ،والنذر ،واخلوف ،والرجاء ،والتوكل ،واإلنابة ،واحملبة ،واخلشية،
والرغبة ،والرهبة ،والتأله ،والركوع ،والسجود ،واخلشوع ،والتذلل ،والتعظيم الذي هو من خصائص األلوهية.
س :17فما ُّ
أمر أمر اهلل به؟ وأعظم نهي نهى اهلل عنه؟
أجل ٍ
جُّ :
أمر أمر اهلل به هو توحيده بالعبادة ،وأعظم نهي نهى اهلل عن الشرك به ،وهو أن يدعو مع اهلل غيره ،أو يقصد بغير
أجل ٍ
وإلها ،وأشرك غيره أو يقصده بغير ذلك
ذلك من أنواع العبادة ،فمن صرف شيئا ً من أنواع العبادة لغير اهلل فقد اتخذه ربًا ً
من أنواع العبادة.
س :18ما املسائل الثالث التي يجب تعلمها والعمل بها؟
ج :األولى :أن اهلل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا همالً ،بل أرسل إلينا رسوالً ،فمن أطاعه ،دخل اجلنة ،ومن عصاه دخل النار.
الثانية :أن اهلل ال يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد ،ال مالك مقرب وال نبي مرسل.
الثالثة :أن من أطاع الرسول ووحد اهلل ال يجوز له موااله من حاد اهلل ورسوله ولو كان أقرب قريب.
س :19ما معنى اهلل؟
ج :معناه ذو األلوهية والعبودية على خلقه أجمعني.
س :20ألي شيء اهلل خلقك؟
ج :لعبادته.
س :21ما هي عبادته؟
ج:توحيده وطاعته.
س :22ما الدليل على ذلك؟
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ون} [الذاريات]56 :
ج :قول تعالى{ :وَ َما خَ لَ ْق ُت جْالِ َّن وَالإْ ِ َ
نس إِلاَّ لِ َي ْع ُب ُد ِ

س :23ما هو أول ما فرض اهلل علينا؟
هّ
ين َقد ت َّ َبينَّ َ ال ُّر ْ
س َك بِالْ ُعرْوَ ِة الْ ُوث ْ َق َى ال َ
ش ُد ِم َن الْ َغ ِّي َف َم ْن ي َ ْك ُفرْ ب ِ َّ
اس َت ْم َ
الل َف َق ِد ْ
وت وَي ُ ْؤ ِمن ب ِ ِ
الطا ُغ ِ
ج :قوله تعالى{ :ال َ إ ِ ْكرَا َه ِفي ال ِّد ِ
هّ ُ
يم} [البقرة]256 :
ان ِف َ
صا َم لَ َها وَالل َ
س ِمي ٌع َعلِ ٌ

س :24ما هي العروة الوثقى؟
ج :ال إله إال اهلل ،ومعنى ال إله :نفي ،وإال اهلل :إثبات.
س :25ما هو النفي واإلثبات هنا؟
ناف جميع ما يعبد من دون اهلل ،ومثبت العبادة هلل وحده ال شريك له.
جٍ :
س :26ما الدليل على ذلك؟
يم لأِ َبِي ِه وَ َق ْو ِم ِه إِن َّ ِني بَرَاء مِّمَّا ت َ ْع ُب ُدو َن} [الزخرف]26 :
ج :قوله تعالى{ :وَإِذْ َقا َل إِبْرَا ِه ُ
هذا دليل نفي ،ودليل اإلثبات{ :إلاَّ الَّ ِذي َف َ
طرَنِي} [الزخرف]27 :
ِ

