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 1 :السؤال رقم
 السؤال: 

 تدعو مجيع األديان إىل صالح املرء واستقامته فلماذا جيب اعتناق اإلسالم ىلع وجه اخلصوص؟ 
 اإلجابة: 

املقصود بالصالح واًلستقامة؟ يظهر أن املقصود السالمة يف السلوك برتك اجلرائم ورشب اخلمر احلمد هلل، أوًلا ما 

والفواحش وحنو ذلك، وجودة األخالق كحسن اتلعامل واحرتام اآلخرين وحنو ذلك، ثانياا نفرتض جدًلا أن األمر 

أهم، ثاثلاا الصالح واًلستقامة أمٌر   يف األديان األخرى كذلك، وإن اكن هذا حمل حبث وتدقيق، لكن نتجاوزه ملا هو

؟  حسٌن، وًل شك أنه مطلوٌب يف اإلسالم، ولكن هل املطلوب حمصور يف الصالح واًلستقامة باملعىن املذكور أوًلا

، وهذا ما يمتاز  تلعرف اجلواب جتاوز حمل اًلشرتاك بني اإلسالم وغريه، وقارن الفروق، فاإلسالم يشمل العقائد أوًلا

األديان، ويشمل العبادات ثانياا، واملعامالت واحلقوق ثاثلاا، وهذه الصفة تسىم عندنا الشمويلة،  به عن سائر 

واألخالق املذكورة يف السؤال أخرياا، كما أن هناك جوانب كثرية يمتاز بها اإلسالم عن غريه من األديان، وصىل اهلل 

 .وسلم ىلع نبينا حممد

 10 :الرقم الُموحد
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 2 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف يمكن إثبات ابلعث بعد املوت؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، إن اكن املقصود أن يُثِبت نلفسه ذلك فإما أن يكون عنده يقني ويطلب املزيد من األدلة فهذا يمكن 

أن تُذكر هل األدلة اتلايلة، وإما أًل يكون عنده يقني بذلك فهو لم يدخل اإلسالم بعد، وًل يصح إسالم أحد وًل 

ْن لَْن ُيبَْعثُوا قُْل بىََل َوَرِّبي تَلُبَْعُُثذ ُثمذ 
َ
يَن َكَفُروا أ ِ تَلُنَبذُؤنذ بَِما َعِملْتُْم  إيمانه دون اإليمان بابلعث، قال تعاىل: }َزَعَم اَّلذ

ِ يَِسرٌي{ ]اتلغابن:  . أن  1هل األدلة اتلايلة: [، وإن اكن املقصود أن يُثِبت ذلك لغريه فيمكنه أن يَذكر 7وََذلَِك ىلَعَ اَّللذ

ابلعث من األمور الغيبية اليت تُعرف باخلرب الصادق، وابلعث أمٌر تواترت به األخبار عن رسل اهلل عليهم الصالة 

والسالم، َّللك يؤمن به ايلهود وانلصارى واملسلمون، وقد أخرب اهلل عز وجل عن ذلك يف القرآن الكريم يف آيات 

د أشياء كثرية اغئبة عنا، وًل نعرف حقيقتها، وحنن ولكُّ البرِش مؤمنون بها، مثل الروح، . القياس ىلع وجو2كثرية. 

ا وأنها إذا انفصلت جزئياا بانلوم تعطلت حواسه، وإذا انفصلت لكيًّا مات ولم  فلكُّ إنساٍن يعرف أن بني جنبيه روحا

ب هذه الروح وما مصريها؛ ألنها من األمور َتُعْد، فال يوجد اعقل يشكُّ يف موت األحياء، لكنه ًل يعرف أين تذه

: احتمال أن يكون اإلنسان ُخلق بالصدفة، وأن 3الغيبية، وًل يلزم من غيابها نفيها.  . أي اًلحتمالني أقرب عقالا

عيش انلاس وموتهم ليس وراءه اغية وًل هدف، وما ُخلق هلم ىلع هذه األرض وُجد لالستمتاع فقط، دون قيد أو 

حتمال املقابل هل، وهو أن وراء هذا الكون والوجود هدف واغية، وأن لك ما هو قابل للزوال ًل بد أن حساب، أو اًل

ا ًل بد هل   يرجع لفاعل ًل يزول، وأن هذا اإلتقان يدل ىلع حكمة هذا الفاعل، وأن الظالم وإن مات فيما يبدو سعيدا

رين يستحق أن يُكافأ، ولك ذلك يكون بعد من جمازاة وحماسبة، وأن اَّلي تعب يف العمل الصالح ونفع اآلخ 

. يف القرآن الكريم أمثلة حسية كثرية للبعث، تنقسم إىل قسمني: األول: أخبار أناس وحيوانات رجعت  4ابلعث؟ 
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 : للعيش يف احلياة ادلنيا، فاَّلي أاعدها يف ادلنيا قادر ىلع إاعدتها يف اآلخرة، اثلاين: أدلة عقلية، من أمثلة ذلك: أوًلا

رَْض َولَْم َيْْعَ ِِبَلْقِ خل
َ
َماَواِت َواأْل ي َخلََق السذ ِ َ اَّلذ نذ اَّللذ

َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
ِهنذ بَِقاِدٍر ىلَعَ ق السماوات واألرض، قال تعاىل: }أ

ٍء قَِدير{ ]األحقاف:  ْن ُُيِِْيَ الَْمْوََت بىََل إِنذُه ىلَعَ لُكي ََشْ
َ
أنها تظهر وتنمو وتبدو [، ثانياا: دورة انلباتات، وكيف 33أ

خرضاء يلنة ثم بعد أشهر تموت وجتف، ثم إذا جاء موعد ظهورها وأصابها املطر اعدت هلا اخلرضة من جديد بإذن 

َياَح َفتُِثرُي َسَحاباا َفيَبْسُ  ي يُرِْسُل الري ِ ُ اَّلذ ُطُه يِف اهلل تعاىل، فاَّلي أحياها قادٌر ىلع إحياء املوَت، قال عز وجل: }اَّللذ

َصاَب بِِه َمْن يََشاُء مِ 
َ
ا فَرَتَى الْوَْدَق ََيُْرُج ِمْن ِخاَلهِلِ فَإَِذا أ َماِء َكيَْف يََشاُء َوََيَْعلُُه ِكَسفا وَن السذ ْن ِعبَاِدهِ إَِذا ُهْم يَْستَبرِْشُ

َل َعلَيِْهْم ِمْن َقبِْلِه لَُمبِْلِسنَي )48) ْن يََُنذ
َ
رَْض َبْعَد ( 49( َوإِْن اَكنُوا ِمْن َقبِْل أ

َ
ِ َكيَْف يُْْحِ اأْل فَاْنُظْر إِىَل آثَاِر رَْْحَِت اَّللذ

ٍء قَِديٌر{ ]الروم:   . [، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد50 -  48َمْوتَِها إِنذ َذلَِك لَُمْْحِ الَْمْوََت وَُهَو ىلَعَ لُكي ََشْ

 30 :الرقم الُموحد
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 3 :السؤال رقم
 السؤال: 

 املسلمون غريـهم ويصفونهم بأنهم كفار؟ ملاذا يذم  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، وملاذا يصف الكفار املسلمني بأنهم كفار؟ إذا عرف السائل معىن الكفر لن يكون لسؤاهل حمل، وأما  

طفالا وملا اَّلم فإذا اكن حبقٍّ فال مانع منه، وأي ذمٍّ وقبٍح أشد من أن يعتقد اعقٌل أن إهله خرج من فرج امرأة واكن 

كرب صلبه أعداؤه وعجز عن ادلفاع عن نفسه، وأنه فعل ذلك يلكفر عن ذنوب أتباعه، وأي ذمٍّ وقبٍح أشد من أن 

يعتقد اعقٌل أن إهله فقري أو أنه اسرتاح بعد خلق السماوات واألرض أو أن يعقوب عليه السالم صارعه وغلبه، 

 اَّلي يف السماء سبحانه هو اَّلي خلقه وخلق لك َشء ورزقه وأي ذمٍّ وقبٍح أشد من أن يعتقد اإلنسان أن اهلل

ولكن العبادة تكون ملخلوق آخر، وأي ذمٍّ وقبٍح أشد من أن يعتقد جاهٌل أن لك َشء هو اهلل؟ إىل غري ذلك من 

 .اًلعتقادات، أًل تستأهل اَّلم يه ومن اعتقدها؟ وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 130 :الرقم الُموحد
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 4 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ماذا يعين اإلسالم؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، اإلسالم هو اًلستسالم هلل باتلوحيد واًلنقياد هل بالطاعة واخللوص من الرشك، ويعين أن يرتك اإلنسان 

بالشهادتني: أشهد سائر األديان ويعتقد عقيدة اإلسالم فقط، ويلزتم برشع اإلسالم فقط، ويقوم اإلسالم ىلع انلطق  

ا رسول اهلل، مع العلم بمعناها واًلعتقاد اجلازم بها واملحبة ملقتضاها، وىلع اإليمان  أن ًل هلإ إًل اهلل وأشهد أن حممدا

باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر والقدر، وهو دين ينظم عالقة املرء بربه، فيتعرف ىلع أسمائه وصفاته  

املنفرد باخللق وامللك واتلدبري، وأن لك ما عداه خملوق ومربوب، وُيقق توحيد اهلل بالعبادة، وأفعاهل، ويعتقد أنه 

فال يرصف منها شيئاا لغريه، ويعليُم العبَد كيف يعبد ربه، اكلصالة والزاكة والصيام واحلج، ويه مع الشهادتني أراكن 

جماًلت احلياة، اكملعامالت وانلاكح واخلصومات،  اإلسالم اخلمسة، وينظم عالقة املرء بنفسه وباآلخرين يف سائر 

ويمتاز اإلسالم بالشمويلة وبالصالحية للك زمان وماكن وباليرس والسهولة، وبأنه ادلين اخلاتم انلاسخ لسائر األديان 

يَن{ ]آل عمران: السماوية، }َوَمْن يَبْتَِغ َغرْيَ اإْلِْساَلِم ِديناا فَلَْن ُيْقبََل ِمنُْه َوُهَو يِف اآْلِخَرِة مِ  [، وصىل اهلل 85َن اخْلَاِِسِ

 .وسلم ىلع نبينا حممد

 220 :الرقم الُموحد
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 5 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما سبب انتشار اإلسالم وتأثريه ىلع العالم؟ 
 اإلجابة: 

مقنعة حول اإلهل  احلمد هلل، البرش حباجة إىل ديٍن يَكُفل هلم السعادة يف لك أمورهم، فيف اًلعتقاد يريدون أجوبة 
وبداية الكون وسبب الوجود يف احلياة وماذا بعد املوت وما هو الغيب، إىل غري ذلك من التساؤًلت الفطرية اليت 
يطرحها لكُّ إنسان، فإذا لم َيدوا اإلجابة املقنعة إًل يف اإلسالم اكن ذلك من أسباب اعتناقهم هل، ويف العبادة وعالقة 

ومىت وأين، وعدم اختاذ آهلة متعددة، وًل اختاذ هلإ تعرتيه صفات انلقص أو عيوب  اإلنسان بربه، وكيف يعبده
املخلوقات، وًل رصف العبادة لواسطة ومعظم يكون بني العابد وبني اهلل تعاىل، مع اليرس والوضوح، فيمتاز 

ادلويلة َيدون انلظام اإلسالم عن كثري من األديان يف هذا اجلانب، ويف انلاحية السياسة والعسكرية والعالقات 
ادلقيق اَّلي ُيكم عالقة احلاكم باملحكوم، وعالقة احلاكم بعضهم ببعض يف الرشيعة اإلسالمية، اليت يه منبع 
بعض القوانني األوربية، ويف انلاحية املايلة َيدون يف اإلسالم العدل واملنهج اَّلي يكفل هلم األمان من الكساد 

قتصادية، فيف اإلسالم فرض الزاكة اليت فيها مواساة الغين للفقري، وحتريم الربا واتلضخم واًلحتاكر واملشالك اًل
ا بتضاعف ادليون عليه،  اَّلي يمنع حصول الطبقية، حبيث يزداد الغين غىن بال مقابل يبذهل، ويزداد الفقري فقرا

يف انلاحية اًلجتماعية نظم وحتريم ابليوع اليت فيها جهالة أو رضر، وحتريم املخاطرة باحلظ اكلقمار وامليرس، و 
اإلسالم عالقة اإلنسان مع أبويه وزوجه وأوًلده وقرابته وجريانه وما اَّلي هل وما اَّلي عليه، ويف لك انلوايح يكون 
اإلسالم هو ادلين املبني واحلل الصحيح وانلظام ادلقيق، وهو املوافق للعقل والفطرة، ولم يبق إًل اتلطبيق، فعىل الفرد 

، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا أن يلزتم ب األحاكم اليت ختصه؛ تلحصل هل سعادة ادلارين، وىلع احلاكم أًل يبغوا به بديالا
 .حممد

 ينظر: اإلسالم دين اكمل للشنقيطي.
 240 :الرقم الُموحد
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 6 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف نعرف أن اإلسالم ـهو ادلين احلق؟ 
 اإلجابة: 

  : اإلسالم هو ادلين املتوافق مع الفطرة، فلكُّ انلذاس إذا نزلت بهم املصائب الكبرية ًل يدعون إًل اهلل احلمد هلل، أوًلا
تعاىل، اَّلي هو هلإ املسلمني وحده ًل رشيك هل، ويرتك عباد األصنام أصنامهم وعباد البرش آهلتهم وعباد الكواكب  

ع هل سبحانه، فإذا اكن هو   كواكبهم واملالحدة إحلادهم، وًل يُدىع إًل اهلل، وَيدون أنفسهم مضطرين إىل اتلذرضُّ
ي فلماذا يُعبَُد غريه يف الرخاء؟ ثانياا: القارئ للقرآن الكريم بفهٍم ًل يملك إًل أن يؤمن به؛ ألموٍر كثرية،  امللجأ يف الرضُّ

ل هلا العلم احلديث اآلن، وهذا يدلُّ دًل لةا واضحةا ىلع إعجاِز القرآن، منها ذكره قبل أكرث من ألف سنة حقائق توصذ
وأنه الكم اهلل تعاىل، وليس من عند البرش، ثاثلاا: أن رشيعة اإلسالم فيها من اإلقناع واحلكمة ما يُذهل القارئ 
ا: أن اإلسالم فيه من  لع، فليس عندنا يف دين اإلسالم تغفيٌل للعقول أو حجٌر عليها، أو أموٌر خرافية، رابعا واملطذ

ل للبقاء وإلسعاد انلاس، الشمول ومعا جلة مجيع نوايح احلياة ما َيعله ادليَن الصالَح للكي زماٍن وماكٍن، وادليَن الُمؤهذ
فبه يعرف العبَد ربذه ويعرف كيف يعبده، ويعرف اتلعامل مع نفسه، وما اَّلي َيب عليه فعله وما اَّلي َيوز هل 

ل انلفع والفائدة يف ادلنيا واآل خرة، وما اَّلي ُيرم عليه فعله، فيسلم من اإلثم والرضر يف ادلنيا أن يفعله، فيُحصي
فه باألشياء من حوهل املشاهدة والغائبة، ويضع لعقله  م عالقته مع اآلخرين يف مجيع انلوايح، ويعري واآلخرة، وُينظي

ملوقف منه، وكثري احلدود والضوابط، فيعرف ما اَّلي يصح اتلفكري فيه وما اَّلي يمتنع اخلوض بالعقل فيه، وما ا
من التساؤًلت عند غري املسلمني حبثوا فيها طويالا ثم وجدوا اجلواب املقنع يف دين اإلسالم، واكن ذلك سبباا يف 
هٍة معرفة اجلواب، وأدلة صحة اإلسالم  ا: ويمكن بدراسة األديان واملقارنة بينها مقارنةا غري موجذ إسالمهم، خامسا

 .وسلم ىلع نبينا حممد كثرية، هذا بعضها، وصىل اهلل
 260 :الرقم الُموحد
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 7 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل صحيح أن املسلمني يعبدون انليب حممد صىل اهلل عليه وسلم؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، غري صحيح، املسلمون يعبدون اهلل وحده ًل رشيك هل، ومن عبد مع اهلل غريه أو عبد غري اهلل فهو اكفر، 

ا عبده ورسوهل، فاملسلمون يتبعون وليس بمسلم،  واملسلمون يقولون يف صالتهم: أشهد أن ًل هلإ إًل اهلل وأن حممدا

انليب صىل اهلل عليه وسلم وًل يعبدون، وقال انليب صىل اهلل عليه وسلم: )امهلل ًل جتعل قربي وثناا، لعن اهلل قوما  

 . حسن، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد (، وهو حديث7358اختذوا قبور أنبيائهم مساجد( رواه أْحد )

 350 :الرقم الُموحد
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 8 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل من اإلسالم أن يؤمن املرء بعدد من اآلهلة ألن القرآن استخدم لكمة "حنن" حينما يتلكم اهلل تعاىل؟ 
 اإلجابة: 

معبود حبق إًل اهلل، والقرآن ميلء بكالم اهلل عز احلمد هلل، اإلسالم يقوم ىلع لكمة اتلوحيد: ًل هلإ إًل اهلل، أي ًل 

اَل  قِِم الصذ
َ
نَا فَاْعبُْديِن َوأ

َ
ُ ًَل إِهَلَ إًِلذ أ نَا اَّللذ

َ
ْكِري{ ]طه:  وجل عن نفسه بضمري اإلفراد واتلوحيد، قال تعاىل: }إِنذيِن أ َة َِّلِ

{ ]ابلقرة:  [، ولم يقل: إننا حنن اهلل فاعبدنا، وقال سبحانه: }َوإِْذ قَاَل رَ 14 رِْض َخِليَفةا
َ
بَُّك لِلَْماَلئَِكِة إِيني َجاِعٌل يِف اأْل

ُ الَْعِزيُز احْلَِكيُم )30 نَا اَّللذ
َ
نذَها 9[، ولم يقل: إنا جاعلون، وقال عز وجل: }يَاُموََس إِنذُه أ

َ
ا َرآَها َتْهزَتُّ َكأ لِْق َعَصاَك فَلَمذ

َ
( َوأ

ا َولَْم يُ  يذ الُْمرَْسلُوَن )َجانٌّ َوَّلذ ُمْدبِرا ْب يَاُموََس ًَل خَتَْف إِيني ًَل ََيَاُف دَلَ َل ُحْسناا َبْعَد ُسوٍء 10َعقي ( إًِلذ َمْن َظلََم ُثمذ بَدذ

نْلَ 11  -  9فَإِيني َغُفوٌر رَِحيٌم{ ]انلمل:   ا َعلَيَْك [، وأما ما ورد يف القرآن بضمري اجلمع، مثل قوهل تبارك وتعاىل: }إِنذا حَنُْن نَزذ

{ ]اإلنسان:  يالا [، فاملراد به اتلعظيم، فمن األسايلب العربية أن يستعمل الواحد ضمري اجلمع بقصد 23الُْقْرآَن تََْنِ

اتلفخيم واتلعظيم، بديلل اآليات األخرى، وبديلل أنه ًل يوجد يف اإلسالم هلإ غريه سبحانه، فمن زعم أن الضمري 

َفَمْن ُهَو قَائٌِم ىلَعَ لُكي َنْفٍس بَِما َكَسَبْت آلهلة متعددة يف اإلسالم فليُس
َ
مي هذه اآلهلة، ويلذكر ديلله يف اإلسالم، }أ

وُهْم{ ]الرعد:  اَكَء قُْل َسمُّ ِ رُشَ  . [، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد33وََجَعلُوا َّلِلذ

 360 :الرقم الُموحد
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 9 :السؤال رقم
 السؤال: 

 يوًما للحساب بعد املوت وأن ـهناك حياة بعد املوت؟كيف نثبت أن ـهناك  
 اإلجابة: 

ا للتصديق به؛ وَّللك اكن َمن  احلمد هلل، اإليمان بالغيب ليس باألمر السهل، وُيتاج إيماناا صادقاا ويقيناا جازما

رجات العىل؛ ألنه يؤمن بما جاء عن اهلل تعاىل وعن رسوهل صىل اهلل عليه وسلم من األمور الغيبية مثاباا باجلنة وادل 

جتاوز هذه املرحلة ولم يصبح من املاديني اَّلين ينكرون ما ًل يدركونه حبواسهم، ولكن تلقريب ذلك عدة أدلة، 

. أن هناك أشياء كثرية اغئبة عنا، وًل نعرف حقيقتها، وحنن ولكُّ البرِش مؤمنون بها، ومنها َشء ًل يمكن 1منها: 

ا، وأنها إذا انفصلت جزئياا بانلوم تعطلت حواسه، إنكاره، أًل وهو الروح، فلكُّ إنس اٍن يعرف أن بني جنبيه روحا

وإذا انفصلت لكيًّا مات ولم َتُعْد، فال يوجد اعقل يشكُّ يف موت األحياء، لكنه ًل يعرف أين تذهب هذه الروح وما 

. من األشياء 2حسوسات. مصريها، وًل يمكن للعقل أن ُيدد ما بعد هذه املرحلة، فال بد من مصدر آخر غري امل

اليت تورثنا اجلزم والقطع وايلقني من غري احلواس اخلمس األخبار املؤكدة، فكثري منا لم يذهب إىل اسرتايلا، لكنه 

ًل يشك أن هناك قارة بهذا اًلسم وفيها أناس يعيشون، تلواتر األخبار عنها وتنوعها، وأما اإليمان بابلعث وبيوم 

ا فهذا  أمٌر تواترت به أخبار الرسل، فهو ثابت عند ايلهود وانلصارى واملسلمني، وقد أخرب اهلل عز القيامة حتديدا

. أيهما أقرب للواقعية: احتمايلة أن يكون اإلنسان ُخلق بالصدفة، 3وجل عن ذلك يف القرآن الكريم يف آيات كثرية.  

هذه األرض وُجد لالستمتاع فقط، دون وأنذ عيَش انلاس وموتهم ليس وراءه اغية وًل هدف، وما ُخلق هلم ىلع 

قيد أو حساب، أو اًلحتمال املقابل هل، وهو أن وراء هذا الكون والوجود هدف واغية، وأن لك ما هو قابل للزوال ًل 

ا  بد أن يرجع لفاعل ًل يزول، وأن هذا اإلتقان يدل ىلع حكمة هذا الفاعل، وأن الظالم وإن مات فيما يبدو سعيدا

ازاة وحماسبة، وأن اَّلي تعب يف العمل الصالح ويف نفع اآلخرين يستحق أن يُكافأ، ولك ذلك يف يوم ًل بد هل من جم
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. يف القرآن الكريم أمثلة حسية كثرية للبعث، منها اعلم انلبات، وكيف تبدو خرضتها وحياتها للناس 4احلساب؟ 

اخلرضة من جديد بإذن اهلل تعاىل، فاَّلي  ثم بعد أشهر تموت وجتف، ثم إذا جاء موعدها وأصابها املطر اعدت هلا

. أن يفكر اإلنسان يف املبدأ، وأن اَّلي خلقه من العدم قادٌر ىلع إاعدته وإحيائه، 5أحياها قادٌر ىلع إحياء املوَت، 

نذا َخلَْقنَاُه ِمْن ُنْطَفٍة فَإَِذا ُهَو 
َ
نَْساُن أ َولَْم يََر اإْلِ

َ
( َورَضََب نَلَا 77َخِصيٌم ُمِبنٌي )وهو أهون عليه سبحانه، قال تعاىل: }أ

ٍة وَُهَو بُِكلي َخلٍْق َعِليٌم )78َمثاَلا َونَِِسَ َخلَْقُه قَاَل َمْن يُْْحِ الِْعَظاَم َويِهَ َرِميٌم ) َل َمرذ وذ
َ
َها أ

َ
نَْشأ

َ
ي أ ِ ( 79( قُْل ُُيِْييَها اَّلذ

ْخرَضِ نَاراا فَ 
َ
َجِر اأْل ي َجَعَل لَُكْم ِمَن الشذ ِ ْنتُْم ِمنُْه تُوقُِدوَن )اَّلذ

َ
رَْض بَِقاِدٍر 80إَِذا أ

َ
َماَواِت َواأْل ي َخلََق السذ ِ َولَيَْس اَّلذ

َ
( أ

ُق الَْعِليُم ) ْن ََيْلَُق ِمثْلَُهْم بىََل وَُهَو اخْلاَلذ
َ
ْن َيُقوَل هَلُ ُكْن َفيَُكوُن )81ىلَعَ أ

َ
َراَد َشيْئاا أ

َ
ْمُرُه إَِذا أ

َ
َحاَن ( فَُسبْ 82( إِنذَما أ

ٍء َوإِيَلِْه تُرَْجُعوَن ) ي ِبيَِدهِ َملَُكوُت لُكي ََشْ ِ  .[، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد83 -  77({ ]يس: 83اَّلذ

 370 :الرقم الُموحد
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 10 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما يه أراكن اإلسالم اخلمسة؟  
 اإلجابة: 

ا رسول اهلل، أي اعتقاد أنه ًل معبود حبق احلمد هلل، أراكن اإلسالم مخسة، األول: شهادة أن ًل  هلإ إًل اهلل وأن حممدا

إًل اهلل تعاىل، مع العلم بمعىن ذلك وبلوازمه من الكفر بالطاغوت واًلنقياد لرشع اهلل تعاىل واإلخالص هل سبحانه 

به ورسله وايلوم اآلخر مع املحبة واتلعظيم، ويقارن ذلك اإليمان بأراكن اإليمان الستة: اإليمان باهلل ومالئكته وكت

وبالقدر، وشهادة أن حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب اهلاشيم القرَش صىل اهلل عليه وسلم خاتم انلبيني وأرشف 

املرسلني، مع اًللزتام برشعه وتعظيمه ىلع حنو ما ورد يف الرشع دون جفاء وًل غلو، فمن اجلفاء عدم العمل بسنته، 

هلل تعاىل، مثل: احللف أو ادلاعء أو غريهما مما ًل َيوز رصفه لغري اهله تعاىل، اثلاين: إقام ومن الغلو عبادته من دون ا

الصالة، ويه مخس صلوات يف ايلوم والليلة، صالة الفجر والظهر والعرص واملغرب والعشاء، اثلالث: إيتاء الزاكة، 

ٍة، مرةا يف السنة، الرابع: صوم رمضام، وهو  ويه ماٌل يدفعه الغين للمحتاج، اكلفقراء والغارمني، من أصناف معين

