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 ابلدير مقدمة الشيخ صالح 
ه يف ديندده ومقدد   ،حف وعل  وعر   ،مل وفر  وفلدد   ،احلمددهلل ا ايددكم فأح مدد فأح

مههلل قواعهلل ايهللين بأتابه ,  شدددددددري  يه وأشدددددددههلل أ  ال ايه اال اا وفهلل  ال ,حومه  
 ,وأشددددددددددههلل أ  ً ينا  مهللاو ع هلل  و  ددددددددددويه, جلميع األمح ههللاية  هو  ايكم, احملأح 

ملح ة,باملألفني هبا ففي   ْرعةوشدددددددددددددد   ة  ية فنيفمن عرب وعجح مبل  ,امل عوث يلعاملني 
  ،وحيمي بقواطعها جاً يها ،ويناضدددددددددددددددل ب اهينها عليها ،يزل يهللعو هبا واييها

  :أما بعهلل، و ائر املنتمني اىل ذي  ايق يل ،وأصحابه ايسائرين على ذي  ايس يل

رحمهم  عقيدة األئمة األربعةة بدددددددد  املو ومطلعت على هك  اير اية امقهلل 
ووجددهلل ددا موامقددة يلعقيددهلل  , م بدددعددهللادهددا مموعددة من طل ددة ايعلح( وايددكم قددااهلل

امل ين على ايأتاب ,ايأرام منهج  ددلفنا ,  ددايأة يف رقرير مسددائلها  ؛ايصددحيحة
 , أوصى بط اعتهامدن  , وضوعها وما اشتملت عليه من مسائلوألمهية م وايسنة.
شددددددددددرها جيزم من أعهللها وأ   ,ايقهللير أ  ينفع هبا كل من قرأها  ددددددددددائ و املوىل, ًو
وعلى آيه وصددددددددددح ه , وصددددددددددلى اا و ددددددددددلح على ً ينا  مهلل , وأوما , خري اجلزاء 
 أمجعني 

 امام املسجهلل اين وم وخطي ه
 وايقاضي باحملأمة ايعامة باملهللينة املنو  

 ص ح بن  مهلل اي هللير
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   نياملؤلف مقدمة
 
 هلل  ي  هلل  ددددددددددددد  م  لى ً ينا    ع    م  وايسددددددددددددد       ايصددددددددددددد  و   ني  مل  ا  ايع   ب      ا   حلمهلل  ا
 
 
  :هلل  عْ ا بد  أم   ،عنيأمْج   ابه  ح  أصْ و   ه  ي  لى آ  وع   ،لني     رْ امل

من , واعتقاد ا  رعلمه لى اإلًسددد  ع   ب  ا جي   يم  م  ,  خمتصدددر  اية   ددد         ك  مه  
من كتب  م خوذ    ,هبا قيتعل  ما بعض و وأصدددددول ايهللين , فيهلل مسدددددائل ايتو 

 , واإلمددداماإلمدددام أبو فنيفدددة, واإلمدددام مدددايددد   :ايعقدددائدددهلل يألئمدددة األ بعدددة
, وايكين   هح اا رعاىلوأر اعهح  ايشدددددددددددددددامعي, واإلمام أ هلل بن فن ل،

كأتاب ,عليها ومل خيتلفوا,   أهل ايسددددددددددددددنة واجلماعة على عقيهلل اجتمعوا
قيددهلل  , وايعهدددددددددددددددددددددددددددد(150  أليب فنيفددة   دده اا املتوم عددام األك  ايفقدده

ايعز  وشددددددرفها يلع مة أيب (هددددددددددددددددددددد321  ايطحاوية يلطحاوم املتوم عام
يهلل ايقريوان ز  أيبهددددددددددددددددد( , ومقهللمة اير ددداية البن 792  احلنفي املتوم عام
زمنني املايأي , وأصددددول ايسددددنة البن أيب (هدددددددددددددددددد386  املايأي املتوم عام

  املايأي املتوم , وايتمهيهلل شرح املوط  البن ع هلل اي(هدددد399 املتوم عام 
بون ايشامعي املتوم واير اية يف اعتقاد أهل احلهلليث يلصا هددد(463 عام 
ك ايشددددددددامعي املتوم عام ( , وشددددددددرح ايسددددددددنة يلمزن رلميهدددددددددددددددددددددد449عام  

(, هدددددد241 هلل بن فن ل املتوم عام  أ يإلمامايسنة  وأصول, (هدددددد264 
نة يلخ ل , وكتاب ايس  هدددد(290ة البنه ع هلل اا املتوم عام  ايسن  وكتاب 
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اينهي عنها البن وضددداح , وكتاب اي هللع و هددددددددددددددددد(311م عام  احلن لي املتو 
بأر  أليب, وكتاب احلوادث واي هللع هددددددددددددددددددددددد(287املتوم عام   األًهلليسدددددددددي
 اعث على اًأا  , وكتاب اي(هدددددددددددددددد520ي املايأي املتوم عام  ايطرطوشدد
 ،هددددددددددددددددد(665شدددامة املقهلل دددي ايشدددامعي املتوم عام   يباحلوادث ألاي هللع و 

 دعو و , وأر اعهح األئمة أيفهاواالعتقاد اييت  األصددددددددددددددولوغريها من كتب 
 .واخلرامات واألباطيلو داو يل هللع , يلسنة وايعقيهلل  وصياًةو , يلحق 

مهددك  , هدك  املدكاهدبأئمددة فدهلل  عدداو ألت  م  أخي املسددددددددددددددلح  - ومدادمدت
 مار عه يف ايعقيهلل . ,مأما رت عه يف األفأام, امام عقيهلل  

او إليصدددال ري ريسددد واباجل  ال و  ؤ  على طريقة ايسددد  هك  اير ددداية ر ت وقهلل    
  .املعلومة ورث يتها
واملتابعة ير ويه  ،ميهاإلخ ص مق اجلميع يق ول احلق و أ  يو  واا ًس ل  

 
 .رسليماو وصلى اا على ً ينا  مهلل وعلى آيه وصح ه و لح 
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 ؟  ك  ب  ن ر  م   :لك   إذا قيل    س/
  ،  اا   يب   :ف  ُقل   /ج

 
 ،املصددلل يع اد  ،املريب ، املصددو  ،املهللبر ،ايق  اخل   ،اي امل

  .اال بدذًه وا ادره اكن وال يتحرك  ،ال يوجهلل شيء اال ب مر  ,هنحايقائح بشؤو 
 ؟  ك  ب  ر   ترفع   بم   :لك   ل  قي   ذا  إ  ف س/
ل   /ج ح بدددده واإلقرا  ايفطرم بوجود  لْ ايع  عرمتدددده مبددددا مطرن عليدددده من  :ف  ق   ُ

كما قال اا   ؛ره  لوقا  ه وخم ْ يار  باينظر وايت  م ل يف آ عرمتهكما   ،ورعظيمه واخلوف منه
َُ ُ   :رعدداىل ََ ُو َواْل ُْ َهاُر َوالشََََّّّّ ْيُل َوالنَّ َياِتِه اللَّ , مهددك   ددددددددددددددو   مصددددددددددددددلددت َوِمْن َآ

والبهلل  ينفسدددددها  هلل و وجرأو  م   الوايهللقة واجلمال املخلوقات ايعظيمة هبكا االًتظام 
خددايق قدداد  قدداطع على وجود  هي برهددا   و  ,هللمهلددا من خددايق   موجددهلل  هلددا من ايعدد

خبايقهح ومايأهح  و قر  م   -  من امل فهلل او الشددددددكاذا -اخللق  , وكل  عظيح فأيح
ا م  ات ايسددددد ع واأل ضدددددو  ايسددددد ع و  و  م  ايسددددد   :ه  لوقار  ن خم ْ م  و   ,مو هحر أو ازقهح ومهللب  

, وال يقوم بأفايتها ال يعلح عهللدها وفقيقتها وأفواهلااملخلوقات اييت   منهن  مي  
ُكُم اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق إِنَّ    :رعاىل قال, اا احلي  ايقيوم اخلايق ايعظيحو زقها اال  َربَّ

ْيَل النََّهاَر َيْ ُلُ ُه  ِْ ُيْلَََِّّّ اللَّ َ ََل  َلَع اْلَ ْ  ُم ُ مَّ اتََّّْ ا  َايَّ
َِ َْرَ  ِ  تََِّّ َّ َْ َوَواِ  َوا السَََّّّ

َْمُ  تَ  َْ ْلُق َوا َ ا م بَِأْمِ ِه َاََل َلُه اْْلَ َسخَّ َُ ُم َ  َوالنُُّجَل َُ ََ َو َواْل ُْ شَّ َ اَرَك اَّللَُّ َربُّ َحثِيًثا َوال

 .( 54  :األعراف اْلَ اََلِيَ 
 ؟  ك  ينُ ا د  م   :لك   ل  ي  فإذا ق  س/ 

ت سددددددددددددْ  م  د يين اإل دددددددددددد م، وهو  :ف  ُقل   /ج يهلل   ي ل ه   اال  ددددددددددددْ ًْق ي اد   ،ب اْيتد ْوف   ي ه   و اال 
ْرك   م ن   و اْي د ر اء     ،ب اْيط اع ة   ُُ رعاىل  قالكما   ؛و أ ْهل ه   اْيشدددددددد  َم تََّّْ يَن ِلنَْد اَّللَِّ اْْلِ  إِنَّ الدِّ

ََل ِ   رعدداىل  الوقدد 19 :آل عمرا  َُ َ َل ِمْنُه َو َْ َلْن ُي ََ ُِ ِنيًنا  َم تَََّّّْ َوَمْن َيْ َ ِغ َغْْيَ اْْلِ
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ينَ  اِِسِ م  يق ل اا ديناو غري دينه ايكم بعث  ،85 :آل عمرا  اْْلَِخَ ِة ِمَن اْْلَ
ألًه ًا ددجل جلميع ايشددرائع ايسددابقة, ومن ار ع ديناو غري اإل دد م   او به  ً ينا  مهلل

 مهو ضال  عن اهلهللى, ويف اآلخر  من اخلا رين ايهللاخلني جهن ح وبئس املصري.
 ما أركان اإليمان ؟  :فإذا قيل لكس/ 

ل   /ج  ،وكت دده ،وم ئأتدده ،أ  رؤمن بدداا :أ كددا   اإلنددا   ددددددددددددددتددة وهي :ف  ق  ُ
 .ورؤمن ب   ايقهلل  كله خري  وشر  من اا رعاىل ،واييوم اآلخر ،و  له

وال يتح  انا  أفهلل اال اذا آمن هبا مجيعاو على ايوجه ايكم دل  عليه كتاب 
نة   ددددويه  , ومن جحهلل شدددديئاو منها مقهلل خر  عن دائر  اإلنا , وايهللييل اا و دددد 

ِق َواَلَْْلِ ِب َوَلكِنَّ َلْيَو اْلِِبَّ َاْن ُتََللُّ  على ذي  قويه عز وجل "  ْْشِ ُكْم ِقَ َل اَلَْ ََ َلا ُوُجَل

اَح َلَع ُح ََِّّّ  اِب َوالنَّ ِيَِّي َوَآَتا اَلَََّّْ  َواْلكِ َََّّ
َِ ُِ اْْلَِخِ  َواَلََْمكِكَََّّ اَّللَِّ َواْلَيَْل ِه َذِوي اْلِِبَّ َمْن َآَمَن بََِّّ

ْ َبا َواْلَيَ اَما َواَلََْساكَِي َواْبَن السَّ ِيِل وَ  َُ َكاَة اْل َمَة َوَآَتا الزَّ َُ الصَّ َقاِب َوَاَقا لَِي َوِ  ال ِّ
اكِ السَّ

اِء َوِحَي اْلَ ْأِس ُاوَلئَِك الَِّذي َّ َتاِء َوالَّضَّ ابِِ يَن ِ  اْلَ ْأ صَّ ُدوا َوال ََ ْم إَِذا َلا
َِ ََُلَن بَِ ْهِد َن َواَلَُْل

ََُلَن  ُم اَلُْ َّ َُ َك 
َدُقَلا َوُاوَلئِ ن اإلنا  عنهللما  ددددددئل ع وقويه  177اآلية  :اي قر  صَََّّ

له ،وكت ه ،ةتم ئأ أ  رؤمن باا، و  :قال ورؤمن بايقهلل   واييوم اآلخر، ،و  دددددددددددددد
 (  وا  مسلح.خري  وشر 
 ؟ باهلل سبحانهاإليمان كيف يكون   :فإذا قيل لكس/  

 ،بوجود   ددددددددددد حاًهواإلقرا  ايتصدددددددددددهلليق واإليقا   هواإلنا   باا   :ج/ ف  ُقل  
فاره   ،و أيوهيته   ، بوبيته  يف  وافهللاًيتهبو    .وأمسائه  وص 
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 كيف يكون اإليمان بالمالئكة ؟ :س/ إذا قيل لك 
ايتصهلليق واجلزم بوجودهْح، وصفا ح، وقهلل ا ح، وع ملهْح وما هو  :ج/ فقل

ََل َيْ ُصَلَن   :قال رعاىلخلق  كرمي  عظيح  خلقهح اا من ًو ,   حب هن  به، و   يؤمرو 

ْم َوَيْفَ ُلَلَن َما ُيْؤَمُ وَن  َُ وهلح أجنحة مثىن وث ث  ،(6:  دددددددددددو   ايتحرمي اَّللََّ َما َاَمَ 
لح عدددهللدهح اال اا  دددددددددددددد حددداًدده , وال يعوعدددهللدهح عظيح, وأكثر من ذيددد و بددداع 
ة ممنهح  لة ايعرش, واملوكلو  باأل فام, وففظ وك لفهح اا مبهام عظيم ورعاىل.

ة اينا , وغريها من املهام, وأمضددددددددلهح  ة اجلن ة, وخًز األعمال, وففظ ايع اد, وخًز
منؤمن هبح مجلة  ألف بايوفي املنز ل على األً ياء.ج يل عليه ايسدددددددددددد م, وهو امل

ومن أًأر   ،كما أخ   بنا ر ا ك ورعاىل يف كتابه و دددددددددددنة   دددددددددددويه   ورفصدددددددددددي و 
, خ  اا  ددددددددددددد حاًه ورعاىل مهو كامر  امل ئأة أو زعح أ  فقيقتهح على غري ما أ

 .  وخ    ويه  ،يتأكي ه خ  اا رعاىل
 بالكتب المنزلة ؟كيف يكون اإليمان :إذا قيل لك س / 
هو أ  روقن ورشددددددددههلل أ   اا رعاىل قهلل أًزل على أً يائه و  ددددددددله   :فقلج/ 

, صددددددددددحف ابراهيح :رعاىل يف كتابهيسدددددددددد م ك ت  او قهلل ذكر منها عليهح ايصدددددددددد   وا
يتو ا  , وام ًزل صدددددددحف ابراهيح على ابراهيح, وايقرآ , بو , وايز  واإلجنيل, يتو ا وا

, وايقرآ  على  مهلل خامت بو  على داود, وايز  واإلجنيل على عيسددددى, على مو ددددى
 .أً يائه عليهح ايص   وايس م
لح به فقيقة يفظه ومعنا  ايكم هو ك م اا رعاىل؛ رأوأمضددددلها هو ايقرآ  

, وأمسعه ج يل عليه ايس م وأمر  بت ليغه ً يه  مهللاو عليه ايص   وايس م من اا
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َِميُ   :, قال رعاىل َْ وُح ا ا   :وقال رعاىل (193:)الشََّّ  اء َنَزَح بِِه ال ُّ إِنَّ

ْ َآَن َتنِْزيًم  َُ ْلنَا َلَلْيَك اْل َأِجْ ُه   :وقويه رعاىل(، 23 :اإلًسدددددددددا   َنْحُن َنزَّ ََ

َُ اَّللَِّ َع َكَم َُ   .(6ايتوبة   َح َّا َيْس

ففظدده اا رعدداىل من ايتحريف وايزيدداد  واينقصددددددددددددددددا , وهو  فو  يف  وقددهلل
 ق ل قيام ايسدددداعة يف آخر اىل أ  يق ض اا أ واح املؤمنني ايسددددطو  ويف ايصددددهللو 

 , مريمعه اييه رعاىل م  ي قى منه شيء.  ايزما 
 األنبياء والرسل ؟ كيف يكون اإليمان ب:إذا قيل لك س/ 
ح أعتقهلل جازماو أهنح بشددددر   :فقلج/  , وأ  اا  دددد حاًه صددددفو  بين آدم, وأهن 

ىل , ميهللعوهنح اعه ايكم أًزيه على ع اد ت ليغ شدددددددر ورعاىل اصدددددددطفاهح واختا هح ي
 شري  يه, واي اء  من ايشرك وأهله. ع اد  اا وفهلل  ال

ر نددال بدداجتهدداد  وال بأثر   طدداعددة وال  , الاء من ااواين و   اجت دداء  واصددددددددددددددطفدد
اَلَ ُه  قال رعاىل  ،بصددددددددددددد ح أو ذكاء  :  دددددددددددددو   األًعام اَّللَُّ َاْلَلُم َحْيُث ََيَْ ُل ِرتََََّّّ

124.) 
 ،, وأول اير دددددددددل هو ًوح عليه ايسددددددددد مل  األً ياء هو آدم عليه ايسددددددددد موأو  

 مه صددددددلوات اا و دددددد وخامتهح هو أمضددددددلهح  مهلل بن ع هلل اا ايقرشددددددي اهلا ي
هو م , ومن ادعى اين و  بعدددهلل  مدددهلل ً يددداو مقدددهلل كفر عليهح أمجعني, ومن أًأر
ٌد اَ ما   :قال كامر مأكب ا فيث َُّ َلَح اَّللَِّ َكاَن ُُمَ  ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلكِْن َرتََََُّّّّ

َبا َاَحدم

 . (وال ًيب بعهللم:  وقال ، َوَخاَتَم النَّ ِيَِّي 
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 باليوم األخر ؟ كيف يكون اإليمان :إذا قيل لكس/ 
ا بوقوع مجيع مواإلقرا  بايتصهلليق اجلازم واييقني ايكم الش  ميه  :ج/ فقل
, ايسددددددددددددددؤال يف ايق , واينعيح ميددده وايعدددكابوقوعددده بعدددهلل املوت من عن أخ  اا 

ات , وما يأو  يف عرصدددددخل ئق يلحسددددداب وايقضددددداءوفشدددددر ا ، واي عث واينشدددددو 
, , واحلوض, وامليزا قددهلل  ميددل  ايشددددددددددددددمس من ايوقوف ايطويددل, ودًو ,ايقيددامددة 

صددددددب وايصددددددحف ن فوادث وأهوال , وغري ذي  مايصددددددرام على م  جهنح, ًو
, وأهددل ايندد ا  ايندد ا , كمددا جدداء ل اجلنددة اجلنددةذيدد  اييوم ايعظيح, في يددهللخددل أهدد
ايتصددهلليق  . ويهللخل يف اإلنا  باييوم اآلخرمفصدد و يف كتاب اا و ددنة   ددويه 

 ،وايزالزل ،وايقتل ،من أشدددددددددددددرام ايسددددددددددددداعة وع ما ا من كثر  ايف  مبا هو ثابت
زول عيسددددددددددددددى عليه ايسدددددددددددددد م ،وخرو  ايهللجال ،واخلسددددددددددددددوف وخرو  ي جو   ،ًو

 .موغري ذي  من األشرا ،وع ايشمس من مغرهباوطل ،وم جو 
ة املهللو ًة يف كتب ايصدددحيح وكل  ذي  ثابت يف كتاب اا وأخ ا    دددويه 

 واملساًيهلل .   ايص حاح وايسنن
 هل عذاب القبر ونعيمه ثابت في الكتاب والسنة؟  :إذا قيل لكس/ 

ا   :ًعح، قال اا رعاىل عن قوم مرعو  :ج/ ف  ُقل   النَّاُر ُيْ َ ُضَلَن َلَلْيَها ُغُدوًّ

دَّ اْلَ َذاِب  َُ َاْنِخُلَلا َآَح َِْ َلَْلَن َا َََّّ اَل ُُ السَََّّّ َل َُ َُ َت يًّا َوَيَْل
 ،(46:  ددددددددو   غامر َوَلشََِّّ

َُ   :وقويدده رعدداىل َك ِذيَن َكَفُ وا اَلََْمكِ لَّ ْم  َوَلَْل َتَ   إِْذ َيَ ََلَّفَّ ا َُ َباَر ُهْم َوَاْن ََ ُبَلَن ُوُجَل ِ َيَّضََََّّّّْ

ِ يِق  ُيَث ُِّت اَّللَُّ الَِّذيَن   :وقويه  دددددددددد حاًه ورعاىل ،(50: األًفال َوُذوُقَلا َلَذاَب اْْلَ

َيا َوِ  اْْلَِخَ ةِ  ْن لدُّ َياِة ا ِبِت ِ  اْْلَ ا ثَّ َْلِح ال ََ ِباْل , ويف احلددددهلليددددث (27 ابراهيح  َآَمنَُلا 
أ   :دم مناد من ايسددددددماءمينا .....ايطويل عن اي اء  ضددددددي اا عنه  ايقهلل ددددددي 
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 اجلنة و  من اجلنة, وامتحوا يه باباو اىل سدددددددد  و  من اجلنة وأيْ شدددددددد  ر  , م مْ صددددددددهلل  ع هللم
مي ريه من   وفها وطي ها, وي فسدددددددل يه يف ق   مهلل  بصدددددددر , وا   ايأامر مككر موره 

من  ب ؟  :لسدددددددددددددداًه ميقوال , وي ريه ملأا  ميجمتعاد  وفه يف جسددددددددددددددهلل  :قال
، ميقوال  ها  ها  ال أد م :ما دين ؟ ميقول:ميقوال  ها  ها  ال أد م, :ميقول
, مينادم مناد ها  ها  ال أد م :ميأح ؟  ميقول ما هكا ايرجل ايكم بعث  :يه

و  من اينا  وامتحوا يه باباو اىل  سدد  و  من اينا  وأيْ شدد  ر  أ  قهلل ككب مامْ  :من ايسددماء
ي ريه من فرها ومسومها, وي ضددي ق عليه ق    في لتلف ميه أضدد عه(، زاد اينا , م
رب هبا ج ل  مث ي قي ض يه أعمى أبأح معه مرزب ة من فهلل  :يف  واية  يهلل يو ضدددددددددددددد 
 وا   (بني املشدددر  واملغرب اال ايثقلني , ميضدددربه هبا ضدددربة يسدددمعها منيصدددا  رراباو 

ا باال تعاذ  من عكا  ب ايق  يف كل ص   . أبو داود . هلكا أمًر
 ؟ هل المؤمنون يرون ربهم في اآلخرة  :كس/ إذا قيل ل

ُقل    ومن األديدة على ذيد  قويده رعداىل  ًعح يرو   هبح يف اآلخر  , :ج/ ف  
ٌة ) ا َناظَِ ةٌ 22ُوُجَلٌه َيَْلَمِئذم َناِِضَ َ   اًأح :وقويه  (،23-22: ايقيامة ( إََِل َرِّبِّ

 , وقهلل رواررت األفاديث عن   دددددول اا ررو   بأح( أخرجه اي خا م ومسدددددلح
, وأمجع على ذي  صدددددحابة    دددددول اا ؤية املؤمنني يرهبح ر ا ك ورعاىليف اث ات   

  ممن كك ب بايرؤية مقهلل فاد  اا و  ددددويه هلح بدفسددددا  وايتابعو , وخايف ,
أما يف ايهللًيا م  ح بدفسدددا  .ومن ر عه  ددد يل املؤمنني من صدددحابة   دددول اا 

 (اًأح ين رروا  بأح في متوروا نأن ايرؤية يقول اير ددول صددلى اا عليه و ددلح 
وملا طلب ًيب اا مو دددددددى عليه ايسددددددد م  ؤية اا يف ايهللًيا كما يف قويه  ددددددد حاًه 

ُه َقاَح َربِّ ورعدداىل  ُه َربُّ َُ َنا َوَكلَّ
اتِ ََ ا َلِِي ا َجاَء ُمَلتَََََّّّّ ْيَك َقاَح َلْن َتَ اِِن َوََلَّ  ..َاِرِِن َاْنُظْ  إَِل

 . (143األعراف  
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 القضاء والقدر ؟ كيف يكون اإليمان ب:إذا قيل لك  س/
يأو  بقضددداء اا وقهلل  , م  يأو   شددديء اييقني اجلازم ب    كل  ب :فقلج/ 
 رياال مبشدديئته, وهو خايق أمعال ايع اد خريها وشددرها, ومطر ايع اد على اخل شدديء  

 وبني   ز , وجعل هلح اإل اد  اييت خيتا و  هبا,ي  م  م  وق ول احلق, وأعطاهح ايعقول ايددددد
, أضدددل من شددداء بعهلليهو  ،, مههللى من شددداء بفضدددلههلح احلق وفك هح من اي اطل

 ح, ال ي س ل عما يفعل وهح يس يو .وهو احلأيح ايعليح ايرفي
 : وهيومراتب القدر أربع  

, مهو عامل مبا كا  شدددددددددددددديءاإلنا  بعلح اا أًه  يط بأل  :المرتبة األولى
 وما يأو  وما مل يأن يو كا  كيف  يأو .