س :27كم الطواغيت؟
راض ،ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ،ومن ادعى شيئا ً من
ج :كثيرون ورؤوسهم خمسة :إبليس لعنه اهلل ،ومن ُعبد وهو ٍ
علم الغيب ،ومن حكم بغير ما أنزل.
س :28ما أفضل األعمال بعد الشهادتني؟
ج :أفضلها الصلوات اخلمس ،ولها شروط وأركان وواجبات ،فأعظم شروطها اإلسالم ،والعقل ،والتميز ،ورفع احلدث ،وإزالة
النجاسة ،وستر العورة ،واستقبال القبلة ،ودخول الوقت ،والنية.
وأركانها أربعة عشر :القيام مع القدرة ،وتكبيرة اإلحرام ،وقراءة الفاحتة ،والركوع ،والرفع منه ،والسجود على سبعة
األعضاء ،واالعتدال ،منه ،واجللسة بني السجدتني ،والطمأنينة في هذه األركان ،والترتيب ،والتشهد األخير ،واجللوس له،
والصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم ،والتسليم.
وواجباتها ثمانية :جميع التكبيرات غير تكبيرة اإلحرام ،سبحان ربي العظيم في الركوع ،سمع اهلل ملن حمده لإلمام
واملنفرد ،ربنا ولك احلمد لإلمام واملأموم واملنفرد ،سبحان ربي األعلى في السجود ،رب اغفر لي بني السجدتني ،والتشهد
األول ،واجللوس له ،وما عدا هذا فسننٌ ،أقوال وأفعال.
س :29هل يبعث اهلل اخللق بعد املوت؟ ويحاسبهم على أعمالهم خيرها وشرها؟ ويدخل من أطاعه اجلنة؟ ومن كفر به
وأشرك به غيره فهو في النار؟
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للهَّ
سي ٌر}
ج:نعم ،والدليل قوله تعالى{ :ز َ َع َم الَّ ِذي َن َك َف ُروا أَن لَّن يُ ْب َع ُثوا ُق ْل بَلَى وَرَبِّي لَ ُت ْب َع ُث َّن ثُ َّم لَ ُت َن َّب ُؤ َّن مِبَا َع ِملْت ُْم وَذَلِ َك َعلَى ا ِ ي َ ِ
[التغابن]7 :
وقولهِ { :من َْها خَ لَ ْقن ُ
يها نُ ِعي ُد ُك ْم وَ ِمن َْها ن ُخْ رِ ُج ُك ْم ت َار َ ًة أُخْ رَى} [طه]55 :
َاك ْم وَ ِف َ

وفي القرآن من األدلة على هذا ما ال يحصى.

س :30ما حكم من ذبح لغير اهلل من هذه اآلية؟
ج :حكمه هو كافر مرتد ال تباح ذبيحته ،ألنه يجتمع فيه مانعان:
األول :أنها ذبيحة مرتد ،وذبيحة املرتد ال تباح باإلجماع.
الثاني :أنه مما أهل لغير اهلل ،وقد حرم اهلل ذلك في قوله:

َ
{ ُقل ال َّ أ َ ِج ُد ِفي َما أ ُ ْو ِح َي إلَ َّي ُم َحرَّما ً َعلَى َطا ِعم ي َ ْ
سقا ً أ ُ ِه َّل
ير َفإِن َّ ُه ر ِ ْج ٌ
س أ َ ْو ِف ْ
ط َع ُم ُه إِال َّ أَن ي َ ُكو َن َم ْي َت ًة أ َ ْو دَما ً َّم ْ
س ُفوحا ً أ ْو حَلْ َم ِخنزِ ٍ
ٍ
ِ
هّ
الل ب ِ ِه} [األنعام]145 :
لِ َغ ْيرِ ِ
س :31ما هي أنواع الشرك؟