اإلمساك عن املفطرات، اكألكل والرشب واجلماع يف نهار الشهر اتلاسع من السنة اهلجرية، اخلامس: احلج، وهو 

زيارة املشاعر املقدسة يف مكة املكرمة مرةا يف العمر للمستطيع ألداء مناسك معينة، وللكٍّ من األراكن األربعة 

 .وط وأراكن وتفاصيل كثرية، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممداألخرية رش

 400 :الرقم الُموحد
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 11 :السؤال رقم
 السؤال: 

ـهل صحيح أن انليب حممد صىل اهلل عليه وسلم آخر األنبياء واملرسلني؟ لو اكن ـهذا صحيًحا، فما السبب وراء ذلك؟ أال  
 األنبياء ـهذه األيام؟تعتقد أن البرشية حباجة إىل املزيد من 

 اإلجابة: 
احلمد هلل، نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم خاتم انلبيني، وملا اكن ادلين اَّلي بُعث به أكمل األديان اكن من صفاته 

أنه صالح للك زمان وماكن، والعلماء الربانيون ينرشون ويرشحون ادلين للناس، فانلاس يف هذه األيام حباجة إىل 

ىل اهلل عليه وسلم وعمل بسنته، ويكفيهم ذلك، ولو جاء نيب لاكن من أمته صىل اهلل عليه وسلم اتلمسك بدينه ص

ُ ِميثَاَق انلذِبيينَي لََما آتَيْتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب وَِحْكَمٍة ُثمذ َجاَءُكْم رَُسو َخَذ اَّللذ
َ
ٌق لَِما َمَعُكْم ولعِمل برشيعته، }َوإِْذ أ ٌل ُمَصدي

نَا مَ تَلُْؤِمُُنذ بِ 
َ
قَْرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا َوأ

َ
َخْذُتْم ىلَعَ َذِلُكْم إرِْصِي قَالُوا أ

َ
قَْرْرُتْم َوأ

َ
أ
َ
نذُه قَاَل أ اِهِديَن{ ِه َوتَلَنرُْصُ َعُكْم ِمَن الشذ

 .[، وصىل اهلل عليه وسلم81]آل عمران: 

 450 :الرقم الُموحد
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 12 :السؤال رقم
 السؤال: 

 املرأة نصف ما يرثه الرجل يف الرشيعة اإلسالمية؟ملاذا ترث  
 اإلجابة: 

: نفرتض أن السائل يعين باملرأة والرجل الزوج والزوجة؛ ألن يف املواريث حاًلت ترث فيها املرأة مثل  احلمد هلل، أوًلا

ا: ألزم اإلسالم ما يرث الرجل، وحاًلت أخرى ترث املرأة أكرث من الرجل، وحاًلت ترث املرأة وًل يرث الرجل، ثانيا 

ا أو أختاا أو زوجةا أو بنتاا، وأغناها عن اتلعرض للعمل والكسب؛ ًلنشغاهلا بالرتبية  الرجل بانلفقة ىلع املرأة أمًّ

وحقوق الزوج، فيه مأمورة بالقرار يف ابليت إًل للحاجة، ومع ذلك لم ُيرمها اإلسالم من املرياث، ولكنه أعطاها 

عطى الرجل اَّلي هو املسؤول عن مجع املال وإنفاقه القدر اَّلي يناسبه، واهلل حكيم يف القدر اَّلي يناسبها، كما أ

رشعه، وأِسار احلكمة قد ًل حتيط بها عقول البرش، فمن أطاع اهتدى وانتفع يف ادلنيا واآلخرة، ومن خالف فلن  

 .َيد ما هو أنفع، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 530 :الرقم الُموحد
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 13 :السؤال رقم
 السؤال: 

 قد سمح اإلسالم للرجل بالزواج بأكرث امرأة، لكن ملاذا لم يسمح للمرأة باألمر ذاته؟ 
 اإلجابة: 

رة يف الطاعة وجنا من املضاري اليت  ل املنافع املقدذ احلمد هلل، خلق اهلل البرش وهو أعلم بما يُصلحهم، فمن أطاعه حصذ
ا يف امتثال األوامر يف خمالفته، سواٌء علم تلك   املنافع واملضار أو لم يعلمها، فمعرفة احلكمة أو اًلقتناع بها ليس رشطا

ل  الرشعية واجتناب انلوايه يف دين اإلسالم، ومع ذلك فلك َشء منها هل حكمٌة بالغٌة، قد نعرفها وقد جنهلها، فاملتأمي
يمكن أن تتبع أكرث من رجل، فاملرأة حتمل وتدل وترضع،   يف العالقة الزوجية يعلم أن املرأة تابعة والرجل متبوع، وًل

فال يمكنها أن تفعل ذلك يف بيتني لرجلني، وكيف سيعرف لك زوج ودله من هذه املرأة املشرتكة، واملرأة ترِّب أوًلَدها 
رأة  وًل بد أن تكون معهم طيلة الوقت وهم صغار، وًل يمكن أن تكون يف بيتني أو ثالثة يف الوقت نفسه، وامل

مطابلة بطاعة الزوج يف غري معصية اهلل تعاىل وبالقرار يف بيت الزوج وعدم اخلروج إًل بإذنه، وًل يمكن أن تفعل 
ا، قال تعاىل:  د اَّلي ًل يعبد إًل ربًّا واحدا ذلك ألكرث من شخص، مثل املرشك اَّلي يعبد ثالثة آهلٍة مثالا واملوحي

ُ َمَثالا رَُجالا ِفيِه   ْكرَثُُهْم ًَل َيْعلَ }رَضََب اَّللذ
َ
ِ بَْل أ ا لِرَُجٍل َهْل يَْستَِوَياِن َمثاَلا احْلَْمُد َّلِلذ اَكُء ُمتََشاِكُسوَن َورَُجالا َسلَما ُموَن رُشَ

[، إىل غري ذلك من نوايح القصور يف طبيعة األنىث، ويف املقابل يستطيع الرجل أن يدير شؤون 29({ ]الزمر: 29)
ده هلم بأربع  منازل متعددة، لكن ًل بد من حدٍّ هلذا اتلعدد حبيث ًل َيرج عن طاقة البرش، واَّلي يعلم ذلك حدذ

زوجات فقط، وهو اهلل عز وجل، والرجل ًل يلزم بقاؤه يف ابليت للرتبية؛ ألنه مطالٌب بالسْع وطلب املعيشة، 
رأة، فهو ًل يكون مشغوًل فيستطيع أن يعول أكرث من بيت، ويف املعارشة الزوجية يستطيع أن يكيف أكرث من ام

حبيض وًل حبمل وًل بإرضاع، ومن احللول لكرثة النساء وقلة الرجال تعدد الزوجات، وليس العكس، وصىل اهلل 
 .وسلم ىلع نبينا حممد

 550 :الرقم الُموحد
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 14 :السؤال رقم
 السؤال: 

 بم يؤمن املسلمون؟ 
 اإلجابة: 

تعاىل، وأنه املستحق للعبادة وحده ًل رشيك هل، وأنه الرب املالك للكون واملترصف احلمد هلل، يؤمن املسلمون باهلل 

- فيه كما يشاء، ويؤمنون باملالئكة وأنهم خلٌق مطيعون هلل تعاىل، ويؤمنون بالكتب اليت أنزهلا اهلل ىلع أنبيائه 

الرسل واألنبياء، وًل يفرقون بينهم يف ، اكتلوراة واإلجنيل، وأن القرآن ناسٌخ هلا، ويؤمنون ب-عليهم الصالة والسالم

 -عليه السالم-، وأن عيىس - عليهما السالم- اإليمان، وأنهم بلغوا ما أمرهم اهلل به ألقوامهم، كإبراهيم وموَس 

ا  هو خاتمهم،  - صىل اهلل عليه وسلم-عبد اهلل ورسوهل خلقه بكلمة منه، ويه قوهل: )كن( فاكن، وأن نبينا حممدا

وًل رسول، ورشيعته ناسخة للك الرشائع السابقة، ويؤمنون بايلوم اآلخر، واملراد به الغيب املتعلق وليس بعده نيب 

بما بعد املوت، من العذاب وانلعيم وابلعث، وايلوُم اآلخر يوُم القيامة، وهو يوم اجلزاء واحلساب، ويؤمنون بالقضاء  

ل قبل وقوعه، وقد كتبه يف اللوح املحفوظ، وًل يقع والقدر، وأن لك َشء ُيصل يف الكون فإن اهلل يعلمه باتلفصي

إًل بعلمه ومشيئته وخلقه هل، هذا اإليمان املجمل، وحتت لك ركن تفاصيل يزيد إيمان املسلم بزيادتها، وَيمعون 

اهلل  إىل اإليمان اًلنقياد باألفعال واألقوال لرشع اهلل تعاىل، فيفعلون ما يأمرهم به وَيتنبون ما ينهاهم عنه، وصىل 

 .وسلم ىلع نبينا حممد

 ينظر: عقيدة أهل السنة واجلماعة ًلبن عثيمني، من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة للفوزان. 

 680 :الرقم الُموحد
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 15 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف يصبح املرء مسلًما؟  
 اإلجابة: 

ا معناها، وهو أنه احلمد هلل، ادلخول يف اإلسالم أن يقول: أشهد أن ًل هلإ إًل اهلل   ا رسول اهلل، معتقدا وأشهد أن حممدا

ًل معبود حبق إًل اهلل، ومتيقناا بها، مع الرباءة من لك املعبودات واألديان األخرى، ويعتقد بقلبه اإليماَن باهلل تعاىل، 

 تعاىل، واإليماَن وأنه الرب املالك للك َشٍء واملترصف فيه كما يشاء، واإليماَن باملالئكة، وأنهم خلٌق مطيعون هلل

، اكتلوراة واإلجنيل، وأن القرآن ناسٌخ هلا، وهو الكتاب  - عليهم الصالة والسالم- بالكتب اليت أنزهلا اهلل ىلع أنبيائه  

، ومنهم عيىس - صىل اهلل عليه وسلم- املَنل ىلع نبينا حممد  عبُد اهلل  - عليه السالم- ، واإليماَن بالرسل إمجاًلا

ا  ورسوهُل خلقه بكلمة   ةا إن اكن نرصانيًّا، وأن نبينا حممدا  -صىل اهلل عليه وسلم- منه، ويه قوهل: )كن( فاكن، خاصذ

هو خاتمهم، وليس بعده نيب وًل رسول، وأن رشيعتَه ناسخٌة للك الرشائع السابقة، واإليماَن بايلوم اآلخر، واملراد به 

ايلوُم اآلخر يوُم القيامة، وهو يوم اجلزاء واحلساب، الغيب املتعلق بما بعد املوت، من العذاب وانلعيم وابلعث، و

واإليماَن بالقضاء والقدر، وأن لك َشء ُيصل يف الكون فإن اهلل يعلمه باتلفصيل قبل وقوعه، وقد كتبه يف اللوح  

والصالة، املحفوظ، وًل يقع إًل بعلمه ومشيئته وخلقه هل، ثم يتعلم بعد ذلك شعائر اإلسالم شيئاا فشيئاا، من الطهارة  

 .وترك املحرمات، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 690 :الرقم الُموحد
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 16 :السؤال رقم
 السؤال: 

 من ـهو حممد؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم هو حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب القرَش، من ودل إسماعيل بن 

خاتم انلبيني وسيد ودل آدم، وقد رحم اهلل تعاىل العاملني ببعثته، ُودل بمكة وبها بُعث  إبراهيم عليهما السالم، وهو 

للجن واإلنس اكفة، واكن عمره عند ابلعثة أربعني سنة، وهاجر إىل املدينة وتويف بها عن ثالث وستني سنة، ومن 

به واتباعه، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه   أدركته بعثة انليب صىل اهلل عليه وسلم فال سبيل هل إىل اجلنة إًل باإليمان

وسلم: »واَّلي نفس حممد بيده، ًل يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وًل نرصاين، ثم يموت ولم يؤمن باَّلي أرسلت 

( 1)(، وقال تعاىل }بسم اهلل الرْحن الرحيم ن َوالَْقلَِم َوَما يَْسُطُروَن 153به، إًل اكن من أصحاب انلار« رواه مسلم )

نَْت بِِنْعَمِة َربيَك بَِمْجنُوٍن )
َ
ا َغرْيَ َمْمنُوٍن )2َما أ ْجرا

َ
[، وعن  4 -  1({ ]القلم: 4( َوإِنذَك لََعىَل ُخلٍُق َعِظيٍم )3( َوإِنذ لََك أَل

قدم    املدينة اجنفل انلاس إيله وقيل:  - صىل اهلل عليه وسلم- عبد اهلل بن سالم ريض اهلل عنه قال: ملا قدم رسول اهلل  

 -صىل اهلل عليه وسلم- ، فجئت يف انلاس ألنظر إيله، فلما استبنت وجه رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  

( وهو صحيح، وصىل اهلل وسلم ىلع 1334( وابن ماجه )2485عرفُت أن وجهه ليس بوجه كذاب. رواه الرتمذي )

 .نبينا حممد

 الرحيق املختوم للمباركفوري.ينظر: الفصول يف سرية الرسول ًلبن كثري، 

 700 :الرقم الُموحد
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 17 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما موقف اإلسالم من حقوق املرأة؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، لقد أكرم اإلسالم املرأة كرامةا ًل جتدها يف أي ديٍن أو جمتمٍع ًل يتمسك أهله بدين اإلسالم، واملرأة 

األوروبية يف عرصنا حتلم أن تكون امرأة مسلمة تلنال بعض احلقوق اليت تتمناها لك النساء، وجتدها يف هذا ادلين، 

ن إذا نظرنا يف حال املرأة يف املجتمعات واحلضارات األخرى قبل  وكيف ًل يكون كذلك وهو دين رب العاملني؟ وحن

اإلسالم وبعده نستطيع أن نعرف قدر ما جاء به اإلسالم، قد اكن الصينيون ًل يزتوجون وًل ينظرون إىل املرأة وًل  

تاع، فالرجل قد يتصلون بها تغليباا للزهد، ويرونها سبب لك خطيئة، واكن اهلنود قبل اإلسالم َيعلون النساء اكمل

َيرس امرأته يف القمار، وتكون هدفاا لإلهانات واتلجريح، وإذا مات زوجها صارت اكملوءودة ًل تزتوج، ويف بعض 

األحيان يكون للمرأة عدة أزواج، وقد حترق نفَسها ىلع إثر وفاة زوجها تفادياا من عذاب احلياة وشقاء ادلنيا، واكنت 

قتَل ويه صغرية خشية العار أو بسبب الفقر، وُيرمونها أمواهلا ومرياثها وتُعضل  املرأة عند العرب قبل اإلسالم تُ 

ا ترضاه، وتُورَث كما يورث املتاع أو ادلابة، وتعتد َسنَةا يف بيٍت ُموِحٍش،  بعد الطالق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا

الفرس والروم فظاهرة إىل اآلن فضالا عما وًل تمس ماءا طيلة ذلك العام، وأما مظاهر استعباد املرأة وقهرها عند 

اكنت عليه يف اتلاريخ، فماذا يَنِقُم أعداء اإلسالم منه؟ هل ينقمون منه أن تمنع من السفر لوحدها إًل ومعها زوج 

أو حمرم يصونها عن اتلعرض ملتاعب السفر أو اتلعرض لالبزتاز يف عرضها؟ أو ينقمون منه منع املرأة من ابلغاء 

اختاذ األخدان ونرش الفاحشة واختالط األنساب؟ أو ينقمون منه أن تسرت املرأة زينتَها عن أعني الرجال والزىن و

األجانب وحتتجب عنهم حىت ًل يتعرضوا هلا، وتبىق امرأةا لزوجها فقط؟ أو ينقمون منها أن تمكث يف بيتها معززة 

مة تقوم ِبدمة أبيها وأمها إلم تكن مزتوجة أو يف خدمة   زوجها، ويقوم اعئلها باتلكسب واإلنفاق عليها دون مكرذ
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أن يضطرها للتعرض لالختالط بالرجال واتلعرض ملشالك العمل، مع حفظ حقها يف اتلعلم والعمل عند احلاجة 

حبشمة وعفاف؟ أو ينقمون منه أن يكون للمرأة يف املرياث يف بعض املسائل نصَف ما للرجل اَّلي يتوَّل هو إنفاَق 

املرأة وأوًلدها، فهو أحوج تلدبري املال منها؟ إىل غري ذلك من صور حفظ حقوق املرأة بأدق اتلفاصيل اليت املال ىلع  

 .ًل يمكن اإلحاطة بها يف إجابة هذا السؤال، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 .60، 53، 46ينظر: ماذا خرس العالم باحنطاط املسلمني ص: 

 820 :الرقم الُموحد
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 18 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف تناول اإلسالم مفهوم احلرب والقتال؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، احلرب والقتال يف اإلسالم يهدف إىل إعالء لكمة اهلل تعاىل، ويدخل يف ذلك معاين كثرية وكبرية، اكنتشار 

رقعة اإلسالم، ودخول املقاتَلني يف اإلسالم، وادلخول يف ذمة املسلمني وجريان أحاكم اإلسالم عليهم، وإنهاء 

مية، قال اهلل تعاىل: }َوقَاتِلُوُهْم َحىتذ ًَل تَُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكوَن  تعرضهم للمسلمني ووقوفهم يف طريق ادلعوة اإلسال

الِِمنَي{ ]ابلقرة:   ِ فَإِِن اْنتََهْوا فاََل ُعْدَواَن إًِلذ ىلَعَ الظذ يُن َّلِلذ ْنُفِسُكْم 193ادلي
َ
[، وقال سبحانه: }لََقْد َجاَءُكْم رَُسوٌل ِمْن أ

ُ ًَل إِهَلَ إًِلذ ُهَو َعلَيِْه 128َحِريٌص َعلَيُْكْم بِالُْمْؤِمِننَي رَُءوٌف رَِحيٌم )َعِزيٌز َعلَيِْه َماَعِنتُّْم  ذْوا َفُقْل َحْسيِبَ اَّللذ ( فَإِْن تََول

ُْت وَُهَو رَبُّ الَْعْرِش الَْعِظيِم{ ]اتلوبة:   [، أي حريص ىلع هدايتكم من الضاللة وتوبتكم، فاهلداية يه 129،  128تََوَّكذ

ة، فلو حصلت اهلداية لم يكن لقتاهلم حمل، وإلم حتصل قاتلهم حىت يكون ادلين لكه هلل، وقال عز وجل: الغاي

وُهْم َواْقعُ  ِكنَي َحيُْث وََجْدُتُموُهْم وَُخُذوُهْم َواْحرُصُ ْشُهُر احْلُُرُم فَاْقتُلُوا الُْمرْشِ
َ
بُوا  ُدوا لَُهْم لُكذ َمرَْصٍد فَإِْن تَا}فَإَِذا انَْسلََخ اأْل

َ َغُفوٌر رَِحيٌم{ ]اتلوبة:   اَكَة فََخلُّوا َسِبيلَُهْم إِنذ اَّللذ اَلَة َوآتَُوا الزذ قَاُموا الصذ
َ
[، واكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا 5َوأ

ا، ثم قال: »اغزوا باسم  ر أمرياا ىلع جيٍش أو ِسية أوصاه يف خاصته بتقوى اهلل، ومن معه من املسلمني خريا اهلل أمذ

ا، وإذا لقيت عدوك من  يف سبيل اهلل، قاتلوا َمن كفر باهلل، اغزوا وًل تُغلُّوا وًل تغدروا وًل تمثيلوا وًل تقتلوا ويلدا

املرشكني، فادعهم إىل ثالث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك 

اتلحول من دارهم إىل دار املهاجرين، وأخربهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما   فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إىل

لوا منها، فأخربهم أنهم يكونون كأعراب املسلمني، َيري  للمهاجرين وعليهم ما ىلع املهاجرين، فإن أبوا أن يتحوذ

َياهدوا مع املسلمني، عليهم حكم اهلل اَّلي َيري ىلع املؤمنني، وًل يكون هلم يف الغنيمة واليفء َشء إًل أن 
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فإن هم أبوا فسلهم اجلزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم« رواه مسلم 

(، والقتال واجلهاد بينهما عموم وخصوص، فمن القتال املرشوع يف اإلسالم قتال أهل ابليغ وقتال اخلوارج، 1731)

هاد جهاد انلفس واجلهاد بادلعوة وبيان احلق، وليس بقتال، فإذا اجتمعا فهو اجلهاد  وهذا هل أحاكم خاصة، ومن اجل

 . بقتال الكفار، فاحلرب والقتال نوٌع من اجلهاد، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 870 :الرقم الُموحد
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 19 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف تناول اإلسالم أمر املطعم واملرشب؟ 
 اإلجابة: 

: خلق اهلل سبحانه وتعاىل األرض وما عليها، وسخر للناس اًلستفادة منها، فجعل األصل يف  احلمد هلل، أوًلا

مه  م أشياء قليلة بالنسبة للمباحات، وفيما أباحه ُغنْيٌة عما حرم، وفيما حرذ املأكوًلت واملرشوبات اإلباحة، وحرذ

ا، ثم أثبت العلم   رضٌر ىلع اإلنسان، يف بدنه ويف دينه، واملسلم يؤمن بذلك ويمتثله منذ ظهر اإلسالم؛ إيماناا وتسليما

احلديث صحة ذلك باتلجارب واألحباث أخرياا، ومن تلك املحرمات اخلَنير وادلم وامليتة واخلمر، قال تعاىل: }ُهَو 

ا{ ]ابلقرة:  يعا رِْض مَجِ
َ
ي َخلََق لَُكْم َما يِف اأْل ِ َمْت عَ 29اَّلذ يِر{ اآلية [، وقال تعاىل: }ُحري ُم َوحَلُْم اخْلَِْنِ لَيُْكُم الَْميْتَُة َوادلذ

[، فيف هذا عناية اإلسالم باملأكل واملرشب من حيُث انلوُع، وثانياا: نىه اإلسالم عن اإلكثار من الطعام  3]املائدة: 

فُوا إِنذُه ًَل  والرشاب يف الكتاب والسنة، قال تعاىل: }يَابيَِن آَدَم ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعنَْد لُكي  ُبوا َوًَل ترُْسِ َمْسِجٍد َوَُّكُوا َوارْشَ

ِفنَي{ ]األعراف:   ُكاَلٌت 31ُُيِبُّ الُْمرْسِ
ُ
ا ِمْن َبْطٍن، حِبَْسِب ابِْن آَدَم أ  آَدِِمٌّ واَِعءا رَشًّ

َ
[، وقال صىل اهلل عليه وسلم: )َما َمأل

ابِِه َوثُلٌُث نِلََفِسِه( رواه الرتمذي )  يُِقْمَن ُصلْبَُه، فَإِْن اَكَن ًَل حَمَالََة َفثُلٌُث  (، 3349( وابن ماجه )2380ِلَطَعاِمِه َوثُلٌُث لرَِشَ

وهو حديث صحيح، واحلكمة أن اإلكثار منهما مرضٌّ باجلسد، ومانٌع هل من حتقيق ما سيأيت ذكره قريباا، ويف هذا 

: أمر اإلسالم باألكل والرشب أمر إَياب من جانب من عناية اإلسالم باملأكل واملرشب من حيث الكمية، وثاثلاا

حيث األصل، فيحرم أن يمتنع اإلنسان عنهما حىت يعريَض نفسه للموت، ولكنه باخليار من حيث األفراد فال َيب 

ل هل بعض األطعمة  عليه أن يأكل ما ًل يشتهيه، ولكنه ُيرم عليه أن يأكل ما نيُه عنه وإن اكن يشتهيه، وفضذ

بعض األوقات، اكتلمر عند السحور وعند اإلفطار من الصوم، ويف هذا عناية اإلسالم باملأكل واملرشب استحباباا يف  

رِْض َحاَلًلا َطييباا َوًَل تَتذِبُعوا ُخُطَواِت الشذ 
َ
ا يِف اأْل َها انلذاُس لُكُوا ِممذ يُّ

َ
يَْطاِن إِنذُه لَُكْم من حيث احلكم، قال تعاىل: }يَاأ
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ا: نبذه اإلسالم إىل عدم املبالغة يف اًلعتناء بالطعام والرشاب؛ ألن اإلنسان ًل يعيش 168{ ]ابلقرة:  َعُدوٌّ ُمِبنيٌ  [، ورابعا

يلأكل ويرشب، وإنما هل أهداف سامية، يه اليت خلق ألجلها، ولكن الطعام والرشاب رضوري بلقاء اجلسم ويلكون 

يمتنع من الطعام والرشاب يف شهٍر من السنة وجوباا، وقت   قادراا ىلع القيام بتلك األهداف، ورشع هل الصيام بأن

انلهار فقط، ويف ذلك ِحَكٌم كثريٌة وظاهرٌة، رشعية وصحية واجتماعية، ويف هذا عناية اإلسالم باملأكل واملرشب  

 من حيث املقصد، فالروح غذاؤه باتلوحيد والعبادة واجلسم غذاؤه بالطعام والرشاب، وجاء اإلسالم باًلعتناء

ا، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد  .باألمرين مجيعا

 880 :الرقم الُموحد
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 20 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يمكن للمرء حتصيل السعادة دون معرفة اهلدف والغاية من احلياة؟ 
 اإلجابة: 

الغاية من وجوده  احلمد هلل، ًل يمكن حتصيل السعادة دون معرفة اهلدف والغاية من احلياة؛ ألن اَّلي ًل يعرف 

مهما فعل من األشياء اليت جتلب هل الرسور والفرح فإنه إذا تذكر أنه سيفارق هذه الذلات باملوت زال ِسوره، وهو 

يرى ويدرك حبسه أن األحياء يموتون، ومهما حصل عليه من املتع اجلسدية فإن نفسه وروحه تفكران يف هذه 

عنده معرفة باجلواب فإنه يعيش يف حرية تزول معها بهجة الذلات،  املسألة، ولو يف بعض األحيان، فإذا لم يكن

ده، وبذلك حتصل هل سعادة ادلنيا واآلخرة،  واهلدف من احلياة أن يعبد اإلنسان رب العاملني سبحانه وتعاىل، ويوحي

أنه يعيش ومن خالف هذا اهلدف وسىع ألهداف أخرى فإنه مهما وجد من سعادة مؤقتة ظاهرية يف ادلنيا فال بد 

ْعىَم{ ]طه
َ
ُه يَْوَم الِْقيَاَمِة أ ْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنذ هَلُ َمِعيَشةا َضناْكا َوحَنرُْشُ