 . شيءاإلنا  ب   اا كتب كل   :المرتبة الثانية
 .هاال مبشيئت شيءاإلنا  ب ًه ال يأو   :المرتبة الثالثة

اإلنددا  بدد   اا خددايق كددل  شددددددددددددددي , مهو خددايق ايددكوات  :المرتب  ة الرابع  ة
واألمعال واألقوال واحلركات وايسددددددأنات وايصددددددفات يأل شددددددي يف ايعوامل ايعلوية 

 واأل ضية , وأدية  ما   ق متوامر   يف ايأتاب وايسنة.
 ر؟ خي  ر أم مُ سي  هل اإلنسان مُ  :إذا قيل لكس/ 

 ،ال يطلق ايقول ب   اإلًسدددددددددا  مسدددددددددري أو أًه خمري مأ مها خط  :ج/ ف  ُقل  
 وأً ه ماعل   ،ومشددددديئةو  نة قهلل ديت على أ   يإلًسدددددا  ا اد و منصدددددوص ايأتاب وايسددددد

 , وي ني  ذي  قويهيأن كل  ذي  ال خير  عن علح اا وا ادره ومشدددددددددددديئته ,يقةفق
يَم )  :رعاىل َِ ْسَ  َ اَء ِمنُْكْم َاْن َي َشاَء اَّللَُّ َربُّ اْلَ اََلِي( وَ 28َلَِْن  َشاُءوَن إَِلَّ َاْن َي  َما َت
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اَء َذَكَ ُه ) قويه رعاىل و  .(29-28: ايتأوير ْن  ََََّّّ َُ اَء 55ََ ( َوَما َيْذُكُ وَن إَِلَّ َاْن َيشََََّّّ

ُل اَلَْْلِفَ ِة ) َْ ََل  َوَا َْ ُل ال َّ َْ ََل َا َُ  .56-55املهللثر  ( 56اَّللَُّ 
 دون عمل؟ هل يصح اإليمان  :س/ إذا قيل لك 

, أل   ايعمل  كن  من ايعملالبهلل  ال يصل اإلنا  بهللو  عمل بل  :ج/ ف  ُقل  
قول   ا  ,كما أ  ايقول  كنه اآلخر, وهكا ما أمجع عليه األئمة أ   اإلنا يف اإلن
َل ا  :وايدهللييدل قويده رعداىل ،وعمدل ُِ ِتِه ُمْؤِمًنا َقْد َل ُم َوَمْن َيْأ َُُ ِئَك  ُأوَل ََ اِ   اِْلَ لصَََََّّّّّ

َرَجاُ  اْلُ َم   ماشرتم اا اإلنا  وايعمل مجيعاو يهللخويه اجلنة. ( 75:طه  الدَّ
 ؟ أركان اإلسالما م   :لك   فإذا قيل  س/ 

شهاد  أ  ال ايه اال اا وأ   مهللاو   ول اا، واقام  :مخسة هي :ج/ فقل
 ايص  ، وصوم  مضا ، وايتاء ايزكا ، وفج بيت اا احلرام.

ه اد    أ ْ  ال  ا ي ه  ا ال  ايل ه  و أ     :ب ين   اإل  ددْ  م  ع ل ى مخ ْس    :قال   ددول اا  شدد 
ول  ايل ه ، و ا ق ام  ايصددددددد     ا    ددددددد  ا      م هللو ْوم    م ضددددددد  متفق (  ، و ا يت اء  ايز ك ا  ، و احل ج ، و صددددددد 

  .عليه
وشهادة أن محمداً  إال اهللُ  شهادة أن ال إله  ى   عن  ا م  م   :لك   يل  ق   فإذا  س/ 

 رسول اهلل ؟ 
هاد  أْ  ال  ايه  اال  اا   :فقل /ج أْم ال م ْع ود  فق  اال  اا  ك م ا يف  قويه  :شدددددددددد 
ِمِه  :رعدداىل يِه َوَقَْل َبِ َِ يُم  َِ َقاَح إِْبَ ا ُ ُدوَن ) َوإِْذ  ِِمَّا َتْ  نِي َبَ اٌء  ُه 26إِنَّ نَّ إِ ََ َ َ ِِن  ََ ِذي  لَّ ( إَِلَّ ا

َيْهِديِن ) ُهْم َي ْ 27تََََّّّ َِ ِِه َلَ لَّ ًَ ِ  َل ًَ َباِقَي َُ
(، وقويه 28 :ايزخرف  ِجُ َلَن ( َوَجَ َلَها َكلِ

ََل اْلَ ِِلُّ   :رعددداىل َُ ِطُل َوَانَّ اَّللََّ  َ ا ََل اْل َُ ِنِه  َيْدُلَلَن ِمْن ُنو َما  قُّ َوَانَّ  ََل اْْلَ َُ ِبَأنَّ اَّللََّ  ِلَك  َذ
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 (.29 و   يقما    اْلَك ُِْي 
قر   ول  اا  أ  ًوقن ًو ه اد    أ      مهللاو   ددد  وي ه , و أً ه  و م عىن شددد  أً ه  ع  هلل  اا  و    ددد 

ت نب  م ا  ، و جي  ، و ي صددددددددهلل    م يم ا أخ د ر  ، ي طاع  م يم ا أم ر  ً يب  ال  ي أك ب  ع  هلل  ال  ي ع  هلل ، و 
، و أال  يد ع  هلل  اا  اال مب ا ش ر ع .  ًد ه ى عنه  و ز جز 

طلق يف كل  وقت ر اع املاإلاحمل ة لى أمته هو ايتوقري واإلج ل و ع وفقه 
 َُّلَن اَّللََّ   :وفني فسددددددددددددب اال ددددددددددددتطاعة, قال اا  دددددددددددد حاًه ورعاىل

ُقْل إِْن ُكنُْ ْم ُُتِ

اتَّ ُِ َلِِن ُُيْ ِْ ُكُم اَّللَُّ َوَيْلِفْ  َلُكْم ُذُنَلَبُكمْ  ََ    31آل عمرا) . 
 ما شروط ال إله إال اهلل؟  :إذا قيل لكس/ 

ل   د كلمدددة رقدددال دو  اعتقددداد وقيدددام كلمدددة ايتوفيدددهلل ييسدددددددددددددددددت مر   :ج/ ف  ق  ُ
ايعلماء با ددتقراء , بل هلا  دد عة شددروم ا ددتخرجها امبقتضدديا ا واجتناب ينواقضدده

  :, مهللو ًوها مستهلليني هلا باألدي ة من ايأتاب وايسنة وهياألدية ايشرعية
مبعندداهددا ًفيدداو واث دداردداو، ايعلح بدد   اا وفددهلل  ال شددددددددددددددريدد  يدده هو  العلم -1

 ا اومعرمة مقتضدديهلية عما  ددوى اا عليه من ًفي األ وما دي ت املسددتحق يلع اد 
واقضددددددددددددددهدددا املنددداميددد َلَه إَِلَّ اَّللَُّ  :قدددال رعددداىل ،يلجهدددل ةويوازمهدددا ًو ُه ََل إِ نَّ اْلَلْم َا ََ 

َلنَ إَِلَّ   :وقويددددددده  دددددددددددددد حددددددداًددددددده، (19:  مدددددددهلل ُُ ْم َيْ َل َُ قِّ َو اْْلَ َد بََِّّ هََِّّ   َمْن  ََََّّّ
 من مددات وهو يعلح أ  ال ايدده اال اا دخددل اجلنددة(  :وقددال  ،(86: ايزخرف

  وا  مسلح.
أم ايرا ددددددددددجل يف  االعتقاد اجلازم هبا املنايف يلشدددددددددد  وايريبوهو  اليقين -2

َو   :قددال رعدداىل,  ايقلددب ايثددابددت ميدده َلِلِه ُ مَّ َ ْ إِنَّ ِباَّللَِّ َوَرتَََُّّّ ِذيَن َآَمنَُلا  لَّ اَْلُْؤِمنَُلَن ا

اِنُقَلنَ  ُم الصَّ َُ َك 
ْم َوَاْنُفِسِهْم ِ  َت ِيِل اَّللَِّ ُاوَلئِ ُِِ ُدوا بَِأْمََلا ََ  : احلجرات َيْ َتاُبَلا َوَجا
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  من قال أشدددههلل أ  ال ايه اال اا، وأن   دددول اا، ال يلقى اا :وقال  ،(25
 هبما ع هلل غري شاك ميهما اال دخل اجلنة(  وا  مسلح.

وذي  بتنقية ايع اد  ولليصددددددها من أم  ،اإلخالص المنافي للش     ر  -3 
الُِص :شددددددائ ة شددددددرك أو  ياء قال رعاىل يُن اْْلَ  :وقويه رعاىل ،(3:ايزمر  َاََل َّللَِِّ الدِّ

 ََّينَ َوَما ُاِمُ وا إَِلَّ لَِيْ ُ ُدوا اَّلل ِصَي َلُه الدِّ ع هلل  اين ا     : قالو  ،(5:اي ينة  ُُمْلِ أ  ددددْ
ف اع يت  يد ْوم  ايق ي ام ة   ا م ْن ق ال  ال  ا ي ه  ا ال  ايل ه   ،ب شدددددد   وا   (أو ًفسدددددده م ْن قد ْل  ه  ، خ اي صددددددو

 اي خا م.
 ة أهلها ، و وايسددددددددددددددرو  بكي  ،هلك  ايألمة وملا ديت عليه المحبة  -4

ومن النَّاس   :قال رعاىل ،يناقضدددددددددددددها واي اء  من ايأامرين وبغض ما ومواال ح ,

 :اي قر    من ي خذ من نون اَّلل اندانًا ُي َُّلهنم كحبِّ اَّللِ والَّذين آمنَلا ا َََّّّدُّ ُح ًا َّللِ
يَوِن ؛ َاْن َيُكَلَن اَّللَُّ  :قال ، و ) 165 َلُلُه، َ َمٌث َمْن ُكنَّ َِيِه، َوَجَد َحَمَوَة اْْلِ  َوَرتََََُّّّّ

ا، َوَاْن ُُيِبَّ اَلَْْ َء ََل ُُيِ ُُّه إَِلَّ َّللَِِّ، َوَاْن َيْكَ َه َاْن َيُ َلَن ِ  ا ََلاُاَ
َّا تَََِّّّ ْلُكْفِ  َكَو َيْكَ ُه َاَحبَّ إَِلْيِه ِِم

َذَف ِ  النَّارِ  َْ  (  وا  مسلح.َاْن ُي
مبوامقة ايقلب واجلوا ح يلسدددددددددددددا  ايكم ًطق  ؛املنايف يلأكب الص          د -5

  بايطاعة ايظاهر  واي اطنة  متقوممبا قايه ايقلب صددددددددددهلل  اجلوا ح مت ،بألمة ايتوفيهلل
ذين   :قددال رعدداىل نَّ اَّللُ الَّ َُ نك الكاذبيََلَيْ َل َُ َدُقَلا وَلَيْ َل  ،(3 :ايعنأ وت   صَََََّّّّ
ُم اَْل َََّلنوالَّ   :وقال رعاىل َُ ق به اولئك  دق وصدَّ صِّ   ،(33 :ايزمر)  ذي جاء بال

وأ    م هللاو   دددددول اا صدددددادقاو  ،من مات وهو يشدددددههلل أ  ال ايه اال اا  :وقال
 . وا  أ هلل  من قل ه دخل اجلنة

 باخلضددددددددوع ا امراداو يه بايع اد  واالريا  حل قوقها مع و يألوامر  االنقياد -6
واني َلا   :قال رعاىل,  واجتناب اينواهي بدخ ص و غ ة و جاء و ه ة ا رعاىل

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82%22
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ومن يسََّّلم وجهه إَل اَّلل وََل  :رعاىلوقال  ،(54: ايزمر إَل ربكم واتََّّلَُلا له

  .(22 :يقما    ُمسٌن ََد ات ُسك بالُ  وة الَُل َا
 وذي  بق ول ايقلب يلألمة وملا ديت عليه واقتضته, املنايف يلرد القبول -7

ْم  :قال رعاىل ،رعص او أو رأ او  ؛يأن ال يق لها ممن دعا  اييها َُُ ُْم َكاُنَلا إَِذا ِقيَل  إهِنَّ

وَن ََل   مهكا ال يأو  مسلماو. .)35:يصامات ا إَِلَه إَِلَّ اَّللَُّ َيْسَ ْكِِبُ
 ؟ يك  نبُ  ن  م   :لك   إذا قيل  و  س/ 

.  :ج/ ف  ُقل   هو    م هلل  ْبن  ع ْ هلل  اا  بن ع ْ هلل  املط لب بن ه اشدح  ْبن  ع ْ هلل  م ن اف 
 ،عليهما ايس م ابراهيحاْصطفا   اا  رد ع اىل م ن قد ر ْيش  و ه ْح ص ْفو  و يهلل  امْس اع يل  بن 

اب  و  اىل  اإلًْس  واجلن   ب عثددده ه  ايأتددد  ة, و أًز ل  ع ليدددْ   اير ددددددددددددددددل, وجعلددده خري احل أمددد 
  م .وأمضلهح عليه ايص   وايس

 ما أول ما مرض اا على ع اد  ؟  :ي  قيلدذا  / م
ل   /ج ا مر ض   :ف  ق   ُ ا   بددده  دددددددددددددد حددداًددده وايأ ْفر  أول مددد  اد    اإلنددد    اا  ع لى ع  ددد 

، كمددا يف قويدده رعدداىل  َلًَل َاِن  بددايطدد ا غوت   َرتَََُّّّ
َم
مَّ ُكلِّ ُا َنا ِ   ْد َبَ ْث ََ ُ ُدوا اَّللََّ َوَل ُاْل

ُْيوا ِ   ََسََِّّ  َُ َمَل ْت َلَلْيِه الضَََّّّ ََّ َد  اَّللَُّ َوِمنُْهْم َمْن َح ََ نُْهْم َمْن 
ُِ ََ َواْجَ نُِ َلا ال َّاُغَلَ  

بِيَ  َكذِّ َُ اَْلُ  َ اْنُظُ وا َكْيَف َكاَن َلاِق ََ َْرِ   َْ مدا جيد  او ز   :( وايطد اغ وت  36 :اينحدل  ا
 . أْو م طاع من م ْع ود ، أْو م ْت  وعفهلل     به  ايع ْ هلل  

 ألي شيء خلقك اهلل ؟  :فإن قيل لك س/
, وأًه رعاىل خ لق اخللق اإلًس قهلل بني  اا ذي  أوضددددددددددددددل اي يا  :لفق /ج
 ىهن   ما   رك  ر  و  ر به  ا أم  ال م  ث  مت  با ه  ت  اع  ط  ذي  بو   ،يه      ري  ال شدددددد      هلل  فْ و   ه  ر  اد     ع  ي  واجلن  
ْنَو إَِلَّ لَِيْ ُ ُدونِ   :رعاىل الق ؛عنه نَّ َواْْلِ ُت اْْلِ َْ  الوق ،56 :ايكا يات َوَما َخَل
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ُكَلا بِِه َ ْيًئا  :رعاىل   .36 :اينساء َواْلُ ُدوا اَّللََّ َوََل ُتْْشِ

 ؟  بادة  ى الع  عن  ا م  م   :لك   فإذا قيل  س/ 
لْ  /  ل    هي :مد قددد  ا   م ن  األقو ال و   كددد  ه  اا  ويْرضدددددددددددددددد  ا حي   ددد  ة  امددد  اط نددد  ال اي ددد  ألْعمددد 

ا اا  دددددددددددددد حاًه باعتقادها أو قوهلا أو معلهاو ايظ اه ر   , و   ، كخومه و جائهاييت أمًر
 و  ته   حاًه، واال تعاًة واال تغاثة به، وايص  ، وايصيام.  

 ؟  ادة  ب  الع   من   اءُ ع  الدُ  ل  ه   :لك   قيل   فإذا  س/ 
ا قددال رعدداىل  :فق  ل /ج  ، ك مدد  اء  م ْن أعظ ح  أًو اع ايع  دد ادات  َوَقاَح  ا   ايددهللعدد 

َيْدُخُلَلَن َجَهنََّم  َِ تََََّّّ َ اَن وَن َلْن ِل َ ْكِِبُ ِذيَن َيسَََّّّْ َ ِجْب َلُكْم إِنَّ الَّ ُكُم اْنُلَلِِن َاتَََّّّْ َربُّ

 ايهللعاء هو ايع اد (  وا  ايرتمكم.  :قال  :ويف احلهلليث ،60 :غامر  َناِخِ ينَ 
وألمهيتددده وعظمتددده من ايدددهللين و د ميددده أكثر من ث لدددائدددة آيدددة يف ايقرآ  ايأرمي. 

وكل وافهلل منهما مسددتلزم يألخر , ودعاء مسدد ية , دعاء ع اد   :وايهللعاء ًوعا  
. 

ىل اا رعاىل حلصددددددددددددددول مطلوب , أو دمع هو ايتو ددددددددددددددل ا :دعاء ايع اد   -
َوَذا النَُّلِن  اا رعاىل ف ضدددر بدخ ص ايع اد  يه وفهلل  . قال مأروب , أو كشددد

ُتْ َحاَنَك  نَاَن  ِ  الظُُّلَوِ  َاْن ََل إَِلَه إَِلَّ َاْنَت  ََ ِدَر َلَلْيِه  َْ َظنَّ َاْن َلْن َن ََ ِضً ا  َب ُمَلا ََ  إِِنِّ إِْذ َذ

ْينَاُه ِمَن اْلَلمِّ َوَكَذلَِك ُننِْجي اَلُْْؤمِ 87ُكنُْت ِمَن الظَّاَلَِِي ) َ َجْ نَا َلُه َوَنجَّ اتَََّّّْ ََ األً ياء  نَِي ( 
87-88.) 

ما ينفع ايهللاعي من جلب ًفع , أو كشدددددددددف طلب هو  :سددددددددد ية املدعاء  -
اْغِفْ  َلنَا ُذُنَلَبنَا َوِقنَا َلَذاَب النَّاِر  ضر , قال رعاىل  ََ نَا َآَمنَّا  نَا إِنَّ  (16آل عمرا    َربَّ

ها طل او، وأ ددددددددهلوايهللعاء بنوعية هو يب  ايع اد  وخ صددددددددتها, وهو أيسددددددددرها 



  

 

  

17 

مع و، وأعظمها منزية وأثراو , وهو من أقوى األ دددددددد اب يف دمع املأرو  وفصددددددددول 
  املطلوب بدذ  اا رعاىل . 

 ما شروط قبول العمل عند اهلل تعالى؟  :إذا قيل لكس/  
  :ال يق ل ايعمل عنهلل اا في يتوم ر ميه شرطا  :ج/ ف  ُقل  

َوَما ُاِمُ وا   :أ  يأو  ايعمل خايصددداو ا، ودييله قويه رعاىل :الش   رط األول

يَن ُحنََفاءَ  َي َلُه الدِّ
ْن َكاَن   :وقويه رعاىل ،(5:  دددددددو   اي ينة إَِلَّ لَِيْ ُ ُدوا اَّللََّ ُُمْلِصََِّّ َُ ََ

اَء  ًداَيْ ُجَلا لََََِّّ ِه َاحَََّّ اَنِة َربََِّّّ ْك بِِ  َََّّ ِ ا َوََل ُيْشََََّّّّْ اْلًََِّّ ًم صََََََّّّّّ َُ ْل َل ْلَيْ َََُّّ ََ ِه    ددددددددددددددو    َربََِّّّ
 (.110ايأهف

, ودييله  أ  يأو  موامقاو يلشريعة اييت جاء هبا   ول اا  :الشرط الثاني
اتَّ ُِ َلِِن ُُيْ ِْ ُكُم اَّللَُّ  :قويدده رعدداىل ََ  َُّلَن اَّللََّ 

وقويدده  ،(31: آل عمرا  ُقْل إِْن ُكنُْ ْم ُُتِ
:  ا مهو  د واذا كا  ايعمل ييس  .  وا  مسلح (من عمل عم و ييس عليه أمًر

ال يق ل وا  كا  صدداف ه خملصدداو ير ددول صددلى اا عليه و ددلح مدًه موامقاو هلهللم ا
 . 