ج :أنواعه هي :طلب احلوائج من املوتى ،واالستغاثة بهم والتوجه إليهم ،وهذا أصل شرك العالم ،ألن امليت قد انقطع عمله ،وهو
ال ميلك لنفسه نفعا ً وال ضراً ،فضالً ملن استغاث به ،وسأله أن يشفع له إلى اهلل ،وهذ من جهله ،بالشافع واملشفوع عنده ،فإن
اهلل تعالى ال يشفع أحد عنده إال بإذنه ،واهلل لم يجعل سؤال غيره سببا ً إلذنه ،وإمنا السبب إلذنه كمال التوحيد ،فجاء هذا املشرك
بسبب مينع اإلذن.
والشرك شركان :شرك ينقل عن امللة وهو الشرك األكبر ،وشرك ال ينقل عن امللة وهو الشرك األصغر كشرك الرياء.
س :32ما هي أنواع النفاق ومعناه؟
ج :النفاق نفاقان :نفاق اعتقادي ،ونفاق عملي.
والنفاق االعتقادي :مذكور في القرآن ،في غير موضع ،أوجب لهم تعالى به الدرك األسفل من النار.
والنفاق العلمي :جاء في قوله صلى اهلل عليه وسلم<< :أربع من كن فيه كان منافقا ً خالصا ً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت
فيه خصلة من النفاق ،حتى يدعها :إذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر ،وإذا اؤمتن خان>>
وكقوله صلى اهلل عليه وسلم<< :آية املنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان>>
قال بعض األفاضل :وهذا النفاق قد يجتمع مع أصل اإلسالم ولكن إذا استحكم ،فقد ينسلخ صاحبه من اإلسالم ،بالكلية وإن صلى
وصام ،وزعم أنه مسلم ،فإن اإلميان ينهى عن هذه اخلالل ،فإذا كملت للعبد ،ولكم يكن له ما ينهاه عن شيء منها ،فهذا ال يكون إال
منافقا ً خالصا ً.
س :33ما املرتبة الثانية من مراتب دين اإلسالم؟
ج :هي اإلميان.
س :34كم شعب اإلميان؟
ج:هي بضع وسبعون شعبة ،أعالها قول( :ال إله إال اهلل) وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،واحلياء شعبة من شعب اإلميان.
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س :35كم أركان اإلميان؟
ج :ستة :أن تؤمن باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خيره وشره.
س :36ما املرتبة الثالثة من مراتب دين اإلسالم؟
ج:هي اإلحسان ،وله ركن واحد ،هو أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك.
س :37هل الناس محاسبون ومجزيون بأعمالهم بعد البعث أم ال؟
ج:نعم محاسبون ومجزيون بأعمالهم بدليل قول اهلل تعالى:

سنُوا ب ِ حْ
سنَى} [النجم]31 :
الُ ْ
سا ُؤوا مِبَا َع ِملُوا وَي َ ْجزِ َي الَّ ِذي َن أ َ ْح َ
{لِ َي ْجزِ َي الَّ ِذي َن أ َ َ

س :38ما حكم من كذب بالبعث؟
للهَّ
ج:حكمه أنه كافر بدليل قوله تعالى{ :ز َ َع َم الَّ ِذي َن َك َف ُروا أَن لَّن ي ُ ْب َع ُثوا ُق ْل بَلَى وَرَبِّي لَ ُت ْب َع ُث َّن ثُ َّم لَ ُت َن َّب ُؤ َّن مِبَا َع ِملْت ُْم وَذَلِ َك َعلَى ا ِ
سي ٌر} [التغابن]7 :
يَ ِ

س :39هل بقيت أمه لم يبعث اهلل إليها رسوال ً يأمرها بعبادة اهلل وحده واجتناب الطاغوت؟
هّ َ
اج َت ِن ُبوا ْ َّ
وت} [النحل:
الطا ُغ َ
سوال ً أ َ ِن ا ْع ُب ُدوا ْ الل وَ ْ
ج:لم تبق أمة إال بعث إليها رسوال ً بدليل قوله تعالى{ :وَلَ َق ْد ب َ َع ْثنَا ِفي ُك ِّل أ ُ َّم ٍة ر َّ ُ
]36

س :40ما هي أنواع التوحيد؟
ج :توحيد الربوبية :هو الذي أقر به الكفار كما في قوله تعالى:

الس َم ِ َ
الس ْم َع واألَب ْ َ
ض أ َ َّمن يمَ ْلِ ُك َّ
{ ُق ْل َمن يَرْزُ ُق ُكم ِّم َن َّ
صار َ وَ َمن يُخْ رِ ُج حْالَ َّي ِم َن مْال َ ِّي ِت وَيُخْ رِ ُج مْال َ َّي َت ِم َن حْالَ ِّي وَ َمن ي ُ َدب ِّ ُر األ َ ْمرَ
اء وَاألر ْ ِ
َفسيقُولُون هّ ُ
الل َفق ْ
ُل أ َ َفالَ ت َ َّتقُو َن} [يونس]31 :
َ
َ َ

توحيد األلوهية :هو إخالص العبادة هلل وحده من جميع اخللق ،ألن اإلله في كالم العرب هو الذي يقصد للعبادة ،وكانوا
يقولون إن اهلل هو إله اآللهه ،لكن يجعلون معه آلهه أخرى مثل الصاحلني واملالئكة ،وغيرهم يقولون إن اهلل يرضى هذا
ويشفعون لنا عنده.
توحيد الصفات :فال يستقم توحيد الربوبية وال توحيد األلوهية إال باإلقرار بالصفات لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات.
س :41ما الذي يجب علي إذا أمرني اهلل بأمر؟
ج :وجب عليك سبع مراتب.
األولى :العلم به ،الثانية :محبته ،الثالثة :العزم على الفعل ،الرابعة :العمل ،اخلامسة :كونه يقع على املشروع خالصا ً
صواباً ،السادسة :التحذير من فعل ما يحبطه ،السابعة :الثبات عليه.
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س :42إذاعرف اإلنسان أن اهلل أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك هل تنطبق هذه املراتب عليه؟
ج:املرتبة األولى :أكثر الناس علم أن التوحيد حق وشرك باطل ،ولكن أعرض عنه ولم يسأل! وعرف أن اهلل حرم الربى ،وباع
واشترى ولم يسأل! وعرف حترمي أكل مال اليتيم وجواز األكل باملعروف ،ويتولى مال اليتيم ولم يسأل!
املرتبة الثانية :محبة ما أنزل اهلل وكفر من كرهه ،فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه ،وأبغض ما جاء به ،ولو عرف أن
اهلل أنزله.
املرتبة الثالثة :العزم على الفعل ،وكثير من الناس عرف واجب ولكن لم يعزم خوفا ً من تغير دنياه.
املرتبة الرابعة :العمل وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبني عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل.
املرتبة اخلامسة :أن كثيرا ً ممن عمل ال يقع خالصاً ،فإن وقع خالصا ً لم يقع صوابا ً.
املرتبة السادسة :أن الصاحلني يخافون من حبوط العمل لقوله تعالى{ :أَن تحَ ْ َب َط أ َ ْع َمالُ ُك ْم وَأَنت ُْم لاَ ت َْش ُع ُرو َن} [احلجرات]2 :
وهذا من أقل األشياء في زماننا.
املرتبة السابعة :الثبات على احلق واخلوف من سوء اخلامتة وهذا أيضا من أعظم ما يخاف منه الصاحلون.
س :43ما معنى الكفر وأنواعه؟
ج :والكفر كفران:
-1كفر يخرج من امللة وهو خمسة أنواع
هّ
الل َك ِذبا ً أَوْ َك َّذ َب بِآيَات ِ ِه إن َّ ُه ال َ يُ ْفلِ ُح َّ
الظ مِالُو َن} [األنعام]21 :
األول :كفر التكذيب ،قال تعالى{ :وَ َم ْن أ َ ْظلَ ُم مِم َّ ِن ا ْف َترَى َعلَى ِ
ِ
است َْك َبرَ وَ َكا َن
يس أَبَى وَ ْ
س َج ُدوا ْ إِال َّ إِبْلِ َ
اس ُج ُدوا ْ آلدَ َم َف َ
الثاني :كفر االستكبار واإلباء مع التصديق ،قال تعالى{ :وَإِذْ ُقلْنَا لِلْ َمالَئ ِ َك ِة ْ
ِم َن الْ َكا ِفرِي َن} [البقرة]34 :