َ
[، }َوَما  124: يف ضيق، قال تعاىل: }َوَمْن أ

نَْس إًِلذ يِلَْعُبُدوِن{ ]اَّلاريات:  نذ َواإْلِ  .[، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد56َخلَْقُت اجْلِ

 910 :الرقم الُموحد
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 21 :السؤال رقم
 السؤال: 

 دون ـهدف من وراء ذلك؟ -اذلي هل احلكمة ابلالغة-ـهل من املنطيق أن خيلقنا اهلل  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، ليس ذلك من احلكمة وًل من املنطق، فإن قلت: فما يه احلكمة من إَياد اخللق؟ فاجلواب توحيد اهلل 

نَْس إًِلذ يِلَْعبُُدوِن{ ]اَّلاريات:  تعاىل بالعبادة، قال   نذ َواإْلِ  .[، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد56تعاىل: }َوَما َخلَْقُت اجْلِ

 930 :الرقم الُموحد
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 22 :السؤال رقم
 السؤال: 

 من ـهو اهلل؟ 
 اإلجابة: 

ر   أفعاهلا وأحواهلا وعلم ذلك وكتبه وأراده، اهلل احلمد هلل، اهلل هو رب العاملني، اهلل هو اَّلي خلق لك املخلوقات وقدذ

تعاىل هو اَّلي إذا ضاقت بك احليل دعوتَه فاستجاب لك إن شاء، اهلل اَّلي ًل أول هل سبحانه، ذو اجلالل والكمال، 

ي ِ ِ وََساَلٌم ىلَعَ ِعبَاِدهِ اَّلذ ا  اهلل هو املستحق أن يعبد دون من سواه، قال سبحانه: }قُِل احْلَْمُد َّلِلذ مذ
َ
ُ َخرْيٌ أ َن اْصَطََف آَّللذ

ُكوَن ) نْبَتْنَا بِِه َحَدائَِق َذاَت َبْهَجةٍ 59يرُْشِ
َ
َماِء َماءا فَأ نَْزَل لَُكْم ِمَن السذ

َ
رَْض َوأ

َ
َماَواِت َواأْل ْن َخلََق السذ مذ

َ
 َما اَكَن لَُكْم ( أ

ِ بَْل ُهْم قَْومٌ  إِهَلٌ َمَع اَّللذ
َ
ْن تُنِْبتُوا َشَجَرَها أ

َ
ْنَهاراا وََجَعَل لََها َرَواِِسَ 60 َيْعِدلُوَن )أ

َ
رَْض قََراراا وََجَعَل ِخاَللََها أ

َ
ْن َجَعَل اأْل مذ

َ
( أ

ْكرَثُُهْم ًَل َيْعلَُموَن )
َ
ِ بَْل أ إِهَلٌ َمَع اَّللذ

َ
ا أ يُب الُْمْضَطرذ إَِذا َداَعُه َويَ 61وََجَعَل بنَْيَ ابْلَْحَريِْن َحاِجزا ْن َُيِ مذ

َ
وَء ( أ ْكِشُف السُّ

ُروَن ) ِ قَِليالا َما تََذكذ ِإهَلٌ َمَع اَّللذ
َ
رِْض أ

َ
ْن َيْهِديُكْم يِف ُظلَُماِت الرَْبي َوابْلَْحِر َوَمْن يُرِْسُل 62َوََيَْعلُُكْم ُخلََفاَء اأْل مذ

َ
( أ

 ُ ِ َتَعاىَل اَّللذ إِهَلٌ َمَع اَّللذ
َ
ا بنَْيَ يََدْي رَْْحَِتِه أ َياَح برُْشا ُكوَن )الري ا يرُْشِ  اخْلَلَْق ُثمذ يُِعيُدُه َوَمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن 63 َعمذ

ُ
ْن َيبَْدأ مذ

َ
( أ

ِ قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكنْتُْم َصاِدقنَِي ) إِهَلٌ َمَع اَّللذ
َ
رِْض أ

َ
َماِء َواأْل [، وصىل اهلل وسلم ىلع 64 -  59({ ]انلمل: 64السذ

 .نبينا حممد

 يدة يف اهلل لعمر األشقر.ينظر: العق

 1090 :الرقم الُموحد
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 23 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يعبد املسلمون الكعبة؟ 
 اإلجابة: 

ا ملن هل العبادة  ٌم؛ تعظيما احلمد هلل، املسلمون ًل يعبدون الكعبة، وًل يعبدون إًل اهلل تعاىل، ولكن الكعبة بيٌت معظذ

بتعظيمها عبادةا هل، وذلك باستقباهلا يف الصالة وادلاعء والطواف حوهلا، ولك اعبٍد ًل بد هل  سبحانه وتعاىل؛ ألنه أمر 

من جهة يستقبلها، وهذه اجلهة استقباهلا شعار املسلمني، يلتوحد املسلمون يف عبادتهم إىل جهة واحدة، وجاء عمر 

ال: )إين أعلم أنك حجر ًل ترض وًل تنفع، ولوًل ريض اهلل عنه إىل احلجر األسود املركوز يف زاوية الكعبة فقبذله وق

(، وصىل اهلل وسلم ىلع 1270( ومسلم )1590أين رأيت انليب صىل اهلل عليه وسلم يُقبيلُك ما قبذلتُك( رواه ابلخاري )

 .نبينا حممد

 1110 :الرقم الُموحد
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 24 :السؤال رقم
 السؤال: 

 إىل نفس العاقبة؟ـهل يؤمن املسلمون بأن مجيع األديان تؤدي  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، اَّلي يؤمن به املسلمون أن ما عدا اإلسالم من األديان يؤدي إىل اخللود يف انلار، وأن ادلين الوحيد اَّلي 

َل ِمنُْه وَُهَو  يؤدي إىل انلجاة من انلار ودخول اجلنة هو دين اإلسالم، قال تعاىل: }َوَمْن يَبْتَِغ َغرْيَ اإْلِْساَلِم ِديناا فَلَْن ُيْقبَ 

يَن{ ]آل عمران:   . [، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد85يِف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِِسِ

 1200 :الرقم الُموحد
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 25 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يسمح اإلسالم ألتباعه بقتل غري املسلمني؟ 
 اإلجابة: 

املسلمني، إًل َمن اكن دمه هدراا، كمن يسب انليب صىل اهلل عليه احلمد هلل، ًل يسمح اإلسالم للمسلمني بقتل غري 

وسلم من الكفار، فهذا قتله مباح، وإن اكنت السلطة للمسلمني فيجب ىلع السلطان أن يتوَّل قتلَه، والقتل َيتلف 

 . عن القتال، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 تيمية.ينظر: الصارم املسلول ىلع شاتم الرسول ًلبن 
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 26 :السؤال رقم
 السؤال: 

 إذا اكن اإلسالم ـهذا ادلين اجلميل، فلماذا تمتىلء وسائل اإلعالم بالفظائع اليت يرتكبها مسلمون باسم اإلسالم؟ 
 اإلجابة: 

ونهضتهم وكرثتهم فقد احلمد هلل، إذا كنت ًل تعلم أن وسائل اإلعالم معاديٌة لإلسالم وختاف من قوة املسلمني 

ق هذه الفظائع، فقولك )يرتكبها املسلمون باسم اإلسالم( اتهاٌم دون تثبُّت، ويكفيك أن املسلمني يُقتذلون  تصدي

يف دوٍل كثرية دون أن يتمكنوا من ْحايٍة أو دفاٍع عن أنفسهم، ولكن وسائل اإلعالم موّجهٌة وساعية يف تزييف 

الوقائع احلقيقية، وإن اكن املقصود ما يقوم به بعض املنتسبني إىل اإلسالم من  احلقائق واختالق القصص وحتريف

أعمال ختريبية فهذا أوًلا أمٌر ًل َيتص به اإلسالم فيف لك األديان من يعمل أشياء ًل يقره دينه، وهو خمالف ملا َيب 

أكرث املسلمني يف العالم، وعليك أن  عليه فعله يف عقيدته، وثانياا أن هذا األمر ًل يوافق عليه اإلسالم وينكره 

تتعرف ىلع اإلسالم الصحيح من املصادر املوثوقة، وسرتى رْحة اإلسالم باخللق ودعوته إىل األخالق الفاضلة 

ا فإن انلاظر يف اتلاريخ والواقع بتجرٍد وإنصاٍف  وحسن اتلعامل مع لك َشء، حىت احليوانات فضالا عن البرش، وأخريا

الم دين رْحة وعدل، ويعلم من اَّلي قام بالفظائع احلقيقة، فقد اكن عدد القتىل يف مجيع الغزوات يعلم أن دين اإلس 

، بينما اكن عدد القتىل يف احلرب  1018والرسايا يف العهد انلبوي خالل عرش سنوات من املسلمني واملرشكني  قتيالا

دمته حماكم اتلفتيش بأبشع الصور اثنا العاملية خالل أربع سنوات أكرث من سبعة ماليني نسمة، وعدد من أع 

 .عرش مليون نسمة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 .470، 469، 468ينظر: رْحة للعاملني للمنصورفوري ص: 
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 27 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل ينبيغ يلّع اعتناق اإلسالم؟  
 اإلجابة: 

انلجاة من عذاب اآلخرة والفوز باجلنة فال سبيل إىل ذلك إًل باإلسالم، وصىل اهلل احلمد هلل، نعم، إذا كنت تريد 

 .وسلم ىلع نبينا حممد

 1320 :الرقم الُموحد
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 28 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا يقتل املسلمون ايلهود وانلصارى؟ 
 اإلجابة: 

: ًل بد من حتديد املراد حىت حتصل اإلجابة، فهل  يقصد السائل املايض؟ هل يقصد ملاذا يقتل احلمد هلل، أوًلا

املسلمون ايلهود وانلصارى يف احلروب الصليبية أو يف احلرب العاملية األوَّل أو يف احلرب العاملية اثلانية أو يف حماكم 

اتلفتيش الرسية يف األندلس؟ أو يقصد السائل حديثاا؟ هل يقتل املسلمون ايلهود وانلصارى يف اًلحتالل الغرِّب 

رايض املسلمني؟ أو يف اًلحتالل الروِس ألرايض املسلمني؟ أو يف حروب الرصب ملسليم ابلوسنة؟ أو يف حروب أل

أمريكا يف أفغانستان والعراق وحرب روسيا يف الشام؟ أو جمازر ايلهود يف فلسطني املتكررة، أو جمازر اهلندوس يف 

و نصارى الفلبني ضد املسلمني؟ ينبيغ أن يكون السؤال: بورما ونيبال وغريهما؟ أو جمازر الصينني ضد املسلمني؟ أ

ملاذا ًل يدافع املسلمون عن أنفسهم عندما حتتل أراضيهم ويقتل صغريهم وكبريهم ذكرهم وأنثاهم دون ذنب؟ وهل  

يقارن قتُل الكفار للمسلمني بشلك بشع ومتكرر ويف أماكن خمتلفة باحلاًلت انلادرة اليت اغبلاا ما تكون ردة  

لاكرثة حصلت قبل ذلك يف حق املسلمني، وأحياناا تكون لعبة سياسية وكذبة إعالمية يلتمكن أصحاب  فعل

ر أو فعل   ا قتل أو دمي السلطة الكفار ِمن تضييق اخلناق ىلع املسلمني، وِمن فعل ما يشاؤون بهم حبجة أن مسلما

، والواقع ِبالف ذلك؟ ثانياا: أن هناك فرقاا بني اجلهاد وا لقتل، واإلسالم كسائر األديان السماوية ًل يقر القتل خمالفةا

إًل بأسباب واضحة متعلقة جبناية املقتول وفعله، ًل بمجرد ديانته، وختتلف من دين آلخر، واإلسالم ًل يقرُّ قتَل 

 .حممدأحد من ايلهود وانلصارى اَّلميني واملعاهدين، وإنما يكون القتال للحرِّب منهم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا 

 1340 :الرقم الُموحد
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 29 :السؤال رقم
 السؤال: 

 أين يقف اإلسالم من مفهويم اإلرادة احلرة مقابل اجلرب؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، املراد باإلرادة احلرة أن اإلنسان مترصٌف بإرادته واختياره، وباجلرب أنه ليس هل اختيار وإرادة، وبغض 

من - فاجلواب عن هذا السؤال هو اتلفصيل، فأما ما يتحدد به مصريه يف اآلخرة انلظر عن صحة هذه العبارات 

، وهل إرادة تامة، وهذا أمر فطري  - اجلنة اليت يه مصري املؤمنني، وانلار اليت يه مصري الاكفرين فهو يف ذلك خمريذ

ا ملا تمكن من تغيري دين ه يف ذلك الوقت اَّلي اختاره، َيده لك إنسان يف نفسه، فكم من اكفر أسلم، ولو اكن جمربا

وهذا غرُي خارج عن تقدير اهلل ومشيئته وعلمه وخلقه، فلك ما ُيصل يف هذا الكون هو بتقدير اهلل تعاىل، وهو  

اعلم بكل َشء وكتب وشاء، ومع هذا فاإلنسان ًل يشعر بباعث قهري ُيمله ىلع اَّلهاب إىل املسجد أو إىل امللىه، 

صح هل اًلحتجاج بالقدر السابق ىلع ما فعله بإرادته، وأما ما يقع ىلع اإلنسان مثل كونه بل هو خمتار لفعله، فال ي

من أبيه وأمه أو من ابلدل الفالنية أو مولود يف هذا العرص ويف وقت كذا، وما ُيصل هل من أرزاق أو مصائب وما 

، ليس هل اختيار، يدور يف داخل جسده من نبض القلب وحركة ادلم وعمل األعضاء وغري ذلك، هو في ٌ ه مسريذ

ر عليه؟، وإنما يوصف باجلرب العاجز، اكإلنسان  والفطرة تدل ىلع ذلك، فهل يستطيع أحد أن يتحكم فيما كتب وقُدي

ا؛ ألنه َيلق يف قلب العبد اإلرادة فيفعل أو عدم   اَّلي َيرب غريه ىلع ما يكرهه، واهلل تعاىل أعظم من أن َيرب أحدا

 .  اهلل وسلم ىلع نبينا حممداإلرادة فيرتك، وصىل 

 1360 :الرقم الُموحد
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 30 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما الفرق بني اجلن واملالئكة؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، املالئكة ُخلقت من نور، ماكنهم يف السماء وقد يَنلون إىل األرض بأمر اهلل، وَّكهم طائع اعبد هلل تعاىل، 

يعملون شيئاا إًل بأمر اهلل تعاىل، منهم من وظيفته عبادة اهلل تعاىل بالسجود هلم أجنحة مثىن وثالث ورباع، وًل 

والتسبيح وحنوهما، ومنهم من يَنل بالويح ىلع األنبياء، وهو أرشفهم، وهو جربيل، ومنهم املولكذ بَنول األمطار، 

ت اَّلي يقبض أرواح العباد، وهو مياكئيل، ومنهم من ينفخ يف الصور يوم القيامة، وهو إِسافيل، ومنهم ملك املو

ان للجنة وخزان للنار، وغريهم، وهم أكرث خلق اهلل تعاىل، وأما اجلن فهم خملوقون من نار، ويعيشون يف  ومنهم ُخزذ

األرض وقد يطريون بني السماء واألرض، وهم ملكذفون مثل اإلنس، فمنهم املؤمن ومنهم الاكفر، وهم يأكلون  

ضالل اإلنس والوسوسة هلم بكل رش يقدر عليه، وُيوهمون بعض السحرة أنهم ويتناسلون، ومهمة اكفرهم إ

 .مالئكة، ولكٌّ من اجلن واإلنس عباٌد مربوبون ًل جتوز عبادتهم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1370 :الرقم الُموحد
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 31 :السؤال رقم
 السؤال: 

 باملدينة؟ـهل يصح خرب قتل انليب لستمائة يهودي  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، قبل اخلوض يف العدد ًل فرق بني قتل الواحد واأللف، فإن اكن القتل حبق فلكُّ من قُِتل باحلق فهو مستحق 

ر من قُتل منهم  َّللك، وكذلك اكن ايلهود اَّلين قُتلوا يف عهد انلبوة، والعدد املذكور يتعلق بيهود بين قريظة، فقد قُدي

مائة، كما قال موَس بن ُعقبة، وبأىلع تقدير تسَعمائة، كما ذكر ابن إسحاق، وبنو قريظة ملا جاءت  بأقل تقدير ستذ 

قريش لغزوة اخلندق أعلنوا سب انليب صىل اهلل عليه وسلم، فلما أرسل إيلهم وجدهم قد نقضوا العهد؛ ظنًّا منهم 

هلل األحزاب توجه صىل اهلل عليه وسلم إىل بين بأن املرشكني سينترصون ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم، فلما هزم ا

قريظة، ونزلوا ىلع حكم سعد بن معاذ ريض اهلل عنه، فحكم بقتل رجاهلم وسيب نسائهم وصبيانهم؛ عقوبةا ىلع 

هم عداوةا وآخرهم غدراا، فلم يتعظوا بمن قبلهم منهم،  ا وأشدذ خيانتهم، فُفعل بهم ذلك، واكنوا أغلَظ ايلهود كفرا

 .  وسلم ىلع نبينا حممدوصىل اهلل

 1420 :الرقم الُموحد
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 32 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا يُنظر إىل اإلسالم ىلع أنه أفضل األديان؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، يتبني الفرق بني اإلسالم وغريه بدراسة األديان وباملقارنة بني احلضارات، ويتعذر بسط ذلك هنا، ولكن 

املقارنة، أن ادليانات السماوية اليت يرتبط أصحابها بويٍح وهلم كتب مَنلة، اكيلهودية من األوجه اليسرية يف 

وانلرصانية، يه أفضل من ادليانات األرضية اليت يتم فيها اختيار اإلهل من قبل العابد نفسه من حميطه األريض، 

ود إىل العابد أكرث من حاجة العابد حبيث يصيب إهله اَّلي يعبده نفس اتلغريات اليت تصيب العابد، بل ُيتاج املعب

إيله؛ ألنه اَّلي يصنعه واَّلي ينظفه واَّلي يبين هل مقر العبادة وينقله إيله واَّلي يرممه إذا تكرس ويرفعه إذا وقع، 

ية، ويشعله إذا اكنت ناراا تُعبد، يطفئها املاء واهلواء، وختمد إذا لم َيد من العابد وقوداا، وحنو ذلك، اكهلندوسية وابلوذ 

فإذا نظرنا لألديان السماوية جند أن اإلسالم يتضمن اإليمان بموَس عليه السالم وباتلوراة املَنلة عليه، واإليمان 

بعيىس عليه السالم وباإلجنيل املَنل عليه، وايلهود وانلصارى يكفرون بنبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم 

ق مع الفطرة ًل جتد فيه منافاة للفطرة أو مصادمة للعقل، مثل وبالقرآن، ومن أوجه املقارنة أن اإلسالم دين متواف

اإليمان بأن اآلهلة ثالثة وواحد يف نفس الوقت، وما يعرض بلعض انلاس من استشاكًلت حول اإلسالم َيد جوابها  

زمان وماكن   حبمد اهلل، مما يؤيد شمول اإلسالم وسهوتله ووضوحه وصالحه للك  - إن ُوفيق هل اعلمٌ - املقنع يف اإلسالم  

وإنسان، هلذه األسباب وغريها اكن اإلسالم هو ادلين احلق، وإذا أدخل املقارن ترصفات بعض املسلمني املخالفة  

 .لإلسالم يف املقارنة فسيجد مثل ذلك يف لك األديان، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1430 :الرقم الُموحد
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 33 :السؤال رقم
 السؤال: 

 انلصارى اجلنة؟ـهل سيدخل  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، لن يدخل انلصارى اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط، ولن َيدوا رُيها، وهل ُخلقت انلار إًل للنصارى 

َ ُهَو الَْمِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوقَاَل الَْمِسيُح يَا بيَِن  يَن قَالُوا إِنذ اَّللذ ِ َ وأمثاهلم، قال تعاىل: }لََقْد َكَفَر اَّلذ اِئيَل اْعبُُدوا اَّللذ  إِِْسَ

َواُه انلذاُر َوَما لِلظذ 
ْ
ُ َعلَيِْه اجْلَنذَة َوَمأ َم اَّللذ ِ َفَقْد َحرذ نَْصاٍر )َرِّبي َوَربذُكْم إِنذُه َمْن يرُْشِْك بِاَّللذ

َ
( لََقْد َكَفَر 72الِِمنَي ِمْن أ

َ ثَاِلُث ثاََلثٍَة َومَ  يَن قَالُوا إِنذ اَّللذ ِ يَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذاٌب اَّلذ ِ نذ اَّلذ ا َيُقولُوَن يَلََمسذ ذْم يَنْتَُهوا َعمذ  إِهَلٌ َواِحٌد َوإِل
ا ِمْن إِهَلٍ إًِلذ

يِلٌم )
َ
ُ َغُفوٌر رَِحيٌم )73أ ِ َويَْستَْغِفُرونَُه َواَّللذ فاََل َيتُوُبوَن إِىَل اَّللذ

َ
 رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن ( َما الَْمِسيُح اْبُن َمْرَيَم إًِلذ 74( أ

ُ لَُهُم اآْليَاِت ُثمذ اْنُظرْ  َعاَم اْنُظْر َكيَْف ُنبَنيي ُكاَلِن الطذ
ْ
يَقٌة اَكنَا يَأ ُه ِصدي مُّ

ُ
َّنذ يُْؤفَُكوَن ) َقبِْلِه الرُُّسُل َوأ

َ
َتْعبُُدوَن 75أ

َ
( قُْل أ

ا َوًَل َنفْ  ِ َما ًَل َيْمِلُك لَُكْم رَضًّ ِميُع الَْعِليُم{ ]املائدة:  ِمْن ُدوِن اَّللذ ُ ُهَو السذ ا َواَّللذ [، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا 76  -   72عا

 .حممد

 1440 :الرقم الُموحد
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 34 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما حكم اإلسالم يف نظرية اتلطور؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، نظرية اتلطور يه أن الكون ناشئ عن حمض الصدفة، وليس ِبلق وًل إرادة وًل تقدير، وأن اإلنسان 

أصله خلية واحدة تطورت عرب ماليني السنني حىت وصلت إىل حلقة الِقَرَدة العليا، ثم تطورت هذه بدورها حىت 

سان، وتسىم نظرية دارون، وهو ابلاحث صاحب هذه انتهت إىل اتلطور املشهود: اإلنسان، وأنه ًل يوجد خالق لإلن

تقريباا، وبطالن هذه انلظرية من مخسة جهات: اجلهة األوَّل:  1858انلظرية املنترشة يف املجتمع الغرِّب، منذ اعم 

ق اإلنسان أن الفعل ُيصل بال فاعل، فكيف إذا اكن الفعل يتكرر  أنها نظرية مصادمة للفطرة، فال يمكن أن يصدي

ق أن الكتاب اَّلي يقرؤه يمكن أن يكون جتمعت حروفه وأوراقه   بنظام واضح ودقة وتعقيد؟ وًل يمكن أن يصدي

وجتدلت نتيجة انفجار مطبعة، فالكون بكل ما فيه من إتقان كيف يوجد بال خالق قادر اعلم مريد، وهو من 

فطرُة السليمة يرفضان هذه انلظرية، واجلهة أعظم األدلة احلسية املادية ىلع وجود اهلل تعاىل، فاتلفكُر يف الكون وال

اثلانية: أنه قد ردها كثري من ابلاحثني الغربيني أنفسهم، واحلق ما شهدت به األعداء، ونرَشْت أحباثَهم بعُض املواقع، 

مع كونهم ليسوا بمسلمني إًل أن عقوهلم وفطرتهم دتلهم ىلع كذب انلظرية، ولم يتم الرد املوضويع عليهم من 

ع انلظرية الاكذبة، وًل تعترب حقيقة واقعية حمسوسة، فيه ليست نظرية يقينية، بل يه استنتاجات وحتليالت أتبا

خالفتها دراسات أخرى، واجلهة اثلاثلة: أن األدلة الرشعية اإلسالمية قد سبقت هذه انلظرية بقرون يف ابليان 

لق اخللق حبكمته وقدرته، ومما خلق أبونا آدم عليه اتلفصييل لنشأة اخللق، وأنه اكن اهلل ولم يكن معه َشء، ثم خ

السالم من تراب ثم طني، طوهل ستون ذرااعا يف السماء، وخلق منه زوجه حواء، وودلت منه أوًلداا واستمر اخللق إىل 

ٌل يف القرآن الكريم يف سوٍر كثريٍة،   كسورة اآلن، فاإلنسان وجد إنساناا، وهذا هو اتلصور الصحيح للخلق، وهو مفصذ
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ابلقرة وسورة األعراف وسورة احلج وسورة املؤمنون وسورة ص وسورة الرْحن، باإلضافة إىل آيات أخرى كقوهل تعاىل: 

لْنَاُهمْ  ييبَاِت َوفَضذ ْمنَا بيَِن آَدَم وََْحَلْنَاُهْم يِف الرَْبي َوابْلَْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطذ { ىلَعَ َكِثرٍي ِممذ  }َولََقْد َكرذ ْن َخلَْقنَا َتْفِضيالا

[، ويف الرد ىلع كون اهلل تعاىل خلق األشياء ثم تركها تتطور بال قدرة وًل مشيئة وًل خلق جند قوهل 70]اإلِساء: 

ٍء [، وقال تعاىل: }وَ 17تعاىل: }َولََقْد َخلَْقنَا فَْوقَُكْم َسبَْع َطَرائَِق َوَما ُكنذا َعِن اخْلَلِْق اَغفِِلنَي{ ]املؤمنون:  ِمْن لُكي ََشْ

ُروَن{ ]اَّلاريات:   َ َخلََق لُكذ َصانٍِع وََصنَْعتَُه(، رواه 49َخلَْقنَا َزوَْجنْيِ لََعلذُكْم تََذكذ [، وقال صىل اهلل عليه وسلم: )إِنذ اَّللذ

ُ 46ابلخاري يف خلق أفعال العباد )ص:   ٍء (، وهو صحيح، فلكُّ َشٍء خملوق فاهلل خلقه، قال تعاىل: }اَّللذ  َخاِلُق لُكي ََشْ

ٍء َوِكيٌل ) وَن{ ]الزمر: 62وَُهَو ىلَعَ لُكي ََشْ وََلَِك ُهُم اخْلَاِِسُ
ُ
ِ أ يَن َكَفُروا بِآيَاِت اَّللذ ِ رِْض َواَّلذ

َ
َماَواِت َواأْل ( هَلُ َمَقايِلُد السذ

للحكمة من الوجود وإنكار  [، وتصديق نظرية اتلطور كفٌر؛ ألنه إحلاٌد وتكذيب للقرآن الكريم، ونيٌف 63، 62

ينَ  ِ يَن َكَفُروا فََويٌْل لذِلذ ِ رَْض َوَما بَيْنَُهَما بَاِطالا َذلَِك َظنُّ اَّلذ
َ
َماَء َواأْل َكَفُروا ِمَن انلذاِر{ ]ص:  للبعث، }َوَما َخلَْقنَا السذ

ا، بأن يقال هلم: املخلوق األول [، اجلهة الرابعة: املعارضة، ويه مقابلة انلظرية باإليرادات العقلية اليت تنقضه27

اَّلي حصل هل اتلطور من أين وجد؟ وماذا اكن قبل أن يبدأ مراحل اتلطور؟ وكيف َيلق اجلماد اكئناا حياا؟ وإذا كنتم 

ر فأصبح إنساناا، فما بال القرود املوجودة إىل اآلن، ملاذا لم تتطور، ويه  تزعمون أن القرد يف مرحلة من املراحل تطوذ

كثرية ومتنوعة كسائر الاكئنات، وما اَّلي أوقف عجلة اتلطور؟ وإذا اكن اإلنسان قد تطور فلماذا ًل يُنسب فصائل  

ره بالفعل، كما تتطور األجهزة اًللكرتونية والسيارات وغريها فيُنسب ملطويرها من البرش؟ فاتلطور  تطوره خلالٍق طوذ

 .وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدًل ينيج من إثبات اخلالق، سبحانك هذا بهتان عظيم، 

 لالسزتادة: رحلة ايلقني، إياد ُقنَييب، ىلع ايلوتيوب.