 هل يكفي صالح النية من دون عمل؟  :إذا قيل لكس/   
ال , والبهلل من اجتماع صدددددددد ح اينية وهو اخ ص ايعمل ا مع  :ج/ ف  ُقل  

ْن َكاَن َيْ ُجَل  :، وايهللييل قويه رعاىلايعمل ومق شدددددريعة   دددددول اا  َُ ِه  ََ اَء َربِّ ََ
لِ

ِه َاَحًدا ْك بِِ َ اَنِة َربِّ ْْشِ ا َوََل ُي َصاِْلً ًم  َُ ْل َل َُ ْلَيْ  ََ ماشددرتم 110:  ددو   ايأهف )
وأ  يأو  ايعمل صددددداحلاو موامقاو يشدددددريعة  ،يق ول ايعمل صددددد ح اينيةاا يف اآلية 
 .  ول اا 
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 ما أنواع التوحيد؟  :فإذا قيل لكس/ 
  :ث ثة أًواع :ج/ ف  ُقل  

االعتقاد اجلازم ب   اا هو اخلايق ايراز  املهللبر  وهو :توحيد الربوبية  -1
 :, وهو روفيهلل اا ب معايه، قال اا رعاىلعني ال شددددددددددددددري  يه وال معنييلخلق أمج

 َُكَلن ََ َأنَّا ُتْؤ ََ ََل  َُ َلَه إَِلَّ  َْرِ  ََل إِ َْ َوِء َوا  َغْْيُ اَّللَِّ َيْ ُزُقُكْم ِمَن السََََّّّّ
ْل ِمْن َخالِقم ََ 

ِة اَْلَ ِيُ   :ال اا رعاىلوق ،(3: ماطر َلَّ َُ اُق ُذو اْل زَّ ََل ال َّ َُ  ،(85: ايكا يات إِنَّ اَّللََّ 
َْر ِ   :وقال اا رعاىل َْ َوِء إََِل ا سَّ َْمَ  ِمَن ال َْ ُ  ا  وقال رعاىل  .(5:يسددددجهلل  ا  ُيَدبِّ

َْمُ  َتَ اَرَك اَّللَُّ َربُّ  َْ ْلُق َوا  .(54:األعراف  اْلَ اَلَِيَ َاََل َلُه اْْلَ
فا    -2 ماء  والص         ا  األمساء  احلسدددددددددىن  االعتقاد  ب   وهو   :ت وحيُد األس        

ثيل  وال حتريف  وايصفات  ايأ املة  ايث ابتة  يف  ايأ تاب  وايسنة  م ن غ ري  رأييف وال مت 
يء، قال اا رعاىل  وال   يُع  رعطيل  وأًه ييس  ك مث له  ش  ُِ ََل السَّ َُ ٌء َو ْثلِِه ََشْ ُِ َلْيَو َك

ا َوَّللَِِّ  :رعاىل الوق  ،(11: ايشو ى اْلَ ِصْيُ  اْنُلَلُه ِِّبَ ََ ْسنَا  َْتَوُء اْْلُ َْ   .ا
وهو  ،شددددددددددددددريدد  يدده امراد اا بددايع دداد  وفددهلل  ال وهو :توحيد األلوهية -3
هلليدددةروف ُ ُدوا اَّللََّ   :، قدددال اا رعددداىليدددهلل اا بددد معدددال ايع ددداد ايتع ددد  َما ُاِمُ وا إَِلَّ لَِيْ  َو

ينَ  َي َلُه الدِّ
َلحم إَِلَّ   :رعاىل الوق(، 5: اي ينة ُُمْلِصَََِّّّ ْلنَا ِمْن َقْ لَِك ِمْن َرتَََُّّّ َوَما َاْرتََََّّّ

اْلُ ُدونِ  ََ ُه ََل إَِلَه إَِلَّ َاَنا  وهكا ايتقسدددددددددددددديح يلتوضدددددددددددددديل  (.25 : األً ياء ُنَلِحي إَِلْيِه َانَّ
 ايعلمي , واال  مهي مت زمة يف اعتقاد املوفهلل املت ع يلأتاب وايسنة.

 ؟  اهلل به   ي  ص  عُ  ذنب   أعظمُ ا م   :لك   يل  فإذا ق   س/
ََل   :قددال اا رعدداىل ,ك  رْ ايشدددددددددددددد  هو  : لفق  /ج َُ ِذيَن َقاُلَلا إِنَّ اَّللََّ  ْد َكَفَ  الَّ ََ َل
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كْ  ِ ُه َمْن ُيْشََّّْ ُكْم إِنَّ َِّ َوَربَّ يَل اْلُ ُدوا اَّللََّ َر
اكِ يُ  َيا َبنِي إِِْسَ

يُ  اْبُن َمْ َيَم َوَقاَح اَْلَسََِّّ  اَْلَسََِّّ

ارم ِباَّللَِّ اَلَِِي ِمْن َاْنصَََََّّّّ اُر َوَما لِلظَّ نَّ ََ َوَمْأَواُه ال نَّ ْيِه اْْلَ َُ اَّللَُّ َلَل ْد َح َّ ََ ََ    72 :املددائددهلل  
َشاءُ   :رعاىل الوق َك بِِه َوَيْلِفُ  َما ُنوَن َذلَِك َلَِْن َي ْْشَ  ،48 :اينسدداء إِنَّ اَّللََّ ََل َيْلِفُ  َاْن ُي

ه  دد حاًه ورعاىل ال يغفر  , ويوضددل ذي  قول دييل على أًه أعظح ايكًوب  مأًو
 وهوأ  جتعل ا ًهللاو  :   أم ايكًب أعظح ؟ مقال  :ملا  ددددددددددددددئل اير ددددددددددددددول 
 .هو املساوم واملماثل :واينهلل متفق عليه (...خلق  

ظرياو أم مسدددداوياو -هللاو ا ً   أفهلل   ل  ع  أ  جي ْ  :وايشددددرك  ول   دددد  أو     ل   ن م  م   -, ًو
ايربوبية أو خصددائصددها من خلق ميعتقهلل ميه شدديئاو من صددفات  ،وحنو ذي  ل   أو و  

 ،ليه  ع   ل  وك  ت  يد   أو   ،ه  ام  خي   أو   ،و   ج  رْ يد   أوْ  ،و   ع  هللْ ي  , أو يتقر ب اييه مأو م ْل   أو رهللبري
املايية  من أًواع ايع ادات يصرف يه شيئاو م ،أو مع اا اا   و   ن د  م   اييه   ب  غ  رْ يد   أوْ 
  .ةاي اطن وأايظاهر   اي هللًية وأ

 ؟  الشر كم أقسام   :إذا قيل لك فس / 
  :قسما   ج/ ف  ُقل  

د  يغري اا كايتوك ل  وهو صددددددددددرف ًوع من أًواع ايع ا :الش        ر  األكبر -1
أو  غري اا،أو اين ك  ي ،, أو ايكبل يغري ااعلى غري , أو طلب املهللد من األموات

يمددددا ال يقددددهلل  عليدددده اال اا , أو اال ددددددددددددددتغدددداثددددة بغري اا م يغري ااايسددددددددددددددجود 
, وال يفعل هك  اجلهاالت اال من اعتقهلل اال ددتغاثة بايغائ ني أو باألموات,كرعاىل

. ميأو  بكي  معتقهللاو يف وم عل  ماال يقهلل  عليه اال اا قهلل  ح على اال دددددددددددتجابة
 يه ذ ل  ايع ودية , ميخضدددددددددع يه ويكل  شددددددددديئاو من خصدددددددددائ  ايربوبيةاملخلو  ذي  

 أم   هال يسدددددددتطيع , وي تهل اييه ويسدددددددتغيث به ويناديه  دددددددائ و ايا  ماميعتمهلل عليه
وال نل   ،أ  ي سدددددددتغاث بعاجز  ال نل  ينفسددددددده ضدددددددر او وال ًفعاو  . وعجيب  خملو 
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كيف نلأه ر عن ًفسدددده  عن دمع ايضدددد   , ومن هو عاجز  ًشددددو او موراو وال فيا و وال 
, ميا  حا  اا كيف رنطمس  تغاثة ايغريق بايغريقهكا ايصنيع اال  كا , ومايغري 

اد يلشدددريعة ،بصدددائر بعضدددهح وركهب عقوهلح املناقض  ،ميفعلو  هكا ايشدددرك املضددد 
 .   ، املخايف يلمحسو يلعقول
أخوف ما أخاف  : كيسدددددددري ايرياء كما يف قويه   :الش      ر  األص       ر -2

(  وا  مسدددلح، وكاحللف بغري الرياء :فس   ل عنه فقال ،عليكم الش  ر  األص   ر
 (  وا  ايرتمكم.من حلف ب ير اهلل فقد كفر أو أشر  : اا قال 

 كم أنواع الكفر؟   :إذا قيل لكفس/  
 :ًوعا  :ج/ ف  ُقل  

كا  مناقضدددددددددداو ألصددددددددددل ايهللين  كمن   خمر  من امللة  وهو ما :كفر أكبر -1
  دددب اا أو دينه أو ً  يه أو  دددخر أو ا دددتهزأ بشددديء  من ايشدددريعة وايهللين, أو  د  

, أو أًأر شدددددددددديئاو على اا خ   أو أمر  أو هنيه, مأكب مبا أخ  اا به و  ددددددددددويه
ُقْل   :ل اا رعاىل, قافر م اا و  ددددددويه  مرضدددددده اا على ع اد , أو ا ددددددت اح ما

َ ْهِزُكَلَن ) َللِِه ُكنُْ ْم َتسَََّّّْ  :)ال َلبَ ( ََل َتْ َ ِذُروا َقْد َكَفْ ُتْم َبْ َد إِيَونُِكمْ 65َابِاَّللَِّ َوَآَياتِِه َوَرتَََُّّّ

65-66.) 

, وييس باألك  ويسمى مسا  ايهللييل ايشرعي كفراو  وهو ما :كفر أص ر -2
ينيافة, وحنو ، واوايت ؤ من اينسدب ،املسدلحكفر اينعمة أو ايأفر األصدغر كقتال 

(  وا    دددددد اب املسددددددلح مسددددددو  وقتايه كفر , قال  ةاجلاهلي ذي  من خصددددددال 
, واينيافة ايطعن باألًسدددددددددددداب :ح كفر  اثنتا  يف اينا  مها هب:  اي خا م, وقال 

على امليددت(  وا  مسددددددددددددددلح, مهددكا األعمددال ال لر  من امللددة ويأنهددا من ايأ ددائر 
 وايعياذ باا .
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  كم أنواع النفا ؟  :فإذا قيل لكس/ 
فا  أصغر.ًفا  أك  :ًوعا  :ف  ُقل   :ج  , ًو
 , وهددكا من أعظح آثددا  هو اظهددا  اإلنددا  وابطددا  ايأفر :واينفددا  األك  

, وايسددددددعي حملا بتهح اهية اًتصددددددا   وبغض أهله املسددددددلمنيكر بغض دين اإل دددددد م و 
 وامساد دينهح  . 

هو ايتش ه ب عمال املنامقني من دو  ابطا  ايأفر، كمن  :واينفا  األصغر 
 آية املنامق ث ث:  قال  ؛ن خا متاؤ ذا فهللث ككب واذا وعهلل أخلف واذا ا

  وا  اي خا م. (متن خا ، واذا وعهلل أخلفؤ ث ككب، واذا اهلل  اذا ف
 نواقض اإلسالم؟  ما :لكإذا قيل س/ 
ناقض هو امل طل واملفسددددددهلل، مي طرأ على ايشدددددديء أبطله، وأمسددددددهلل ، اي :مقل

كنواقض ايوضوء اييت من معلها بطل وضوء  ويزمه اعادره، ومثله ًواقض اإل  م 
 ،وخر  ماعلها من دائر  اإل دد م اىل ايأفر اذا معلها ايع هلل مسددهلل وبطل ا دد مه،

ذكر ايعلماء يف أبواب ايرد  وفأح املررهلل أًواعاو كثري  مما قهلل يررهلل به املسدددددددددلح قهلل و 
أخطرها وأعظمها وأكثرها وقوعاو، وما ارفق ايعلماء و عن دينه وحيل دمه ومايه، 

  :عشر   ًواقض هي ؛ عليه
َك إِنَّ اَّللََّ ََل َيْلِفُ   :ايشددرك يف ع اد  اا رعاىل، قال اا رعاىل :األول ْْشَ َاْن ُي

ْك بِاَّللَِّ   :( وقال رعاىل116: اينساء بِِه َوَيْلِفُ  َما ُنوَن َذلَِك َلَِْن َيَشاءُ  ُه َمْن ُيْْشِ إِنَّ

ارم  ََ َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاَلَِِي ِمْن َاْنصَََََّّّّ نَّ َُ اَّللَُّ َلَلْيِه اْْلَ ْد َح َّ ََ ََ  ومن  ،(72: املائهلل
واال ددددددتغاثة واال ددددددتعاذ  هبح، واين ك  وايكبل هلح كمن يكبل  ،ذي  دعاء غري اا

 او أو ميتاو جللب خري أو دمع ضدددددر  كما يصدددددنعه جهلة  يلجن أو يلق , أو يلول في  
 .ب كاذيب وش هات دجاجلة ضاي ني و خمهللوع
من جعل بينه وبني اا و دددددددددددائط يهللعوهح، ويسددددددددددد هلح ايشدددددددددددفاعة،  :الثاني 
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، مقهلل كفر امجاعاو، اي ه و غ اره ايهللًيوية واألخرويةتوكل عليهح يف فصدددددددددددول مطوي
ُك بِِه َاَحًدا  :قال اا رعاىل َِّ َوََل ُاْْشِ َو َاْنُلَل َر  .(20: اجلن ُقْل إِنَّ

أو شددددد  يف كفرهح، أو صدددددح ل مكه هح  ،أفر املشدددددركنيمن مل ي :الثالث 
يُ  اْبُن اَّللَِّ َذِلَك َوَقاَلِت  قال رعاىل كفر, اَر  اَلَْسََََِّّّّ اْلَيُهَلُن ُلَزْيٌ  اْبُن اَّللَِّ َوَقاَلِت النَّصَََََّّّّ

ُكَلنَ  ََ َقاَتَلُهُم اَّللَُّ َانَّا ُيْؤ ْ ُل  ِذيَن َكَفُ وا ِمْن َق لَّ ُئَلَن َقَْلَح ا َِ ا ِهْم ُيضَََََّّّّ َِ ََلا َْ ِبَأ ْم  ُُُ ايتوبددة (َقَْل
اال بايأفر بايطاغوت باعتقاد  , وال يصدددددل ايهللينأل   ايرضدددددا بايأفر كفر   ( 30:

, وماههلل ح قهلل  املستطاع منه ومن أهله  بط   غري دين اإل  م وبغضه واي اء
. 

أكمدددل من هدددهلليددده، أو أ   فأح  من اعتقدددهلل أ   غري هدددهللى اينيب  :الرابع
ل فأح ايطواغيت وقواًني اي  شددددددددددددددر غري  أفسددددددددددددددن من فأمه، كايكم ي فضدددددددددددددد 

َلَك  قال رعاىل ,وأفأامهح على فأح اا و  ددددويه ُُ َم َوَربَِّك ََل ُيْؤِمنَُلَن َح َّا ُُيَكِّ ََ

ْسلِيًو  َلا َت ُُ َسلِّ َضْيَت َوُي َّا َق ِسِهْم َحَ ًجا ِِم َ َجَ  َبْينَُهْم ُ مَّ ََل ََيُِدوا ِ  َاْنُف  :اينسددددداء   َِيَو 
ومن ي قهلل م طرائق مشددددددددددددددايجل ايضدددددددددددددد ل و هللثا ح وبهللعهح على ايسددددددددددددددن ة  ( 65
 .صحيحة وهو يعلح أهنا   ن ة ً وية, ممن صنع هكا مهو كامر باإلمجاعاي

عمل به مقهلل كفر،  ويو من أبغض شدددددديئاو مما جاء به اير ددددددول  :الخامس 
مْ   :رعاىل قال َُُ َأْحَ َط َاْلَو ََ َلا َما َاْنَزَح اَّللَُّ  َُ ُْم َكِ   . ( 9:  مهلل َذلَِك بَِأهنَّ

كمن يسددددددخر ب عض   من ا ددددددتهزأ بشدددددديء من دين اير ددددددول  :الس     ادس 
, أو يسددددددددددددددتهزن مبا أعهلل  اا من ايثواب ننه أو أخ ا  أفأامه وشددددددددددددددرائعه و دددددددددددددد  

مقهلل كفر، وايهللييل ؛ أو ايعقاب يلعاصدددددني مما أخ  اا عنه و  دددددويه  ،عنيييلمط
َللِِه ُكنُْ ْم َتسََّّْ َ   :قويه رعاىل ( ََل َتْ َ ِذُروا َقْد َكَفْ ُتْم 65ْهِزُكَلَن )ُقْل َابِاَّللَِّ َوَآَياتِِه َوَرتََُّّ

 .(66-65: ايتوبة َبْ َد إِيَونُِكم
حر :الس   ابع با ددددتخهللام اجلن وايشددددياطني واإلشددددراك هبح اال  وال يأو  ايسدددد 
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، ومنه ايصدددددددرف وايعطف املؤثر يف مشددددددداعر اينا  ينيل  ضددددددداهحومعل ايأ فريات 
َوِن   :ايهللييل قويه رعاىلوعواطفهح، ممن معله أو  ضددددددددددددددي  به مقهلل كفر، و  َوَما ُيَ لِّ

َم َتْكُف ْ  ََ  ٌَ َو َنْحُن َِْ نَ َلََل إِنَّ َُ  (.102: اي قر  ِمْن َاَحدم َح َّا َي
تهح وً صر ح على املسلمني، وايهللييل قويه  :الثامن  مظاهر  املشركني ومعاًو
َُ الظَّاَلِِيَ  :رعاىل َْل ََ ُه ِمنُْهْم إِنَّ اَّللََّ ََل ََيِْدي اْل إِنَّ ََ ْم ِمنُْكْم  َُُّ  (.51: املائهلل  َوَمْن َيَ ََل
 من اعتقهلل أ  بعض اينا  يسدددددددعهح اخلرو  عن شدددددددريعة  مهلل  :التاس     ع 

 :ضر اخلرو  عن شريعة مو ى عليه ايس م مهو كامر، يقويه رعاىلكما و ع اخل
  َين اِِسِ ْْلَ ََل ِ  اْْلَِخَ ِة ِمَن ا َُ ْنُه َو َ َل ِم َْ َلْن ُي ََ ًنا  ُِ ِني َم تَََّّّْ   آل َوَمْن َيْ َ ِغ َغْْيَ اْْلِ

 .    (85:عمرا 
 :اىلاإلعراض عن دين اا، ال يتعلمه وال يعمل به، وايهللييل قويه رع :العاشر

  ََلن ُُ
َِ ا ِمَن اَْلُْجِ ِمَي ُمنَْ  ا إِنَََّّّ ِه ُ مَّ َاْلَ َ  َلنْهَََّّ اِ  َربََِّّّ َييَََّّ َ  بََِّّ َّْن ُذكِّ  َوَمْن َاْظَلُم ِِم

يلزمه مما ال عهللم رعلح ما  :, واملراد باإلعراض عن دين اا هو  22: ايسدددددددددددددجهلل 
                            يصل دينه اال مبعرمته من أصول دينه .

 :حيس ن بنا ذكر رن يهني مهم ني مها  هك  اينواقضبعهلل ذكر 
, مد  ايشدددياطني يلحك  منها, وحتكير اينا  عنها( أ  ذكر هك  اينواقض 1
ح له  وجهْ  ميستغلو  غفلة بعضهح, يرتبصو  باملسلمنياملخر مني املضلني  وأعواهنح 

 .يصرموهح عن طريق اجلنة اىل اينا , ويطلخرجوهح من دائر  احلق اىل اي ايي
ايعلمدداء ايرا ددددددددددددددخني يف ( أ  رنزيددل هددك  اينواقض على ايواقع من مهمددة 2
فأام وايضوابط يتنزيل األفأام على اينا  دية واألمو  األعل  مهح ايكين ي  ايعلح, 

 فهلل جيوز يه ذي  . أ, وييس كل  
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 بجنة أو نار؟ من المسلمين  ألحد   مُ ك  ح  هل يُ  :س/ إذا قيل لك
يأن يرجى  ،ال حي أح ألفهلل جبنة أو ًا  اال من و د اين  ميهح :ج/ فقيل

قول كل من مات على اإلنا  اف على املسيء ايعقابيلمحسن ايثواب وخي   , ًو
ممآيه اىل اجلنة , وكل من مات على ايشددددددددددددددرك وايأفر مهو من أهل اينا  وبئس 

 ايقرا   .
 