س ِه َقا َل َما أ َ ُظ ُّن أَن ت َِبي َد َه ِذ ِه أَبَدا ً} إلى قوله تعالى:
الثالث :كفر الشك ،وهو كفر الظن ،قال تعالى{ :وَدَخَ َل َج َّن َت ُه وَ ُه َو َظالِ ٌم لِّ َن ْف ِ
س َّو َ
اك ر َ ُجالً}
{ثُ َّم َ
ضو َن} [األحقاف]3 :
الرابع :كفر اإلعراض ،والدليل عليه قوله تعالى{ :وَالَّ ِذي َن َك َف ُروا َع َّما أُن ِذرُوا ُم ْعرِ ُ
ضرب هّ ُ
الل َم َثالً َقرْي َ ًة َكان َْت آ ِم َن ًة ُّم ْ
يها
ط َم ِئ َّن ًة يَأْت ِ َ
-2كفر أصغر ال يخرج من امللة ،وهو كفر النعمة ،والدليل عليه قوله تعالى{ :وَ َ َ َ
هّ
الل َفأَذَا َق َها هّ ُ
الل لِ َب َ جْ ُ
صن َُعو َن} [النحل]112 :
وع وَ خْالَ ْو ِف مِبَا َكان ُوا ْ ي َ ْ
ان َف َك َفرَ ْت بِأَن ُْع ِم ِ
رِز ْ ُق َها ر َ َغدا ً ِّمن ُك ِّل َم َك ٍ
اس ال ِ
نسا َن لَ َ
ظلُو ٌم َك َّفارٌ} [إبراهيم]34 :
وقوله{ :إ ِ َّن اإل ِ َ

س :44ما هو الشرك وما أنواع الشرك؟
ج :اعلم أن التوحيد ضد الشرك ،والشرك ثالثة أنواع:
شرك أكبر ،وشرك أصغر ،وشرك خفي.
النوع األول :الشرك األكبر وهو أربعة أنواع:
األول شرك الدعوة ،قال تعالىَ { :فإذَا ركبوا في الْ ُفلْك دعوا اللهَّ َ
ني لَ ُه ال ِّدي َن َفلَ َّما جَنَّا ُه ْم إلَى الْ َبرِّ إذَا ُه ْم ي ُ ْ
شرِ ُكو َن}
ص َ
ِ ََ ُ
ُمخْ لِ ِ
ِ َِ ُ ِ
ِ
ِ
[العنكبوت]65 :
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يها ال َ
يها وَ ُه ْم ِف َ
والثاني :شرك النية ،اإلرادة والقصد ،قال تعالىَ { :من َكا َن يُرِي ُد حْالَ َيا َة ال ُّدن ْ َيا وَزِي َنت ََها ن ُ َو ِّف إِلَ ْي ِه ْم أ َ ْع َمالَ ُه ْم ِف َ
اآلخرَ ِة إال َّ النَّارُ وَ َح ِب َ
سو َن أُوْلَـ ِئ َك الَّ ِذي َن لَ ْي َ َ
اط ٌل َّما َكان ُوا ْ ي َ ْع َملُو َن} [هود]16-15 :
صن َُعوا ْ ِف َ
ط َما َ
ي ُ ْبخَ ُ
يها وَب َ ِ
س ل ُه ْم ِفي ِ ِ
هّ
َ
َ
احدا ً
س َ
يح اب ْ َن َمرْيمَ َ وَ َما أ ُ ِم ُروا ْ إِال َّ لِ َي ْع ُب ُدوا ْ إِلَـها ً وَ ِ
الل وَ مْال َ ِ
ون ِ
الثالث :شرك الطاعة ،قال تعالى{ :ات َّخَ ُذوا ْ أ ْح َبار َ ُه ْم وَرُ ْه َبان َُه ْم أرْبَابا ً ِّمن دُ ِ
س ْب َحان َ ُه َع َّما يُ ْ
شرِ ُكو َن} [التوبة]31 :
ال َّ إِلَـ َه إِال َّ ُه َو ُ
هّ
هّ
الل وَالَّ ِذي َن آ َمنُوا ْ أ َ َ
ش ُّد ُح ّبا ً للِّ هّ ِ وَلَ ْو يَرَى
الل أَن َدادا ً يُ ِح ُّبون َُه ْم َك ُح ِّب ِ
ون ِ
َّاس َمن يَت َِّخ ُذ ِمن دُ ِ
الرابع :شرك احملبة ،قال تعالى{ :وَ ِم َن الن ِ
هّ
َ
اب أ َ َّن الْ ُق َّو َة للِ هّ ِ َج ِميعا ً وَأ َ َّن الل َ
اب} [البقرة]165 :
الَّ ِذي َن َظلَ ُموا ْ إِذْ يَرَوْ َن الْ َع َذ َ
ش ِدي ُد الْ َع َذ ِ
الا ً وَلاَ ي ُ ْ
شرِ ْك ب ِ ِع َبادَ ِة رَب ِّ ِه أ َ َحدا ً}
النوع الثاني :شرك أصغر وهو الرياء ،قال تعالىَ { :ف َمن َكا َن يَرْ ُجو لِ َقاء رَب ِّ ِه َفلْ َي ْع َم ْل َع َمالً َ
ص حِ
[الكهف]110 :