 1520 :الرقم الُموحد
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 35 :السؤال رقم
 السؤال: 

 حتدى اهلل تعاىل أن يأيت أحد بمثل القرآن، فهل جرب أحٌد ـهذا اتلحدي من قبل؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، نعم، ولم يكن َشٌء منها مقارباا لقوة القرآن الكريم، بل يه حماوًلت فاشلة، بديلل أنها نُسيت ولم يأبه 

بها أحٌد، وهم ىلع قسمني: القسم األول من اعرض القرآن بكتاٍب من عنده دون اداعِء أنه ويٌح من اهلل، أو أنه 

كتاب سماه الفصول والغايات، قيل هل: أين هذا من القرآن؟ فقال: لم  نيب، مثل ابن الراوندي وأيب العالء املعري يف 

ا، والقسم اثلاين من  ِلفوا القرآن وتعودوا عليه، وكتايب ًلزال جديدا
َ
تَصُقلْه املحاريب أربعمائة سنة. يعين أن انلاس أ

ْحه اهلل: )ومنهم مسيلمة، ادىع انلبوة وأن ما معه قرآن من عند اهلل تعاىل، ومن أمثلة ذلك ما قال ابن اجلوزي ر

ادىع انلبوة، وتسىم رْحان ايلمامة؛ ألنه اكن يقول: اَّلي يأتيين رْحان. فآمن برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وادىع 

أنه قد أرشك معه، فالعجب أنه يؤمن برسول، ويقول إنه كذاب، ثم جاء بقرآن يضحك انلاس، مثل قوهل: )يا ضفدع  

تنقني، أعالك يف املاء، وأسفلك يف الطني، ومن العجائب شاة سوداء، حتلب بلناا أبيض(..   بنت ضفدعني، ُنِّقي ما

َد  ومنهم طليحة بن خويدٍل، خرج بعد دعوى مسيلمة انلبوة، وتبعه عوام... ومن قرآنه: )واحلمام وايلمام، والرصُّ

وصح إسالمه، وقتل بنهاوند... وقد تنبأ  الصوام، يلبلغن ُملكنا العراق والشام... وهرب طليحة إىل الشام، ثم أسلم،

رجل يقال هل كهمس الالكيب، واكن يزعم أن اهلل تعاىل أوىح إيله: )يا أيها اجلائع، ارشب بلناا تشبع، وًل ترضب اَّلي 

ًل ينفع؛ فإنه ليس بمقنع... ومنهم هذيل بن يعفور... اعرض سورة اإلخالص، فقال: )قل هو اهلل أحد، هلإ اكألسد، 

ىلع الرصد، ًل يفوته أحد(، ومنهم هذيل بن واسع... اعرض سورة الكوثر، فقال هل رجل: ما قلت؟ فقال: )إنا  جالس  

أعطيناك اجلواهر، فصل لربك وجاهر، فما يؤذيك إًل لك فاجر(، فظهر عليه القرسي فقتله، وصلبه ىلع العمود، 

د، بال ركوع وًل سجود، فما أراك تعود(، وممن ظهر فعرب عليه الرجل، فقال: )إنا أعطيناك العمود، فصل لربك من قعو
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ٌّ ًل يقرأ وًل يكتب، وًل  ِمي
ُ
فادىع أنه يويح إيله املختار بن أيب عبيد...(، وقد علم أنه انليب صىل اهلل عليه وسلم أ

، تَنيل رحل يلدرس من أخبار األولني، فأىت بهذا الكتاب اجلليل اَّلي ًل يأتيه ابلاطل من بني يديه وًل من خلفه

 .من حكيم ْحيد، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

، ملاذا أسلم صديىق ورأى الفاتياكن 31/  18، سري أعالم انلبالء لذلهيب  419- 416ينظر: صيد اخلاطر ًلبن اجلوزي ص:  

 ىف حتديات القرآن: للاكتب: د إبراهيم خليل.

 1660 :الرقم الُموحد
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 36 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا يبدي انلاس اـهتماًما باإلسالم؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل؛ ألنه أحّق ما يهتم به اإلنسان، وًل يهتم به إًل العاقل اَّلي يبحث عن السعادة يف ادلنيا وانلجاة والسعادة  

لالهتمام به، سواءا  يف اآلخرة، فإذا وفقه اهلل لدلخول يف اإلسالم حصلت هل السعادة وانلجاة، فاإلسالم فيه ما يدعو 

 .يف عقائده أم يف عباداته أم يف أحاكمه يف غري العبادات أم يف آدابه وأخالقه، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 /http://islamhouse.com/arينظر: 

 1690 :الرقم الُموحد
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 37 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يمكن للرجل املسلم الزواج من أكرث من امرأة؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، نعم َيوز ذلك إىل أربع نسوة، قال تعاىل: }فَانِْكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النيَساِء َمثىَْن َوثاَُلَث َوُرَباَع{ 

: قد تكون الزوجة ًل تنجب، وًل بد هلا 3]النساء:  [، ويسىم اتلعدد، ويف جوازه ِحَكم من عدة جهات، منها: أوًلا

اَّلي سريىض بها إما أن يقيض حياته بال ذرية، وإما أن يلجأ للزنا والفاحشة تلحصيل الودل  من زوج، فهذا الزوج

، ثانياا: أن اهلل عز وجل خلق الرجل قادراا ىلع  وإما أن يزتوج بزوجة أخرى، وهو احلل الصحيح رشاعا واملناسب عقالا

رضاعهم وتربيتهم، فيستطيع أن يتكفل باجلميع، أن يعول أكرث من أِسة، فليس مطابلاا اكملرأة باملكث مع األوًلد وإ

وكذلك من ناحية املعارشة الزوجية، ِبالف املرأة اليت يه يف الغالب أضعف من الرجل واليت يعرض هلا ما يمنع 

من املعارشة، اكحليض، ثاثلاا: أن النساء أكرث من الرجال يف مجيع املجتمعات، مهما اختلفت األسباب، ومقتىض عدم 

ٌم، فيف اتلعدد  اتلعدد   ا إما أن حُتَرم من الزواج وإما أن تسلك طريق الفاحشة، والكهما حمرذ أن املرأة اليت ًل جتد زوجا

ا: أنه قد ًل يستقر الرجل نفسيًّا مع املرأة األوَّل، وًل يريد أن يلحق بها الرضر  حل هلذه املشلكة اًلجتماعية، رابعا

هل فرصة يف أن يعيش مع زوجة أخرى ختفذف عليه بعض ما هو فيه، بالطالق، ويه راضية بابلقاء معه، فتكون 

ا: أن الشارع اشرتط يف اتلعدد العدل حىت ًل يلحق الرضر بإحدى الزوجات، كما اشرتط عدم جماوزة األربع  خامسا

حىت ًل ُيصل اتلفريط واإلهمال من الزوج، فتحصل بذلك الفوائد املرجوة مع اتلحرز من األرضار املحتملة 

 .للتعدد، واحلكم كثرية ملن تأمل، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1820 :الرقم الُموحد
  



 260من  56الصفحة 
 

 38 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف ضمن اإلسالم حقوق اإلنسان؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، حفظ اإلسالم حقوق احليوان فكيف يضيع حقوق اإلنسان؟ ولك األحاكم الرشعية فيها حفظ حلقوق 

اإلنسان، ولكن نسلط الضوء ىلع بعض انلوايح، فمن ذلك: ناحية ادلين: داع اإلسالم إىل ادلين احلق، وبنيذ بطالن 

ي ًل يقبل ادلعوة ولم ُيارب املسلمني بل اعقد  األديان األخرى، ولكن من غري إكراه ىلع اإلسالم، والشعب اَّل 

ون ىلع دينهم، وهم يف سلطان  املسلمني بعقد اَّلمة كما حصل يف زمن اجلهاد والفتوحات اإلسالمية فإنهم يُقرُّ

املسلمني، وهذا يؤول إىل احتاككهم باملسلمني وتعرفهم ىلع اإلسالم، ومن ناحية انلفس: حفظ اإلسالم لكذ انلفوس 

ومة واملحرتمة بتحريم قتلها، وانلفوس املحرتمة املسلمون والكفار غري املحاربني، ويف حالة احلرب منع قتل املعص

األطفال والنساء والشيوخ غري املشاركني يف القتال، واعلج قضية الرق والعبودية املوجودة من اغبر األزمان، فأزال 

ع  ِْس يف بداية املعركة مع الكفار، وإنما بعد مفاسده وأبىق ما فيه من خري، فضيذق أسبابه ووسذ
َ
مصارفه، فمنع األ

ا فاإلسالم يُلزم مالكه حبسن اتلعامل معه، وَيعل إعتاقه كفارة يف كثري  اتلفوق يف املعركة، ثم إذا صار األسري رقيقا

ق  لزم منه ضياُع النساء من املعايص، وإذا أساء إيله يلزمه أن يعتقه، ومن أوجه انلفع يف الرق أنه لو لم يوجد اسرتقا

واألطفال والعاجزين اَّلين قُِتل َذُووْهم يف املعركة، فبدل تركهم للموت أو الفاحشة أو اللصوص ينتقلون ملالٍك ينفق 

عليهم ويراعهم، ومن ناحية العقل: حفظه اإلسالم بصيانته من اًلعتقادات الفاسدة واتلصورات املنحرفة عن 

وحفظه بتحريم املسكرات اليت تزيل العقل وتفسد الصحة، ويف جانب من صيانة الكون وعن الغيب وحنوهما، 

اإلسالم للناحية الصحية: ومن ذلك منع استعمال لك ما يرض صحته أو صحة اآلخرين، ومنع اخلروج من ابلدل  

: اعتىن اإلسالم اَّلي يَنل فيه الطاعون ملن اكن داخله، ومنع ادلخول إيله ممن اكن خارجه، ومن انلاحية اًلجتماعية



 260من  57الصفحة 
 

بتكوين األِسة من الزوجني وبتفاصيل تربية األوًلد وَحِفَظ حق الوادلين وحق األقارب باإلحسان وانلفقة عليهم 

عند احلاجة وبلزوم صلتهم، وحق اجلريان باإلحسان وكف األذية عنهم، وحق الطريق بدًللة اتلائه وغض ابلرص 

 آدم وأعراقهم وألوانهم يف الواجبات واحلقوق، ولعموم انلاس حقوق وغري ذلك، ولم يفرق اإلسالم بني أجناس بين

ر من  م الربا، وحذذ حمفوظة معروفة يف اإلسالم، ومن انلاحية اًلقتصادية حفظ اإلسالُم حقذ اتلملك للفرد، وحرذ

رئةا أباح هل أن التساهل يف ادليون مع إباحتها للمحتاج، وأوجب مواساة املحتاجني بالزاكة، وَمن اكنت حاجته طا 

ا بلزوم راعيتها  م املصادر واملوارد العامة لدلولة، ومن ناحية املرأة حفظ حقها أمًّ يسأل انلاس حىت تزول حاجته، ونظذ

وبرها وإسعادها قدر املستطاع، وحفظ حقها أختاا وزوجةا وبنتاا براعيتها والسفر معها؛ ألن السفر مظنة اتلعب ولغري 

م ويلها بانلفقة عليها؛ ألنها مأمورة بالقرار يف ابليت إًل للحاجة، وهلا حق اتلرصف فيما ذلك من األسباب، وألز 

تملك، وضمن هلا حق الزواج برضاها وحق راعية أطفاهلا وغري ذلك، والفرق بني اإلسالم وغريه أن مرااعة الفرد هلذه 

انون أو حنوه، وتتضح حماسن اإلسالم جلية احلقوق تكون باعتقاد ورغبة يف األجر من اهلل تعاىل، وليس خوفاا من ق

ْمنَا بيَِن آَدَم وََْحَلْنَاُهمْ  ا قبل اإلسالم، قال تعاىل: }َولََقْد َكَرّ ا واملرأة خصوصا يِف  باملقارنة بما اكن عليه اإلنسان عموما

لْنَاُهْم ىلَعَ َكِثرٍي  ِيّبَاِت َوفََضّ ْن َخلَْقنَا َتْفِضيالا{ ]اإلِساء: الرَْبِّ َوابْلَْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الَطّ [ وصىل اهلل وسلم ىلع  70ِمَمّ

 .نبينا حممد

 1870 :الرقم الُموحد
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 39 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ـهو مفهوم االعتدال يف اإلسالم؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، اًلعتدال اتلوسط والعدل، فاإلسالم يف لك انلوايح حسنٌة بني سيئتني، واملطلوب من املسلم أن يعتدل 

فال يغلو ويبالغ، وًل يتساهل ويتهاون، ويطبق اًلعتدال يف نفسه، ويعمم ذلك ىلع أقواهل وأفعاهل، فمن تلك انلوايح:  

: اإلسالم راىع حاجة الروح بالعبادات وتز  كية انلفوس وحنو ذلك، وراىع حاجة اجلسد بتنظيم املعامالت أوًلا

وضبط الطعام والرشاب واحلث ىلع انلاكح  ونىه عن اتلبتل، أي اًلنقطاع للعبادة وترك الزواج، ومن انلاس من 

  غلذب جانب الروح وأهمل اجلسد، مع أن اجلسد بها تُؤدذى العبادات، فرتكوا اًلغتسال واتلنظف وَّكفوا أنفسهم 

لبَس اخلشن وأكَل الطعام اَّلي ًل يالئمهم مع الغلوي يف العبادة واعزتاِل انلاس وخمالفِة الفطرة، كرهبان انلصارى 

وبعض ابلوذيني واهلندوس والغالة من املتصوفة، ويف املقابل ِمن انلاس من غلذب جانب اجلسد وأهمل الروح، فال 

ع وًل يبايل بعبادة، ثانياا: اإلسالم َيزي اتلعامل مع الكفار بابليع يعيش إًل لشهواته وحتقيق رغباته فال يتقيد برش

م إحلاَق األذية بهم يف غري حالة اجلهاد مع عدم اتلأثر  والرشاء واإلهداء وحنو ذلك، ويوجب معاملتهم بالعدل، وُيري

َيالفه يف ادلين وًل يطيق وجودهم، بعقيدتهم واعداتهم ومع املنع من املواًلة القلبية هلم، ومن انلاس َمن يقتل لكذ من  

فيظلمهم ألنهم ليسوا ىلع دينه أو طريقته أو مذهبه، ويف املقابل منهم َمن يتنازل عن دينه ألجل الكفار ويطيعهم 

ل ديناا وًل دنيا، ثاثلاا: جاء اإلسالم باإليمان هلل ا، وًل يعلم أنهم ُيتقرونه بذلك، فال ُيصي ا وطمعا  يف معصية اهلل تزلُّفا

تعاىل وصفاته وأفعاهل دون تمثيل، وِمن انلاس َمن عقيدته اإلحلاد ونيف وجود اهلل تعاىل بلسانه وإن اكن يف قلبه 

، وهؤًلء وأمثاهلم اشرتكوا يف اتلعطيل، ويف املقابل  َيالف قوهَل، ومنهم من اعتقده اكلعدم فال يثبت هل صفةا وًل فعالا

واعتقد آخرون األلوهية يف بعض املخلوقات اكملالئكة واملسيح أو ما هو اعتقد بعض انلاس أن لك َشٍء هو اهلل، 
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أقل اكألصنام واألشجار، وسموا بعضها بأسماء مشتقة من أسماء اهلل تعاىل، وهؤًلء وأمثاهلم اشرتكوا يف التشبيه، 

ا: أثبت اإلسالُم القدَر وأن لك َشء ُيصل يف هذا الكون فهو بإرادة اهلل تعاىل، وما  ُيصل فيه مما يأمر به فإنه  رابعا

ُيبه ويرضاه، وأن العبد هل إرادة، وأن أفعاهل اإلرادية ًل خترج عن إرادة اهلل تعاىل، ومن انلاس من يقول إن اإلنسان  

جمبور ىلع أفعاهل وًل إرادة هل، ويف املقابل هناك من يقول إن اإلنسان َيلق فعله وليس ذلك بمشيئة اهلل وإرادته، 

ا: اإلس ق العدل والوسطية يف مجيع خامسا ا: اإلسالم حقذ الم وسط يف اًلقتصاد بني اًلشرتاكية والرأسمايلة، سادسا

ا بلعض هذه اجلوانب يف غري  األمور، يف العالقة باهلل تعاىل والعالقة بانلاس وعالقة املرء بنفسه، وقد جتد حتقيقا

 تعاىل اَّلي رضيه وختم به األديان، وجعله صاحلاا اإلسالم لكن ليس ىلع جهة العموم، وذلك ألن اإلسالم دين اهلل

للك زمان وماكن وإنسان، وأعجز العقول عن اإلحاطة برسه ومنتهاه، وًل يقبل من أحٍد ديناا سواه، وصىل اهلل وسلم 

 .ىلع نبينا حممد

 2140 :الرقم الُموحد
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 40 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا خلق اهلل انلار؟ 
 اإلجابة: 

هلل، انلار ىلع نوعني: نار ادلنيا ونار اآلخرة، فأما نار ادلنيا فلها فوائد عظيمة، من أشهرها اًلستفادة من ضوئها احلمد  

يف الظالم وإنضاج الرشاب والطعام واًلستدفاء عند الربد وإتالف ما ُيتاج اإلنسان إتالفه وتليني املعادن وتيسري 

رة فلها حكم منها معاقبة الكفار واملخالفني ألمر اهلل تعاىل، فإن الصنااعت وعالج بعض األمراض، وأما نار اآلخ 

ا؛ ألنه جحد َمن خلقه ورصف العبادة لغريه وفعل ما يستحق أن  ا فإنه َيدلذ يف انلار وًل َيرج منها أبدا اكن اكفرا

ر اهلل عليه دخول انلار فإنه َيرج منها إذا تط ا وقدذ دا ر من ذنوبه ويدخل اجلنة، يُعاقب عليه، وإن اكن اعصياا موحي هذ

نذُكْم إِيَلْنَا ًَل تُرَْجُعوَن{ ]املؤمنون:  
َ
نذَما َخلَْقنَاُكْم َعبَثاا َوأ

َ
فََحِسبْتُْم أ

َ
[، والعلم بوجودها وصفتها اكن 115قال تعاىل: }أ

الاكفر والظالم يف  سبباا يف اإليمان ويف الكف عما يغضب اهلل تعاىل واًللزتام بما يأمر به وُيبه، كما أن يف عذاب

 .انلار انتصاراا للمؤمن املظلوم اَّلي ُظلم يف ادلنيا وإذهاباا لغيظه، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2230 :الرقم الُموحد
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 41 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف أخرب أبواي واعئليت بإساليم؟ 
 اإلجابة: 

فاألمر يسري، أخربهم بأي وسيلة، اكتصال أو رسالة أو يف زيارة، احلمد هلل، إذا كنت ًل تعيش معهم يف مَنل واحد 

مع دعوتهم لإلسالم، وإذا كنت تعيش معهم فتقدير األمور راجع إيلك، وًل توجد إجابة واحدة للك األشخاص، 

، فافعل األصلح، إن اكن يرتتب ىلع إخبارهم رضر فال يلزم، وإلم يكن ف يه واملهم أن إخبارهم ليس واجباا رشاعا

رضر أو اكن فيه مصلحة، مثل احتمال دخوهلم يف اإلسالم وتأثرهم بك، فأعلمهم بالطريقة املناسبة، مثل اتلدرج 

يف إخبارهم عن اإلسالم وفضله، ثم إخبارهم عن إسالمك، مع داعء اهلل تعاىل أن يهديهما لإلسالم ويرشح قلوبهما 

 . ىلع يديك، وصىل اهلل ىلع نبينا حممد

 2280 :الرقم الُموحد
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 42 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا ينبيغ ىلع املرء عبادة اهلل تعاىل؟  
 اإلجابة: 

ا ويعبده، واَّلين يلحدون أرادوا عدم تقييد   ُن فطرٌة، بمعىن أن لك إنسان جمبول ىلع أن يتخذ إلها احلمد هلل، اتلديُّ

بإحلادهم، وادليلل ىلع ذلك اعرتاُف كثرٍي شهواتهم بقيد، َّللك يعانون من فراغ رويح كبري؛ ألنهم صادموا فطرتهم  

منهم بأنه إذا نزلت به مصيبة توجه إىل السماء، فلماذا يتوجه إىل السماء وهو َيحد وجود هلإ؟ ومنهم من َيتلق ديانة 

حىت يتيح نلفسه ممارسة شهواته، بوضع القوانني اليت تناسبه يف ادلين اجلديد، فإذا تقرر أنه ًل بد من معبود فلك 

ا، وألنه ًل يملك أن يغريي شيئاا يف م عبود سوى اهلل تعاىل فإنه ًل يصلح للعبادة؛ ألن هل بداية، واكن قبل ذلك معدوما

الكون، فإذا احتاج العابد جلب منفعة فلن يقدر، وإذا احتاج دفع مرضة فلن يقدر، ومهما اكن هذا املعبود فإنه لم 

حق العبادة هو من توفرت فيه هذه الصفات، وهو اهلل تعاىل، فال ينبيغ أن ََيلق اَّلي توجه بالعبادة إيله، فاَّلي يست

يُعبد سواه، واألدلة الكونية كخلق السماوات واألرض والشمس والقمر تدل ىلع الربوبية والوحدانية، ثم كيف 

ألنبياء لكهم نعبده؟ ًل يمكننا أن نعرف ذلك إًل بالرجوع إىل رسله عليهم الصالة والسالم، فبالرجوع جند أن ا

يبرشون بنبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم، ومن رشوط انلبوة يف اتلوراة واإلجنيل وجود البشارة به من نيب سابق، 

وهو رشط منطبق يف نيب اإلسالم صىل اهلل عليه وسلم، وقد جاء بأدلة كثرية ىلع صدقه، ومما جاء به أن دينه ناسخ 

مكن أن يعبد اهلل تعاىل بغري دين اإلسالم، قال تعاىل:} َوَمْن يَبْتَِغ َغرْيَ اإْلِْساَلِم لسائر األديان، وإذا تقرر ذلك، فال ي

يَن{ ]الفاحتة:   .[، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد85ِديناا فَلَْن ُيْقبََل ِمنُْه وَُهَو يِف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِِسِ

 2410 :الرقم الُموحد
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 43 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ثواب األعمال الصاحلة اليت يؤديها غري املسلمني؟ 
 اإلجابة: 

، يعطى بها يف ادلنيا وَُيزى بها  احلمد هلل، اجلواب يف قول انليب صىل اهلل عليه وسلم: »إن اهلل ًل يظلم مؤمناا حسنةا

أفىض إىل اآلخرة، لم تكن هل حسنة َيزى يف اآلخرة، وأما الاكفر فيُطعم حبسنات ما عمل بها هلل يف ادلنيا، حىت إذا 

(، فُيعطى الاكفر ثواب عمله زيادة يف ماهل، أو حسن ذكر يف ادلنيا، أو غري ذلك من اثلواب 2808بها« رواه مسلم )

نَاُه َهبَاءا ادلنيوي، وأما يف اآلخرة فقد ذكر اهلل تعاىل مصري أعماهلم فقال: }َوقَِدْمنَا إِىَل َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجَعلْ 

 .[، وذلك أن الاكفر لم يأِت باإلسالم اَّلي هو رشط لقبول األعمال يف اآلخرة23َمنْثُوراا{ ]الفرقان: 

 2430 :الرقم الُموحد
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 44 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يمكن للمرء رؤية اهلل تعاىل يف ادلنيا؟ 
 اإلجابة: 

فهذا ًل يمكن؛ ألن خلق اإلنسان ًل يتمالك وًل يقدر ىلع ذلك، وهلل احلمد هلل، أما رؤية اهلل باألبصار يف ادلنيا 

املثل األىلع هل يستطيع اإلنسان أن يرى الشمس مدة نصف دقيقة؟ ًل، ملاذا؟ ألن األبصار غري مهيذأة َّللك، فإذا 

ا آخر، ويتمكنون حينئٍذ من رؤية اهلل تعاىل، وقد طلب موَس عليه السالم  اكن يوم القيامة أنشأهم اهلل تعاىل خلقا

ا َجاَء ُموََس لِِميَقاتِنَا َوََّكذَمُه َربُُّه قَا َل رَبي من ربه تعاىل أن يراه يف ادلنيا فأخربه أن ذلك ًل يمكن، قال تعاىل: }َولَمذ

ْنُظْر إِيَلَْك قَاَل لَْن تََرايِن َولَِكِن اْنُظْر إِىَل اجْلَبَِل فَِإِن اْستََقرذ َماَكنَ 
َ
ِرِِن أ