 يحكم على المسلم بسبب المعصية بالكفر؟  هل :س/ إذا قيل لك
ايكًوب واملعاصدددي  هال حيأح على املسدددلح بايأفر بسددد ب مقا مت :ج/ فقيل

ويو كاًت ك ائر , مادامت ييسددددددددددددددت من املأفرات اييت ديت عليها اينصددددددددددددددوص 
, وي قى على اناًه ويأو  وايسددنة وقال هبا ايصددحابة واألئمةايشددرعية يف ايأتاب 
فيهلل ما مل يقع يف ايأفر األك  أو ايشددددددرك األك  أو اينفا  من عصددددددا  أهل ايتو 

 األك .
, سددددددددددا  وكلماره ايسدددددددددديئة على ايتوفيهللهل رؤثر ملتات ايل   :اذا قيل ي  / 

 , أم هي من ايكًوب ايصغري  ؟بقائلها عن ايص رام املستقيح زل  توهل 
خير  منه   / أمر ايلسدددددددددددددا  عظيح , م ألمة يهللخل املرء يف اإل ددددددددددددد م وقهلل

اييت , ممنها ايألمة ايأفرية وملتات ايلسا  وزال ره رتفاوت .بألمة , وايعياذ باا
كلمات   وأ, اا  , أو  دددددددددب   دددددددددويه  ب  , كسددددددددد  ر طل اإلنا  وحت ط اإلعمال

سددددددمني واألويياء ب وصدددددداف ايربوبيةظ  وصددددددف املع  ة اخلري وما , واال ددددددتغاثة هبح ًو
, امل ايغ ميه وجعلهح مو  اي شددددرية فا  مهللفهح , ومنها أيحيصددددل يإلًسددددا  اييهح

ات مل, ومنها كهزاء بايشددددددددددددريعة وايسددددددددددددخرية ب فأامها, أو اال ددددددددددددتواحللف هبح 
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, أو ايتسددددددخط واالعرتاض على أفأام ايقهلل  ايتسددددددخط من أفأام اا ايشددددددرعية
 .وغريها ،املؤملة من املأا   احلاصلة يف ايهللًيا من مصائب يف اي هلل  واملال وايويهلل

, ملنحك  غاية احلك  اإلنا  ورنقصددده ايغي ة واينميمة ومن ايأ ائر اييت رضدددر
ا     :, قال وينحفظ أيسددددددددنتنا عن كل يفظ خمايف   يشددددددددرع اا و ددددددددنة ً ي ه 

, وا   ا باالو يرمعه  اا هبا د جات  ي لقي هل ايع هلل ييتألح  بايألمة  من  ضدددوا  اا ال
 وا  (ي لقي هلا باالو يهوم هبا يف جهن ح اا الايع هلل ييتأل ح  بايألمة  من  ددددددددددددددخط 

 اي خا م .  
 ؤمن؟ متى ينقطع عمل الم :إذا قيل لك  س/ 
ُقل  ج/  َواْلُ ْد  :وايددهللييددل قويدده رعدداىل ،املوتال ينقطع عمددل املؤمن اال بدد :ف  

َِيُ  َيَك اْلَي َيْأتِ َك َح َّا  بَّ عن  بددهللييددل قويدده , هنددا املوت واييقني( 99 :)اْلج ا  َر
. واا اييقني( أخرجه اي خا ما عثما  مقهلل جاء  أم  :عثما  بن مظعو  ملا مات

وييس معىن اييقني هنا د جة من اإلنا   ،مل يرتك ايعمل يف فياره وأل  اينيب 
 .ا يزعمه بعض املنحرمنيكم,ؤمن عن ايعمل أو يررفع عنه ايعمل يقف عنهللها امل

 ر السموا  واألرض وما فيهن؟ ب  دمن يُ  :إذا قيل لك س/ 
 اا  ومن ميهن وما بينهن هو ر أمر ايسددموات واأل ض يهللب  ايكم  : ف  ُقل  ج/ 

 دد حاًه يه  وال شددري  يه وال معني وال ظهري, ماي  غري ال  ,وفهلل  ال شددري  يه
ةم ِ    :رعددداىل , قددالوحبمدددهلل  اَح َذرَّ ََ لُِكَلَن ِمْث ُْ ُ ْم ِمْن ُنوِن اَّللَِّ ََل َي ُْ ِذيَن َزَل لَّ ُقِل اْنُلَلا ا

 َوَما َلُه ِمنُْهْم ِمْن َظِهْيم 
كم ْم َِيِهَو ِمْن ِْشْ َُُ َْرِ  َوَما  َْ َوَواِ  َوََل ِ  ا  (.     :22السَّ

أو  أربع  ة أقط  ابُ ره دب  الكون ي  ُ  م  ا حكم من يعتق  د أن   :إذا قي  ل  س/
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 أو مع اهلل ؟ .؟ إليه من دون اهلل  هُ يُتوج   أو غوث   هنا  أوتاد   أن   أو, سبعة
 ألًه اعتقهلل بوجود, على كفر  من اعتقهلل هكا مقهلل أمجع ايعلماء  :فقل ج/

 .بيةمشا ك ا يف ايربو 
 ون الموتى؟ حيُ لك هل األولياء يعلمون ال يب ويُ :إذا قيل س/ 
ل  ج/  وايدددهللييدددل قويددده  ،اال اا وال حييي املورى اال اا ايغيدددب   ال يعلح   :ف  ق   ُ
َلءُ   :رعدددددداىل نَِي السَََُّّّّ ا َمسََََّّّّ ْْيِ َومَََّّ َ ْكَثْ ُ  ِمَن اْْلَ َب ََلتَََّّّْ ُت َاْلَلُم اْلَليََّّْ  َوَلَْل ُكنََّّْ

ه  أمضل اخللق ال يعلح ايغيب مم ن   مدذا كا    ول اا  ( 188: األعراف دًو
 .يعلح ايغيب أوىل وأفرى أ  ال

يعلح ايغيب أو  وأمجع األئمة األ بعة على أ  من أعتقهلل أ    ددددددددددددددول اا 
أ  يقول  ب اا ايكم أمر   ويه ألًه كك  , عن اإل  م مهو مررهلل  , حييي املورى
اْلَلْيَب َوََل َاُقَلُح َلُكْم  ُقْل ََل َاُقَلُح َلُكْم ِلْنِدي َخَزاكُِن اَّللَِّ َوََل َاْلَلمُ   :يإلًس واجلن

إِنَّ اَّللََّ ِلْنَدُه ِلْلُم  :وقال رعاىل ،(50: األًعام إِِنِّ َمَلٌك إِْن َاتَّ ُِع إَِلَّ َما ُيَلَحا إَِلَّ 

ُب َغًدا َومَ  ُِ َوَما َتْدِري َنْفٌو َماَذا َتْكسََََِّّّّ َْرَحا َْ ُح اْلَلْيَث َوَيْ َلُم َما ِ  ا َِ َوُينَزِّ اَل ا السَََََّّّّّ

ال يعلح  يب ماين   (.34يقما  ) َتْدِري َنْفٌو بَِأيِّ َاْر م ََتَُلُ  إِنَّ اَّللََّ َللِيٌم َخ ِْيٌ 
يوماو أًه  اا    ددددددددددددددول   ع  ومل يهلل  , مه ايا ايغيب اال ما أوفى اا به اييه وعل  من 

ن هح مبمأيف  ،ايكين ماروا ق لهمن أوالد   او من أصددددددددددددددحابه أو أفهلل او أفيا أفهلل
  . دو  اينيب 
 بعض المؤمنين دون بعض؟ هل الوالية خاصة في  :إذا قيل لك س/ 
ُقل  ج/  َاََل   :وايهللييل قويه رعاىل ،ول   ا رقياو مهوكل من كا  مؤمناو   :ف  

َزُنَلَن ) ْم َُيْ َُ اَء اَّللَِّ ََل َخَْلٌف َلَلْيِهْم َوََل  ِذيَن 62إِنَّ َاْولِيَََّّ ََُلنَ ( الَََّّّ اُنَلا َي َّ  َآَمنَُلا َوكَََّّ
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ويأن مرار ها  ,دو  أفهلل( وييسدددددت خاصدددددة ب فهلل من املؤمنني 63-62: يًوس
واجتناب ما هنى اا عنه  وايتقوى رعين معل ما أمر اا و  ددددددددددددددويه رتفاوت , 
 .من من ايوالية بقهلل  اناًه وطاعته ويأل مؤ  ,و  ويه 

َأََل إِنَّ َأْولَِياَء اَّللَِّ ََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل   :هل قويه رعاىل :  / مدذا قيل ي

َزُنونَ   رعين جواز دعو  األويياء؟  ُهْم ََيْ
, بل أو اال دددددتعاذ  هبح أو اال دددددتغاثةاآلية ال رعين جواز دعائهح  :ف  ُقل  ج/ 

وال هح حيًزو  يف  ،واآلخر هنح ال خوف عليهح يف ايددهللًيددا وأميهددا بيددا  منزيتهح 
ينيل اي شدددددرى  و  دددددويه  هبتوفيهلل اا وبطاعتق بايوالية خل  وميها دعو  يلت اآلخر 

َزُنَلَن   :بقويه رعاىل ْم َُيْ َُ كما رقهللم   شدددددددددددددرك  اا غري  ودعاء  ، ََل َخَْلٌف َلَلْيِهْم َوََل 
 بياًه .

هل غير األنبياء من األولياء معص          ومون من الكبائر  :إذا قيل لكس/ 
 والص ائر؟ 
من ايوقوع يف من غري األً ياء مدًه ييس مبعصددددددددددددددوم  من كا  ويياو  :فقلج/ 

ني بعض ايصدددغائر أو ايأ ائر, مقهلل وقع من غري وافهلل من أكابر األويياء وايصددداحل
 , ميغفر اا هلح. نهح يسا عو  اىل ايتوبة واإلًابة, ويأايزالت وايأ وات واهلفوات

 ؟  حيليه السالم ع رض  هل الخ   :إذا قيل لكس/  
 اينيب  مويهلل مات ق ل, من أً ياء اا ًيب  خلضددددددر ايصدددددحيل أ   ا :ف  ُقل  ج/ 

اِلُدون  :اا رعاىل قالأل   ُهُم اْْلَ ََ إِْن ِمتَّ  ََ ْلَد َا م ِمْن َقْ ِلَك اْْلُ  َوَما َجَ ْلَنا لَِ ْشََََّّّ
 ً ينا  مهلل  أل  ،معه وجاههلل ياو يت ع اير ددددددددددددددول ف( ويو كا  34: األً ياء
ِيً ا :قال رعاىل ،ايثقلني مجيعاو  اىل أ  دددددددددل َِ َلُح اَّللَِّ إَِلْيُكْم  َا النَّاُس إِِنِّ َرتََُّّ  ُقْل َيا َاَيُّ
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منها  دددددنة مئة   أ  لتأح هك  مد أ أيتأح يي  :قال واينيب  ،(158: األعراف
دييددل على وهددكا      , وا  اي خددا م  (أفددهلل ممن هو على ظهر األ ض ال ي قى 

وال  , دااوعلى هكا مهو ال يسدددددددددددددمع ًهللاء من ً, ت من األمواتأ  اخلضدددددددددددددر مي  
ي عض اينا  يا  قْ ككر من أخ ا  ي  وما ي    دتههللا . عن ايطريق اذا ال  يههللم من ضد

أكاذيب صددددرحية ال  وأ , مهي أوهام  عنه وقصدددد   ؤيته ومايسددددته وأخك بعضددددهح
   .ررو  على من  زقه اا ايعلح وايعقل واي صري 

 ؟  أو يستجيبون لمن دعاهم ونعهل الموتى يسم :إذا قيل لك  س/
ُقل  ج/  عم َمْن ِ  يقول اا رعدداىل  يسددددددددددددددمعو  املورى ال :ف   ُِ سَََّّّْ ُُ َوَما َاْنَت بِ

ُ َلر َُ ُع اَْلََْلَتا وقويه  ،(22: ماطر اْل ُِ وال يستجي و   ،(50: اينملإِنََّك ََل ُتْس
ْيم ) :رعاىل قالملن دعاهح ,  ُِ لُِكَلَن ِمْن ِقْ  ُْ ( إِْن 13َوالَِّذيَن َتْدُلَلَن ِمْن ُنونِِه َما َي

َِ َيْكُفُ وَن  َياَم َِ َُ اْل َ َجاُبَلا َلُكْم َوَيَْل ُ َلا َما اتَََّّّْ
ُِ
ُ َلا ُنَلاَءُكْم َوَلَْل تََََّّّ َُ ْم ََل َيسَََّّّْ َُ َتْدُلَل

كُِكْم َوََل ُينَ ُِّئَك  ْ
َوَمْن   :وقويه رعاىل ،(14-13 :  دددددددددددو   ماطر ِمْثُل َخ ِْيم  بِْشَََِّّّ

ْم َلْن ُنَلاكِِهْم َغاَِلُ  َُ  َو
َِ َياَم َِ ُِ اْل ْسَ ِجيُب َلُه إََِل َيَْل َّْن َيْدُلَل ِمْن ُنوِن اَّللَِّ َمْن ََل َي َضلُّ ِِم  َلنَ َا

  (5: األفقاف
س           مع أحياناً عند قبور بعض الموتى ما هذا الذي ي   :إذا قيل لك س/
 عظمهم الجهلة؟ يالذين 

صددددددوت  هكا هو جلهلة أ   ايومهو  صددددددوات شددددددياطني اجلن, أهي  :ف  ُقل  ج/ 
أصدددحاب ايق و  و , هحو ل  ضدددويل سدددوا عليهح دينهح وي   في يفتنوهح صدددافب ايق 
قال ,  يهللعوهح أو يناديهح بن  ايقرآ  ايأرمي وال يسدددددددددتجي و  ملنال يسدددددددددمعو  

ُع اَلََْْلَتا رعاىل  ُِ ُ َلا  :رعاىل الوق ،(80: اينمل إِنََّك ََل ُتسَََّّّْ َُ ْم ََل َيسَََّّّْ َُ إِْن َتْدُلَل

ُ َلرِ   :رعاىل الوق ،(14:)َاط  ُنَلاَءُكمْ  َُ عم َمْن ِ  اْل ُِ سَََّّّْ ُُ  .(22: ماطر َوَما َاْنَت بِ
 :, ال ع قة هلح ب هل ايهللًيا , قال رعاىلوهح يف عاملهح  اي زخيمأيف جيي وهنح 
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  َْم َلْن ُنَلاكِِهْم َغاَُِلَلن َُ    (.5: األفقاف َو
هل يستجيب األموات من األويياء وغريهح ملن يستغيث  : اذا قيل ي  / 
  املهللد منهح؟ ويطلبهبح 

ل  ج/  بدددة من ال يقدددهلل و  على اجددداو , ًددداداهحال يسددددددددددددددتجي و  ملن هح  :ف  ق  ُ
لُِكَلَن ِمْن   :رعاىلقال , ا دددددددددددددتغاث هبح دعاهح أو  ُْ َوالَِّذيَن َتْدُلَلَن ِمْن ُنونِِه َما َي

ْيم ) ُِ َُ 13ِقْ  َ َجاُبَلا َلُكْم َوَيَْل ُ َلا َما اتََّّْ
ُِ
ُ َلا ُنَلاَءُكْم َوَلَْل تَََّّ َُ ْم ََل َيسََّّْ َُ ( إِْن َتْدُلَل

َِ َيْكُفُ وَن  َياَم َِ كُِكمْ اْل ( وياخي ة من خهللعته ايشياطني 14-13:ماطر   و   بِِْشْ
, من األً ياء واألويياء وايصاحلنيعا  ايض ية مزينوا يه دعاء األموات واملق و ين دو 

ْم   :رعالقال  َُ  َو
َِ َياَم َِ ُِ اْل َ ِجيُب َلُه إََِل َيَْل َّْن َيْدُلَل ِمْن ُنوِن اَّللَِّ َمْن ََل َيسَََّّّْ لُّ ِِم َوَمْن َاضََََّّّ

 .َلْن ُنَلاكِِهْم َغاَُِلَلَن 
ِذيَن ُقتُِلوا  يف قويه رعاىل  (أفياء ما معىن  :لكمدذا قيل   / َسَبنَّ الَّ َوََل ََتْ

ِْم ُيْرَزُقونِِف َسبِيِل اَّللَِّ   (.169:  و   آل عمرا  َ  َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرِّبه
ل  ج/  برزخيدددة ًعيح معىن أفيدددداء يف هددددك  اآليددددة أهنح حييو  فيددددا   ا  :ف  ق   ُ

 :وهلكا قال  دددددددد حاًه, ةيف اجلن   حاء ر نع  أل  أ واح ايشددددددددههلل ,ييسددددددددت كحيا  ايهللًيا
 َِْم ُيْ َزُقَلن ْنَد َرِّبِّ ييسددددددددددددددددت كحيددا ح  وأفوال   يف دا  أخرى هلح فيددا   مهح  . ِل

كما مدهنح ال يسدددددمعو  من دعاهح وال يسدددددتجي و  هلح  وأفواهلح يف احليا  ايهللًيا. 
وييسددددددددددددددت   ُيْ َزُقَلنَ   , وهلكا كاًت اآلية م  رعا ض بينها,  دددددددددددددد ق يف اآليات

 .  (يد ْرزقو  
 ؟  لهباً للمذبوح ما حكم الذبح ل ير اهلل تقر   :فإذا قيل لك س/ 

لِّ لَِ بَِّك َواْنَح ْ   :أك  يقويه رعاىل شدددددرك   ج/ ف  ُقل   وقويه  ،(2: ايأوثر ََصَََّّ
َ اَلََِي )  :رعدداىل َِ َّللَِِّ َربِّ اْل َِمَا َياَي َو كِي َوَُمْ  َوُنسََََُّّّّ

َِ َم َلُه 162ُقْل إِنَّ صَََََّّّّ يَك  ( ََل َْشِ
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ُح  يَ َوبَِذلَِك ُاِمْ ُ  َوَاَنا َاوَّ ُِ لِ  يعن اا من  وقويه  ،(163-162: األًعام اَلُْسَََّّّْ
  ذبل يغري اا(  وا  مسلح.

 . (اا شرككا  صرمه ا ع اد  مصرمه يغري   ما  والقاعدة تقول
 ما حكم النذر ل ير اهلل تعالى؟  :فإذا قيل لكس/ 

مليطعه ومن  من ًك  أ  يطيع اا : من ايشدددددددرك األك  يقويه  :ج/ ف  ُقل  
أو بهللًية,  قوييه مايية   ك  ع اد   ماين   ،ًك  أ  يعصدددي اا م  يعصددده(  وا  اي خا م

, مهو ايزام اينفس مبامل جيب عليها شددددرعاو  جاء فصددددول  حبسددددب ما ينك  ايناذ 
وهي من , وب أو شددددددددددددددأر ًعمدددة فلدددت أو ًقمدددة  فلدددتمطلوب أو دمع مره

أل  اا أثىن على املومني باينكو  , قال . ات اييت ال جيوز صدددددددددددرمها يغري ااايع اد
ُه ُمْسَ  ًِْيا  رعاىل  ََُلَن َيَْلًما َكاَن َْشُّ ا ََُلَن بِالنَّْذِر َوََيَ  ( . 7:اإلًسا    ُيَل

داخددل يف  مهومعددل أثىن اا جددل وع  على مدداعلدده  كددل  : والق  اع  دة تقول
                                                                                                                    ع اد  وما كا  ع اد   مصرمه يغري اا شرك .اي

 هل نستعيذ ب ير اهلل تعالى؟  :إذا قيل لك س/ 
 :رتضل اإلجابة مبعرمة أًواع اال تعاذ  ايث ث وهي  :ج/ ف  ُقل  

وهي اال دددددددتعاذ  باا من كل ما لامه  :اال دددددددتعاذ  ايتوفيهللية ايع ادية  -1
 و   ايفلق .             قال  ( ِمْن َْشِّ َما َخَلَق 1ُقْل َاُلَلُذ بَِ بِّ اْلَفَلِق ) قال رعاىل 

ََلاِس 3( إَِلِه النَّاِس )2( َمِلِك النَّاِس )1ُقْل َاُلَلُذ بَِ بِّ النَّاِس )  رعاىل  ( ِمْن َْشِّ اْلََلتََََّّّّْ

نَّاِس    و   اينا  .  اْْلَ
ميما  احلي احلاضر ايقاد  وهي اال تعاذ  باملخلو  :اال تعاذ  امل افة  -2
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م  ممن وجهلل قال عليه ايصدد   وايسدد  (باملقهللو ات ايشددرعي يقهلل  عليه وما كا  
   مسلح ا و  (او مليفعل بهملج  أو معاذ

وهي اال تعاذ  بغري اا ميما ال يقهلل  عليه اال اا  :اال تعاذ  ايشركية  -3
 (وأًددده كدددا   جدددال االًس يعوذو  برجدددال من اجلن مزادوهح  هقدددا  قدددال رعددداىل 

  (6:اجلن
 ؟  ماذا تقول إذا نزلت منزالً  :إذا قيل لكس/ 

 :من ًزل منزالو مقال  :قال ما أ شددددددددهللن اييه   ددددددددول اا أقول  :ج/ ف  ُقل  
مل يضدددددددر  شددددددديء في يرفل من  ،أعوذ بألمات اا ايتامات من شدددددددر من خلق

  وا  مسلح. (منزيه ذي 
هلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل هل يس           ت اث ب ير ا :لك إذا قيل س/ 

 ر أو دفع الشر؟ جلب الخيل
األك  احمل ط يإلعمال املخر  من املل ة املوصددددددل هكا من ايشددددددرك  :ج/ ف  ُقل  

يقويه يله ك ايسرمهللم األبهللم ملن وقع ميه ومل يتب منه ق ل املمات,             
َلءَ   :رعاىل سُّ ِشُف ال ْضَ  َّ إَِذا َنَلاُه َوَيْك ْن َُيِيُب اَْلُ جيي ه ( يعين ال 62: اينمل َامَّ

موبجل    حاًه من يستغيث بغري  بصيغة اال تفهام ,  ،اال اا وال يأشفه اال اا
ُكمْ   :, قال رعاىلوا ددددددددددددددتعاًةوأل  اال ددددددددددددددتغاثة باا ع اد   َ ِليُثَلَن َربَّ   إِْذ َتسَََّّّْ

يب اين   ( وقهلل ث ت يف صددحيل اي خا م عن أيب هرير   ضددي اا عنه أ   9: األًفال
  يا  : غاء ميقوليه     ال أيفني أفهللكح جييء يوم ايقيامة على  ق ته بعري   :قال

 , ال أيفني   شدددددددددددددديئاو ال أمل  ي  من اا قهلل أبلغت , :ل اا أغثين, م قول  ددددددددددددددو 
 ،يا   ول اا أغثين :أفهللكح جييء يوم ايقيامة على  ق ته مر  هلا  حمة ميقول
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ينا جيوز من املعلوم أًه أخرجا . و م قول ال أمل  ي  من اا شددددددددديئاو قهلل أبلغت ( 
وذي  ميما يقهلل  ، , وييس بغائب احلاضدددددددددر ايكم ًشددددددددداههلل أ  ًسدددددددددتغيث باحلي  

، ميما يسددتطيعه اي شددر عليه، واال ددتغاثة باملخلو  احلي  رعين طلب املسدداعهلل  منه
كما طلب صدافب مو دى من مو دى عليه ايسد م املسداعهلل  على عهللومها، قال 

هِ  :رعاىل يَ  ِِه َلَع الَِّذي ِمْن َلُدوِّ
َ َلاَ ُه الَِّذي ِمْن  َََِّّّ اتَََّّّْ ََ  أما 15: ايقصدددددددددددددد )

على اال ددددددددددددددتغاثة بايغائ ني من اإلًس واجلن  وأصددددددددددددددحاب ايق و  , م مجع األئم ة 
 . فرمتها وأهنا من ايشركبط هنا و 
 

النبي أو  األس       ماء ل ير اهلل كعبد د  عب  هل يجوز أن تُ  :فإذا قيل لك س/
 الحسين ونحو ذلك؟  دعب

 ،هلل يغري ااا ددددددددح مع    مي كل  فيث أمجع األئمة على حتر , ال جيوز :ف  ُقل   :ج
 ،ع هلل احلسددني وأ, ع هلل اير ددول وأ, ا كع هلل اينيبملع هلل يغري اا  ددحااليري وجيب رغ

وأفب األمساء اىل اا  ع هلل ايأع ة وغريها من أمساء ايتع يهلل يغري اا رعاىل .  وأ
أفب األمساء   ا    :احلهلليث عن   ددددددول اا  كما يف  (اير ن وع هلل, اا  ع هلل 

ح. وجيب رغيري األمساء املع هلل  يغري اا  وا  مسددددددددددددددل (اير ن اا وع هلل اىل اا ع هلل
 .ب مساء مع هلل  يغري اا املسم نيوهكا متعلق باألفياء 

أو الخيط على الي  د أو  ،م  ا حكم لبس الحلق  ة :ف  إذا قي  ل ل  ك س/ 
, ة( أو غيرها لدفع العين أو الحسد, أو البالء والشرالرقبة أو الدابة )السيار 

  أو لرفعه ؟
 وا  أ هلل  (من علق متيمة مقهلل أشدددرك  :شدددرك يقويه هكا من اي :ف  ُقل  ج/ 
يف  ق ة بعري ق د  من ورر أو ق د  اال قطعت(   ال ي قني  : وقويه  ,يف مسددنهلل 

هلل ورراو أو ا دددددتنجى برجيع دابة أو قهلل حليته أو رقل   من ع : وا  اي خا م. وقويه 
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وية شرك( قى وايتمائح وايت  اير    ا   : وقويه  ،منه(  وا  أ هلل  مهللاو برن   عظح مد   
 وا  ابن ف ددددا  يف  ا يدددده(من علق متيمددددة  م  أمت ا  :وقويدددده ، وا  أبو دواد
, مفي احلهلليث  من رعلق شدددددددديئاو توخاب من رعلق باألوهام واخلراما صددددددددحيحه.