النوع الثالث :شرك خفي ،ودليله قوله صلى اهلل عليه وسلم<< :الشرك في هذه األمة أخفى من دبيب النمل على الصفاة
السوداء في ظلمة الليل>>
س :45ما الفرق بني القضاء والقدر؟
ج :القدر في األصل مصدر قدر ،ثم استعمل في التقدير الذي هو التفصيل والتنبيني ،واستعمل أيضا بعد الغلبة في تقدير
اهلل للكائنات قبل حدوثها.
وأما القضاء :فقد استعمل في احلكم الكوني ،بجريان األقدار ،وما كتب في الكتب األولى ،وقد يطلق هذا على القدر الذي
هو :التفصيل والتمييز.
ويطلق القدر أيضا على القضاء الذي هو احلكم الكوني بوقوع املقدرات.
ض ْي َت} [النساء]65 :
س ِه ْم َحرَجا ً مِّمَّا َق َ
ويطلق القضاء على احلكم الديني الشرعي ،قال اهلل تعالى{ :ثُ َّم ال َ ي َ ِج ُدوا ْ ِفي أَن ُف ِ
ض َما
ض َي ِت َّ
ويطلق القضاء على الفراغ والتمام ،كقوله تعالىَ { :فإِذَا ُق ِ
الصلاَ ُة} ويطلق على نفس الفعل ،قال تعالىَ { :فا ْق ِ
اض}
أَ َ
نت َق ٍ
ض َعلَ ْينَا رَبُّ َك} ويطلق على وجود العذاب ،قال تعالى:
ويطلق على اإلعالن والتقدم باخلبر ،قال تعالى{ :وَن َادَوْا يَا َمالِ ُك لِ َي ْق ِ
ض َي األ َ ْم ُر}
{وَ ُق ِ
ضى إِلَ ْي َك وَ ْح ُي ُه} [طه]114 :
آن ِمن َق ْب ِل أَن يُ ْق َ
ويطلق على التمكني من الشيء ومتامه ،كقوله تعالى{ :وَلاَ ت َ ْع َج ْل بِالْ ُقرْ ِ
ض َي ب َ ْين َُهم ب ِ حْ
ات} [فصلت:
الَقِّ } ويطلق على اخلق كقوله تعالىَ { :ف َق َ
س ْب َع َ
ضا ُه َّن َ
س َماوَ ٍ
ويطلق على الفصل واحلكم ،كقوله{ :وَ ُق ِ
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ض ّيا ً}
ويطلق على احلتم ،كقوله تعالى{ :وَ َكا َن أ َ ْمرا ً َّم ْق ِ
ويطلق على األمر الديني ،كقوله{ :أ َ َمرَ أَال َّ ت َ ْع ُب ُدوا ْ إِال َّ إِيَّا ُه} ويطلق على إلزام اخلصمني باحلكم ،ويطلق مبعنى األداء ،كقوله تعالى:
َاس َك ُك ْم}
{ َفإِذَا َق َ
ض ْيتُم َّمن ِ