َ
ا جَتَىلذ َربُُّه لِلَْجبَِل َجَعلَُه َداكًّ أ ُه فََسوَْف تََرايِن فَلَمذ

ُل الُْمْؤِمِننَي{ ]األعراف:   وذ
َ
نَا أ

َ
فَاَق قَاَل ُسبَْحانََك ُتبُْت إِيَلَْك َوأ

َ
ا أ ا فَلَمذ [، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا 143وََخرذ ُموََس َصِعقا

 .حممد

 2450 :الرقم الُموحد
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 45 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل اإلسالم ـهو أشد األديان عنًفا؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، من إنصاف السائل أن قال: )هل( ولم يقل )ملاذا(، واإلجابة مبنية ىلع مقارنة األديان، وهذا ليس بالزم، 

ا، ثم املقارنة مرتوكة ملن يريدها، فأوًلا بانلظ ر للنصوص الواردة يف الكتاب يكيف أن نُبنيي اإلسالم بياناا صحيحا

رَْسلْنَاَك إًِلذ رَْْحَةا لِلَْعالَِمنَي{ 
َ
 والسنة نستطيع أن نقول بكل جترد: اإلسالم هو دين الرْحة والعدل، قال تعاىل: }َوَما أ

: [، فإذا اكنت ُصَور الرْحة شاملة للحيوانات فكيف باإلنسان؟ قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم107]األنبياء: 

ْحسِ 
َ
ْحِسنُوا الِْقتْلََة، َوإَِذا َذحَبُْتْم فَأ

َ
ٍء، فَإَِذا َقتَلْتُْم فَأ َحُدُكْم »إِنذ اهلَل َكتََب اإْلِْحَساَن ىلَعَ لُكي ََشْ

َ
بَْح، َويْلُِحدذ أ نُوا اَّلذ

ْح َذبِيَحَتُه« رواه مسلم ) كل أنواعهم، فكيف (، وإذا اكنت رْحة اإلسالم تشمل الكفار ب1955َشْفَرتَُه، فَلرُْيِ

باملسلمني؟ فالكفار ثالثة أنواع، األول: الاكفر احلرِّب، اَّلي يقاتل املسلمني أو املستعد لقتاهلم، وحىت هؤًلء اكن 

ا بهم، فيف أشد احلاًلت عليهم  نىه اإلسالم عن تعذيبهم أو اتلمثيل بأجسادهم أو قتل  -يه القتال- اإلسالم رحيما

، وهو الاكفر اَّلي النساء والشيوخ اَّلين لم يق ِمي اتلوا أو قتل األطفال وحنوهم، إىل غري ذلك من األمثلة، واثلاين: اَّلي

يلزتم بأحاكم املسلمني وهو باٍق ىلع دينه مقابل ِجْزيٍة يدفعها سنويًّا، وهؤًلء لو تعرضوا لقتال وجب ىلع املسلمني  

زية مع بقاء حقوقه ىلع املسلمني، حىت تمىن كثري ْحايتهم، ومن كرب يف السن منهم وَعَجز عن العمل تسقط عنه اجل

من الكفار أن يكونوا يف ذمة املسلمني بدًلا من العيش يف بالدهم وحتت سلطتهم، ملا وجدوه من الفرق بني حسن 

املعاملة عند املسلمني والظلم واًلضطهاد وسوء املعاملة عند أبناء جدلتهم، وهذا ًل يعين اتلعميم، واثلالث من 

ع الكفار: املستأمن واملعاهد، واملستأمن هو من دخل بالد املسلمني بأماٍن، واملعاهد َمن اكن بني بدله وبني بالد أنوا

ا ًل يُتعرذض هلم بسوء حىت ينتيه عهدهم أو أمانهم، قال تعاىل عن انلوعني اثلاين  املسلمني صلح، وهؤًلء أيضا
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ي ِ ُ َعِن اَّلذ وُهْم َوُتْقِسُطوا إِيَلِْهْم إِنذ واثلالث: }ًَل َينَْهاُكُم اَّللذ ْن ترََبُّ
َ
يِن َولَْم َُيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أ َن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم يِف ادلي

َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي{ ]املمتحنة:  ا عن تويل الاكفر 8اَّللذ [، واإلسالم إذ يأمر بالعدل يف اتلعامل مع الاكفر جنده ينىه أيضا

ا، وهذا من تمام العدل، وثانياا بانلظر للتاريخ اإلسالِم، وتلطبيق املسلمني تلعايلم دينهم  وحمبته، وعن ظلمه أيضا

جند األمر كذلك بوضوح، وبشهادة األعداء قبل األصدقاء، واجلدير باَّلكر أن أعداء اإلسالم ُياولون تشويه صورته 

األشياء اليت يظنها انلاس من العنف وَيمعونها  تلنفري انلاس عنه ولتشكيك املسلمني يف دينهم، فيأتون بلعض

ويربزونها ىلع أنها يه اإلسالم، مثل قتل املرتد أو رجم الزاين أو قطع يد السارق، وًل يتأملون ما يف هذه األحاكم 

 الرشعية من العدل والكمال، ويأتون بلعض املواقف اتلارَيية اليت تعترب اجتهاداا خاطئاا من أصحابها ويربزونها

ىلع أنها يه تاريخ املسلمني، كمواقف يف اجلهاد بلعض املسلمني، ولألسف أنها تُدرذس يف املدارس واجلامعات ىلع 

أن هذا هو تاريخ املسلمني، وهلل احلمد أن انلتائج تكون عكسية أحياناا؛ ألن الطالب يندفعون لقراءة املزيد 

 .أن يفعل، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدفيكتشفون احلقيقة بأنفسهم، وهكذا َيب ىلع لك اعقٍل 

 2460 :الرقم الُموحد
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 46 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ـهو مفهوم العقاب يف اإلسالم؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، العقاب يف اإلسالم ثالثة أقسام: األول: عقاب أخروي، يكون يوم القيامة بالعدل اتلام، فمن فاته 
عقابه األخروي، ومن عوقب يف ادلنيا إن اكن بقدر إجرامه لم يعاقب يف اآلخرة، وإن اكن أقل العقاب يف ادلنيا زاد 

نال عقابه اتلام يف اآلخرة، وذلك بمشيئة اهلل وحكمته، فأخرب أن الاكفر عقوبته ِسمدية وأن املؤمن قد يغفر هل وقد 
دري من اهلل تعاىل باألمراض والفقر وحنو  يعاقب، واثلاين: عقاب دنيوي، وهذا ىلع نوعني: انلوع األول: عقاب ق

ذلك، وهذا راجع حلكمته تعاىل، فمن أراد تمحيصه يف ادلنيا اعقبه بمثل ذلك، ومن أراد توفري العذاب هل يف اآلخرة 
لم ينله يف ادلنيا تمحيص، وانلوع اثلاين: عقاب رشيع، يقوم به القايض الرشيع، وهو ىلع رضبني: الرضب األول 

دة، ويه احلدود، اكلقتل للمرتد والرجم للزاين، والرضب اثلاين عقوبات غري حمددة، وإنما ترجع تلقدير عقوبات حمد
القايض، وتكون يف املعايص اليت ليس هلا حدود، مثل من يؤذي جريانه أو ينرش الفاحشة بني املسلمني أو يسب  

ات املايلة واألعمال الشاقة اتلأديبية، ويشتم من ًل يستحق، ويسىم هذا الرضب باتلعزير، مثل السجن والغرام
ث نفسه   ا للمسلم، وثانياا كونها رداعا ملن ُيدي والعقوبات يف اإلسالم هلا فوائد وأِسار، منها أوًلا أنها تكون تمحيصا
 بفعل تلك املعايص، وثاثلاا كونها من العدل واًلنتصار للمظلوم فيما يتعلق حبقوق العباد، اكلقذف والرسقة، اثلالث 

من األقسام: العقوبات اتلأديبية ملن هل سلطة اتلأديب اكلزوج واألب واملعليم، وهذه تكون بأسايلب خمتلفة، ومنها 
الرضب بضوابط، منها كون رضب غرَي مؤثر، وأًل يتجاوز عرشة رضبات، وأن َيتنب الوجه واملواضع اخلطرة يف 

عمره لعرش سنوات، مع بيان سبب العقاب تلحصل ثمرة ابلدن، ويكون يف األمور املهمة كرتك الصالة ممن جاوز 
 . اتلأديب بتصحيح السلوك، وتهديده قبل ذلك وعدم املبادرة بالعقوبة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2510 :الرقم الُموحد
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 47 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما احلكمة يف اإلسالم من قطع يد السارق؟ 
 اإلجابة: 

ز احلمد هلل،  الرسقة عظيمة الرضر؛ ألن السارق يأخذ املال خفية من املاكن اَّلي ُُيفظ فيه اعدةا، فيتعرس اتلحرُّ

منه، ويف تركه بال عقوبة ظلٌم للمرسوق منه وانتشاٌر للفوىض واخلوِف بني انلاس وتعطيٌل لكثرٍي من األعمال، فإذا 

لرشوط الرشعية يه أنسب عقوبٍة؛ ألسباب منها: أن ايلد تقرر أنه ًل بد من عقوبة السارق فإن قطع يده إذا توفرت ا

يه العضو اَّلي بارش الرسقة، وأن ايلد عضو بارز ظاهر، فإذا قُِطع رآه اخلائفون من السارق فأمنوا وعلموا أنه نال  

جزاءه، وإذا رآه اللصوص اآلخرون خافوا وامتنعوا من الرسقة حىت ًل يلحقوا به، فسلم انلاس من رشهم، وأن 

اإلنسان عنده يدان، فإذا قطعت يد السارق وتاب استطاع أن يعيش بايلد األخرى، واإلسالم ًل يتشوف لقطع 

األيادي، وإنما اكن الغرض من تغليظ العقوبة رصف انلاس عنها، وإذا لم تتوفر الرشوط فإن السارق يعاقب بأي 

املايلة واألعمال الشاقة، فإذا قارنت ذلك حبد   عقوبة أخرى أقل من قطع ايلد حىت يرتدع، اكلسجن واجلدل والغرامة

الزىن مثالا يزداد فهم احلكمة ومناسبة احلدود الرشعية للجرائم اليت رتبت عليها، فالزاين املحصن قد فعل جريمة 

عظيمة مع عدم ادلايع هلا، ويه أشد من أخذ األموال وقد وصلت الذلة جلميع أعضائه فناسب ذلك أن يُتلف بأبشع 

، والزاين غري املحصن ًل يستحق القتل ألن جرمه أخف، وقطع ذكره غري مناسب؛ ألنه عضو خيف، وليس الصور 

ره باملعصية، إىل غري ذلك من احلكم  يف اجلسد منه إًل واحد، فاستحق اجلدل واتلغريب عن املاكن اَّلي يذكي

عرف احلكمة أو لم يعرفها، وصىل اهلل وسلم واألِسار، مع استحضار أن املسلم عليه اًلنقياد لرشع اهلل تعاىل سواٌء  

 .ىلع نبينا حممد

 2540 :الرقم الُموحد
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 48 :السؤال رقم
 السؤال: 

 من أنشأ واختلق مفهوم اتلثليث؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، اتلثليث هو اعتقاد أن اآلهلة ثالثة، وهم واحد يف الوقت نفسه، وهذه لم تكن عقيدة املسيح عليه 

أتباعه إىل ثالثمائة سنة من بعده، وأحدثها متأخرو انلصارى املتأثرين بعباد األصنام، فأقروه يف جممع السالم، وًل 

 . م، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد 325من ُملك قسطنطني، ويوافق اعم  15نيقية، سنة 

 .1050- 1035/ 2ينظر: إاغثة اللهفان من مصايد الشيطان ًلبن قيم اجلوزية 

 2630 :الُموحدالرقم 
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 49 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل عيىس عليه السالم ـهو ابن اهلل؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، من اعتقد أن عيىس عليه السالم ابن اهلل فهو اكفر، فاهلل عز وجل هو األول بال ابتداء فكيف يكون 

ا، وإن اكن عيىس ُخلق من غري أب فقد ُخلق  أباا ألحد، ولو اكن سبحانه يريد أن يتخذ األوًلد فلماذا يكون   واحدا

آدم بال أب وًل أم فلماذا لم يكن ابناا هلل تعاىل، واًلعتقاد الصحيح أن عيىس عليه السالم عبد اهلل ورسوهل، وأن  

ه اكنا يأكالن الطعام، وهو  اهلل خلقه بآية خارقة، حيث خلقه من أم بال أب، بل قال هل: )كن(، فاكن، وأنه وأمذ

انليب السابق نلبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم، وًل يصح إسالم شخٍص حىت يؤمن بنبوته عليه السالم، وقد رشح  

القرآن الكريم قصة مريم وقصة عيىس يف عدة سور، كسورة آل عمران وسورة املائدة وسورة مريم، وجاء اتلصديق 

 . جنيل برنابا، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدبه يف السنة يف عدة أحاديث، وهذا مطابق للنسخ الصحيحة من إ

 . 169ينظر: حيب العظيم للمسيح قادين إىل اإلسالم ص

 2650 :الرقم الُموحد
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 50 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف ينظر املسلمون والكفار إىل املرأة؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، عند املقارنة بني اإلسالم وغريه يف شؤون املرأة جند إكرام اإلسالم للمرأة كرامةا ًل جتدها يف أي ديٍن أو 
جمتمٍع آخر، واحلق ما شهدت به األعداء، فاملرأة األوروبية مثالا يف عرصنا حتلم أن تكون امرأةا مسلمةا تلنال بعض 

دها إًل يف هذا ادلين العظيم، وكيف ًل يكون كذلك وهو دين رب العاملني؟ احلقوق اليت تتمناها لك النساء، وًل جت
وهذه مقارنة خمترصة ُيصل بها بعض اإلجابة، فاملرأة عند كثري من العرب قبل اإلسالم تُقتَل ويه صغرية أو تُدفن 

رث املتاع، حىت نىه القرآن حيةا  خوف العار أو بسبب فقر وادلها، واكنت الزوجة املتوىف عنها زوجها تُورَث كما يُو
الكريم عن ذلك، واكنت تعتد َسنَةا اكملةا يف بيٍت ُموِحٍش، وًل تمس ماءا طيلة ذلك العام، وًل ترث حىت جاء اإلسالم 
نذة وعند انلصارى كما يف كتابهم املقدس  وأنصفها يف العدة واملرياث وسائر األحاكم، واملرأة عند ايلهود كما يف السُّ

تها إذا حاضت وجناسة لك ما تلمسه، وأن النساء سبب لك رش، مما جعلهم يقتلون النساء بصورة مجاعية يرون جناس
يف أوروبا يف أزمنة متفرقة، وأما الصينيون فاكنوا ًل يزتوجون وًل ينظرون إىل املرأة وًل يتصلون بها تغليباا للزهد؛ 

املرأة معاملة املال، وإذا مات زوجها ًل تزتوج، ويف  ألنها عندهم مصدر لك خطيئة، واهلنود قبل اإلسالم اعملوا 
بعض األحيان عندهم يكون للمرأة عدة أزواج، وهذا يعين أن تكون عرضةا لألوبئة واألمراض بسبب تتابع 
الرجال ىلع رْحها، اكبلغايا، وقد حترق نفَسها بعد وفاة زوجها، وأما املرأة يف اإلسالم فال تسافر وحيدةا، بل يلزم أن 
يكون معها زوج أو حمرم يصونها عن اتلعرض ملتاعب السفر أو خشية اتلعرض لالبزتاز يف عرضها، واملرأة ُيرم 
عليها ابلغاء واختاذ األخدان أو الزىن ولو مرةا واحدةا، واملرأة َيب عليها اًلحتجاب وُيرم عليها إبداء زينتها  

يضطرها للتعرض لالختالط بالرجال واتلعرض ملشالك  لألجانب، ويلزم اعئلها باتلكسب واإلنفاق عليها دون أن
العمل، مع حفظ حقها يف اتلعلم والعمل عند احلاجة حبشمة وعفاف، إىل غري ذلك مما يطول رشحه، وصىل اهلل وسلم 

 .ىلع نبينا حممد
 2700 :الرقم الُموحد
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 51 :السؤال رقم
 السؤال: 

 املسيح ىلع الصليب؟ـهل أيد اإلسالم وجهة نظر القائلني بموت  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، املسيح عيىس ابن مريم عليه السالم لم يُصلب ولم يُقتل، وإنما رفعه اهلل إيله يف السماء اثلانية، وسيَنل 

قبل يوم القيامة، ويكون نزوهل من عالمات الساعة الكربى، فيكرس الصليب اَّلي عبد من دون اهلل، وافرتت 

ويقتل اخلَنير، وُيكم برشيعة اإلسالم، وادليلل قوهل تعاىل: }َوبُِكْفرِِهْم َوقَْولِِهْم ىلَعَ  انلصارى أنه صلب عليه،

ا ) ِ َوَما َقتَلُوُه َوَما َصلَبُوُه َولَِكْن ُشبي 156َمْرَيَم ُبْهتَاناا َعِظيما َه ( َوقَْولِِهْم إِنذا َقتَلْنَا الَْمِسيَح ِعيىَس اْبَن َمْرَيَم رَُسوَل اَّللذ

ني َوَما َقتَ  يَن اْختَلَُفوا ِفيِه ليَِف َشكٍّ ِمنُْه َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلٍْم إًِلذ اتيبَاَع الظذ ِ ُ إِيَلِْه 157لُوُه يَِقيناا )لَُهْم َوإِنذ اَّلذ ( بَْل َرَفَعُه اَّللذ

ا ) ا َحِكيما ُ َعِزيزا ْهِل الِْكتَاِب إًِلذ يَلُ 158َواَكَن اَّللذ
َ
ا{ ( َوإِْن ِمْن أ ْؤِمَُنذ بِِه َقبَْل َمْوتِِه َوَيْوَم الِْقيَاَمِة يَُكوُن َعلَيِْهْم َشِهيدا

ُ ِميثَاَق انلذِبيينَي لََما آتَيُْتُكْم ِمْن ِكتَاٍب وَِحْكَمٍة ُثمذ َجاَءُكْم رَُسوٌل 159 -  156]النساء:  َخَذ اَّللذ
َ
 [، وقال تعاىل: }َوإِْذ أ

ٌق لَِما َمَعُكْم تَلُ  قَْرْرنَا قَاَل فَاْشهَ ُمَصدي
َ
َخْذُتْم ىلَعَ َذِلُكْم إرِْصِي قَالُوا أ

َ
قَْرْرُتْم َوأ

َ
أ
َ
نذُه قَاَل أ نَا َمَعُكْم ْؤِمُُنذ بِِه َوتَلَنرُْصُ

َ
ُدوا َوأ

اِهِديَن{ ]آل عمران:  َل ِفيُكمْ 81ِمَن الشذ اَعُة َحىتذ يََْنِ ا [، وقال عليه الصالة والسالم: »ًَل َتُقوُم السذ  اْبُن َمْرَيَم َحَكما

َحدٌ 
َ
يَر، َوَيَضَع اجِلْزَيَة، َوَيِفيَض الَماُل، َحىتذ ًَل َيْقبَلَُه أ ِليَب، َوَيْقتَُل اخِلَْنِ ا، َفيَْكرِسَ الصذ « صحيح ابلخاري ُمْقِسطا

 .(، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد155( ومسلم )2476)

 2710 :الرقم الُموحد
  



 260من  73الصفحة 
 

 52 :السؤال رقم
 السؤال: 

 من خلق اهلل؟ 
 اإلجابة: 

ا خملوقاا لغريه فالبد هل من خالق، وًل يقبل العقل أن  احلمد هلل، لك خملوق ًلبد هل من خالق، فإذا اكن اخلالق أيضا

يتسلسل األمر إىل ما ًل نهاية، فيف نهاية املطاف ًلبد من خالق مطلق، أول ًل بداية هل، ومنه ابتدأ اخللق، وهذا 

رصيح، وأما ادليلل انلقيل الصحيح  فحديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل ديلل عقيل 

( 7296عليه وسلم: )لن يربح انلاس يتساءلون حىت يقولوا: هذا اهلل خالق لك َشء، فمن خلق اهلل( رواه ابلخاري )

صىل اهلل عليه وسلم: )ًل يزالون يسألونك يا أبا    (، وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال يل رسول اهلل136ومسلم )

هريرة حىت يقولوا: هذا اهلل، فمن خلق اهلل؟( قال: فبينا أنا يف املسجد إذ جاءين ناٌس من األعراب، فقالوا: يا أبا 

ري هريرة، هذا اهلل، فمن خلق اهلل؟ قال: فأخذ حىص بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا قوموا، صدق خلييل. رواه ابلخا

(، واللفظ هل، فاملؤمن اَّلي يلِّق عليه الشيطان هذا السؤال عليه أن يقول: آمنت باهلل وأن 135( ومسلم )3276)

ينتيه بمعىن أن يقطع اتلفكري؛ ألنه تسلسل ًل آخر هل، واهلل تعاىل خالق وليس بمخلوق حىت يقال عنه: من خلقه، 

املريئ ًل يُسمع، فكذلك ما لم َُيلق ًل خالق هل، وصىل اهلل وسلم   فهذا شبيه بسؤال: َمن َسِمع اللون األخرض؟ فكما أن

 .ىلع نبينا حممد

 2740 :الرقم الُموحد
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 53 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل تدحض نظرية اتلطور وجود اهلل تعاىل؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، نظرية اتلطور يه أن الكون ناشئ عن حمض الصدفة، وليس ِبلق وًل إرادة وًل تقدير، وأن اإلنسان 
أصله خلية واحدة تطورت عرب ماليني السنني حىت وصلت إىل حلقة الِقَرَدة العليا، ثم تطورت هذه بدورها حىت 

سان، وتسىم نظرية دارون، وهو ابلاحث صاحب هذه انتهت إىل اتلطور املشهود: اإلنسان، وأنه ًل يوجد خالق لإلن
تقريباا، ويه نظرية اعجزة عن تفسري احلقائق الكونية بتفسري  1858انلظرية املنترشة يف املجتمع الغرِّب، منذ اعم 

ا نظرية غري حمايدة،  منطِّق، بل ُييلون إىل الصدفة والفجأة، فكيف يقال إنها تدحض وجود اهلل تعاىل، ويه أيضا
املنارصين هلا ليس عندهم جترد يف ابلحث العليم، َّللك فاتلفسري املسبق للك انلتائج أن الكون ليس هل هلإ،  فإن 

ولك َشء حصل صدفة، وًل بد من تطويع نتائج ادلراسات هلذا األمر وإًل استُبعدت ادلراسة، فاثلقة بما يقدمونه  
األول: ضعف ايلقني بالكتاب والسنة والعلم  من إحصائيات ضعيفة، وقد اخندع بها بعض املسلمني؛ لسببني:

الرشيع؛ نتيجة اًلحتاكك باملجتمع امللحد واًلنبهار باتلقدم ادلنيوي عندهم، وهذا اتلقدم ًل ارتباط هل بصحة 
ْكرَثَ انلذاِس ًَل َيْعلَُموَن )

َ
نْ 6اًلعتقاد، قال تعاىل: }َولَِكنذ أ ا ِمَن احْلَيَاِة ادلُّ َيا وَُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم اَغفِلُوَن ( َيْعلَُموَن َظاِهرا

 بِاحْلَقي وَ 7)
رَْض َوَما بَيْنَُهَما إًِلذ

َ
َماَواِت َواأْل ُ السذ ْنُفِسِهْم َما َخلََق اَّللذ

َ
ُروا يِف أ َولَْم َيتََفكذ

َ
ا ِمَن ( أ َجٍل ُمَسىمًّ َوإِنذ َكِثريا

َ
أ

 8انلذاِس بِِلَقاِء َربيِهْم لاََكفُِروَن )
َ
َشدذ ِمنُْهْم ( أ

َ
يَن ِمْن َقبِْلِهْم اَكنُوا أ ِ رِْض َفَينُْظُروا َكيَْف اَكَن اَعقِبَُة اَّلذ

َ
َولَْم يَِسرُيوا يِف اأْل

 ُ ا َعَمُروَها وََجاَءْتُهْم رُُسلُُهْم بِابْلَيينَاِت َفَما اَكَن اَّللذ ْكرَثَ ِممذ
َ
رَْض َوَعَمُروَها أ

َ
ثَاُروا اأْل

َ
ةا َوأ ْنُفَسُهْم  يِلَظْ قُوذ

َ
ِلَمُهْم َولَِكْن اَكنُوا أ

[، اثلاين: اجلهل، سواء اجلهل حبقيقة انلظرية ولوازمها، أو اجلهل باحلكم الرشيع هلذه 9 -  6َيْظِلُموَن{ ]الروم: 
انلظرية، هذا، قد ردها كثري من ابلاحثني الغربيني أنفسهم، ونرَشْت أحباثَهم بعُض املواقع، فلم تصل اتلطورية إىل 

عتبارها حقيقة يقينية واقعية حمسوسة، بل يه استنتاجات وحتليالت خالفتها دراسات أخرى، وصىل اهلل وسلم ا
 .ىلع نبينا حممد

 2760 :الرقم الُموحد
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 54 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما يه أدلة وجود اهلل تعاىل؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، من أدلة وجود اهلل تعاىل العقل والفطرة واخلرب الصادق، أما العقل فهو اتلأمل يف الكون، لك َشء من 

حولك يسري يف نظام متقن، من حيث الزمان واملاكن والكيفية، ويتضمن أِساراا عجيبةا تدل ىلع أنها لم خَتلق نفَسها، 

زادت املعرفة وتعمقت األحباث وتطورت الوسائل واألدوات زادت  وإنما خلقها خالق هل إرادة وقدرة وعلم، وَّكما

األدلة والرباهني ىلع وجوده تعاىل وىلع كمال صفاته وعظمة أفعاهل، ومن أمثلة ذلك الشمس اليت ترشق وتغرب يف 

ا؛ ألنها تسري بنظام حمكم، ولو أنها اقرتبت قليالا ألحرق ت كوكب مواعيد حمددة، يستطيع اإلنسان حتديدها مسبقا

األرض، ولو ابتعدت يسرياا تلجمد انلاس، وكيف أنها خملوق عظيم ًل يستطيع اإلنسان اًلقرتاب منه تلحليله أو 

الصعود عليه، مع أنه يستفيد منه الضوء وادلفء وإصالح انلبات ومعرفة األوقات وغري ذلك، فيه ديلل ىلع وجود 

سان يف نفسه وًل يمكنه مدافعته، ومن أمثلة دًللة الفطرة أنه اهلل تعاىل، وأما الفطرة فيه أمر غريزي َيده اإلن