 .( كل اييهو 
ما, أو ي فر   بينه ايرجل اىل زوجته حي  ب أًه و يعتقهللي عمل   ددددحر   :والتولة

ه أيضاو   .وايقرابة األف ةإليقاء اي غضاء بني  ويعملًو
 ق على األوالد دمعاو يلعني واحلسهلل.شيء يعل   :والتمائم 

هح ا رددهللمع عنقوهنددا يرو  أهندد  كدداًوا يعل    خرز     :ومعىن ايتميمددة قددال املنددك م 
وهكا يشددمل  ,قهلل او  شددرعاو والال او ألهنا ييسددت  دد   ،وهكا جهل وضدد ية ،(اآلمات

 . اإلًسا ، وايهللابة، وايسيا  ، واي يتب يف ج  ر  واحل  ق اخل  يي س األ او  ورعل
 ما معىن ايت  ك ؟  : / اذا قيل ي 

هو طلب اي كة واخلري بوا دددددددطة أ ددددددد اب يفعلها اإلًسدددددددا   جاء  :ج/ فقل
يل مراد  و   .ما حيبفصول اخلري يه ًو

وافهلل أم أكثر من ذي  ؟ :اذا قيل ي   /   هل ايت  ك ًوع  
  :ايت  ك قسما   :ج/ فقل

,   وال ة على مشروعيته واًتفاع ماعله بهددددد ر  ك مشروع دل ايأتاب وايسن1
م  مهللخل يلعقول اي كة يف شيء اال بهللييل من ايأتاب وايسنة جيوز اعتقاد 

 من , م  ًعلح أ  هكا ايشيء م ا ك أو ميه بركة اال باخل واال تحسا  ميها
متابعة ايأتاب  واي كة واخلري كله يف، أو من   ويه  ,اخلايق احلأيح ر ا ك ورعاىل

وما  ت  ك بكات اير ول ايًت  ك هبا ك, ومنها ًعلح ايكوات امل ا كة وكيف وايسن ة
, وما  , وهكا خاص به من ي ا  وما ي اشر بهللًه ،ينفصل منه من  يق وشعر

 يأكبو  ويزعمو  أ  يهلليهح وأهل اخلرامة, أًه متعلق به ومنه من شعر وي ا  ث ت
بعض املسلمني, , وهكا كله يلت عب بعقول شعراو من شعر ، وثياباو من ثيابه

 .  ينهح و لب دًياهحوامساد د
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بكوات  كاملوصل يلشرك باا كايت    ؛احملر م وع؛ايت  ك املمن :وايقسح ايثان
, وايت  ك ك بق و هح بايص   وايهللعاء عنهللها, وايت   ايصاحلني وما ينفصل منهح

بقعة ومأا  ومثله ايت  ك أو ايطواف أو رعليق اخلر   بأل  برتاهبا باعتقادها دواءو,
 ه االيشرع رق يله ومسح يوجهلل ما أًه ال , وقهلل ع لحجر وشجر يعتقهلل مضلهوف

ورق يله , وماعهللا ذي  مممنوع ايتمسل به احلجر األ ود يف ايأع ة و كنها
.وهو من ايشرك األك  ملن اعتقهلل أًه يهب اي كة بكاره , أو من وايطواف به 

 ايشرك األصغر ملن زعح اًه   ب يل كة .  
بذواتهم وآثارهم  والتبر  ,الص         الحينهل ت  ت ب ُع آثار  :قيل لكس/ إذا 

 ؟ وضاللة  بدعة أمعمل مشروع , 
 هكا اعتقاد وعمل  هللث م تهللع أل  أصددددددددددددددحاب ً ينا  مهلل  :ج/ ف  ُقل  

أعلح األمة وأمضدددلها وأمهمها وأفرصدددها على اخلري وأعرمها بفضدددل أهل ايفضدددل, 
وعلي  ضدددددي اا عنهح, ومل يتت عوا آثا هح مل يت كوا بآثا  أيب بأر وعمر وعثما  

، وقهلل وهح أمضددددددددددددددل األمة بعهلل األً ياء، ألهنح يعلمو  ب   ذي  خاص باينيب 
, وايسدددددددلف ايرضدددددددوا  خوماو من ايغلو هبا قطع عمر  ضدددددددي اا عنه شدددددددجر  بيعة 

 آثا هح خرياو وميه مضددددددددلكا  رد ت   ع ايصدددددددداحلو  هح أفرص اينا  على اخلري, ويو  
ا اي  . يهيس قًو

 هل يجوز التبر  باألشجار أو األحجار أو التراب؟  :فإذا قيل لكس/  
رك , مقهلل  وى اإلمام أ هلل وايرتمكم عن أيب و اق هلل   :ج/ ف  ُقل   هكا من ايشدددددددددد 
، قددال   ول  ايلدد ه   :ايلْيثي  هلل  ب أ ْفر   ،ا ىل  ف ند نْي   خ ر ْجندد ا م ع     دددددددددددددد  ثدد اء  ع هددْ هلل   ،و حن ْن  فدد 
ر ك   هلْل     يد ْعأ ف و   ع ْنهلل ه او ي ْلم شدددددددددْ تد ه حْ  ،ني   ددددددددد  ل ح  ذ ات   :يد ق ال  هل  ا ،و يد ن وط و   هب  ا أ  دددددددددْ

ْدو ام   هلْل      :ق ال   ،أً  ْدو ام   :مد ق ْلن ا ،م م ر ْ ً ا ب ايسددددد  ول  ايل ه  اْجع ْل ي ن ا ذ ات  أً  مد ق ال   ،ي ا    ددددد 
ول  ايل ه   ن ن  ايل ه  أ ْك د ر  !   :   دددددد  ي ب ي هلل     ،ا ًد ه ا ايسدددددد  ك م ا ق اي ْت   ،قد ْلت ْح و اي ك م ًد ْفسدددددد 
ر ائ يل   َهُلَلنَ   :بد ن و ا  دددددددددددْ ٌُ ََتْ ُكْم َقَْل ٌَ َقاَح إِنَّ َ

ُِ ْم َآ َُُ ا َكَو  ًَُ ( 138: األعراف  اْجَ ْل َلنَا إِ
 يرتكنب  نن من كا  ق لأح(.
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 فأح احللف بغري اا ؟  ما :اذا قيل ي  / 
ا  فايفاو مليحلف  من ك: , قال جيوز احللف بغري اا رعاىل ال :مقل / 

 : عن احللف بغري اا كما يف قويه  (  وا  اي خا م . وهنى باا أو ييصدددمت
بل  .مجع طاغوت :و ايطواغي,  وا  مسددددددددددددددلح ( بايطواغيال حتلفوا بآبائأح وال 

 اا مقهلل كفر أو من فلف بغري  :ذي  من ايشددددددددددددددرك ,كما يف قويه  جعل 
بن ف ا  ا هلل و أ(  وا  اإلمام  من فلف باألماًة مليس منا: , وقال (أشددددددددددددددرك

 واحلاكح بد ناد صحيل . 
أو  ،أو باألماًة ،أو بايشدددددرف ،أو ايول  ،مليحك  املسدددددلح من احللف باين يب

 وغريها من املخلوقات.   ،بايأع ة
 أو الكواكب مؤثرة هل يجوز أن نعتقد أن النجوم :فإذا قيل لكس/ 

 أو دفع الش           ر والتوفيق والس           عادة  في جلب الخيروالناس على الكون 
 ؟ والمكروها  والبالء 

هلل  ه ال ر ثري هلا اي تة ال جيوز اعتقاد ذي  ألً   :ج/ ف  ُقل     يف ذي , وال ي صدددددددد 
عتقاد ذي  من ايشدددددرك , واايعقول ومت  عو األوهام أ باب اخلزع  ت اال ضدددددعاف  

ا بفضددددددل اا و  ته : ا  اا يقول:هلليث ايقهلل ددددددييف احل يقويه  , من قال مطًر
ا بنوء ككا وككا :مكي  مؤمن يب كامر بايأوكب, ومن قال , مكي  كامر يب مطًر

لية رعتقهلل أ  يلنجوم ر ثرياو  , مأاًت اجلاهب(  وا  اي خا م ومسدددددلحمؤمن بايأوك
 ميء املطر.يف 

أو  لألبراج كبرج الدلو أو غيره أن   هل يجوز االعتقاد :قيل  إذا س/ 
, إلنسان في حياته من سعادة وشقاوة على ما يقع لتأثيراً  الكواكب والنجوم 
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 ؟ وهل يمكن كشف الم يبا  المستقبلية عن طريقها 
ل   او على مددا ردد ثري وايأواكددب واينجوم ال جيوز االعتقدداد أ  يألبرا   :ج/ ف  ق  ُ

ستأشف هبا عن املستق ل, أل  علح ايغيب خاص , وال ي  يإلًسا  يف فيارهيقع 
َْرِ  اْلَلْيَب إَِلَّ اَّللَُّ  :قال رعاىل باا، َْ َوَواِ  َوا      دددددددددو  ُقْل ََل َيْ َلُم َمْن ِ  السَََّّّ
ومن اعتقهلل أ  هلا ر ثرياو , اا وفهلل  جايب اخلري ودامع ايشدددددر وأل , (65 :اينمل

شددقاء من ويهلل يف وقت ذي  اي   أو زمن ظهو   وأي ات و ددعاد  يف كشددف املغ
مقهلل جعلها شددددريأاو مع اا  يف ا ددددعاد  أو شددددقاوره  او أو أ  يلنجوم أثر  ،ايأواكب

 , وايعياذ باا .ع هكا مقهلل كفرميما هو من فقوقه وخصائ   بوبيته ومن صن
 هل جيب علينا احلأح مبا أًزل اا رعاىل؟  :مدذا قيل ي   /

ل   , يقويدده رعدداىل      لمني مجيعدداو احلأح مبددا أًزل ااجيددب على املسدددددددددددددد : ج/ ف  ق ُ
 ْم َاْن َيْف ِنَُلَك َلْن َبْ ِض َما َُ ْم َواْحَذْر َُ ََلاَء َْ َاْنَزَح  َوَاِن اْحُكْم َبْينَُهْم بَِو َاْنَزَح اَّللَُّ َوََل َت َّ ِْع َا

يَ ُهْم بَِ ْ ِض ُذُنَلِِّبِْم َوإِنَّ َكثًِْيا ِمنَ اَّللَُّ يُد اَّللَُّ َاْن ُيصََََِّّّّ َو ُيِ  اْلَلْم َانَّ ََ إِْن َتََللََّْلا  ََ ْيَك  اِس  إَِل نَّ  ال

ََُلنَ  ِت ع قواًني اي شدددددر بقويه عاب اا على من يتت   قهلل و  ،(49  دددددو   املائهلل  َلَفا
ْ ُلَل :رددعددددددداىل َي  َِ ِليَََّّّ

َِ ا ُحْكَم اْلَََّّْ ََ ُم ُيَلِقُنَلنَ َا َْل ََ ِل ُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكًو    َن َوَمْن َاْحسَََََّّّّ
 (.50: املائهلل 

 ما الشفاعة ؟                     :س/ إذ قيل لك 
أو دمع  ،ط أو رو دددديط ايغري جللب ًفع وخريايتو دددد  ايشددددفاعة هي  :ج/فقل
   .  شر  وضر  

 ؟  ما أنواع الشفاعة:إذا قيل لك 
  :أًواعث ثة  :ف  ُقل   :ج



  

 

  

37 

ُقْل َّللَِِّ  :قددال اا رعدداىل ،ال رطلددب اال من اااييت املث تددة ايشددددددددددددددفدداعددة  -1

ِيً ا َِ  َُ َفاَل اين ا  وايفوز بنعيح عكاب , وهي ايشفاعة يلس مة من  (44:)الزم  الشَّ
  :شرطا  اوهلاجلنة، 
الَِّذي َيْشَفُع ِلنَْدُه إَِلَّ َمْن َذا   :كما قال اا رعاىل  ،اإلذ  يلشامع أ  يشفع -أ

 .(255 :)ال َ ة بِإِْذنِهِ 

َض   :كما قال رعاىل  ،ايرضدددددا عن املشدددددفوع يه -ب ْشَفُ َلَن إَِلَّ َلَِِن اْرَت  َوََل َي

ياء له  (28:)اَن  نه وت اَل بََل حا َوَواِ  ََل ُتْلنِي  وقد ِ ها اَّلل تَََّّّ   ِ  السَََََّّّّّ
َلكم َوَكْم ِمْن َم

اُء َوَيْ َ   ْيًئا إَِلَّ ِمْن َبْ ِد َاْن َيْأَذَن اَّللَُّ َلَِْن َيشََََّّّ َفاَلُ ُهْم  ََََّّّ ََََّّّ  ممن أ اد أ  .  (26:)النجم
 ،وال يسدددد ل غري , مهو مايأها واآلذ  هبا,  دددد حاًهاا  امليسدددد هل ,ايشددددفاعة رنايه
جعلين ممن يشفع يا اا ا :متقول ،  ل اا(  وا  ايرتمكما اذا   يت م :يقويه 
  .يوم ايقيامة ي   ميهح ً
 :دد ايشفاعة املنفية اييت رطلب من غري اا ميما ال يقهلل  عليها اال اا وهي2

  .ايشفاعة ايشركية
األفياء يف  يشددددددفاعة بني املخلوقنيا وهي ،ايشددددددفاعة ايهللًيوية بني اخللق -3
وهك   ,وحيتاجه بعضددددددددددددددهح من بعض يف فوائج ايهللًيا ،هميما يقهلل و  عليايهللًيا 

َمْن  :كما يف قويه رعاىل  و رمة اذا كاًت يف ايشددر، ،مسددتح ة اذا كاًت يف اخلري

ًَ َيُكْن لَ  يَِّئ ًَ تَََّّ َفاَل َفْع  َََّّ يٌب ِمنَْها َوَمْن َيشََّّْ
ًَ َيُكْن َلُه َنصََِّّ نَ ًَ َحسَََّّ َفاَل َفْع  َََّّ  ُه كِْفٌل ِمنَْهاَيشََّّْ

 .(85 : اينساء
واألنبياء والص           الحين  هل يطلب من الرس           ول  :إذا قيل لك س/ 
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 يوم القيامة؟ ونيشفع مهالشفاعة ألن  والشهداء 
َُ   :كما قال اا رعاىل,رعاىلايشددددددددددفاعة مل  ا  :ف  ُقل  ج/  َفاَل ُقْل َّللَِِّ الشََََّّّّ

ِيً ا َِ طاعة ير دددددددويه ؛مايأها واآلذ  هبا( منسددددددد هلا من اا 44: ايزمر   ايكم
اجعلنا ممن يشددددددددفع  ايلهح :منقول,  وا  ايرتمكم ( دددددددد ل ااااذا  دددددددد يت م  :قال

 يوم ايقيامة.  ميهح   وي 
ما حكم من جعل األموا  ش           فعاء بينه وبين اهلل  :س/  إذا قيل لك

 تعالى في تحقيق طلبه؟ 
هكا من ايشددددددددددددددرك األك ,  أل  اا رعاىل ذم من جعل بينه وبني  :ج/ فقل

ْم َوََل َينَْفُ ُهْم  اا شددددددددددددددفعاء قال اا رعاىل عنهح  َُ ُّ َوَيْ ُ ُدوَن ِمْن ُنوِن اَّللَِّ َما ََل َيَّضََََُّّّّ

َفَ اُنَنا ِلنَْد اَّللَِّ ُقْل َاُتنَ ُِّئَلَن اَّللََّ بَِو ََل َي ْ  ُؤََلِء  ََُّّ ََ ََُلُلَلَن  َْرِ  َوَي َْ َوَواِ  َوََل ِ  ا َلُم ِ  السَََّّّ

ُكَلَن  ِ ْ َحاَنُه َوَتَ اََل َلوَّ ُيْشََّّْ س تََُّّ وصدددددمهح اا بايشدددددرك مقال  ددددد حاًه (،18: يًو
ُكَلنَ  ورعددداىل  ِ ََل  مث فأح عليهح بدددايأفر مقدددال   َلوَّ ُيْشََََّّّّْ َُ ِدي َمْن  ََيْ إِنَّ اَّللََّ ََل 

ارٌ  َوالَِّذيَن   :وقويه رعاىل عنهح أهنح يقويو  عن ايشددددددددددددددفعاء (3:ايزمر  َكاِذٌب َكفَّ

ُبَلَنا إََِل اَّللَِّ ُزْلَفا  ِّ ََ ْم إَِلَّ لُِي َُ ُذوا ِمْن ُنونِِه َاْولَِياَء َما َنْ ُ ُد َ  (3: ايزمر اَّتَّ
ُْم إِْذ َظَلُموا  فهح من قويه رعاىل هل ي   :اذا قيل ي   /  ُهْم َوَلْو َأَّنَّ َأْنُفسََََ

ا َرِحيً   ًََ اب ُدوا اَّللََّ َتوَّ وُه َلَوجَََ سََََُ ْ َفَر َوُُم الرَّ َت ْ َفُروا اَّللََّ َواسََََْ َت اسََََْ َََ اُءوَ  ا  جَََ
  في بعهلل موره؟ طلب اال تغفا  من اير ول .(64: اينساء

, ومل , وييس بعهلل ممارها  طلب اال ددددددددددددتغفا  منه خاص  حبياره  :ج/ ف  ُقل  
عنهح خب  وال أصدددددددحاب ايقرو  املفضدددددددلة عنهح يث ت عن ايصدددددددحابة  ضدددددددي اا 

أ  يسدددددتغفر هلح بعهلل مماره، وأل  اينيب  صدددددحيل أهنح كاًوا يطل و  من اير دددددول 
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  ملا طل ت منه عائشة  ضي اا عنها ايهللعاء وأ  يستغفر هلا بعهلل مما ا قال هلا
, ماحلهلليث اي خا م  وا  (ي    ددددددددددددددتغفر ي  وأدعو ذاك يو كا  وأًا في م :

ر اآلية, وا   طلب اال ددددددددتغفا  من اير ددددددددول خاص  يف فياره وييس بعهلل  ي فسدددددددد 
 خرين بعهلل اًقضاء , ومل يقع طلب اال تغفا  منه بعهلل وماره اال  من بعض املتمماره

فاو , مصدددددنع بعضددددده ح ذي  خمايايقرو  ايفاضدددددلة, واًتشدددددا  احملهللثات, وغل ة اجلهل
ايصدددددحابة وايتابعني هلح , واألئمة املههللي ني من صددددداحلني ايرا دددددخنيهنج ايسدددددلف اي
 بدفسا  . 
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َلا اَّللََّ َواْبَ ُلَلا  معنى قوله تعالى  ما :إذا قيل لكس/  َُ ِذيَن َآَمنَُلا اتَّ ا الَّ َ َيا َاَيُّ

 ََ  ؟ (35:)سورة المائدة إَِلْيِه اْلََلِتيَل
, مهك  هي ايو ددددددديلة ر اع   دددددددويه معناها ايتقرب اييه بطاعته وا :ج/ فقل

ايشدددددددددددديء املوصددددددددددددل  :وذي  أ  ايو دددددددددددديلة هي  ر اا هبا يت قر بنا اييه رعاىل،اييت أم
يلمطلوب وال يوصدددددددل اىل املطلوب اال ما شدددددددرعه اا و  دددددددويه من ايتوفيهلل ومعل 

, ق و ين مهكا من قد ْلب املسددددم ياتوييسددددت ايو دددديلة ايتوجه يألويياء واملايطاعات 
اال خهللعة من شدددددددددددياطني اإلًس واجلن   , وما هكألشدددددددددددياء بغري امسهاة اورسدددددددددددمي