والقضاء في الكل ،مصدر ،واقتضى األمر الوجوب ،ودل عليه ،واالقتصاد هو :العلم بكيفية نظم الصيغة ،وقولهم ال أقضي
منه العجب ،قال األصمعي :يقى وال ينقضي.
9
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س :46هل القدر في اخلير والشر على العموم جميعا من اهلل أم ال؟
ج :القدر في اخلير والشر على العموم ،فعن علي رضي اهلل عنه قال« :كنا في جنازة في بقيع الغرقد ،فأتى رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم فقعد فقعدنا حوله ،ومعه مخصرة ،فنكس ،فجعل ينكت مبخصرته ،ثم قال <<ما منكم من أحد ،ما من
نفس منفوسة ،إال وقد كتب اهلل مكانها في اجلنة والنار ،وإال قد كتبت شقية أو سعيدة >>
فقال رجل :أفال منكث على كتابنا وندع العمل؟»
فقال<< :من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ،ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل
اس َت ْغنَى وَ َك َّذ َب ب ِ حْ
ص َّد َق ب ِ حْ
الشقاوة>> ثم قرأَ { :فأ َ َّما َمن أ َ ْع َ
س ُر ُه
طى وَات َّ َقى وَ َ
س ُن َي ِّ
سنَى َف َ
الُ ْ
سرَى وَأ َ َّما َمن ب َ ِخ َل وَ ْ
س ُر ُه لِلْ ُي ْ
س ُن َي ِّ
سنَى َف َ
الُ ْ

سرَى} [الليل]
لِلْ ُع ْ

وفي احلديث<< :واعملوا فكل ميسر ،أما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة ،وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل
ص َّد َق ب ِ حْ
السعادة>> ثم قرأَ { :فأ َ َّما َمن أ َ ْع َ
سنَى}
طى وَات َّ َقى وَ َ
الُ ْ
س :47ما معنى ال إله إال اهلل؟
ضى رَبُّ َك أَال َّ ت َ ْع ُب ُدوا ْ إِال َّ إِيَّا ُه} فقوله { :أَال َّ ت َ ْع ُب ُدوا ْ} فيه معنى ال إله،
ج :معناها ال معبود بحق إال اهلل ،والدليل قوله تعالى{ :وَ َق َ
وقوله{ :إِال َّ إِيَّا ُه} فيه معنى إال اهلل.
س :48ما هو التوحيد الذي فرضه اهلل على عباده قبل الصالة والصوم؟
ج:هو توحيد العبادة ،فال تدعوا إال اهلل وحده ال شريك له ،ال تدعوا النبي صلى اهلل علي وسلم وال غيره ،كما قال تعالى{ :وَأ َ َّن
اج َد للِهَّ ِ فَلاَ ت َ ْد ُعوا َم َع اللهَّ ِ أ َ َحدا ً} [اجلن]18 :
مْال َ َ
س ِ

س :49أيهما أفضل :الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ وما هو حد الصبر وحد الشكر؟
ج :أما مسألة الغنى والفقر ،فالصابر والشاكر كل منهما من أفضل املؤمنني ،وأفضلهما أتقاهما ،كما قال تعالى { :إ ِ َّن
أ َ ْكرَ َم ُك ْم ِعن َد اللهَّ ِ أَت ْ َق ُ
اك ْم}.