عندما يَنل بالء شديد بأحد البرش فإنه يشعر بتوجه قلبه إىل السماء لطلب اًلستغاثة، فيف هذه اللحظة يؤمن  

ا يرتك  معبوده امللحد، ويتنازل عن مبادئه الكفرية، ويعلم أنه ًل بد من هلإ، ومن اكن يعبد غري اهلل تعاىل أيضا

ا ىلع رشكه، وهذا ًل يدل ىلع نيف  ا فطرته، ومرصًّ ويتجه إيله سبحانه، ثم من انلاس من يتوجه آلهلة أخرى خمالفا

وجود اهلل تعاىل، ولكنه يدل ىلع تكرب بعض اخللق وىلع ِحلم اهلل تعاىل بهم وعدم معاجلتهم بالعقاب، وأما اخلرب 

ديث عن اهلل عز وجل وصفاته وأفعاهل، وباتلنبيه ىلع اآليات العقلية  الصادق فأدلة القرآن الكريم املشحونة باحل

ْن َخلََق  مذ
َ
والفطرية ادلالة ىلع ذلك، وهذا أمٌر تشرتك فيه لك الكتب السماوية، ومن أمثلة ذلك قول اهلل تعاىل: }أ

نْبَتْنَا بِ 
َ
َماِء َماءا فَأ نَْزَل لَُكْم ِمَن السذ

َ
رَْض َوأ

َ
َماَواِت َواأْل إِهَلٌ َمَع السذ

َ
ْن تُنِْبتُوا َشَجَرَها أ

َ
ِه َحَدائَِق َذاَت َبْهَجٍة َما اَكَن لَُكْم أ
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ِ بَْل ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُوَن{ ]انلمل:   رِْض 60اَّللذ
َ
َماَواِت َواأْل ِ َشكٌّ فَاِطِر السذ يِف اَّللذ

َ
[ اآليات، وقول اهلل عز وجل: }قَالَْت رُُسلُُهْم أ

{ ]إبراهيم: يَْدُعوُكْم يِلَْغِفرَ  َجٍل ُمَسىمًّ
َ
َرُكْم إِىَل أ  .[، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد10 لَُكْم ِمْن ُذنُوبُِكْم َوُيؤَخي

 لالسزتادة: حمارضة أدلة وجود اهلل لعبد اهلل العجريي 

https://www.youtube.com/watch?v=5jxScCb6QWA 
 2780 :الرقم الُموحد
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 55 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل هلذا الكون خالق؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، هلذا الكون خالق اعلم مريد حكيم، وانلظر يف األفالك وحركتها ومطالع الشمس ومغاربها وحركة القمر 

تدل ىلع أنها نتيجة خلق بعلم وإرادة، وانلظر يف ابلحار وما فيها من الاكئنات اليت ًل تموت بالغرق، فإذا أخرجت 

ماتت، وما فيها من الشعب املرجانية والاكئنات ادلقيقة والعظيمة وما بني ذلك، وما فيها من األلوان الزاهية منه 

ابلديعة يوقن أنها نتيجة خلق بعلم وإرادة، ومن يرى الطيور وأجناسها وأحجامها، وأن منها ما يأكل اللحوم ومنها 

رض، وتسافر يف أِساب منتظمة وأوقات معلومة، بأشاكهلا ما يأكل احلبوب، وكيف تهتدي للطريان والسري ىلع األ

املختلفة وألوانها املتعددة يعلم أنها نتيجة خلق بعلم وإرادة، ولك حيوان من احليوانات الربية من تأمل فيها وجد 

ر  هل ما  من عظيم اآليات املبهرة ما يدل ىلع أنها نتيجة خلق بعلم وإرادة، واإلنسان ُخلق يف أحسن تقويم، وُسخي

، ويصيد ببعضها،  حوهل من احليوانات واجلمادات، فريكب بعضها ويأكل بعضها ويرشب من بعضها حليباا وعسالا

وُيرتس ببعضها، أي َيعلها حترس زرعه أو غنمه، ويف نفسه آيات كثرية اكتشف بعضها ولم يعرف كثرياا منها، 

يف السحاب واجلبال والسهول والرمال واألحياء ادلقيقة لك ذلك يدل ىلع أنه نتيجة خلق بعلم وإرادة، وقل مثل ذلك  

ب فطرته ويليغ عقله، واخلالق العالم احلكيم هو اهلل  والرياح، من قال إنها ليست من صنع خالق مدبير فإنه يكذي

 . تعاىل، ولكُّ من عداه فهو خملوٌق من املخلوقات ادلالة ىلع قدرته تعاىل، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2790 :الرقم الُموحد
  



 260من  78الصفحة 
 

 56 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف يمكن للمرء أن يتيقن من وجود اخلالق؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، اتلأمل يف اآليات الكونية تقود إىل اإليمان باهلل تعاىل، من الليل وانلهار والشمس والقمر وخلق اإلنسان 

والعظمة، إَياد وإحاكم وانتظام وعناية يف لك جمريات الكون، أًل يدل ذلك وابلحار واجلبال، وما فيها من اًلنتظام 

ىلع وجود خالٍق موصوف بذلك لكه؟ وانلاس مفطورون ىلع اإليمان به سبحانه، فمن نزلت به مصيبة كبرية فإنه 

لإليمان، ويقال هل يتوجه بقلبه إىل اهلل تعاىل؛ ألنه وإن جحد بلسانه وأعلن اإلحلاد إًل أنه يف قرارة نفسه مضطر 

ا: من خلقك؟ فمهما اكنت اًلحتماًلت العقلية اليت سيطرحها فال بد أن ترجع إىل خالق ًل أول هل، وهو اهلل  أيضا

 .سبحانه، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2810 :الرقم الُموحد
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 57 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ـهو ادلين احلق اذلي ارتضاه اهلل لعباده؟  
 اإلجابة: 

ِ اإْلِْساَلُم{ ]آل عمران:  يَن ِعنَْد اَّللذ [، فإذا قال السائل: 19احلمد هلل، ادلين احلق هو اإلسالم، قال اهلل تعاىل: }إِنذ ادلي

لكُّ صاحب ديٍن يعتقد أن دينه هو ادلين احلق. يقال هل: يمتاز اإلسالم بأنه دين سماوي، هل كتاب هو القرآن، جاء 

اهلل تعاىل، وهو نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم، خاتم انلبيني، وليس ديناا أرضيًّا من اختيار عقول  به نيب من عند

البرش، وًل معبودهم َشء خملوق يصنعه اإلنسان بيده، ويتعرض للحوادث اليت تعرض للمخلوقات، ثانياا: يمتاز 

نبيًّا بأسمائهم، وُذكر أن هناك غريهم، واإليمان  25اإلسالم باتلصديق باألنبياء السابقني، ويف القرآن الكريم ُذكر 

بهم واتلصديق بنبوتهم رشٌط يف صحة دين املسلم، ولكن العمل واًلتباع نلبينا صىل اهلل عليه وسلم، وكذلك 

نزلت عليهم، ولكن العمل يكون بما يف القرآن الكريم، وملا اكن اإلسالم هو ادلين 
ُ
يمتاز باإليمان بالكتب اليت أ

تم فإنه ًل يوجد ديٌن سماويٌّ آخر ينسخه أو يأيت بعده فيلزم اًلنتقال إيله، ثاثلاا: أن اإلسالم ديٌن منسجٌم مع  اخلا

ا: أن يف اتلوراة  العقل والفطرة، وًل يصادم نتائج العلوم اتلطبيقية واتلجريبية الصحيحة يف اكفة املجاًلت، ورابعا

ا: واإلجنيل األدلة الاكفية ىلع نبوة انليب صىل  اهلل عليه وسلم، ويه أدلة صحة اإلسالم يف الكتب السابقة، خامسا

ا، َيد فيها لكُّ باحٍث بُغيته بقناعة  شمول اإلسالم، فهو ديٌن ينظم العبادة واملعامالت واألخالق بتفاصيل كثرية جدًّ

ا: صالحية دين اإلسالم للكي زماٍن وماكٍن وإنساٍن، وغري ذلك من الرباه ني، وًل يملك ادلاعية أكرث ووضوح، سادسا

 .من ادلًللة واإلرشاد، واهلداية بيد اهلل تعاىل، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2820 :الرقم الُموحد
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 58 :السؤال رقم
 السؤال: 

 إذا اكن اهلل القيوم ذو القوة املتني فكيف نرى كثريًا من انلاس يعانون من الفقر ويموتون من اجلوع؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، عندنا يف اإلسالم من أراكن اإليمان اإليماُن بالقضاء والقدر، ويعين أن لك ما ُيصل يف الكون فهو بعلم 

اهلل اتلام ومشيئته وأنه كتب ذلك من قبل يف اللوح املحفوظ وهو اخلالق للك خملوق وألفعاهل، واإليمان بالقدر 

ه وحلوه ومرذه، وقد   تكون مرارة القدر يف فقد حبيب أو مرض أو حرب أو جوع أو خوف أو تسلط يشمل خرَيه ورشذ

ظالم أو غري ذلك، وًل يصح اإليمان بالقدر إذا اكن اإلنسان سيؤمن حبلوه ويكفر بُمريه، ويرىض ِبريه ويسخط 

ه، ومن اإليمان باهلل تعاىل اإليمان حبكمته، وأن لك ما َيري يف الكون فله تعليل وتقدير ب الغ، ًل يمكن للبرش لرشي

ذ يف أمٍر من األمور تلغريت نظرتهم، وقال قائلهم: )ما كنت أظن األمر كذلك،  أن ُييطوا بعلمه، ولو َعِلم اخللُق الرسي

لو كنت أعلم ما اعرتضت، ما دام كذلك فال اعرتاض، هذه حكمة بالغة(، واملوت مصري لك يح، فمن مات باجلوع 

رض أو مات بغري سبب، فإما أن يكون مؤمناا فما أصابه سبٌب يف تكفري السيئات كمن مات بالقتل أو مات بامل

ا فهذا جزٌء من عقابه، فادلنيا دار عمل وابتالء وفيها بعض اجلزاء، جزاء  عنه يوم القيامة، وإما أن يكون اكفرا

م اَّلي طىغ ولم َُياَز يف ادلنيا الظاملني باإلهالك، وجزاء املؤمنني باتلمكني، واجلزاء اتلام يكون يف اآلخرة، فالظال

 .حسابه هناك عسري، واملؤمن اَّلي ابُتيِل يف ادلنيا نعيمه هناك مضاعف ودائم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2830 :الرقم الُموحد
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 59 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل ظلم انليب حممد ايلهود؟ 
 اإلجابة: 

اهلل عليه وسلم ايلهود، فقد هاجر إىل املدينة وفيها ثالث قبائل من ايلهود، هم احلمد هلل، لم يظلم نبينا حممد صىل 
ا، فأما بنو قينقاع فنقضوا العهد وحاربوا بعد غزوة بدر،  بنو قينقاع وبنو انلضري وبنو قريظة، وعقد معهم صلحا

جع ايلهود يف القتال، واكنوا فحارصهم انليب صىل اهلل عليه وسلم وانترص عليهم ثم َمنذ عليهم وتركهم، واكنوا أش
ا، وقيل بعد أحد، وذلك أن انليب صىل  ا للعهد، وأما بنو انلضري فخانوا خيانة عظىم بعد غزوة بدر أيضا أوهَلم نقضا
اهلل عليه وسلم وبعض أصحابه جاؤوا إيلهم حلاجة، وجلسوا عند حائط، فاتفق ايلهود فيما بينهم أن يغتالوا انليب 

بأن يلقوا عليه صخرة من أىلع احلائط، ولكن اهلل تعاىل أوىح نلبيه فغادر املاكن قبل أن  صىل اهلل عليه وسلم
ا وحارصهم، فطلبوا أن يسمح هلم باجلالء وترك ديارهم ومزارعهم للمسلمني؛ خوفاا من   يفعلوا ذلك، فجهز هلم جيشا

متاعهم ما حتمله اإلبل ما عدا السالح،   القتل، فأذن هلم انليب صىل اهلل عليه وسلم أن َيرجوا بأنفسهم وُيملوا من
وأما بنو قريظة فلما جاءت قريش لغزوة اخلندق أعلنوا سب انليب صىل اهلل عليه وسلم، فلما أرسل إيلهم وجدهم 
قد نقضوا العهد؛ ظنًّا منهم بأن املرشكني سينترصون ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم، فلما هزم اهلل األحزاب توجه  

يه وسلم إىل بين قريظة، ونزلوا ىلع حكم سعد بن معاذ فحكم بقتل رجاهلم وسيب نسائهم وصبيانهم؛ صىل اهلل عل
ا وأشدهم عداوةا، ولم يتعظوا بما أصاب من قبلهم،  عقوبةا ىلع خيانتهم، فُفعل بهم ذلك، واكنوا أغلظ ايلهود كفرا

 عليه وسلم يهوَد خيرب كما قاتل غريهم من فيف لك مرة يغدر ايلهود وتكون العاقبة عليهم، وقاتل انليب صىل اهلل
املرشكني فلما انترص عليهم صاحلهم واعملهم، وأما َمن اشتد أذاه للنيب صىل اهلل عليه وسلم واملسلمني من ايلهود 

 .فقد أمر بقتله، ويف املقابل أسلم بعض ايلهود، كعبد اهلل بن سالم ريض اهلل عنه، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد
 3010 :لرقم الُموحدا
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 60 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما يه حقوق اإلنسان يف اإلسالم؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، لكُّ األحاكم الرشعية يف اإلسالم فيها حفٌظ حلقوق اإلنسان، فمن شمويلة اإلسالم أنه لم يُغِفل حق اإلنسان 

: حق اإلنسان يف ادلين: داع اإلسالم إىل ادلين  يف بعض اجلوانب، كما هو احلال يف القوانني الوضعية، ومنها: أوًلا

م احلفاُظ  احلق، وبنيذ بطالن األديان األخرى، ول كن من غري إكراهٍ ىلع اإلسالم، وجعل ادلين أهم الرضوريات، فيقدذ

عليه ىلع لك َشء، وثانياا: حق اإلنسان يف احلياة واحلرية: حفُظ اإلسالم لكذ انلفوس املحرتمة بتحريم قتلها، 

والنساء والشيوخ غري  وانلفوس املحرتمة املسلمون والكفار غري املحاربني، فيف حالة احلرب منع قتَل األطفال

املشاركني يف القتال، واعلج قضية الرق والعبودية املوجودة من اغبر األزمان، فاحلرية يه األصل والرق اعرض، فأزال 

اإلسالم مفاسد الرق وأبىق ما فيه من خري، فمنع األِس يف بداية املعركة مع الكفار، واشرتط فيه تفوق جيش 

ا فاإلسالم يُلزم مالكه حبسن اتلعامل معه، وَيعل إعتاقه كفارة يف املسلمني يف املعركة، ثم إذا  صار األسري رقيقا

كثري موجبات اتلكفري، اكحلنث يف ايلمني والقتل والظهار، وإذا أساء السيد إىل العبد لزمه أن يعتقه، ومن أوجه 

جزين اَّلين قُِتل ويل أمرهم يف املعركة، انلفع يف الرق أنه لو لم يوجد اسرتقاٌق لزم منه ضياُع النساء واألطفال والعا

فبدل تركهم للموت أو الفاحشة أو اللصوص ينتقلون ملالٍك ينفق عليهم ويراعهم، وثاثلاا: حقوق اإلنسان 

اًلجتماعية: حفظ اإلسالُم حق الوادلين وحق األقارب باإلحسان وانلفقة عليهم عند احلاجة وبلزوم صلتهم، وحق 

األذية عنهم، وحق الطريق بدًللة اتلائه وغض ابلرص وغري ذلك، ولعموم انلاس حقوق اجلريان باإلحسان وكف 

ر  م الربا، وحذذ ا: حقوق اإلنسان اًلقتصادية: حفظ اإلسالم حق اتلملك للفرد، حرذ حمفوظة معروفة يف اإلسالم، ورابعا

، ومن اكنت حاجته طارئة أباح هل  من التساهل يف ادليون مع إباحتها للمحتاج، وأوجب مواساة املحتاجني بالزاكة
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ا: حقوق اإلنسان الصحية: وذلك  م املصادر واملوارد العامة لدلولة، وخامسا أن يسأل انلاس حىت تزول حاجته، ونظذ

باملنع من األمور اليت ترض بصحة اإلنسان يف نفسه أو يف املجتمع من حوهل، كمنع اإلسالم من تناول املسكرات، 

األمراض، كمنع اإلسالم عند نزول الطاعون ببدل من اخلروج من ذلك ابلدل أو من ادلخول  وبالوقاية من انتقال

إيله؛ ألن ادلخول إيله يعرض الصحة للتدهور، واخلروج منه ضعف يف اٌيمان بالقدر من جهة، وسبب يف نقل املرض 

ا بلزوم راعيتها وب ا: حقوق املرأة: حفظ اإلسالم حقها أمًّ رها وإسعادها قدر املستطاع، وحفظ من جهة أخرى، وسادسا

حقها أختاا وزوجةا وبنتاا براعيتها والسفر معها؛ ألن السفر مظنة اتلعب ولغري ذلك، وألزم ويلها بانلفقة عليها؛ ألنها 

مأمورة بالقرار يف ابليت إًل للحاجة، وهلا حق اتلرصف فيما تملك وحق اختيار الزوج وحق احلضانة والراعية  

ذلك، والفرق بني اإلسالم وغريه أن مرااعة الفرد هلذه احلقوق تكون باعتقاد ورغبة يف األجر من  ألوًلدها وغري

ا  اهلل تعاىل، وليس خوفاا من قانون أو حنوه، وتتضح حماسن اإلسالم جلية باملقارنة بما اكن عليه اإلنسان عموما

ا قبل اإلسالم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد  . واملرأة خصوصا

 3120 :قم الُموحدالر 
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 61 :السؤال رقم
 السؤال: 

 أي فرقة من فرق اإلسالم ىلع احلق؟  
 اإلجابة: 

: اتلفرق موجود يف سائر األديان، وهذا ًل يعين بطالن ادلين لكيه ًلختالف بعض انلاس فيه، ثانايا:  احلمد هلل، أوًلا

املخالف فيه ضاًلًّ أو منحرفاا، وذلك اكخلالف يف بعض املسائل أن من اًلختالف ما هو سائغ يف اإلسالم، وًل يعترب  

الفقهية، أي األحاكم الفرعية العملية، كمسائل الطهارة والصالة وابليوع والقضاء، وأما ما يدخل يف اًلفرتاق فهو  

الفرق ما   اًلختالف يف املسائل الكربى من مسائل اًلعتقاد، اكنلبوة واإليمان والقدر والصفات والصحابة، فمن

ا هلم من دائرة اإلسالم؛ ملناقضته إمجاع السلف، ومنها ما ًل يعترب كذلك، ومن الفرق ما وافق   يعترب خالفهم خمرِجا

وأصحابه   - صىل اهلل عليه وسلم-يف أغلب املسائل، ثاثلاا: أن الطائفة اليت تمثل اإلسالم احلق يه ما اكن عليه انليب  

سنة واجلماعة، واجلدير باَّلكر أن اتلفرق املذموم منيه عنه يف اإلسالم، قال اهلل يف لك منايح احلياة، وهم أهل ال

ِ ثُ  ْمُرُهْم إِىَل اَّللذ
َ
ٍء إِنذَما أ ا لَْسَت ِمنُْهْم يِف ََشْ قُوا ِدينَُهْم َواَكنُوا ِشيَعا يَن فَرذ ِ   مذ يُنَبيئُُهْم بَِما اَكنُوا َيْفَعلُوَن{ ]األنعام: تعاىل: }إِنذ اَّلذ

ِكنَي )159 يِْهْم فَرُِحوَن 31[ وقال سبحانه: }َوًَل تَُكونُوا ِمَن الُْمرْشِ ا لُكُّ ِحْزٍب بَِما دَلَ قُوا ِدينَُهْم َواَكنُوا ِشيَعا يَن فَرذ ِ ( ِمَن اَّلذ

 .[، يف أدلة أخرى، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد32، 31( { ]الروم: 32)

 3140 :الرقم الُموحد
  



 260من  85الصفحة 
 

 62 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ـهو اهلدف والغاية من احلياة؟ 
 اإلجابة: 

نَْس ِإًلذ يِلَْعبُدُ  نذ َواإْلِ وِن{ احلمد هلل، احلياة خلقها اهلل تعاىل، وبنيذ الغاية من ذلك، بقوهل تعاىل: }َوَما َخلَْقُت اجْلِ

اهلدف احلقيِّق من الوجود، وًل يتمكن من ذلك إًل [، فاإلنسان خملوق يلعبد َمن خلقه، هذا هو 56]اَّلاريات: 

باإلتيان بأمور مساعدة مثل املحافظة ىلع بدنه وىلع عقله وحنو ذلك؛ يلتمكن من حتقيق العبادة، وَّللك أرسل 

اهلل تعاىل للناس الرسل وأنزل الكتب، يلعرف انلاُس ربهم، ويعرفوا حقه سبحانه وتعاىل وهو توحيده، ويعرفوا كيفية 

دته، ويعرفوا حقوق أنفسهم، فيحيا املسلم ىلع نور من اهلل عز وجل يف لك شؤونه، وهذا الوضوح َيعل املسلم عبا

 . مطمئناا يف حني يعيش كثري من انلاس يف حرية؛ ألنهم لم يعرفوا بعد ملاذا ُخلقوا، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 3160 :الرقم الُموحد
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 63 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما يه صور التسامح يف اإلسالم؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، رفع اإلسالم اآلصار عن املسلمني، فليس يف اًلحاكم الرشعية عرٌس وًل مشقٌة ىلع اعمة انلاس، ومن 

ا، وإَياب بر الوادلين وانلفقة ىلع الزوجة واألوًل د اكن منهم به عذر خاص فيف الرشيعة أحاكم خاصة به تزيده ختفيفا

والقريب املحتاج، وهذا من تسامح اإلسالم مع املسلمني، ومن صور تسامح اإلسالم مع غري املسلمني أن اإلسالم 

يهدم ما اكن قبله من اَّلنوب واملعايص ويكفرها، وأن اتلعامل مع الكفار َيتلف باختالف حاهلم، فاَّلي يُقاتل 

ن اتلعامل معهم يف احلروب عدُم قتل من لم يشارك يف هو الاكفر احلرِّب، دون املعاهد واملستأمن، ومن صوره حس

احلرب من الصبيان والنساء والعجز واملقعدين، وقبول اجلزية من الكفار مقابل حقن دمائهم وإقرارهم يف أرضهم 

 ىلع دينهم، وإباحة الزواج بالكتابية العفيفة مع األمر حبسن اتلعامل مع الزوجة، وإباحة الصدقة واإلطعام للاكفر،

إىل غري ذلك من الصور، واجلدير باَّلكر أن اإلسالم دين العدل، فال يضع األشياء يف غري حملها، فاستعمال التسامح 

مع القتلة واملجرمني واملحرفني لدلين واملحاربني لإلسالم يسىم هواناا وخنواعا وعدم حكمة، فليس من ًلزم 

ملنكر وعدم إقامة احلدود، ومن هنا وُجدت كتابات من التسامح عدم اجلهاد وعدم األمر باملعروف وانليه عن ا

أعداء اإلسالم غرضها تشويه اإلسالم، فذكرْت بعض األمور اليت يه من العدل ىلع أنها من عدم تسامح املسلمني، 

 .واملنصف يعرف كيف ُيكم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 3180 :الرقم الُموحد
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 64 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف تكون احلياة بعد املوت؟ 
 اإلجابة: 

: هذا السؤال يُسقط أغلب األديان، وتبىق األديان السماوية فقط، بيان ذلك أن األديان الوثنية  احلمد هلل، أوًلا

واألرضية ُيتار أهلها يف اجلواب عن هذا السؤال، وًل يملكون من اتلفاصيل ما يشبعون به أسئلة أتباعهم، وهذا 

ها، ثانياا: من أراكن اإليمان يف اإلسالم اإليمان بايلوم اآلخر، وهذا يشمل لك ما بعد املوت مما ورد يف من أدلة بطالن

نذة الصحيحة، ومن ذلك أن لك نفس ًل بد أن تموت، وأن اهلل ولكذ َملََك املوت بقبض األرواح، فمن  القرآن والسُّ

د ملك املوت مالئكة من اجلنة فيصعدون بها، وتُفتذح هلا اكن من املؤمنني فإن روَحه تُقبُض برفق، ويأخذها من ي

أبواب السماء، ويبتهج بها أهل السماء، ثم يُعَرُج بها إىل اهلل تعاىل ثم يرجعونها إىل اجلسد اَّلي وُضع يف قربه أو 

ين اإلسالم، استقر يف أي ماكن، ثم يأتيه ملاكن فيسأًلنه عن ربه ونبيه ودينه، فيقول: رِّب اهلل ونبِي حممد ودي

فيستمر يف نعيم إىل قيام الساعة، وأما الاكفر واملنافق، واملنافق من اكن يُظهر اإلسالم وُيبطن الكفر، فإن روَحه 

ا، فإذا انزتعها ملك املوت أخذها من يده مالئكٌة من انلار فيصعدون بها فال تُفتذح هلا أبواب   ة، فيتألم جدًّ تَُنع بشدذ

ماء إىل جسده، ثم يأتيه ملاكن فيسأًلنه عن ربه ونبيه ودينه، فال يستطيع اإلجابة فيرضب السماء، وتُرىم من الس

رضبةا يصيح هلا، ويستمر يف العذاب إىل قيام الساعة، هذه مرحلة الربزخ )القرب(، وقد تطول وقد تقرص، ثم إذا 

، ويرتكهم اهلل ما شاؤوا، ثم ينفخ نفخةا انتهت احلياة ادلنيا يأمر اهلل إِسافيل فينفخ فيصعق لك يحٍّ إًل من شاء اهلل

أخرى بأمر اهلل تعاىل، فيبعث اهلل عز وجل األولني واآلخرين وحتصل مشاهد عظيمة، وحترش لك األمم، ويقفون 

، ثم ُياسبهم اهلل عز وجل، ويدخل الكفار انلار، وأما َمن ُعبد من دون اهلل تعاىل فَمن اكن منهم صاحلاا  ا طويالا موقفا