 إلض ل اينا  عن طريق اهلهللى املوصل يلجن ة.
 التوسل؟ ما :ذا قيل لكس/ إ

أصددددل ايتو ددددل هو ايتقرب، ويف ايشددددرع هو ايتقرب اىل اا رعاىل  :ج/ ف  ُقل  
 حي ه اا ويرضا .كل ما عمل  ، وببطاعته وع ادره، وار اع ً يه 

 كم أنواع التوسل؟   :ذا قيل لكإ س/ 
 مشروع، وممنوع. :ايتو ل ًوعا  :ف  ُقل  ج/ 

 ؟المشروع التوسلما  :ذا قيل لكس/  إ
  :فقل ج/
وهلل األس     ماء الحس     نى فأدعوه   :قال رعاىل اا ب مسائه اىلايتو ددددددل  (أ 

مهكا  ،(قيوم بر ت  ا دددددتغيث في يا يا:  كما يف قويه ، وصدددددفاره؛  (بها
  .اا بصفة اير ة اىل ل  رو   
كمن   ,ايتو ل اىل اا بصاحل ايعمل اخلاي  ا املوامق يسنة   ويه  (ب 
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 ، زقيناشدددددددددددددفين وا  دددددددددددددنة ً ي   ر اعيوا ،ايلهح بدخ صدددددددددددددي ي  :يقول
نَا  كاإلنا  باا  دددد حاًه وبر ددددويه صددددلى اا عليه و ددددلح قال رعاىل  نَا إِنَّ َربَّ

َنا َوَكفِّ ْ  َنا ُذُنَلَب اْغِفْ  َل ََ َنا  ا َربَّ نَّ َيَم ََ ُكْم  َناِني لَِْمِيَوِن َاْن َآِمنَُلا بَِ بِّ ًيا ُي َناِن َنا ُم  ْ
ُِ
ا  تَََََّّّّ َلنَّ

َْبَ اِر  َْ نَا َمَع ا ََّ ( وبعهلل هكا ايتو دددل دعوا اا 193 :ل عمرا   آ َتيَِّئاتِنَا َوَتََل
نَ  مقايوا  لُِف اَلِْيَ اَن َربَّ َِ إِنََّك ََل َُّتْ َياَم َِ َُ اْل ِزَنا َيَْل لَِك َوََل َُّتْ ا َوَآتِنَا َما َوَلْدَتنَا َلَع ُرتََُّّ

  كما رو ددددددل أصددددددحاب ايصددددددخر  اىل اا بصدددددداحل ( و 194 :ل عمرا   آ
ابن عمر  ضددددددددددي اا عنه ما هح ميه كما يف فهلليث عنهح ملهح أ  يفر  ع

اينا  عن قصدددددددددددددة اينفر ايث ثة  ث  فهلل   أ  اينيب ايكم يف ايصدددددددددددددحيحني  
مسدددد يوا اا ب عماهلح ايصدددداحلة أ   ،ايكين اًط قت عليهح ايصددددخر  يف ايغا 

                               .يفرجها عنهح في اًفرجت
كمن يطلب من  جل احلاضددددددر ايقاد    ايتو ددددددل بهللعاء ايع هلل ايصدددددداحل  (  

 ن ايع ا  أ  ضددددددددي اا عنهح م يهللعو اا يه كطلب ايصددددددددحابةاحل أ  صدددددددد
ويس عنه من أ بن اخلطاب  ضددددددددددددددي اايهللعو اا أ  يغيثهح, وطلب عمر 

قال  ؛منه عليه ايسدددددددددددددد مأبناء يعقوب  يه, وكما يف طلب يقرن أ  يهللعوا
ا ُكنَّا َخاطِ   :رعاىل  .(97  و   يو ف  ئَِي َقاُلَلا َيا َاَباَنا اْتَ ْلِفْ  َلنَا ُذُنَلَبنَا إِنَّ
 ؟الممنوع التوسلما  :ذا قيل لكس/  إ

يتو ددددل باألموات ويطلب  كمن  ؛ ددددل ايكم أبطله ايشددددرعهو ايتو  :ج/ فقل
هبح  ويو كا  املتو ددددل  , بدمجاع األئمةمهكا رو ددددل شددددركي  ،اعةمنهح املهللد وايشددددف

ِذيَن   :قددال رعدداىل، من األً يدداء أو األوييدداء لَّ ْم إَِلَّ َوا َُ ُ ُد َياَء َما َنْ 
ُذوا ِمْن ُنوِنِه َاْولِ َ اَّتَّ

ُبَلَنا إََِل اَّللَِّ ُزْلَفا ِّ ََ  :مقال رعاىل, باحلأح عليهح عقب وصددددددددفهحمث أ ،(3:)الزم  لُِي
  اٌر ََل َكاِذٌب َكفَّ َُ ِدي َمْن  َ لُِفَلَن إِنَّ اَّللََّ ََل ََيْ يِه ََيْ

ْم َِ َُ ُكُم َبْينَُهْم ِ  َما   :)الزم  إِنَّ اَّللََّ َُيْ
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 , وككي  من ايتو دددددددددددددددل املمنوع ماح عليهح بايأفر واخلرو  من ايهللينمحأ ( 3
أو ايتو دددددددددل باجلا  ك    ايتو دددددددددل ع اد  وايع اد  روقيفية, أل دددددددددأت عنه ايشدددددددددرع
أو ايلهح اًا  ،جبا  احل يب ايلهح اغفر ل:كقول بعض اينا ,بايكوات أو بغريها

مد  هكا مل يشرعه اا وال , خل أو برتبة م   .. اًس ي  بن ي  أو جبا  ايصاحلني
ي عرف معل هكا اينوع وايكم  ددددددددد قه عن مل و  ،ميأو  بهللعة جيب جتن ها,   دددددددددويه

 ضددي اا عنهح املههللي ني , وأئمة اهلهللى حابة وايتابعنيايصددايسددلف ايصدداحلني من 
   .أمجعني 

 ما أنواع زيارة القبور للرجال؟  :إذا قيل لك س/ 
  :ًوعا  :ف  ُقل  ج/ 
 : مشروعة م جو  صاف ها يعلتني ومها زيا   -1
 وهدددا و  كندددت هنيتأح عن زيدددا   ايق و  أال مز  ويددده قي ،ت  ذكر اآلخرة (أ  
 اآلخر (  وا  مسلح.رككر مدهنا 
ايسدددددد م عليأح أهل   : منقول ،ى والدعاء لهملس    الم على الموتا ب(  

  مينتفع ايزائر واملزو  . (... اخل ايهلليا  من املؤمنني
ايهللعاء عنهلل قصددددددددهلل ميها اييت ي   يوه صدددددددداف ها، زيا   غري مشددددددددروعة آمث   -2
, يشددركورزل  به اىل اوهك  بهللعة رصددل بصدداف ها , ايتوجه اىل اا هبح وأ, ق و هح
هو ايشددددددرك هكا و , واال ددددددتشددددددفاع هبح وطلب املهللد منهح اال ددددددتغاثة باألمواتأو 

لُِكَلَن   :األك  يقول اا رعاىل ُْ ُكْم َلُه اَلُْْلُك َوالَِّذيَن َتْدُلَلَن ِمْن ُنونِِه َما َي َذلُِكُم اَّللَُّ َربُّ

ْيم ) ُِ َُ ( إِْن تَ 13ِمْن ِقْ  َ َجاُبَلا َلُكْم َوَيَْل ُ َلا َما اتَََّّّْ
ُِ
ُ َلا ُنَلاَءُكْم َوَلَْل تََََّّّ َُ ْم ََل َيسَََّّّْ َُ ْدُلَل

كُِكْم َوََل ُينَ ُِّئَك ِمْثُل َخ ِْيم   َيْكُفُ وَن بِِْشْ
َِ َياَم َِ   .(14ددد13 :ماطر  اْل
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 ؟  ما تقول عند زيارة المقابر :إذا  قيل لك  س/ 43
 :أصددددددددحابه اذا زا وا املقابر أ  يقويوا أقول ما أ شددددددددهلل اييه اينيب  :ف  ُقل  ج/ 

شدددددددداء   ايسدددددددد م عليأح دا  قوم مؤمنني وأراكح ما روعهللو  غهللاو مؤجلو  واًا ا 
, باير ة واملغفر  و معة ايهلل جة دعو اا هلح, مث أاا بأح الفقو (  وا  مسددددددددددددددلح
 وغريها من ايهللعوات ايطي ة .

 تقرب اىل اا بايهللعاء عنهلل ق و  ايصاحلني؟هل ً :اذا قيل ي   / 
 هللثة، وهي و ددددددديلة اىل ا  دعاء اا عنهلل ق و  ايصددددددداحلني بهللعة  :ف  ُقل  ج/ 
 أى  ج و يهللعو اا عنهلل ه أً   ضي اا عنه وقهلل و د عن علي بن احلسني , ايشرك

 ال رتخكوا ق م عيهللاو( أخرجه  :قال وقال ا    ددددددددددددول اا  ،منها  ق  اينيب 
فوى أطهر وأشددددددددرف  وأعظح ايق و  ق   .(428:ايضددددددددياء املقهلل ددددددددي يف  املختا  

يعرف قط , ومل يأن وهو ق   وأمضددددددددل اًسددددددددا  وأكرم اخللق على اا جسددددددددهلل 
 ي يت يق   من ايصددددددحابة  ضددددددي اا عنهح أًه كا   أفهلل  صددددددحيل عن  بد ددددددناد

وا يتحر  , وهأكا ايتابعميهللعو اا عنهلل  و  ايهللعاء عنهلل و  هلح بدفسددددددددددددددا  مل يأًو
, وامنا هي ًزغة شددددديطاًية ا دددددتخف هبا عقول بعض ق و  ايصدددددحابة وأكابر األمة
وهنوا عنه يعلمهح  واجتن و ا تق حه أ  مهح ايصاحلو   املت خرين ما تحسنوا ما

علماو وعق و ومهماو  األقل  و , وغفل عن ذي  املت خر وشددددددددددددددناعة مآيه بسددددددددددددددوئه
هو  ايشددددرك  اىلهح با ددددتحسددددا  اي هللع فابيل ايشدددديطا  وجر  موقعوا يف أ ،ومضدددد و 
 , وايعياذ باا . قةايسحي

 ؟يه أًواع ل ه, و ما معىن ايغلو   :اذا قيل ي  / 
, ويأو  ايغلو  هلل املشروع بتعهلل م ما أمر اا بهايغلو  هو ماوز  احل :فقلج/ 
  .على   يل ايتع هلل  ايرتك,ويأو  بعلى املطلوب شرعاو وامل ذو  ميه بايزياد 

احلني برمعهح مو  منزيتهحايغلو  يف األً يا :املهل ومن أًواع ايغلو  , ء وايصددددددد 
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بية  أو صدرف بو ومنحهح صدفات اير  واإلج لوايزياد  ميما يسدتحقو  من احلب 
مبا جيعلهح يف مرر ة , وامل ايغة يف مهللفهح وايثناء عليهح شددددددددددددديء من ايع ادات هلح

 .اإليه 
 دددددددددددددد حدداًده ايتع دد هلل ا بددايرتك ايددهللائح يلم ددافددات اييت خلقهددا اا  :ومن ايغلو  

أاح.  هاينا  من ايطعام وايشراب وما حيتاج رعاىل ملصاحل و   اإلًسا  من ًوم ًو
يتأفري ومددا يت ع احلأح على املسددددددددددددددلمني املوفددهللين بددا :ومن ايغلو  املمقوت

 .  ت افة األعراض واألموال وايهللماءوا ،وعهللوا  ، ومقارلة  ،  وهجر ،ذي  من براء  
 ص ايشرعية اييت حتك   من ايغلو  ؟ ذكر شيئاو من اينصو ا :اذا قيل ي  / 

, أتدداب وايسددددددددددددددنددة اييت رنهى عن قددهلل رأدداثرت األديددة يف اي :ج / فقل ايغلو 
ِفَي   :رعاىل  منه, كما يف قويه وحتك   (، وهنى عز 86 دددددددو   ص َوَما َاَنا ِمَن اَلَُْ َكلِّ

  ددددددددددو    ََل َتْلُلَلا ِ  ِنينُِكمْ   :وجل بين ا ددددددددددرائيل عن ايغلو  يف ايهللين؛ قال رعاىل
اياكح وايغلو  مدمنا أهل  من كا  ق لأح ايغلو(أخرجه :  ، وقال (171اينساء 

تنطعو ,هلدددد  املتنطعو (أخرجدددده هلدددد  املتنطعو , هلدددد  امل:  أ ددددهلل, وقددددال 
            مسلح.

 ؟  هل يجوز الطواف ب ير الكعبة :إذا قيل لك س/ 
أل  اا عز وجددددل خ  بيتدددده  ،ال جيوز ايطواف بغري ايأع ددددة :لمقدددد  / 
َلا بِاْلَ ْيِت اْلَ  ِيِق   :مقال  دددد حاًه به؛بايطواف  َُ   ومل ي ذ  ،(29: احلج َوْلَي ََّلَّ
ا من افهللاث أ ،د ايطواف ع ا أل   , بغري ذي ينا  بنا  , م  م ع اد وقهلل فكً 
،  ،من ايأتاب وايسدددددنة اال بهللييل صدددددحيل ع اد  مابتهللاع ع اد  ب  برها  شدددددرعي 
من املل ة احلنيفية اىل ايأفر  يلعمل خمر     ط   غري اا شددددددددددددركي , وصددددددددددددرمها اد 

 .وايعياذ باا 
تعظيماً لبقعة ومكان  ل )السفر(هل يجوز شد الرحا :إذا قيل لك س/ 
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)المس        جد الحرام والمس        جد النبوي والمس        جد  المس        اجد الثالثةغير 
 ؟  األقصى(

وز شددهلل ايرفال رعظيماو ي قعة ومأا  باعتقاد مضددله ومضددل ال جي :ج/ فقيل
هلل  اير ف ال  ا ال ا ىل  ث  ث ة    :يقويه  ،ايث ثةمسددددددددددداجهلل يل ايسدددددددددددفر اييه اال  ال ر شددددددددددد 

هلل   ا :م س اج  هلل م ه ك  , و م ْسج  هلل  احلْ ر ام  هلل  األ ْقص ىاْيم ْسج    وا  مسلح.  (, و اْيم ْسج 
أم مكذوبة على , هل هذه األحاديث التالية صحيحة :إذا قيل لكس/ 

 من حج  )و ،بكم األمور فعليكم بزيارة القبور( )إذا ض     اقت : رس     ول اهلل 
 ضمنت)من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد و ،ني فقد جفاني(ر  زُ فلم ي   

من )و ،اتي()من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حيو ،له على اهلل الجنة(
 ،(توس           لوا بجاهي فإن جاهي عند اهلل عظيم)و ،اعتقد في ش           يء نفعه(

)إن اهلل خلق و ،(من يقول للش           يء كن فيكونعبدي أطعني فأجعلك م)و
 .( الخلق من نور نبيه محمد

جهدددا وامندددا يرو  ،مجيع هدددك  األفددداديدددث مأدددكوبدددة على اينيب  :لج/ فق   
 وايكم يقول يلشددديء كن ميأو  هو اا وفهلل , أصدددحاب اي هللع وع   اد األضدددرفة

وال نلأه ال يستطيع ذي   ,وال مثيل يه,   حاًه وحبمهلل  يه ال شري  وال  كفوا
َو   :قال اا رعاىل ،األً ياء وال األويياءمن اخللق ال  أفهلل   ْيًئا َاْن  َاْمُ هُ إِنَّ إَِذا َاَراَن  َََََّّّّ

َيُكَلنُ  ََ ََُلَح َلُه ُكْن  َْمُ  َتَ اَرَك اَّللَُّ   وقال رعاىل (.82 :  ددو    يس َي َْ ْلُق َوا َاََل َلُه اْْلَ

( قهللم مافقه ايت خري ييفيهلل احلصددددددددددر وهو فصددددددددددر 54 :عراف األ   َربُّ اْلَ اَلَِيَ 
 اخللق وايتهللبري يه وفهلل  ال شري  يه . 

اجد،  س/  وبناء المس    اجد فإذا قيل هل يجوز دفُن األموا   في المس     
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 على القبور؟ 
ومن أعظح ايو ددددددددددددددائل  ،اي هللع اخلطري و  ،هو من احملرمات ايغليظة :لج/ فق

 قال   ددددول اا  :عائشددددة  ضددددي اا عنها قايتمعن , يلوقوع يف ايشددددرك املؤدية
يعن اا اييهود واينصدددددا ى الكوا ق و  أً يائهح   :يف مرض موره ايكم مل يقح منه

وعن , متفق عليه (  ما صددددددددنعواك  حي    :عائشددددددددة  ضددددددددي اا عنهقايت  (مسدددددددداجهلل
 :نوت خبمس أًه قال ق ل أ    عن اينيب  ضددددددددددددددي اا عنه اا  جنهللب بن ع هلل

أال م   وا  من كا  ق لأح كاًوا يتخكو  ق و  أً يائهح وصاحليهح مساجهلل  أال 
 واملساجهلل امل نية على . وا  مسلح (عن ذي مدن أهناكح  ,ق و  مساجهللايرتخكوا 
أما , ملسددجهلل على ق  أو ق و  وجب ههللمهواذا بين ا ,ال جتوز ايصدد   ميهاايق و  

 , ويأن يفتلميه ميت م  يههللم املسدجهلل، مث دمن اذا بين املسدجهلل على غري ايق 
 من املسجهلل اىل املقابر ايعامة. ميهمن دمن وينقل  ق اي

 لقبور؟ ا ما حكم البناء على :س/ إذا قيل لك
من رعظيح يف غلو من ميهددا ملددا منأر  بددهللعددة اي ندداء على ايق و   :ج/ فقي  ل

 و  ميجددب ازايددة مددا بين على ايق  ،وهو ذ يعددة اىل ايشددددددددددددددرك ،دمن يف ذيدد  ايق 
يف مقهلل  وى مسددددددلح , اي هللعة و ددددددهللاو يك يعة ايشددددددرك ى هك قضدددددداء علورسددددددويتها 
 ضدددي اا  على  ل  قال :قال األ دددهللم فيا  بن فصدددنيعن أيب اهليا  صدددحيحه 

ع صدددددو   اال طمسدددددتها هلل  ر   أال    :أال أبعث  على ما بعثين عليه   دددددول اا  :عنه
 .(يتهمشرماو اال  و  وال ق او 

 ابتداء في المسجد؟  هل دفن رسول اهلل  :س/ إذا قيل لك
خا   دمن يف فجر  عائشددددددة  ضددددددي اا عنها ومضددددددى على ق    :ف  ُقل  ج/ 
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اء األمويني املسددددددددددجهلل اين وم وو ددددددددددع أفهلل اخللف,  ددددددددددنة 80املسددددددددددجهلل أكثر من 
منه يف ز اخلليفة هني ايعلماء ومل يق ل , ملسددددددددددددددجهللاداخل  مصددددددددددددددا ت احلجر  ك هنا

 او من بناء املسددددددددداجهلل  ك   ن ادخال احلجر  يف املسدددددددددجهلل. وقهلل قال وحتكيرهح م
أال م  , ق لأح كداًوا يتخدكو  ايق و  مسددددددددددددددداجدهلل أال وا  من كدا   :على ايق و 

 ويعن   دددددول اا  ،رتخكوا ايق و  مسددددداجهلل مدن أهناكح عن ذي (  وا  مسدددددلح
 .ايكم  وا  أهل ايسددددننملسدددداجهلل وايسددددر  كما يف احلهلليث املتخكين على ايق و  ا

, بسدددددددددددددد ب غل ة اجلهل, منه فك    على أمته وفصددددددددددددددل ما  خامه وقهلل وقع ما
 ،يه  هو من احملاد   بو  اىل اا مبا, مصددددا وا يتقر  اخلرامة واي هللعجل يورل يسددددات مشددددا
ووضددع ايسددتو   ،يف املسدداجهللوبناء األضددرفة  وضددع ايق و من  واملخايفة ير ددويه 

ًتشددددددددددرت , ماكو  عليهاووضددددددددددع صددددددددددناديق اين   ،وايطواف هبا ، ددددددددددراجها, واعليها
ايعاملني  وايضدددد الت با ددددح   ة ايصدددداحلني وروقريهح وايتوجه هبح يربايشددددركيات 

 قال , ايسددددددددابقني اينيهكا من مرياث ايضدددددددد   , وكل  ييسددددددددتجيب دعاء ايسددددددددائلني
في يو دخلوا جحر ضددددددددددب  ايقك ت عن  ددددددددددنن من كا  ق لأح فكوا ايقك  بيت  : 

 متفق عليه  . (خرب يهللخلتمو 
ه يخرج على وأن    ،في قبره حي   ه ل رس           ول اهلل  :س/ إذا قي ل ل ك

 ؟ كما يعتقده بعضهم   الناس في المولد النبوي بما يسمى بالحضرة
على أ  ايصددددددحابة  ضددددددي اا بل األم ة ك ل ها أمجع األئمة األ بعة  :ف  ُقل  ج/ 

ه ال يعقل أ  يهللمنو  ألً  ,هلل  في ما قت  وفه جسددد   عنهح مل يهللمنوا   دددول اا 
 ضددددددددي اا ابنته ماطمة  وطاي ت, من بعهلل يه ًصدددددددد وا خليفة  حوألهن  !!  وهو في  
 ايتابعني أو رابعيهح من أو قل عن أفهلل من ايصددددددددددددددحابة ومل ين  , مبرياثها منهعنها 
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 ممن يهللعي أًه  ،خر  يلنا  بعهلل موره ودمنه   دددددددددددول اا  ة أ   األئمة األ بع
اا مفرت على ر ع ت به ايشددددددددددددددياطني  كاذب  خمر ف و  مهو  خير  يلنا  من ق   

َلٌح َقْد   :, كيف واا  دددددد حاًه ورعاىل يقول  ددددددول اا وعلى  ٌد إَِلَّ َرتََُّّ َُّ َوَما ُُمَ

ُل  تََََُّّّّ ِلِه ال ُّ ابُِكمْ َخَلْت ِمْن َقْ  ََ َلْ ُ ْم َلَع َاْل ََ ِ َل اْن إِْن َماَ  َاْو ُق ََ َك  :وقويدده رعدداىل ،َا نَّ إِ