وأما حد الصبر وحد الشكر :املشهور بني العلماء أن الصبر عدم اجلزع ،والشكر أن تطيع اهلل بنعمته التي أعطاك.
س :50ما الذي توصيني به؟

ج:الذي أوصيك به وأحضك عليه :التفقه في التوحيد ،ومطالعة كتب التوحيد ،فإنها تبني لك حقيقة التوحيد الذي بعث
اهلل به رسوله ،وحقيقة الشرك الذي حرمه اهلل ورسوله وأخبر أنه ال يغفره ،وأن اجلنة على فاعلة حرام ،وأن من فعله حبط
عمله.
والشأن كل الشأن في معرفة حقيقة التوحيد الذي بعث اهلل به رسوله وبه يكون الرجل مسلما ً مفارقا ً للشرك وأهله.
اكتب لي كالما ً ينفعني اهلل به.
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أول ما أوصيك به :االلتفات إلى ما جاء به محمد صلى اهلل عليه وسلم من عند اهلل تبارك وتعالى ،فإنه جاء من عند اهلل
بكل ما يحتاج إليه الناس ،فلم يترك شيئا ً يقربهم إلى اهلل وإلى جنته إال أمرهم به ،وال شيئا ً يبعدهم من اهلل ويقربهم
إلى عذابه إال نهاهم وحذرهم عنه ،فأقام اهلل احلجة على خلقه إلى يوم القيامة ،فليس ألحد حجة على اهلل بعد بعثه
محمد صلى اهلل عليه وسلم.
َ َ َ َ
َ
َ
ني ِمن ب َ ْع ِد ِه} إلى قوله تعالى{ :لِ َئالَّ
ُوح وَالن َِّب ِّي َ
قال اهلل عزوجل فيه وفي إخوانه من املرسلني{ :إِن َّا أوْ َح ْينَا إِل ْيك ك َما أوْ َح ْينَا إِلى ن ٍ
هّ
الل حج ٌة بعد الرسل و َكان هّ ُ
الل َعزِيزا ً َح ِكيما ً}
َّاس َعلَى ِ ُ َّ َ ْ َ ُّ ُ ِ َ َ
ي َ ُكو َن لِلن ِ

فأعظم ما جاء به من عند اهلل وأول ما أمر الناس به توحيد اهلل بعبادته وحده ال شريك له ،وإخالص الدين له وحده ،كما
قال عز وجل{ :يَا أَي ُّ َها مْال ُ َّدث ِّ ُر ُق ْم َفأَن ِذر ْ وَرَب َّ َك َف َك ِّبرْ} ومعنى قوله {وَرَب َّ َك َف َك ِّبرْ} أي :عظم ربك بالتوحيد وإخالص العبادة له
وحده ال شريك له ،وهذا قبل األمر بالصالة والزكاة والصوم واحلج وغيرهن من شعائر اإلسالم.
ومعنى { ُق ْم َفأَن ِذر ْ} أي :أنذر عن الشرك في عبادة اهلل وحده ال شريك له ،وهذا قيل اإلنذار عن الزنا والسرقة والربا وظلم
الناس وغير ذلك من الذنوب الكبار.
ون}
وهذا األصل هو أعظم أصول الدين وأفرضها ،وألجله خلق اهلل اخللق ،كما قال تعالى{ :وَ َما خَ لَ ْق ُت جْالِ َّن وَالإْ ِ َ
نس إِلاَّ لِ َي ْع ُب ُد ِ
هّ َ
اج َت ِن ُبوا ْ َّ
وت}
الطا ُغ َ
سوال ً أ َ ِن ا ْع ُب ُدوا ْ الل وَ ْ
وألجله أرسل اهلل الرسل وأنزل الكتب ،كما قال تعالى{ :وَلَ َق ْد ب َ َع ْثنَا ِفي ُك ِّل أ ُ َّم ٍة ر َّ ُ

وألجله تفرق الناس بني مسلم وكافر ،فمن وافى اهلل يوم القيامة وهو موحد ال يشرك به شيئا ً ودخل اجلنة ،ومن وافاه
بالشرك دخل النار ،وإن كان من أعبد الناس ،وهذا معنى قولك( :ال إله إال اهلل) فإن اإلله هو الذي يدعى ويرجى جلب اخلير
ودفع الشر ،ويخاف منه ويتوكل عليه.
لشيخ اإلسالم /محمد بن عبدالوهاب رحمه اهلل
فريق عمل موقع وذكر اإلسالمي
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