ًل يؤاخذ بما فعله الكفار، كعيىس ومريم واملالئكة، وأما ما عداهم فيدخل انلار قبل أتباعهم اكلشياطني  فإنه
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وفرعون، وكذلك الشمس والقمر، ثم يُنصب الرصاط ىلع جهنم ويمرُّ عليه املوحدون ىلع قدر أعماهلم، فمنهم من 

ر منها، ثم َيرج منها إىل اجلنة، وَيدل أهل اجلنة ينجو ويدخل اجلنة، ومنهم من يقع يف انلار بسبب ذنوبه حىت يُط هذ

 .يف اجلنة، وَيدل أهل انلار يف انلار، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 3230 :الرقم الُموحد
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 65 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يصح أن انليب حممد قد كتب القرآن ونسخه من اإلجنيل؟ 
 اإلجابة: 

يًّا فكيف يكتب القرآن من اإلجنيل، والقرآن اكن يوىح إيله احلمد هلل، نبينا حممد صىل  مي
ُ
اهلل عليه وسلم اكن أ

ويقرؤه للصحابة رضوان اهلل عليهم، ويف القرآن أحاكم وتفاصيل خاصة باملسلمني ليست يف اإلجنيل فكيف 

 .يكون مأخوذاا منه؟ وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 3260 :الرقم الُموحد
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 66 :السؤال رقم
 السؤال: 

ـهناك آية يف القرآن مكتوب فيها أن مريم يه أخت انليب ـهارون وـهذا ديلل ىلع أن حممًدا ـهو اكتب القرآن حيث أنه لم  
 يعلم أن بني مريم عليها السالم ومريم أخت ـهارون ما يقارب األلف اعم؟

 اإلجابة: 
بُوِك 

َ
ْخَت َهاُروَن َما اَكَن أ

ُ
ِك بَِغيًّا{ ]مريم: احلمد هلل، قال تعاىل: }يَا أ مُّ

ُ
 َسوٍْء َوَما اَكنَْت أ

َ
[، وهارون هذا ليس 28اْمَرأ

أخا موَس عليهم السالم، وًل تكون ادلعوى املذكورة يف السؤال صحيحة حىت يقيم صاحبها ادليلل ىلع أن هارون 

املغرية بن شعبة ريض اهلل يف اآلية هو هارون أخو موَس، ومما يبني أن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن يعلم ذلك أن 

ويف - عنه قال: ملا قدمت جنران سألوِن، فقالوا: إنكم تقرءون }يا أخت هارون{، وموَس قبل عيىس بكذا وكذا، 

فلما قدمت ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سأتله عن ذلك، فقال: »إنهم اكنوا   - رواية: فلم أدر ما أجيبهم به

 . (، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد2135لهم« رواه مسلم )يسمون بأنبيائهم والصاحلني قب

 3270 :الرقم الُموحد
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 67 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل انترش اإلسالم حبد السيف؟ إن اكن األمر كذلك، فكيف يمكن وصفه بأنه دين يدعو إىل السالم؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، انتشار اإلسالم اكن بعوامل متعددة، منها اجلهاد، واجلهاد اكن صورة مرشقة لإلسالم؛ ألنه لم يكن إبادة 

، كما يفعله أعداء اإلسالم ايلوم وِمن قبُل يف حروبهم، وإنما اكن دعوةا لإلسالم،  للناس وًل تقتيالا وهمجيةا دمويةا

كثري من القرى واملدن يف طريق اجليوش اإلسالمية اكنت تدخل يف اإلسالم فاَّلين يدخلون يف اإلسالم ًل ُياربون، و

يف هذه املرحلة األوَّل، فإذا رفض بعضهم اإلسالم تأيت املرحلة اثلانية، ويه اًلتفاق ىلع بذل اجلزية واًللزتام برشوط 

ذلك فاحلمد هلل، وإًل انتقل  املسلمني مقابل الكف عن قتاهلم وْحايتهم من أعدائهم اآلخرين، فإذا تم اًلتفاق ىلع

املسلمون للمرحلة اثلاثلة، ويه القتال، فهل هذا من السالم أم ًل؟ ومن وسائل انتشار اإلسالم ادلعوة املبارشة 

بابليان لعقيدة اإلسالم وأحاكمه، سواءا اكنت دعوة من خليفة املسلمني مللوك الكفار لإلسالم، كما فعل انليب صىل 

دعوة من أفراد املسلمني ألفراد الكفار، ومنها تطبيق العدل يف األحاكم بني املسلمني وغريهم،   اهلل عليه وسلم، أو

ملا فتح قتيبة بن مسلم سمرقند يف عهد ادلولة األموية قال أهل سمرقند لسليمان بن أيب الرسي: )إن قتيبة غدر 

فليفد منا وفد إىل أمري املؤمنني عمر بن عبد  بنا، وظلمنا وأخذ بالدنا، وقد أظهر اهلل العدل واإلنصاف، فائذن نلا

ا، فقدموا ىلع   العزيز يشكون َظالمتنا، فإن اكن نلا حق أعطيناه، فإن بنا إىل ذلك حاجة( فأذن هلم، فوجهوا منهم قوما

ا أصابهم وحتامالا من قتيبة   عمر، فكتب هلم عمر إىل سليمان بن أيب الرسي: )إن أهل سمرقند قد شكوا إيل ظلما

يهم حىت أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتايب فأجِلْس هلم القايض، فلينظر يف أمرهم، فإن قىض هلم فأخرجهم عل

إىل معسكرهم كما اكنوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة(، قال: فأجلس هلم سليمان مُجيع بن حارض القايض انلايج، 

ا عنوةا، أي انتصاراا فقىض أن َيرج عرب سمرقند إىل معسكرهم وينابذوهم ىلع سواء ا أو ظفرا ا جديدا ، فيكون صلحا
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غد: )بل نرىض بما اكن، وًل جندد حرباا( وتراضوا بذلك، فقال أهل الرأي منهم: )قد خالطنا  بالغلبة، فقال أهل السُّ

يكن هؤًلء القوم وأقمنا معهم، وأمنونا وأمناهم، فإن حكم نلا ُعدنا إىل احلرب وًل ندري ملن يكون الظفر، وإلم  

نلا كنا قد اجتلبنا عداوةا يف املنازعة( فرتكوا األمر ىلع ما اكن، ورضوا ولم ينازعوا، فهذا من العدل اَّلي ُيمل ىلع 

ادلخول يف اإلسالم، ومنها ادلعوة باألفعال بامتثال املسلمني اَّلين َيالطون الكفار ألحاكم اإلسالم وأخالقه، 

إحصائية يف انتشار ادليانات الرئيسية يف العالم   1994هلم اإلسالم، ونرُش اعم  فيكون سبباا يف اتلأثري ىلع الكفار ودخو

، بينما %235، واكنت ادليانة األوَّل واألىلع يف نسبة اًلنتشار يه اإلسالم، بنسبة 1984إىل  1934سنة، من  50خالل 

وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا  ، فما يه احلرب جعلت املاليني من هؤًلء مسلمني؟%47اكنت نسبة انتشار انلرصانية 

 .حممد

 .568- 567/ 6ينظر: تاريخ الطربي )تاريخ الرسل وامللوك(  

 20 :الرقم الُموحد
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 68 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ادليلل ىلع إماكنية ابلعث؟ 
 اإلجابة: 

ْن لَْن ُيبَْعثُوا 
َ
يَن َكَفُروا أ ِ احلمد هلل، أوًلا ًل يصح إسالم أحد وًل إيمانه دون اإليمان بابلعث، قال تعاىل: }َزَعَم اَّلذ

ِ يَِسرٌي{ ]اتلغابن:   . أن 1دلة ىلع صحة ابلعث:  [، ثانياا: من األ7قُْل بىََل َوَرِّبي تَلُبَْعُُثذ ُثمذ تَلُنَبذُؤنذ بَِما َعِملْتُْم وََذلَِك ىلَعَ اَّللذ
ابلعث من األمور الغيبية اليت تُعرف باخلرب الصادق، وابلعث أمٌر تواترت به األخبار عن رسل اهلل عليهم الصالة 
والسالم، َّللك يؤمن به ايلهود وانلصارى واملسلمون، وقد أخرب اهلل عز وجل عن ذلك يف القرآن الكريم يف آيات 

د أشياء كثرية اغئبة عنا، وًل نعرف حقيقتها، وحنن ولكُّ البرِش مؤمنون بها، مثل الروح، . القياس ىلع وجو2كثرية. 
ا وأنها إذا انفصلت جزئياا بانلوم تعطلت حواسه، وإذا انفصلت لكيًّا مات ولم  فلكُّ إنساٍن يعرف أن بني جنبيه روحا

ب هذه الروح وما مصريها؛ ألنها من األمور َتُعْد، فال يوجد اعقل يشكُّ يف موت األحياء، لكنه ًل يعرف أين تذه
. القياس بأول اخللق، فالقادر ىلع أن َيلقك من العدم قادر ىلع أن يبعثك 3الغيبية، وًل يلزم من غيابها نفيها. 

: احتمال أن يكون اإلنسان ُخلق  4وُياسبك ىلع عملك، وقد أخربك بأن ذلك اكئن.  . أي اًلحتمالني أقرب عقالا
عيش انلاس وموتهم ليس وراءه اغية وًل هدف، وما ُخلق هلم ىلع هذه األرض وُجد لالستمتاع  بالصدفة، وأن

فقط، دون قيد أو حساب، أو اًلحتمال املقابل هل، وهو أن وراء هذا الكون والوجود هدف واغية، وأن لك ما هو قابل 
ا الفاعل، وأن الظالم وإن مات فيما يبدو للزوال ًل بد أن يرجع لفاعل ًل يزول، وأن هذا اإلتقان يدل ىلع حكمة هذ

ا ًل بد هل من جمازاة وحماسبة، وأن اَّلي تعب يف العمل الصالح ونفع اآلخرين يستحق أن يُكافأ، ولك ذلك  سعيدا
. يف القرآن الكريم أمثلة حسية كثرية للبعث، تنقسم إىل قسمني: األول: أخبار أناس 5يكون بعد ابلعث؟ 

يف احلياة ادلنيا، فاَّلي أاعدها يف ادلنيا قادر ىلع إاعدتها يف اآلخرة، اثلاين: أدلة عقلية، وحيوانات رجعت للعيش 
مثل دورة انلباتات، وكيف أنها تظهر وتنمو وتبدو خرضاء يلنة ثم بعد أشهر تموت وجتف، ثم إذا جاء موعد ظهورها 

اها قادٌر ىلع إحياء املوَت، وصىل اهلل وسلم ىلع وأصابها املطر اعدت هلا اخلرضة من جديد بإذن اهلل تعاىل، فاَّلي أحي
 .نبينا حممد

 60 :الرقم الُموحد
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 69 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا ينقسم املسلمون إىل أحزاب ومذاـهب يف حني أنهم يتبعون كتابًا واحًدا؟ 
 اإلجابة: 

: لك باحث يف األديان يعلم أن اتلفرق موجود يف سائر  األديان، ولكن ًل يلزم من وجود اتلفرق  احلمد هلل، أوًلا

بطالن ادلين لكيه، فإن اتلفرق أمر برشي يشرتك فيه اجلميع، واعترب ذلك باملهن أو اتلخصصات ادلنيوية، كم 

َيتلف األطباء وَيتلف املهندسون وَيتلف الطباخون وغريهم، فاًلختالف سنة كونية، ثانايا: أن اًلختالف يف 

ختالف سائغ، وًل يعترب املخالف فيه ضاًلًّ أو منحرفاا، وذلك اكخلالف يف بعض املسائل اإلسالم ىلع نوعني: ا

الفقهية، أي األحاكم الفرعية العملية، كمسائل الطهارة والصالة وابليوع والقضاء، ومن أسباب هذا اًلختالف 

ا فيهتدي ملا ًل يهت ا ودقيقا دي هل غريه، وقد يكون السبب تفاوت الفهوم، فمن انلاس من يكون عقله وفهمه واسعا

خفاء ادليلل، مع أسباب أخرى، وانلوع اثلاين: اختالف حمرم، جاء ذمه يف عدة آيات، منها: قال اهلل تعاىل: }إِنذ  

ِ ُثمذ يُنَبيئُ  ْمُرُهْم إِىَل اَّللذ
َ
ٍء إِنذَما أ ا لَْسَت ِمنُْهْم يِف ََشْ قُوا ِدينَُهْم َواَكنُوا ِشيَعا يَن فَرذ ِ [ 159ُهْم بَِما اَكنُوا َيْفَعلُوَن{ ]األنعام: اَّلذ

ِكنَي ) يِْهْم فَرُِحوَن )31وقال سبحانه: }َوًَل تَُكونُوا ِمَن الُْمرْشِ ا لُكُّ ِحْزٍب بَِما دَلَ قُوا ِدينَُهْم َواَكنُوا ِشيَعا يَن فَرذ ِ ( 32( ِمَن اَّلذ

ائل اًلعتقاد، اكنلبوة واإليمان والقدر والصفات  [، وهو اًلختالف يف املسائل الكربى من مس32، 31{ ]الروم: 

ا هلم من دائرة اإلسالم؛ ملناقضته إمجاع السلف، ومنها ما ًل يعترب  والصحابة، فمن الِفَرق ما يعترب خالفهم خمرِجا

 وأصحابه يف لك - صىل اهلل عليه وسلم-كذلك، ثاثلاا: أن الطائفة اليت تمثل اإلسالم احلق يه ما اكن عليه انليب 

 . منايح احلياة، وهم أهل السنة واجلماعة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 80 :الرقم الُموحد
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 70 :السؤال رقم
 السؤال: 

 حيرم اإلسالم فكرة اختاذ األوثان واألصنام فكيف يسجد املسلمون للكعبة يف صالتهم؟ 
 اإلجابة: 

ا ملن هل العبادة احلمد هلل، املسلمون ًل يعبدون الكعبة، وًل يعبدون   ٌم؛ تعظيما إًل اهلل تعاىل، ولكن الكعبة بيٌت معظذ

سبحانه وتعاىل؛ ألنه أمر بتعظيمها عبادةا هل، وذلك باستقباهلا يف الصالة وادلاعء والطواف حوهلا، ولك اعبٍد ًل بد هل  

احلجر األسود املركوز يف زاوية  من جهة يستقبلها، وهذه اجلهة استقباهلا شعار املسلمني، وجاء عمر ريض اهلل عنه إىل  

الكعبة فقبذله وقال: )إين أعلم أنك حجر ًل ترض وًل تنفع، ولوًل أين رأيت انليب صىل اهلل عليه وسلم يُقبيلُك ما 

 .(، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد1270( ومسلم )1590قبذلتُك( رواه ابلخاري )

 90 :الرقم الُموحد
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 71 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا يتبىن اإلسالم طريقة وحشية يف اذلبح مما يسبب األلم املربح بسبب القتل ابلطيء؟ 
 اإلجابة: 

ٌل بالسالمة   ٌة للحيوان وتكفُّ احلمد هلل، ليس يف اَّلبح الرشيع وحشية، والطريقة الرشعية لذلاكة فيها راحٌة تامذ

ا لورد ىلع لك  َمن يأكل اللحوم؛ ألنه أزهق حياة احليوان بطريقة أو بأخرى، لإلنسان، فلو اكن هذا السؤال واردا

ولكن اتفق العقالء ىلع أن اهلل تعاىل خلق احليوانات اليت تؤلك تلكون غذاءا جلنٍس أرشف منها، وهل يَظنُّ السائل 

 يموت يف  أنذ رضب احليوان حىت يدوخ أو صعقه بالكهرباء راحٌة هل، بل هو تعذيب أشد من ذحبه مبارشة؛ ألنه ًل

، ثم يلحق الرضر من يأكل منه، فال احليوان اسرتاح وًل اإلنسان سلم، وجه   كثري من األحيان بعد الصعق حىت يُذَّكذ

الا باألحياء واألشياء الضارة اليت اكن يتخلص اجلسم  م اللحم ويكون حممذ الرضر أن ادلم اَّلي ًل َيرج باَّلاكة يُسمي

ا يف املأكول رضٌر بمن منها بالكبد وغريه من األعضاء يف  وقت احلياة، ثم توقف عملها باملوت، فبقاء ادلم حمبوسا

يتغذى به، بينما أمر اإلسالم باإلِساع يف اَّلبح وباختاذ السكني احلادة وأًل تَُسنذ السكني أمام احليوان وًل تذبح 

حفظ حق احليوان والرفق به  بمرأى من بهيمة أخرى وًل يفصل الرأس عند اَّلبح حىت خترج الروح، ويف ذلك من

ما ًل َيَف، فرفس ابلهيمة بعد قطع ابللعوم و املريء والودجني يه حركة مذبوح وليست حركة تألم، وهو بذلك 

ا ملا حصل هذا  يستجلب ادلم ابلايق يف األعضاء يلخرج أكرب قدر من ادلم املرض، ولو فُِصَل الرأس يف اَّلبح تماما

 .اهلل وسلم ىلع نبينا حممد الرفس املفيد لإلنسان، وصىل

 140 :الرقم الُموحد
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 72 :السؤال رقم
 السؤال: 

يبني العلم احلديث أن ما يأكله اإلنسان ينعكس ىلع سلوكه فلماذا أباح اإلسالم أكل حلم احليوان رغم ما يسببه ذلك  
 من وحشية وعنف دلى اإلنسان؟

 اإلجابة: 
: ما نقله السائل عن  العلم احلديث ذكره علماء املسلمني قبل مئات السنني، مثل ابن قيم اجلوزية، احلمد هلل، أوًلا

ويه أن من تغذى بيشٍء اكتسب من طباعه، ثانياا: احلكمة لكها فيما يرشعه اهلل تعاىل، والعقل البرشي قارص، فمهما 

صالح واملنافع اليت يف أورد من اعرتاضات فيه ًل تقوى ىلع اخلدش يف صحة اإلسالم، واملسلم يستفيد حتصيل امل

األشياء املباحات واألفعال املأمورات والسالمة من املضار اليت يف املنهيات، ثاثلاا: اإلسالم ًل يبيح أكل احليوانات  

الوحشية أي املفرتسة، فقد نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن أكل لك ذي ناب من السباع اكألسد والفهد واَّلئب، 

طري اكلنرس والعقاب، وما أباح اإلسالم أكله فهو طيب وليس فيه صفة خبيثة، ِبالف وعن لك ذي خملب من ال

الكفار اَّلين يأكون اخلنازير فيتطبعون بطبعها القذر، فالوحشية والعنف اليت ذكرها السائل إنما ترد ىلع دين آخر 

 .  غري دين اإلسالم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 . 566، اتلبيان يف أيمان القرآن ًلبن قيم اجلوزية ص: 909/ 2بن قيم اجلوزية ينظر: مفتاح دار السعادة ًل

 190 :الرقم الُموحد
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 73 :السؤال رقم
 السؤال: 

 من ـهم املسلمون؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، املسلمون عند اإلطالق هم أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم اليت صدقت بما جاء به من عند اهلل تعاىل، 

واستجابت دلعوته، وكتابهم القرآن الكريم، وحتيتهم السالم عليكم، وهم آخر األمم، بمعىن أنه لن يأيت نيب آَخر 

برشع جديد بعد نبينا صىل اهلل عليه وسلم، وسيَنل نيب اهلل عيىس عليه السالم يف آخر الزمان وُيكم انلاَس 

ىل يوم القيامة، والفائدة من عبارة: )عند اإلطالق( أن برشيعة نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم، وستستمر أمته إ

اإلسالم هل معىن أعم، وهو دين لك الرسل اَّلي اتفقت عليه، من ادلعوة إىل توحيد اهلل تعاىل، واتلعريف به وبالغيب، 

درك اكملالئكة وايلوم اآلخر، وحبو ذلك، فَمن آمن بانليب اَّلي أرسل إيله كموَس وعيىس عليهما السالم ولم ي

 .نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم فهو مسلم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 200 :الرقم الُموحد
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 74 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما يه الكعبة؟ 
 اإلجابة: 

ٌم يف مكة املكرمة يتجه املسلمون يف الصالة إيله، ويه أول مسجد يف األرض،   فاملسلمون احلمد هلل، الكعبة بناٌء معظذ

ا ملن هل العبادة سبحانه وتعاىل، فلك اعبٍد ًل بد هل من جهة يستقبلها،  ٌم تعظيما ًل يعبدون الكعبة، ولكنها بيٌت معظذ

 .وهذه اجلهة استقباهلا شعار املسلمني، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 250 :الرقم الُموحد
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 75 :السؤال رقم
 السؤال: 

 املسلمون إىل طوائف ومذاـهب فكرية؟ملاذا يتفرق  
 اإلجابة: 

: اتلفرق موجود يف سائر األديان، وهذا ًل يعين بطالن ادلين لكيه ًلختالف بعض انلاس فيه، ثانايا:  احلمد هلل، أوًلا

ئل أن من اًلختالف ما هو سائغ يف اإلسالم، وًل يعترب املخالف فيه ضاًلًّ أو منحرفاا، وذلك اكخلالف يف بعض املسا

الفقهية، أي األحاكم الفرعية العملية، كمسائل الطهارة والصالة وابليوع والقضاء، وأما ما يدخل يف اًلفرتاق فهو  

اًلختالف يف املسائل الكربى من مسائل اًلعتقاد، اكنلبوة واإليمان والقدر والصفات والصحابة، فمن الفرق ما  

ا هلم من دائرة اإلسالم؛ ملن اقضته إمجاع السلف، ومنها ما ًل يعترب كذلك، ومن الفرق ما وافق  يعترب خالفهم خمرِجا

يف أغلب املسائل، ثاثلاا: أن أسباب اًلفرتاق كثرية، فمنها اجلهل، وعدم معرفة سنة انليب صىل اهلل عليه وسلم وأقوال 

عظم، والرئاسة السلف، واًلقتصار ىلع الفهم اخلاطئ بلعض انلصوص، ومنها حب الظهور واًلنفراد عن السواد األ

قُوا ِديَنُهْم َواَكنُوا يَن فَرذ ِ ا   ىلع اآلخرين، ومنها الغلو، واتلفرق املذموم منيه عنه يف اإلسالم، قال اهلل تعاىل: }إِنذ اَّلذ ِشيَعا

ِ ُثمذ يُنَبيئُُهْم بَِما اَكنُوا َيْفَعلُوَن{ ْمُرُهْم إِىَل اَّللذ
َ
ٍء إِنذَما أ [ وقال سبحانه: }َوًَل تَُكونُوا ِمَن 159]األنعام:    لَْسَت ِمنُْهْم يِف ََشْ

ِكنَي ) يِْهْم َفرُِحوَن )31الُْمرْشِ ا لُكُّ ِحْزٍب بَِما دَلَ ُقوا ِدينَُهْم َواَكنُوا ِشيَعا يَن فَرذ ِ [، يف أدلة أخرى، 32،  31( { ]الروم:  32( ِمَن اَّلذ

ا: أن هذا اًلفرتاق قد أخربه عنه انليب صىل اهلل عل يه وسلم، فهذا من أعالم انلبوة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا  رابعا

 .حممد

 310 :الرقم الُموحد
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 76 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما موقف اإلسالم من غري املسلمني اذلين ال حياربون اإلسالم؟  
 اإلجابة: 

 ُ ٌ يف قول اهلل تعاىل: }ًَل َينَْهاُكُم اَّللذ يِن َولَْم َُيْرُِجوُكْم احلمد هلل، موقف اإلسالم مبنيذ يَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم يِف ادلي ِ َعِن اَّلذ

َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي{ ]املمتحنة:   وُهْم َوُتْقِسُطوا إِيَلِْهْم إِنذ اَّللذ ْن ترََبُّ
َ
[، ويدخل يف ذلك دعوتهم إىل اإلسالم، 8ِمْن ِديَاِرُكْم أ

 ويه مرشكة يف عهد قريش إذ اعهدهم فاستفتيُت رسوَل اهلل صىل وعن أسماء بنت أيب بكر قالت: قدمْت يلعذ أِم

ك« رواه ابلخاري  ِصُل أِم؟ قال: »نعم، ِصيَل أمذ
َ
فَأ

َ
اهلل عليه وسلم، فقلت: يا رسول اهلل، قدمت يلعذ أِم ويه راغبة، أ

ل يف اإلسالم أو الزتام  ( وهذا ًل ينايف اجلهاد عند وجود القوة للمسلمني ورفض الكفار لدلخو1003( ومسلم )2620)

يَن آَمنُوا قَاتِلُوا   ِ َها اَّلذ يُّ
َ
أحاكم اإلسالم أو الصلح؛ ألن اجلهاد هل مقدمات ورشوط وآداب، وحينئذ يأيت قوهل تعاىل: }يَا أ

َ َمَع الُْمتذقِ  نذ اَّللذ
َ
اِر َويْلَِجُدوا ِفيُكْم ِغلَْظةا َواْعلَُموا أ يَن يَلُونَُكْم ِمَن الُْكفذ ِ [، وصىل اهلل وسلم ىلع 123نَي{ ]اتلوبة: اَّلذ

 .نبينا حممد

 330 :الرقم الُموحد
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 77 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا يصيل املسلمون مخس مرات يومًيا؟ أليست مرة واحدة تكيف؟ 
 اإلجابة: 

صلوات، بل يزيد احلمد هلل، اَّلي يستشعر َّلة الصالة وأنها غذاء الروح والصلة بني العبد وربه ًل يكتيف ِبمس  

عليها من انلوافل، اكلسُن الرواتب وسنة الضىح والوتر وغري ذلك، وذلك كما أن اإلنسان ًل يكتيف بوجبة واحدة  

اغبلاا، فكذلك الصالة غذاء الروح، وأما حتديد العدد فمن حكمة اهلل تعاىل ورْحته، قال صىل اهلل عليه وسلم يف 

ُ عَ  يِت مَخِْسنَي َصاَلةا، فَرََجْعُت بَِذلَِك، َحىتذ َمَررُْت ىلَعَ ُموََس، َفَقاَل: َما فََرَض حادثة املعراج: )َفَفَرَض اَّللذ مذ
ُ
زذ وََجلذ ىلَعَ أ

تََك ًَل تُِطيُق  مذ
ُ
ِتَك؟ قُلُْت: فََرَض مَخِْسنَي َصاَلةا، قَاَل: فَارِْجْع إِىَل َربيَك، فَإِنذ أ مذ

ُ
ُ لََك ىلَعَ أ َجْعُت، فَوََضَع َذلَِك، فََرا اَّللذ

تََك ًَل تُِطيُق، فََراجَ  مذ
ُ
ْعُت فَوََضَع َشْطَرَها، َشْطَرَها، فَرََجْعُت إِىَل ُموََس، قُلُْت: وََضَع َشْطَرَها، َفَقاَل: َراِجْع َربذَك، فَإِنذ أ

تََك ًَل تُِطيُق َذلَِك  مذ
ُ
ُل فَرََجْعُت إِيَلِْه، َفَقاَل: ارِْجْع إىَِل َربيَك، فَإِنذ أ ، فََراَجْعتُُه، َفَقاَل: يِهَ مَخٌْس، َويِهَ مَخُْسوَن، ًَل ُيبَدذ

( رواه ابلخاري ) ، فَرََجْعُت إِىَل ُموََس، َفَقاَل: َراِجْع َربذَك، َفُقلُْت: اْستَْحيَيُْت ِمْن َرِّبي يذ (، 163( ومسلم )349الَقْوُل دَلَ

 . وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 410 :الرقم الُموحد
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 78 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا ال يُسمح لغري املسلمني بدخول مكة واملدينة؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، اإلسالم يعلمنا أنه هو ادلين احلق، وأن األرض هلل يورثها من يشاء، وأن اهلل تعاىل هو اَّلي َيتار من 

ا من قبل أنفسهم دلخول دوتلهم ويرون  يَدخل ومن ًل يَدخل إىل أي أرض شاءها، وإذا اكن البرش يضعون رشوطا

ا هلم فكذلك املسلمون، والفرق أن هذا الرشط م ن اهلل تعاىل وليس باجتهاد البرش، ويف اإلجابة تفصيل، ذلك حقًّ

سة يتعلق بها عبادتان عظيمتان، فيه قبلة املسلمني يف الصالة، ويقصدها املسلمون ألداء  فأما مكة فيه أرض مقدذ

هَ  يُّ
َ
يَن آَمنُوا مناسك احلج، وقد قال ربنا سبحانه وتعاىل مبييناا سبب منع الكفار من دخول حدود احلرم امليك: }يَا أ ِ ا اَّلذ

ُكوَن جَنٌَس فاََل َيْقَرُبوا الَْمْسِجَد احْلََراَم َبْعَد اَعِمِهْم َهَذا{ ]اتلوبة:  [، واملعىن أن املرشك جنس جناسة 28إِنذَما الُْمرْشِ

  معنوية، فالرشك قذارة وقبح، واإلسالم طهارة وُحسن، وأما املدينة فال مانع من دخوهلم هلا لكن ًل يدخلون

املساجد إًل بإذٍن من املسلمني، وهذه قصة هلا عالقة بمنع دخول الاكفر للحرم، اكن إبراهيم اخلواص رْحه اهلل إذا 

ْكَوة إناء صغري للماء، قال أحد تالميذه: فبينا حنن معه  ا، وإنما يأخذ َرْكوته ويميش، والرذ ث به أحدا ا لم ُيدي أراد سفرا

ته فلم يكلمين حىت وافينا الكوفة فأقام بها يوَمه ويللتَه، ثم خرج حنو القادسية يف مسجده تناول ركوته ومىش فاتبع

فلما وافاها قال يل: يا حامد إىل أين؟ قلت: يا سيدي، خرجت ِبروجك قال: أنا أريد مكة إن شاء اهلل. قلت: وأنا  

ا  إن شاء اهلل أريد مكة فمشينا يومنا ويللتنا. فلما اكن بعد أيام إذا شاب قد انض م إيلنا يف بعض الطريق فمىش يوما

فُت إبراهيم وقلت: إن هذا الغالم ًل يصيل. فجلس وقال هل: يا غالم،  - عز وجل- ويللةا ًل يسجد هلل  سجدة، فَعرذ

ما لََك ًل تصيل، والصالُة أوجُب عليك من احلج؟ فقال: يا شيخ، ما يلعذ صالٌة. قال: ألسَت برجل مسلم؟ قال: ًل. 