ُْم َميُِّ َلنَ  وموت اينا  ييت ني ، مقر  اا  ددددددددد حاًه ورعاىل اخل  مبوره  ،َميٌِّت َوإهِنَّ
اييت ال خرو  منهددا اال   ىل دا  اي زخمن هددك  ايددهللا  ا موت فقيقي واًتقددال  أًدده 

, اي عث واينشدددددو  واخلرو  من ايق و ات ايقيامة يلحسددددداب واجلزاء بعهلل اىل عرصددددد
من ق    ما قايه  ومما ينا دددددددب يف ايرد على اجلهلة واملخرمني املعتقهللين خروجه 

عن خرامة خروجه ح هْ املف   يف كتابة  (هدددددددد656 املتوم يف  املايأي اإلمام  ايقرطيب
    ال أفهلل ا , ويلزم عليه أ  ال يرا ايعقولوهكا يهلل ك مسددددددددددداد  ب وائل   :من ق

, وأ  يرا   ائيا  يف آ  وافهلل يف مأاًنيال , وأ  على صددددددددددددددو ره اييت مات عليها
, ويلزم من ا  وخياط و , ونشي يف األ وا  وخياطب اينحييا اآل  وخير  من ق  

 ويسلح , ميزا  مرد ايق ميه شئ وال ي قى من ق  , من جسهلل  ذي  أ  خيلو ق  
قات على فقيقته , ألًه جائز أ  ي رى يف ايليل واينها  مع ارصال األو على غائب
  ( اًتهى .لمن عقْ  أة  سْ زم هبا من يه أدىن م  ت  جهاالت ال يل, وهكيف غري ق  

م  ا هي الب  دع  ة؟ وم  ا أنواعه  ا؟ وم  ا حكم ك  ل نوع؟  :س/ إذا قي  ل ل  ك
 وهل في اإلسالم بدعة حسنة؟ 

ُقل  ج/  وهي به ايع هلل  به على غري دييل شددددددددددددددرعي, اي هللعة هي ما رع هلل :ف  
ي مث صدداف ها من  وبهللعة  ,  هيصدداف باو رقر   وف بايق يط نر  كمأف  بهللعة م   :ًوعا 

دو  اشددددددتمايه على شددددددركيات  وكفريات.   أو ول   قيح مويهللاو ينيب  من ي  ك  ,غري كفر
اياكح   :ييل قويه بهلل ضدد ية ,فسددنة , أل  كل اي هللع  وييس يف اإل دد م بهللعة

وكل : ويف  واية  ،(يةو هللثات األمو  مد  كل  هللثة بهللعة وكل بهللعة ضدددددددددددددد 
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, واي هللع من اي هللع شيئاو  ثن تومل يسواينسائي,  وا  اإلمام أ هلل ( ض ية يف اينا 
 يف ايهللين وزياد   ع هنا ا دددددددتهلل اك على املشدددددددر  أل غري م جو كلها  رمة وصددددددداف ها 

عمل عم و من   :قويه  بهللييل ,وهي مردود  على صددددددداف ها, ومتامهبعهلل كمايه 
ا مهو  د ا ما ييس منه من أف  :وقويه ،(  وا  مسددددددددددددددلحييس عليه أمًر هللث يف أمًر

ا ، وقويهمتفق عليه (مهو  د  .اإل  م أم (أمًر
 

من س       ن  س       نة حس       نة فله ) :فهُم من قوله ماذا يُ  :س/ إذا قيل لك
  ؟(أجرها وأجر من عمل بها

وقهلل اإل دد م   جاء بهعمل عم و  أم من (من  ددن   ددنة فسددنة  :ف  ُقل  ج/ 
مما جهله اينا  مله أجر من , جاء به ايأتاب وايسنة أو دعا اىل ما, ه اينا ًسي
 ,كاًوا يسددددددد يو على مقراء   احلهلليث  ددددددد  ه ايهللعو  اىل ايصدددددددهللقاتهكا أل  , ر عه
  ة  وايسددددن   ،(ضدددد يةبهللعة  كل    :هو ايكم قال (من  ددددن   ددددنة فسددددنة  :من قالو 

, بل هلا أصددددل يف ايأتاب وال يف ايسددددنة واي هللعة ييس, ايأتاب وايسددددنة مصددددهلل ها
 هي  ض ا تحسا  بعض ايعقول املت خر  .

ايرتاويل  ماذا يفهح من قول عمر  ضددي اا عنه يف صدد   :قيل ي  / اذا 
عثما   ضددددددددي اا وافهللاث اينهللاء ايثان يوم اجلمعة يف عههلل  ،(ًعمت اي هللعة  :

  عنهما؟
عناها يقصددددددددددددددهلل م (ًعمت اي هللعة قول عمر  ضددددددددددددددي اا عنه  ا    :ف  ُقل  ج/ 

 رل  ايألمة االعمر  ضدددددي اا عنه مل يقل  أل   , ايلغوم وييس معناها ايشدددددرعي
وما كا  , مأا  معله موامقاو يفعل اينيب , اينيب  يف صدددد   ايرتاويل اييت  ددددن ها

سددددددددددددددي يلنا  مبا ر   ورككري   جتهلليهلل   بل هو ليس ب هللعةم يفعل اينيب  فياءا رك ًو
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 ضددددي اا وأما معل عثما  , ومعله اييه   ددددول اا  ىل معل شددددرعي دعادعو  او 
قال ايراشددهللين فني بسددنته مع بقية اخللفاء  اىل االقتهللاء اينيب  عنه مهو ممن دعا

:   اخللفاء ايراشهللين ييسوا ككي  وغري ،و نة اخللفاء ايراشهللين(عليأح بسنيت 
هح وقهلل كا  ومل يككر غري , نة به وباخللفاء ايراشدددددددددهللينفصدددددددددر ايسددددددددد  اينيب  أل   

 , ومن ذي  أ   ينا  حتكيراو من اي هللع واحملهللثاتايصدددحابة  ضدددي اا عنهح أشدددهلل ا
يككرو  اا ذكراو  يف ايهللين فني يقوم ابتهللعوا شيئاو قال ابن مسعود  ضي اا عنه 

, وصح ه علماو    قتح  مهللاو   :وهح يقصهللو  خرياو بأيفية معينة  هللثة مجاعياو 
ما كل  م ْن أ اد اخلري  :هلح قال, (أ دًا خرياو   :وملا قايوا يه ,أريتح ب هللعة ظلماو( أو

 ار  عوا وال:  ألصدددددحابهيف مايسددددده  يرد د ما وكثرياو  ، وا  ايهلل امي يف  دددددننه أصدددددابه(
 كل بهللعة ضددددددددددد ية وا   آها اينا   :قال ابن عمر  ضدددددددددددي اا عنه و , ر تهللعوا(
 .(فسنة
 ة أم بدعة؟ ن  هل االحتفال بالمولد النبوي سُ  :س/ إذا قيل لك 

ليس االفتفال باملويهلل اين وم مل ي ت يف ايأتاب وال يف ايسددددددددنة م :ف  ُقل  ج/ 
به  لْ ق  ومل يد  , عن أفهلل من ايصددددددحابة  ضددددددي اا عنهحومل يث ت , يه دييل شددددددرعي

ا اييه.  ويو, أل بعةامن األئمة  أفهلل   ويككر أهل االفتفال  كا  خرياو وطاعة يس قًو
عني على كل  مرض     ددددددددددددددول اا  و  ة  , اظها او حمل ته أهنح حيتفلو  مبويهلل  

 أول  , و ورأو  بطاعته ال باالفتفال مبويهلل  , يصددددل اناًه اال مبح ته  مسددددلح ال
ددهللقددة ايع يددهلليو من معددل هددك  اي ددهللعددة هح  , ني  بددايفدداطمي  وْ املتسددددددددددددددم   اي دداطنيددة املتًز

وحيتفل أهل املويهلل به يف يوم االثنني وهو , قرو  ب  بعة بعهلل موت اينيب وذي  
ييس اال مضدددددداها  يفعل اينصددددددا ى  االفتفال مبويهلل   أ    واحلقيقة   ,يوم وماره 

, وقهلل أغناًا اا عن اي هللع واحملهللثات مفتفاهلح مبويهلل عيسددددددددددددددى عليه ايسدددددددددددددد يف ا
ة واحلمهلل ا  ب كي  ة ايز  ايضدددددددددداية بايشددددددددددريعة ايتامة ايصددددددددددامية اينقي   األمحوخمرتعات 
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  ايعاملني .
 أو العمل به؟ , حرم الس  ما حكم تعل   :س/ فإذا قيل لك

 :رعاىليقويه , كفر  به   وايعمل  , ورعليمه  مهر عل   ايسدددددددددحر ال جيوز : ف  ُقل  ج/ 
  َياطَِي َكَفُ وا َلْيَوُن َوَلكِنَّ الشَََّّّ َلْيَوَن َوَما َكَفَ  تََُّّ َياطُِي َلَع ُمْلِك تََُّّ َ ُ َلا َما َتْ ُلَل الشَََّّّ َواتَّ

َوِن ِمْن َاَح  اُروَ  َوَماُروَ  َوَما ُيَ لِّ ََ ْحَ  َوَما ُاْنِزَح َلَع اَلََْلَكْيِ بَِ ابَِل  َلَن النَّاَس السَََِّّّّ ُُ دم ُيَ لِّ

ُقَلَن ِبِه َبْيَ اَلَْْ ِء َوزَ  َلَن ِمنُْهَو َما ُيَف ِّ ُُ َيَ َ لَّ ََ َم َتْكُفْ   ََ  ٌَ َن َو َنْحُن َِْ  ََُلََل إِنَّ ْم َح َّا َي َُ ْوِجِه َوَما 

ْم َوََل َينَْفُ ُهْم َولَ  َُ َلَن َما َيَُّضُّ ُُ  إَِلَّ بِإِْذِن اَّللَِّ َوَيَ َ لَّ
يَن بِِه ِمْن َاَحدم اُه بَِضارِّ َلا َلََِن اْ ََتَ ُُ

ْد َللِ ََ

َلُه ِ  اْْلَِخَ ِة ِمْن َخَمقم  ْ ِت   :وقويددددده رعددددداىل ،(102 : اي قر   ََما  ِباْْلِ ُيْؤِمنَُلَن 

 (.51:  و   اينساء َوال َّاُغَلِ  
مأما أ  اإلنا   ،مقر  اا ايسدددحر بايطاغوت ،ايسدددحرب سدددر  قهلل م   :تبالج

بدايسددددددددددددددحر كفر, ممن يوزام ايأفر بدايطداغوت يعمدل مأدكيد  ا, بدايطداغوت كفر
، وجتب ماً ته ،يلهللين وايهللًيا ، وأًه علح خ يث مفسددددددددددهلل  اعتقاد بط   ايسددددددددددحر
 . واي اء  منه ومن أهله

دِ  رعدداىل  قددال  ََ اَ اِ  ِ  اْلُ  فَّ  اجتن وا  : الوقدد ،(4 : ايفلق َوِمْن َْشِّ النَّ
ًفث  مث من عقهلل عقهلل   :ويف احلهلليث, ايسدد ع املوبقات...( مككر منهن ايسددحر

 ييس منا  :و وى اي زا  ,  وا  اينسدددائيمقهلل أشدددرك(  ومن  دددحر ،ميها مقهلل  دددحر
عقوبة و  ،حر يه(من رطري أو رطري يه أو رأهن أو رأهن يه أو  ددددددددددددددحر أو  دددددددددددددد  

ا  أ  اقتلو  : ضددددي اا عنه يلوال خلطاب ا كتب عمر بنايسددددافر هي ايقتل ملقهلل  
افر (  وا  اي خا افر و ددد  قال   دددول اا وعن جنهللب  ضدددي اا عنه ,  مكل  ددد 

وقهلل قتلت  وا  ايرتمكم  فهلل ايسددددددحر ضددددددربه  بايسدددددديف( صددددددلى اا عليه و ددددددلح 
 ففصة  ضي اا عنها جا ية هلا  حر ا .

وأكلهم  عوذون من طعن أنفسهمهل ما يفعله المشُ  :س/ فإذا قيل لك 
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 ؟  كرامةأم   وشعوذة   سحر  ؛ المواد الصلبة
ايشددددددياطني يف  هو مما رتعاو  معهح كرما يفعله املشددددددعوذو  مما ذ   :ف  ُقل  ج/ 

كما ,  ه فقيقةييس حبقيقة أً     ماوْ مري  , ينا   سددددددحر به أعني ا, وبعضدددددده مما ر  معله
ايكين شههللوا ايواقعة اييت ذكرها اا يف  واينا    يس ماو ى عليه مب معل ايسحر  

كما   ،ا ال رسددعىواحلقيقة أهن  , ف ال ايسددحر  رسددعى ل ملو ددى أ   ي  خ  قهلل و  ،ايقرآ 
َ ا  :قال اا رعاىل َا َتسَََّّّْ ْم َاهنَّ

َِ ْحِ  يَُّل إَِلْيِه ِمْن تَََِّّّ رن عنهلل ويو ق   ،(66: طه َُيَ
خواريح اي قر  وغريها من وايفاحتة و املشددددددددددعوذين آية ايأر ددددددددددي و ددددددددددو را املعوذرني 

أشددددددددف زيف املشددددددددعوذين ًوا ،  بدذ  اا رعاىلايسددددددددحر وايشددددددددعوذي طل اآليات 
 .ودجلهح وظهر يلنا  باطلهح وككهبح

واخلرامات،  وال رأو  ايأرامة اال يلصدددددددددداحلني املوفهللين ايسدددددددددداملني من اي هللع
غري  أًه أمضدددل من هكا ين عنه وال يع وايأرامة فصدددول خري يلمؤمن أو دمع شدددر  

, وال ي ؤكل وشدددد   ايأرامة أ  ر أتح وال ر شددددهر, مل رقع هلح كرامة مم ن من املؤمنني
 ادع اينا  هبا.  هبا وخي  

 الذهاب إلى الساحر للعالج؟  حكم ما :لك س/ إذا قيل
يسددؤاهلح ورلقي ايع   ال جيوز ايكهاب اىل ايسددافر أو ايسددافر   :ف  ُقل  ج/ 

عن اينشدددددددر   ملا  دددددددئل   دددددددول اا أًه هللييل واي, عن ذي  ينهي اينيب , منهح
يعين اينشددددر   وا    هي من عمل ايشدددديطا ( :قال هلثفل ايسددددحر بسددددحر م يوه

 .منه خري يرجتى وال تفع ميه،نيمن عمل ايشياطني وال  , وال جيوز شيء  أبو داود
كيف العالج قبل وقوعه و  ما الوقاية من الس           حر :س/ فإذا قيل لك

  ؟بعده
 بسدددح اا ايكم  :وخاصدددة, على أذكا  ايصددد اح واملسددداءاحملامظة  :ف  ُقل  ج/ 
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ال يضددددددر مع امسه شدددددديء يف األ ض وال يف ايسددددددماء وهو ايسددددددميع ايعليح( ث ث 
, لمات اا ايتامات من شددددددر ما خلق(أعوذ بأ  :وقول ،مرات صدددددد افاو ومسدددددداءو 

كل شددديطا  وهامة ومن ايتامة من  بألمات اا  أعيككح  :داألوالورعويك األهل و 
عوذرني ث ث مرات وامل اإلخ ص وقراء   ددددددددو  ،كما يف احلهلليث  (كل عني المة

ريرني من  دددددو   اي قر  يي و, وأكل واآليتني األخ, آية ايأر ددددديو  ,صددددد افاو ومسددددداءو 
   ع مترات ص افاو .

دعية ألوا ،ايقراء  على املسحو  م اشر  باآليات ايقرآًية :وبعهلل وقوع ايسحر
هبا عنهلل كشفها,  واد اييت مت ايسحر, وار ف امل، واحلجامةايوا د  يف ايسنة اين وية
  شفى املسحو  بدذ  اا رعاىل.و ي طل ايسحر وي  

هل يجوز الذهاب إلى الكهان والعرافين والس      حرة  :س/ فإذا قيل لك
، ومن يد عون علم المس           تقبل بالتنجيم ومعرفة  وقارئي الفنجان أو الكف 

  األبراج السماوية ؟
ايكهاب اييهح و ؤاهلح واال تماع ألكاذي هح  رم  علينا اال  ملن  :ج/ ف  ُقل  

يريهلل اظها  ككهبح ومضدددل دجلهح وكشدددف خزع   ح من ايعلماء ايقاد ين على 
ذي , وجيب احلك  من كل  م هلل ع  يعلح ايغيب, وايتحكير من دجلهح وخهللاعهح 

 من  :أكاذي هح وأباطيلهح ولر صددددددددا ح, قال  يلمغف لني, ويا خي ة من صددددددددهلل  
(  وا  أهل أرى عراماو أو كاهناو مصدددددددددددددهللقه مبا يقول مقهلل كفر مبا أًزل على  مهلل 

 من أرى عراماو مسدد يه عن شدديء مل رق ل يه صدد    أ بعني ييلة(  :ايسددنن. وقال 
  وا  مسلح.

الس           حر وال )تعلموا  :هذا الحديث  في ما تقول :س/ فإذا قيل لك
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 ؟ تعملوا به(
مأيف ينهى  ،على   ددددددول اا ومفرتى هكا فهلليث مأكوب  :ف  ُقل  ج/ 

 عن ايسحر ويهللعو اىل رعلمه.
 من أفضل البشر بعد األنبياء؟  :فإذا قيل لكس/ 

كا  ً ينا  مهلل صددلى اا   وذي  أًه ملا  ضددي اا عنهح ايصددحابة   :لج/ فق
 عليه و دددلح أمضدددل األً ياء صدددا  صدددحابته هح أمضدددل من صدددحب األً ياء مجيعاو 

بعهلل  ما طلعت ايشمس وال غربت قال عليه ايص   وايس م وأمضلهح أبو بأر 
 مث عمر مث عثما  مث علي  ضدددددي اا (اين يني واملر دددددلني على أمضدددددل من أيب بأر

علي  ضي اا  وهلكا مسى ،حابة حيب بعضهح بعضاو وايص .مث بقية ايعشر , عنهح
 ،عثما  ممن أمساء أوالد  أبو بأر و عمر و ،اخللفاء من ق لهب مساء عنه أوالد  

 ة ال حي و  املؤمنني من آل اي يت وأ  آل اي يت الا  ايصدددددددددحاب :وككب من قال
 , مهك  من امرتاءات أعهللاء آل اي يت وايصدددددددددحابة  ضدددددددددوا  ااحي و  ايصدددددددددحابة 

 .عليهح
وما حكم  ،ما واجبنا تجاه الص   حابة رض   ي اهلل عنهم:س/ إذا قيل لك 

 أحدهم؟  سب  
, مجيعاو مجيعاو وايرتضددددددددددددددي عنهح وروقريهح جيب   تهح وافرتامهح  :ج/ فقل

ََُلَن   كما قال اا رعاىل؛ومل يسددددددددتثن منهح أفهللاو , أل  اا  ضددددددددي عنهح ابِ َوالسَََّّّ

َلا َلنْ  انم َرِاَ اَّللَُّ َلنُْهْم َوَرضََُّّ ْم بِإِْحسَََّّ َُ َ ُ َل اِر َوالَِّذيَن اتَّ َْنصَََّّ َْ ُلَلَن ِمَن اَلَُْهاِجِ يَن َوا َوَّ َْ ُه ا

يُم  ِظ  َ ْل َفَْلُز ا ْل َك ا ًدا َذلََِّّ ا َابَََّّ يهَََّّ
َِ يَن  ِد الََِّّ اُر خَََّّ َ هَنََّّْ َْ ا ا َ هَََّّ َُتْ ِ ي  ََتْ  

ا م َجنَََّّّ ْم  َُُ دَّ   َوَالَََّّ
َجَ ةِ  ( وقال رعاىل 100:ايتوبة  َت الشَََََّّّّّ ْد َرِاَ اَّللَُّ َلِن اَلُْْؤِمنَِي إِْذ ُيَ ايُِ َلَنَك َُتْ ََ   َل
نَا   :وقال اا عنهح ،(18:ايفتل  سََََّّّّْ وجيب  ,(10احلهلليهلل   َوُكمًّ َوَلَد اَّللَُّ اْْلُ
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فدددهللاهن أل  ذيددد  من ك دددائر ا ددددددددددددددددب  وحيرم ،  دددة أمهدددات املؤمنني وافرتامهن
مْ   :قددال اا رعدداىل ؛ايددكًوب َهاُُتُ ُجُه ُامَّ مجميع  ،(6:  ددددددددددددددو   األفزاب َوَاْزَوا

جاء يف قهلل و , ني أل  اا مل يسددددددددتثن وافهلل  منهنأمهات يلمؤمن زوجات اينيب 
ال رس وا أصحايب   :قال اينيب  :قال ، م  ضي اا عنههللفهلليث أيب  عيهلل اخل

 وا   (وال ًصدددددددددددددديفدده ،أفددهللهح هلل  ا بلغ مدد  مدد ،ذه دداو  فددهلل  كح أًفق مثددل أ  أفددهلل   ملو أ   
 اي خا م ومسلح.

أًفسددددددددددددددهح وأمواهلح  , مهح من بددكيواعجددب من هددك  املنزيددة ايأرنددة هلح وال
 ,, وفا بوا ايقريب واي عيهلل من املعا ضدددددددددني يهللعو    دددددددددول اا ينصدددددددددر  دين اا

, وهح  ددد ب كل خري ومضدددل يف  ددد يل اا األوطا وهاجروا من  ،األهلوهجروا 
لهح مثل أجو  مجيع من جاء بعهللهح من املؤمنني م ,اىل قيام ايسدددددددددداعة األمةرنايه 
ن األمح وال , مل يأن مثلهح يف ايسددددددددددددددابقني مأ  يرث اا األ ض ومن عليها اىل

هح وقهللح , وويل ملن عاداهح و    ,  ضي اا عنهح وأ ضاهحح بعهللهحهيأو  مثل  
ال من أفهلل منهح .  ميهح, ًو

أو  ما عقوبة من س      ب أحداً من أص      حاب النبي  :س/ فإذا قيل لك
 سب إحدى أمها  المؤمنين؟ 

 من  ددددددددددددددب  :ايطرد واإلبعاد عن   ة اا قال ايلعن و عقوبته  :ف  ُقل  ج/ 
, وايواجب اإلًأا  أة واينا  أمجعني(  وا  ايط انأصحايب معليه يعنة اا وامل ئ

أو  ددددددددب افهللى أمهات املؤمنني أفهللاو من ايصددددددددحابة  على من  ددددددددب   ايشددددددددهلليهلل
ة ر ديب  وجيب على ول   ,اا عليهح أمجعني  ضددددددددددددددوا  األمر واجلهات املختصدددددددددددددد 

  ر دي او بليغاو .   ة من يقع منه ذي قاعمو 



  

 

  

56 

 هل يجوز القول بوحدة األديان ؟  :إذا قيل لك /س
ل    أعظح أًواع ايأفر مهو وهو من, واالعتقددادال جيوز هددكا ايقول  :ج/ ف  ق  ُ
 وكيف ,نددا  واحلق واي دداطددل بني ايأفر واإلورسددددددددددددددويددة  , حلأمدده رأددكيددب ا و د  
كيف و ؟ واجلمع بني دين اا ودين ايطواغيت   ب ط   ايتسدددددددددويةيسدددددددددرتيب عاقل  

عهللا  مهو  مهللين اإل دددد م هو احلق وما؟! واحلق واي اطل جيتمع ايتوفيهلل وايشددددرك 
ْلُت َلُكْم ِنينَُكْم   :رعاىل قال ، ًعمتهوقهلل أكمل اا دينه وأمت  , اي اطل َُ َُ َاْك اْلَيَْل

يُت َلُكُم  َُ ِي َوَرضَََِّّّ ُت َلَلْيُكْم نِْ  ُْ َ ًناَوَاَْت َُ ِني َم تَََّّّْ م  جيوز أ   ،(3املددداد    اْْلِ
ملل ايأفر وأديا  ايطواغيت أو سدددددداوى به غري  من أو ي  , زاد ميهأو ي, ق  منهين
من  , وال يسدددعى اييه من نل  ذ  و عاقل   مسدددلح  هكا  عتقهلل جوازال ي  , و مع معهاجي  

ََل ِ  اْْلَِخَ ِة َوَمْن َيْ َ ِغ َغْْيَ  :رعاىل , قالوانا عقل  َُ َ َل ِمنُْه َو َْ َلْن ُي ََ ُِ ِنينًا  َم تََّّْ اْْلِ

ينَ  اِِسِ ال يسددددددددددمع  وايكم ًفس  مهلل  بيهلل   : قالو  ،85 :آل عمرا  ِمَن اْْلَ
  دددلت به ومل يؤمن بايكم أ   مث نوت, ًصدددران   وال هودم  ة يمن هك  األم   فهلل  أ يب
 . وا  مسلح اينا (كا  من أصحاب   اال  

واال تقامة على  ن ة   ويه  ،لر  اإلنا  باا وروفيهلل  ما :اذ قيل ي  /  
                                                                                        ؟ 

يتحقق باإلنا  يلفرد واجلماعة واألم ة كل خري يف ايهللًيا واآلخر   :فقل ج/
َْلا   :األ ض, قال رعاىلاي كات من ايسماء و من متل  ََ َ   َآَمنَُلا َواتَّ َُ َل اْل َْ َوَلَْل َانَّ َا

ُ َلنَ  ْم بَِو َكاُنَلا َيْكسَََِّّّ َُ َأَخْذَنا ََ ُبَلا  َْرِ  َوَلكِْن َكذَّ َْ َوِء َوا  ِمَن السََََّّّّ
  َلَفَ ْحنَا َلَلْيِهْم َبَ َكا م

 .(96  و   األعراف 
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يقلب و افة اي ال واًشددددددددددددددراح ة  انًيطم وككي  حيصدددددددددددددددل بتحقيق اإلنا  
هلل اي ئِنُّ   :, قدددال رعددداىلصدددددددددددددددد  َُ ِبِذْكِ  اَّللَِّ َتْ  ِبِذْكِ  اَّللَِّ َاََل  ْم  ئِنُّ ُقُلَلُِّبُ َُ ِذيَن َآَمنَُلا َوَتْ  لَّ ا

ُلَلُب  َُ واملؤمن املوفهلل يربه املت  ع يسددن ة   ددويه فقاو وصددهللقاو . (28 ايرعهلل  ددو    اْل
وال  ،يغتح   وال ،يضددددددددددددددجر يعيش فيددا  طي ددة مهو ًدداعح اي ددال مطمئن ايقلددب ال

يشدددددقى يف  , وال يي   والشدددددياطني بايو ددددداو  وايتخويف واحلز رتسدددددل ط عليه اي
ا ِمْن َذَك م َاْو   :قال رعاىل ،, ويسددعهلل يف جن ات اينعيح يف أخرا دًيا  َل َصاِْلً ُِ َمْن َل

 ًَ  َ َياًة َطيِّ ُه َح نَّ َلنُْحيَِي ََ ََل ُمْؤِمٌن  َُ ُلَلنَ ُاْنَثا َو َُ َكاُنَلا َيْ  َما  ِن  ِبَأْحسَََََّّّّ ْم  َُ  َوَلنَْجِزَينَُّهْم َاْجَ 
 .(97 اينحل   و   

من ايفائزين هبك  اي شددددددا     واأ  رأًو ةمافرص أخي املسددددددلح وأخيت املسددددددلم
 ايهللاخلني يف أهل هكا ايوعهلل اير بان ايأرمي .  
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 ةـاتمـاخل
 ايأرمي ... أخيت ايأرنة  أخي 

 , وههللاًا يهللين اإل ددددددددددددد مايكم أكمل ينا ايهللين, وأمت  علينا اين عمةاحلمهلل ا 
دددددددددددددددد   املهح  ددددددددددددددددددددددددد أي ها ايأرمي ومن ,فيهلل وايسعاد  ايهللًيوية واألخرويةدين احلق وايتو 

بفهح من  ضي اا من ايأتاب وايسنة  ايسعي يلتزود من ايعلح ايشرعي املستمهلل  
يف  ايوقوع سددددددددددددلح من, وً  على بصددددددددددددري هلل اا ع   , ينأو  مم ن ي  عنهح و ضددددددددددددوا عنه

و  بايتزود من ايعلح مرر ته م م تْ مهما عل   أفهلل   , وكل  ضددد  ت ايف ايشددد هات وم  
ه بايتزود من  ب    قهلل أمر   صدددددددددددددلوات اا و ددددددددددددد مه عليه هو ً ي   , وهاو تا  اييه

ُه ََل إَِلَه إَِلَّ اَّللَُّ   :قال رعاىل ؛ايعلح اْلَلْم َانَّ ََ وأ شددددددددهلل  يسددددددددؤال  ب ه (19:   مهلل ,
أيها املوم ق على  م سْر ددد .(114: طه َوُقْل َربِّ ِزْنِِن ِلْلًو  :قال رعاىل  ؛املزيهلل منه

  :قال رعاىل ؛, وابشددددددددددددر باخلري وايرمعة يف ايهللا ين ههللم ً ي   وامام   مهلل 
ِع اَّللَُّ الَِّذيَن َآَمنَُلا ِمنُْكْم َوالَِّذيَن ُاوتُ  ََ   (.11 : اجملادية َلا اْلِ ْلَم َنَرَجا م َيْ 

لح واجتهددهلل يف ًشددددددددددددددر اخلري وايع ,ن مع ايعدداملني مبددا عملواك..وبعددهلل ايتعل ح 
ب ي  ثواب , ويأت حوْ ع  أجر من د   التد ن  ي, و يتلحق بركب ايصددددداحلني املصدددددلحني

أمضدددل من ًشدددر ايعلح وايهللعو  , والشددديء بعهلل ايقيام بايفرائض من ا دددتجاب ي 
نقكو  بدذ  اا   ظح أثر ايهللعا  اىل احلق على اينا, وما أعيلخري

 
 نْ مل, مهح امل

, اآلخكو  ب يهلليهح اىل  ددددددددددد يل  الت واخلراماتيف ظلمات اجلهل وايضددددددددددد    ر  غ  
  .. واحلمهلل ا  ب ايعلمني ,,و  واهلهللاية وطريق اجلنة ايس م واين  
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 10 ................................................. ؟ اآلخر  يف  هبح يرو  املؤمنو  هل: ي  قيل اذا / 

 11 ............................................... ؟ وايقهلل  بايقضاء اإلنا  يأو  كيف: ي  قيل اذا / 

؟ أم م سري   اإلًسا  هل: ي  قيل اذا /  ري   11 ........................................................ خم 

 12 ...................................................... عمل؟ دو  اإلنا  يصل هل:  ي  قيل اذا / 

 12 ............................................................... اإل  م؟ أ كا  م ا: ي    قيل   مدذا / 

 12 ........................ ؟ اا   ول  مهللاو  أ  وشهاد  اا   اال ايه   ال أ  شهاد    م عىْن  م ا: ي    ق يل   مدذا   / 

 13 ........................................................... اا؟ اال ايه ال شروم ما: ي  قيل اذا / 

؟ م نْ : ي    قيل   و اذا /   15 ...................................................................... ً  ي  

 15 .................................................. ؟ ع اد  على اا مرض ما أول ما: ي  قيل مدذا / 

 15 .......................................................... ؟ اا خلق  شيء ألم: ي  قيل مد  / 

 16 ................................................................ ؟ ايع  اد    م عىن   م ا: ي    قيل   مدذا / 

 16 .......................................................... ؟ ايع   اد    من   ايهلل ع اء   ه لْ : ي    قيل   مدذا   / 

 17 .............................................. رعاىل؟ اا عنهلل ايعمل ق ول شروم ما: ي  قيل اذا  / 

 17 ............................................. عمل؟ دو  من اينية ص ح يأفي هل: ي  قيل اذا  / 
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 18 ................................................................ ايتوفيهلل؟ أًواع ما: ي  قيل مدذا / 

ي   ذًب   أعظح   م ا: ي    ق يل   مدذا /   18 ..................................................... ؟ به   اا ع ص 

 19 ............................................................. ؟ ايشرك أقسام كح:   ي  قيل مدذا/   

 20 ................................................................ ايأفر؟ أًواع كح:  ي  قيل مدذا  / 

 21 ................................................................ اينفا ؟ أًواع كح:  ي  قيل مدذا / 

 21 ............................................................... اإل  م؟ ًواقض ما: ي  قيل اذا / 

 24 ........................................... ًا ؟ أو جبنة املسلمني من ألفهلل   حي ْأ ح   هل: ي  قيل اذا / 

 24 ....................................... بايأفر؟ املعصية بس ب املسلح على حيأح هل: ي  قيل اذا / 

 أم, املستقيح ايص رام عن بقائلها رزل   وهل, ايتوفيهلل على ايسيئة وكلماره ايل سا  ملتات رؤثر هل: ي  قيل اذا / 
 24 ......................................................................... ؟ ايصغري  ايكًوب من هي

 25 ......................................................... املؤمن؟ عمل ينقطع مي:  ي  قيل اذا  / 

 25 ............................................. ميهن؟ وما واأل ض ايسموات ي هللب ر من:  ي  قيل اذا / 

 اييه ي توج ه   غوث   أو أوراد   هناك أ    أو,   عة أو أ بعة أقطاب   ي هللب ر  ايأو  أ    يعتقهلل من فأح ما:  قيل اذا / 
 25 ...................................................................... . ؟ اا مع أو ؟ اا دو  من

ي و  ايغيب يعلمو  األويياء هل ي : قيل اذا /   26 ........................................... املورى؟ وحي 

 26 ..................................... بعض؟ دو  املؤمنني بعض يف خاصة ايوالية هل:  ي  قيل اذا / 

 دعو  جواز رعين ََيَْزُنونَ  ُهمْ  َوََل  َعَلْيِهمْ  َخْوٌف  ََل  اَّللَِّ َأْولَِياءَ  إِنَّ  َأََل  : رعاىل قويه هل: ي  قيل مدذا / 
 27 .........................................................................................األويياء؟

 27 .......................... وايصغائر؟ ايأ ائر من معصومو  األويياء من األً ياء غري هل: ي  قيل اذا / 

ر هل: ي  قيل اذا /   27 ..................................................... ؟ في ايس م عليه اخل ض 

 28 ...................................... ؟ دعاهح ملن يستجي و  أو يسمعو  املورى هل:  ي  قيل اذا / 

 28 ................ اجلهلة؟ يعظمهح ايكين املورى بعض ق و  عنهلل أفياًاو  ي سمع ايكم هكا ما: ي  قيل اذا / 

 29 ......... منهح؟ املهللد ويطلب هبح يستغيث ملن وغريهح األويياء من األموات يستجيب هل: ي  قيل اذا / 

َسَبنَّ  َوََل   رعاىل قويه يف( أفياء  معىن ما: ي  قيل مدذا /  ِذينَ  ََتْ  َأْحَياءٌ  َبْل  َأْمَواًتا اَّللَِّ  َسبِيلِ  ِِف  ُقتُِلوا الَّ

ِمْ  ِعنْدَ   29 ................................................... (.169:عمرا  آل  و    َ  ُيْرَزُقون َرِّبه

 29 ........................................ ؟ يه يلمكبوح رقر باو  اا يغري ايكبل فأح ما:  ي  قيل مدذا / 

 30 ..................................................... رعاىل؟ اا يغري اينك  فأح ما: ي  قيل مدذا / 

 30 ........................................................ رعاىل؟ اا بغري ًستعيك هل: ي  قيل اذا / 
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 31 ........................................................ ؟ منزالو  ًزيت اذا رقول ماذا: ي  قيل اذا / 

 31 .............. ايشر؟ دمع أو اخلري جللب اا اال عليه يقهلل  ال ميما اا بغري يستغاث هل: ي  قيل اذا  / 

 32 ................ ذي ؟ وحنو احلسني ع هلل أو اينيب كع هلل  اا يغري األمساء ر ع  هلل   أ  جيوز هل: ي  قيل مدذا / 

 أو ايعني يهللمع غريها أو( ايسيا    ايهللابة أو ايرق ة أو اييهلل على اخليط أو احللقة، ي س فأح ما: ي  قيل مدذا  / 
 32 ................................................................. ؟ يرمعه أو, وايشر اي  ء أو, احلسهلل

 33 .................................................................. ؟ ايت  ك معىن ما: ي  قيل اذا / 

 33 ........................................... ؟ ذي  من أكثر أم وافهلل   ًوع ايت  ك هل:  ي  قيل اذا / 

 34 ........ ؟ وض ية بهللعة أم, مشروع   عمل وآثا هح بكوا ح وايت ك, ايصاحلني آثا  رد ت   ع   هل: ي  قيل اذا / 

 34 .................................. ايرتاب؟ أو األفجا  أو باألشجا  ايت ك جيوز هل: ي  قيل مدذا  / 

 35 ......................................................... ؟ اا بغري احللف فأح ما: ي  قيل اذا / 

 وايتوميق اخلري جلب يف واينا  ايأو  على مؤثر  ايأواكب أو اينجوم أ  ًعتقهلل أ  جيوز هل: ي  قيل مدذا / 
 35 ........................................................ ؟ واي  ء واملأروهات ايشر دمع أو  وايسعاد 

 يإلًسا  يقع ما على ر ثرياو   واينجوم ايأواكب أو غري  أو ايهلليو ك    يألبرا  أ    االعتقاد جيوز هل:  قيل اذا  / 
 35 ......................... ؟ طريقها عن املستق لية املغي ات كشف  نأن وهل, وشقاو   عاد  من فياره يف

 36 ........................................... رعاىل؟ اا أًزل مبا احلأح علينا جيب هل: ي  قيل مدذا / 

 36 ..................................................................... ؟ ايشفاعة ما: ي  قيل اذ / 

 36 .................................................................... ؟ ايشفاعة أًواع ما: ي  قيل اذا

ح ايشفاعة وايشههللاء وايصاحلني واألً ياء  اير ول من يطلب هل: ي  قيل اذا  /  ايقيامة؟ يوم يشفعو  ألهن 
 ................................................................................................ 37 

 38 ................. طل ه؟ حتقيق يف رعاىل اا وبني بينه شفعاء األموات جعل من فأح ما: ي  قيل اذا  / 

ُمْ  َوَلوْ   رعاىل قويه من ي فهح هل:  ي  قيل اذا /   َواْسَتْ َفرَ  اَّللََّ  َااْسَتْ َفُروا َجاُءو َ  َأْنُفَسُهمْ  َظَلُموا إِذْ  َأَّنَّ

ُسوُه  َوُمُ  اًبا اَّللََّ  َلَوَجُدوا الرَّ  38 ... موره؟ بعهلل في  اير ول من اال تغفا  طلب(.64:اينساء  َرِحيً   َتوَّ

َا َيا  رعاىل قويه معىن ما: ي  قيل اذا /  ِذينَ  َأُّيه ُقوا َآَمُنوا الَّ   و    اْلَوِسيَلةَ  إَِلْيهِ  َواْبَتُ وا اَّللََّ اتَّ
 40 ................................................................................... ؟( 35:املائهلل 

 40 ...................................................................... ايتو ل؟ ما: ي  قيل اذا / 

 40 ................................................................ ايتو ل؟ أًواع كح:  ي  قيل اذا  / 

 40 .............................................................. املشروع؟ ايتو ل ما: ي  قيل اذا  / 

 41 ...............................................................املمنوع؟ ايتو ل ما: ي  قيل اذا  / 
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 42 ...................................................... يلرجال؟ ايق و  زيا   أًواع ما: ي  قيل اذا  / 

 43 ...................................................... ؟ املقابر زيا   عنهلل رقول ما:  ي  قيل  اذا  / 

 43 ......................................ايصاحلني؟ ق و  عنهلل بايهللعاء اا اىل ًتقرب هل: ي  قيل اذا  / 

 43 ..................................................... ؟ أًواع يه وهل, ايغلو   معىن ما: ي  قيل اذا / 

 44 ................................ ؟ ايغلو   من حتك   اييت ايشرعية اينصوص من شيئاو  اذكر: ي  قيل اذا / 

 44 ................................................... ؟ ايأع ة بغري ايطواف جيوز هل: ي  قيل اذا  / 

 احلرام املسجهلل  ايث ثة املساجهلل غري ومأا  ي قعة رعظيماو ( ايسفر  ايرفال شهلل جيوز هل: ي  قيل اذا  / 
 44 ............................................................... ؟( األقصى واملسجهلل اين وم واملسجهلل

 األمو  بأح ضاقت اذا:    اا   ول على مأكوبة أم, صحيحة ايتايية األفاديث هك  هل: ي  قيل اذا / 
 يه ضمنت وافهلل عام يف ابراهيح أيب وزا  زا ن من و ،(جفان مقهلل يد ز ْ ن ملح فج   من و ،(ايق و  بزيا   معليأح
 مد  جباهي رو لوا و ،(ًفعه شيء يف اعتقهلل من و ،(فيايت يف زا ن مأ منا ممايت بعهلل زا ن من و ،(اجلنة اا على
 ًو  من اخللق خلق اا ا  و ،(ميأو  كن  يلشيء يقول ممن م جعل  أطعين ع هللم و ،(عظيح اا عنهلل جاهي
 .) .................................................................................. 45  مهلل ً يه

 45 ........................... ايق و ؟ على املساجهلل وبناء املس اجهلل، يف األموات   دمن   جيوز هل قيل مدذا  / 

 46 ........................................................ ايق و ؟ على اي ناء فأح ما: ي  قيل اذا / 

 46 ........................................... املسجهلل؟ يف ابتهللاء  اا   ول دمن هل: ي  قيل اذا / 

 كما  باحلضر  يسمى مبا اين وم املويهلل يف اينا  على خير  وأً ه ق  ، يف في    اا   ول هل: ي  قيل اذا / 
 47 ................................................................................. ؟ بعضهح يعتقهلل 

 48 .......... فسنة؟ بهللعة اإل  م يف وهل ًوع؟ كل  فأح وما أًواعها؟ وما اي هللعة؟ هي ما: ي  قيل اذا / 

 49 ............ ؟(هبا عمل من وأجر أجرها مله فسنة  نة  ن   من:   قويه من ي فهح   ماذا: ي  قيل اذا / 

 اينهللاء وافهللاث ،(اي هللعة ًعمت:   ايرتاويل ص   يف عنه اا  ضي عمر قول من يفهح ماذا: ي  قيل اذا / 
 49 ................................................... عنهما؟ اا  ضي عثما  عههلل يف اجلمعة يوم ايثان

 50 ........................................... بهللعة؟ أم   ن ة اين وم باملويهلل االفتفال هل: ي  قيل اذا / 

 51 ............................................... به؟ ايعمل أو, ايس حر رعل ح فأح ما: ي  قيل مدذا / 

؟ كرامة  أم وشعوذ     حر   ايصل ة؛ املواد وأكلهح أًفسهح طعن من املش عوذو  يفعله ما هل:  ي  قيل مدذا / 
 ................................................................................................ 51 

 52 .............................................. يلع  ؟ ايسافر اىل ايكهاب فأح ما: ي  قيل اذا / 

 52 ................................ بعهلل ؟ ايع   وكيف وقوعه ق ل ايسحر من ايوقاية ما: ي  قيل مدذا / 
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، أو ايفنجا  وقا ئي وايسحر  وايعرامني ايأها  اىل ايكهاب جيوز هل: ي  قيل مدذا /   علح يهلل عو  ومن ايأف 
 53 ......................................................... ؟ ايسماوية األبرا  ومعرمة بايتنجيح املستق ل

 53 ........................... ؟( به رعملوا وال ايسحر رعلموا:   احلهلليث هكا يف رقول ما: ي  قيل مدذا / 

 54 ..................................................... األً ياء؟ بعهلل اي شر أمضل من: ي  قيل مدذا / 

 54 ...................... أفهللهح؟  ب   فأح وما عنهح، اا  ضي ايصحابة جتا  واج نا ما: ي  قيل اذا / 

 55 ........ املؤمنني؟ أمهات افهللى  ب أو  اينيب أصحاب من أفهللاو   ب من عقوبة ما: ي  قيل مدذا / 

 56 ....................................................؟ األديا  بوفهلل  ايقول جيوز هل: ي  قيل اذا / 

 56 ......................... ؟    ويه  ن ة على واال تقامة وروفيهلل ، باا اإلنا  لر  ما: ي  قيل اذ  / 

 58 .......................................................................................... اخلدامتدة

 59 .........................................................................................ايفها  
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