أنت؟ قال: نرصاين.. وادعت نفِس أنها قد أحكمت حال اتلولك فلم أصدقها فيما ادعت حىت أخرجُتها قال: أي َشء  
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يعين خترب نفسه هل هو صادٌق يف - إىل هذه الفالة اليت ليس فيها موجود غري املعبود، أثري ساكين وأمتحن خاطري. 

 -اسم موضع- يُسايُِرنا إىل أن وافينا بطن ُمرٍّ    ، فقام إبراهيم ومىش وقال: دعه يكون معك. فلم يزل- اتلولك ىلع اهلل 

رها باملاء ثم جلس، وقال هل: ما اسمك؟ قال: عبد املسيح. فقال: يا عبد املسيح، هذا  فقام إبراهيم ونزع مالبسه وطهذ

ُكوَن جَنٌَس فاَل َيْقَرُبوا  الَْمْسِجَد احْلََراَم َبْعَد دهلزي مكة وقد حرم اهلل ىلع أمثالك ادلخول إيله وقرأ: }إِنذَما الُْمرْشِ

[ واَّلي أردَت أن تستكشف من نفسك فقد بان لك، فاحذر أن تدخل مكة، فإن رأيناك 28اَعِمِهْم َهَذا{ ]اتلوبة: 

بمكة أنكرنا عليك. قال حامد: فرتكناه ودخلنا مكة، وخرجنا إىل املوقف فبينا حنن جلوس بعرفات إذا هو قد 

يتصفح الوجوه حىت وقف علينا فأكب ىلع إبراهيم يقبيل رأَسه فقال هل: ما وراءك يا  أقبل وعليه ثوبان وهو حمرم 

عبد املسيح؟ فقال: هيهات، أنا ايلوَم عبُد َمن املسيُح عبُده. فقال هل إبراهيم: حدثين حديثك. فقال: جلسُت ماكين 

رت يف زِيي املسلمني كأين حمرم، فساعةَ   وقعْت عيين ىلع الكعبة اضمحلذ حىت أقبلت قافلة احلاج فقمت وتنكذ

عندي لك دين سوى اإلسالم، فأسلمت واغتسلت وأحرمت وها أنا أطلبك يوِم. فاتلفت إيلنا إبراهيم وقال: يا  

، - رْحه اهلل- حامد، انظر إىل بركة الصدق يف انلرصانية كيف هداه إىل اإلسالم؟ وصحبَنَا حىت مات بني الفقراء 

 . حممد وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا

 (. 297ينظر: كتاب اتلوابني ًلبن قدامة )ص: 

 430 :الرقم الُموحد
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 79 :السؤال رقم
 السؤال: 

ملاذا تزوج انليب حممد صىل اهلل عليه وسلم بإحدى عرشة امرأة ىلع الرغم من أنه حيل للمسلم فقط أن يزتوج حىت أربع  
 زوجات؟ 

 اإلجابة: 
صىل اهلل عليه وسلم خصائص ليست ألمته، منها أن اهلل تعاىل أباح هل الزتوج احلمد هلل، اجلواب اإلمجال أن للنيب 

بأكرث من أربع، وقد اكن لسليمان عليه السالم مائة امرأة وقيل أكرث، ولم يكن ذلك شاغالا هل عن ادلعوة وًل عن 
ا عن القيام بأكرث من ذلك، وهذ د لغريه اتلعدد بأربعة لكونه اعجزا ا العجز منتٍف يف حق نبينا صىل اجلهاد، وإنما ُحدي

اهلل عليه وسلم، واجلواب اتلفصييل أن للك زوجٍة من أمهات املؤمنني ريض اهلل عنهن قصةا تدل ىلع وجه احلكمة 
يف نكاحها، ولم يكن منهن بكٌر إًل اعئشة ريض اهلل عنها، فمنهن َمن تزوج بها ابتداء كما يزتوج انلاس، 

، ومنهن َمن تزوج بها لقرب أبيها وحسن بالئه يف اإلسالم، كعائشة وحفصة ريض كخدَية وسودة ريض اهلل عنهما
اهلل عنهما، ومنهن َمن تزوج بها حلسب ابليت اَّلي هو منه يف قومها، فزيداد رشفهم وتثبت ماكنتهم عند املسلمني  

ونها اكنت يف بدل غربة بذلك، كجويرية وصفية ريض اهلل عنهما، ومنهن من واساها وثبت إسالمها بعقده عليها؛ لك
وربما فتنت عن دينها وارتدت، كأم حبيبة ريض اهلل عنها، ومنهن من تزوج بها إلزالة اعدة جاهلية، ويه عدم 
د ذلك بأن زوذج نبيه صىل اهلل عليه وسلم بزينب بنت جحش ريض  ، فلما أبطل اهلل اتلذبَيني أكذ الزتوج بابنة الُمتبىنذ

ها زيد بن حارثة ريض اهلل عنه بإرادته رغبةا عنها،  والرجل ًل يزتوج حليلة ابنه، فاكن يف اهلل عنها، بعد أن طلق
ا لعدم ابلنوة باتلبين، ومن قذف اهلل يف قلبه نور اإليمان ووفقه للعلم الصالح علم أن يف ذلك تمام  ذلك تأكيدا

هة أخرى، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا احلكمة من جهة وكمال اخلُلُق والصفات نلبينا صىل اهلل عليه وسلم من ج
 .حممد

 460 :الرقم الُموحد
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 80 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ـهو القرآن؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، القرآن الكريم الكم اهلل تعاىل املَنل بواسطة جربيل ىلع نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم املتعبد بتالوته، 

 . السابقة املَنلة ىلع األنبياء من قبل، اكتلوراة واإلجنيل، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدوهو الكتاب انلاسخ للكتب  

 470 :الرقم الُموحد
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 81 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا أباح اإلسالم اتلعدد؟  
 اإلجابة: 

ذلك حكمة بالغة من احلمد هلل، اتلعدد هو أن يكون للرجل أكرث من زوجة، ونهاية العدد املباح أربع زوجات، ويف  

: قد تكون املرأة ًل تنجب، وًل بد هلا من زوج، فهذا الزوج إما أن يقيض حياته بال ذرية، وإما  عدة جهات: أوًلا

، ثانياا: أن اهلل عز  أن يلجأ للزنا والفاحشة وإما أن يزتوج بزوجة أخرى، وهو احلل الصحيح رشاعا واملناسب عقالا

يعول أكرث من أِسة، فليس مطابلاا اكملرأة باملكث مع األوًلد وإرضاعهم وتربيتهم، وجل خلق الرجل قادراا ىلع أن 

فيستطيع أن يتكفل باجلميع، وكذلك من ناحية املعارشة الزوجية، ِبالف املرأة اليت يه يف الغالب أضعف من 

يف مجيع املجتمعات، مهما   الرجل واليت يعرض هلا ما يمنع من املعارشة اكحليض، ثاثلاا: أن النساء أكرث من الرجال

ا إما أن حترم من الزواج وإما أن تسلك طريق  اختلفت األسباب، ومقتىض عدم اتلعدد أن املرأة اليت ًل جتد زوجا

ا: أنه قد ًل يستقر الرجل نفسيًّا مع املرأة   ٌم، فيف اتلعدد حل هلذه املشلكة اًلجتماعية، رابعا الفاحشة، والكهما حمرذ

أن يلحق بها الرضر بالطالق، ويه راضية بابلقاء معه، فتكون هل فرصة يف أن يعيش مع زوجة  األوَّل، وًل يريد

ا: أن الشارع اشرتط يف اتلعدد العدل حىت ًل يلحق الرضر بإحدى  أخرى ختفف عليه بعض ما هو فيه، خامسا

حصل بذلك الفوائد  الزوجات، كما اشرتط عدم جماوزة األربع حىت ًل ُيصل اتلفريط واإلهمال من الزوج، فت

 .املرجوة مع اتلحرز من األرضار املحتملة للتعدد، واحلكم كثرية ملن تأمل، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 540 :الرقم الُموحد
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 82 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا حرم اإلسالم أكل حلم اخلزنير؟ 
 اإلجابة: 

احلكمة يف قضائه وقدره ويف أحاكمه ورشعه، فال يأمر بيشء إًل وفيه احلمد هلل، ربُّنا سبحانه وتعاىل حكيٌم، وهذه 

م شيئاا إًل وفيه رضٌر عليه يف  انلفع الالزم لإلنسان، يف دنياه وآخرته، وًل يأذن بيشٍء فيه رضٌر ىلع اإلنسان، وًل ُيري

لفهم اهلل اإلحاطة دينه أو بدنه، فاملصلحة لكها يف اتباع الرشع، لكن لقصور علم البرش وإدراكهم لم يك

ل هلم بما فيه مصلحتهم وأراحهم من َهمي  باألسباب والعلل، ولم َيعل األحاكم معلذقة بعقوهلم وفهمهم، وإنما تكفذ

ابلحث عنه، فاملسلم يؤمن بوجود احلكمة وإن خفيت عليه، وأما اخلَنير فإنه خبيث اتلغذية يرتك الطيبات ويأكل 

حتريم أكل َشٍء منه، وقد أثبت الطب احلديث مصداق ذلك باتلجارب واتلحايلل، انلجاسات، فمن حماسن الرشيعة  

ا خطريةا، وأن وظيفته تنظيف األرض من  كما يف دراسات وكتب معارصة أثبتت أن أكل حلم اخلَنير يسبب أمراضا

ٌم يف مجيع الرشائع، ولو افرُتض ْحاية بعض اخلنازير حبيث ًل ت أكل إًل الطيبات وتُرَّبذ اجليف والقاذورات، وأنه حمرذ

ا اتلحريم؛ ألن احلكم ًل يتعلق بوجود احلكمة  يف مزارع نظيفة وتتلىق مجيع اتلحصينات فإن حكم أكلها أيضا

 .  وًل ينتيف بانتفائها، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 . 170/ 2ينظر: موسوعة اإلعجاز العليم يف القرآن والسنة للنابلِس 

 590 :الرقم الُموحد
  



 260من  109الصفحة 
 

 83 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا حرم اإلسالم اخلمر؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، ربُّنا سبحانه وتعاىل حكيٌم، وهذه احلكمة يف قضائه وقدره ويف أحاكمه ورشعه، فال يأمر بيشء إًل وفيه 

م شيئاا إًل وفيه رضٌر يف دينه انلفع الالزم لإلنسان، يف دنياه وآخرته، وًل يأذن بيشٍء فيه رضٌر ىلع اإلنسان، وًل  ُيري

أو دنياه، فاملصلحة لكها يف اتباع الرشع، لكن لقصور علم البرش وإدراكهم لم يكلفهم اهلل اإلحاطة باألسباب 

ل هلم بما فيه مصلحتهم وأراحهم من َهمي ابلحث  والعلل، ولم َيعل األحاكم معلذقة بعقوهلم وفهمهم، وإنما تكفذ

من بوجود احلكمة وإن خفيت عليه، واخلمر رضره ظاهر، فإن العقل اَّلي يمزي اإلنسان من ابلهائم عنه، فاملسلم يؤ

يزول برشب اخلمر، ويسبب تقرحات وعفونات للمعدة، ويؤدي اإلدمان عليه إىل إتالف أجزاء من ادلماغ حبيث 

رشبه ولو مرةا واحدةا إذا فقد   يصاب املدمن باجلنون أو غري ذلك من األمراض ادلماغية والعصبية، ويكيف أن من

عقله فإنه يترصف ترصفات يندم عليها، مثل القتل وإتالف األشياء واتلعدي ىلع اآلخرين، وًل زال انلاس يف قديم 

الزمان وحديثه يفتخرون باتلَنه عن رشبه، وإن افرتض أن إنساناا ًل يرشب منه إًل القليل اَّلي ًل يصل دلرجة 

سالم ُيرم ذلك؛ ألمور منها: أن القليل قد يقود إىل الكثري، وأن اغلب من يرشبها ًل حصول مفاسد منه فإن اإل 

 .يقترص ىلع هذا القدر، وأنها جنسة واإلنسان مأمور باجتناب انلجاسات، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 600 :الرقم الُموحد
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 84 :السؤال رقم
 السؤال: 

 أصويلني وإرـهابيني؟ملاذا يعترب اغلب املسلمني  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، هذا السائل إما أنه ًل يعرف اإلسالم أو ًل يعرف اإلرهاب، وقد قال صىل اهلل عليه وسلم: »ما أظن فالناا  

(؛ ألن من عرف هذا ادلين ًل يعاديه، وهذا املذكور يف السؤال 6067وفالناا يعرفان من ديننا شيئاا« رواه ابلخاري )

داء اإلسالم، وعندنا يف اإلسالم ًل تقبل شهادة العدو ىلع عدوه، فاملطلوب حىت يتوصل اإلنسان تصنيف بعض أع

إىل نتائج صحيحة أن يستند إىل أدلة سليمة غري خاطئة، وأن يتثبت قبل أن يسأل عن السبب، ويمكن اتلعرف 

ون ويضطهدون يف أماكن كثرية ىلع اإلسالم من مصادره الصحيحة، واتلاريخ والواقع يشهدان بأن املسلمني يعذب

يف العالم، وًل قدرة هلم ىلع ادلفاع عن أنفسهم، وأن اجلرائم الوحشية واإلرهابية إنما تأيت من الكفار بمختلف 

 .أديانهم ضد املسلمني، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 630 :الرقم الُموحد
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 85 :السؤال رقم
 السؤال: 

 العالم؟ما ـهو تأثري اإلسالم ىلع  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، َمثَل انتشار اإلسالم كَمثَل طلوع الشمس ىلع املاكن املظلم، فأثُره أعظُم وأحسُن أثر، فمن انلاحية ادلينية 

اكن انلاس يف الرشق بني َمن يقدم املادة وينكر الروح والغيب ولك ما ًل ُيس، ومن يقدم الروح ويليغ اعتبار 

اعتقاداتهم ونظرتهم لألشياء من حوهلم، وإذا نظرت غرباا رأيت من يعبد البرش واألصنام واألحجار، املادة، فهذه 

وظل انلاس قروناا يف ظلمات اجلهل والظلم، ًل يعبدون اهلل اَّلي خلقهم ورزقهم، حىت جاء اإلسالم باتلوحيد 

يرِّب لكبه ويذبح بنته خوف العار، واكن   واتلصور الصحيح للمشاَهد والغائب، ومن انلاحية اًلجتماعية اكن املرشك 

الزىن متفشياا والقراءة والكتابة قليلة، فأصلح اإلسالم بمبادئه ذلك، ومن انلاحية اًلقتصادية اكنت احلروب ألجل 

م اإلسالم ذلك،  اًلستيالء ىلع املال حيث ًل حاكم، والرضائب اجلائرة حيث يوجد احلاكم، وانتشار الربا، فحرذ

ويلة، أي عالقة ادلول ببعضها، وضبط املصا در واملوارد، ونرش العدل وأزال الطبقية، وقل مثل ذلك يف انلاحية ادلذ

ا وحديثاا، وصىل  وانلاحية احلضارية والعلوم ادلنيوية وسائر منايح احلياة، حىت شهد الكفار لإلسالم بالفضل، قديما

 .  اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 طاط املسلمني للندوي، اإلسالم دين اكمل للشنقيطي.ينظر: ماذا خرس العالم باحن

 720 :الرقم الُموحد
  



 260من  112الصفحة 
 

 86 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما املوضواعت اليت يتناوهلا القرآن؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، القرآن الكريم الكم اهلل وخاتم الكتب السماوية وناسخها، نزل ىلع نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم، وهو 

ٌم إىل أجزاء، ولك جزء إىل سور، ولك سورة إىل آيات، وقد تكون السورة يف موضوع واحد أو يف عدة مواضيع،  مقسذ

فمن املواضيع اليت وردت يف القرآن الكريم بيان حق اهلل تعاىل ىلع العبيد، وهو توحيده وعبادته دون من سواه، 

حياء واإلماتة، وبيان حاجة اخللق إىل الرسل، ونذارتهم وبيان صفاته وأفعاهل، وأن املنفرد باخللق والرزق واإل

وبشارتهم، وبيان ما َيب اإليمان به من الكتب املَنلة واملالئكة وايلوم اآلخر، وتفصيل جزاء املؤمنني ودخوهلم 

ا، وبيان حال األمم السابقة وما فعلوه بأنبيائهم؛ ألخذ العربة،   اجلنة، وجزاء الاكفرين ودخوهلم انلار خادلين فيها أبدا

ومنها اتلنبيه ىلع اآليات الكونية يف السماء واألرض، واتلفكر فيها؛ ألنها تقود الاكفر إىل اإليمان واتلوحيد وتزيد 

ا تنظيم عالقة اإلنسان بربه وباخللق، من العبادات واملعامالت، فالعبادات اكلصالة  إيمان املؤمن املوحد، ومنها أيضا

اجلهاد والوًلء والرباء واجلهاد، واملعامالت اكبليوع واملداينات واألنكحة واملواريث، وصىل والزاكة والصيام واحلج و

 .اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 760 :الرقم الُموحد
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 87 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا يعطي املسلمون أـهمية بالغة إىل مفهوم األرسة؟  
 اإلجابة: 

اًلهتماُم باألِسة، ومن مظاهر ذلك العنايُة بكيفية اختيار الزوجة، ويه اللبنة األوَّل احلمد هلل، من حماسن اإلسالم  

يف تكوين األِسة، وتنظيم العالقة بني الزوجني، ثم العناية باألوًلد من قبل الوًلدة، واختيار اًلسم املناسب هل 

من اتلفاصيل، وصالح األِسة يرتتب والفرح بمجيئه، ثم حسن تربيته شيئاا فشيئاا حىت يكرب صاحلاا، وغري ذلك 

عليه صالح األمة، وًل تقوم دولٌة صاحلٌة من أفراٍد غرِي صاحلني، فِمن ِحفِظ اإلسالم حلقوق اإلنسان اهتم بهذا 

اجلانب، ولكُّ األمور املهمة يف العقل الصحيح َمن حبث سيجد أن اإلسالم اهتم بها؛ ألنها تستحق ذلك، ومن أهم 

أتباعه تفكيك األِسة، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )إن إبليس يضع عرشه ىلع املاء، ثم مشاريع الشيطان و

، ييجء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعَت شيئاا، قال   يبعث ِساياه، فأدناهم منه مَنلة أعظمهم فتنةا

قُت بينه وبني امرأته، قال نَْت( رواه مسلم  ثم ييجء أحدهم فيقول: ما تركته حىت فرذ
َ
: فيُدنيه منه ويقول: نِْعم أ

ق بني الزوجني نِعَم الشيطان؛ حتسيناا لفعله، وصىل اهلل وسلم 2813) (، ومعىن )نِعم أنت( أي أنت أيها الشيطان املفري

 .ىلع نبينا حممد

 810 :الرقم الُموحد
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 88 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ـهو معتقد املسلم يف املوت؟ 
 اإلجابة: 

م  احلمد هلل، املوت عند املسلم انفصاُل الروح عن اجلسد، وهو انتقال من احلياة ادلنيا إىل احلياة الربزخية، وفيها يُنعذ

ب الاكفر، ويوم القيامة يبعثه اهلل تعاىل للحساب واجلزاء، ويكون املوت بقبض ملك املوت الروح،  املؤمن ويعذذ

 . حممدوصىل اهلل وسلم ىلع نبينا 

 860 :الرقم الُموحد
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 89 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ـهو مفهوم السعادة يف اإلسالم؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، السعادة يف اإلسالم تكون بتحقيق اإليمان واًللزتام اتلام باإلسالم، وبها حتصل السعادة يف ادلنيا 

واملالزمة لصاحبها، وليست العربُة بالفرِح العارض الظاهري واآلخرة، والسعادة احلقيقية يه املنبعثة من القلب، 

اَّلي ًل يستقر وًل يدوم إذا حصل لاكفر أو فاجر بعيد عن اهلل تعاىل، فهذا كما يعرض للمؤمن حزٌن اعرٌض أو 

ْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنذ هَلُ 
َ
، ثم يرجع لكُّ واحٍد ملعدنه، قال اهلل تعاىل: }َوَمْن أ ُه يَْوَم خوٌف طبيْعٌّ َمِعيَشةا َضناْكا َوحَنرُْشُ

ْعىَم{ ]طه:  
َ
ْنيَا ِسْجُن الُْمْؤِمِن وََجنذُة الاَْكفِِر« 124الِْقيَاَمِة أ [، والضنك الضيق، وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »ادلُّ

نتظره من نعيم اجلنة سجٌن، (، واملعىن أنه مهما فرح املؤمن يف ادلنيا وتذلذ فإن هذا بالنسبة ملا ي2956رواه مسلم )

ومهما أصاب الاكفر يف ادلنيا من بؤس وشقاء وفقر وعناء فهو بالنسبة ملا ينتظره يف اآلخرة من العذاب جنٌة، وقال  

ْهِل انلذاِر يَْوَم الِْقيَاَمِة، َفيُْصبَُغ يِف انلذاِر 
َ
ْنَيا ِمْن أ ْهِل ادلُّ

َ
ْنَعِم أ

َ
، ُثمذ ُيَقاُل: يَا اْبَن آَدَم صىل اهلل عليه وسلم: »يُْؤََت بِأ َصبَْغةا

َشدي انلذاِس بُ 
َ
. َوُيْؤََت بِأ ؟ َفيَُقوُل: ًَل، َواهلِل يَا رَبي ؟ َهْل َمرذ بَِك نَِعيٌم َقطُّ ا َقطُّ يَْت َخرْيا

َ
ْهِل اجْلَنذِة، َهْل َرأ

َ
ْنيَا ِمْن أ ا يِف ادلُّ ؤْسا

، َما  َفيُْصبَُغ َصبَْغةا يِف اجْلَنذِة، َفيَُقاُل  ؟ َفيَُقوُل: ًَل، َواهلِل يَا رَبي ٌة َقطُّ ؟ َهْل َمرذ بَِك ِشدذ ا َقطُّ يَْت بُؤْسا
َ
 هَلُ: يَا اْبَن آَدَم َهْل َرأ

« رواه مسلم ) ةا َقطُّ يُْت ِشدذ
َ
، َوًَل َرأ  .(، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد2807َمرذ يِب بُؤٌْس َقطُّ

 900 :الرقم الُموحد
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 90 :رقمالسؤال 
 السؤال: 

 ـهل تكمن السعادة يف املأكل واملرشب واالستمتاع اجلسدي ويه جمرد متع حلظية يعقبها موت مفاىجء؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، السعادة احلقيقية يه سعادة الروح، وًل حتصل سعادة الروح إًل بتحقيق اهلداية، املتمثيلة يف اإلسالم، 

ته، وإن اكنت أسباب السعادة اجلسدية غري متوفرة دليه، وما بعد املوت من وَّكما زاد إيمان املسلم زادت سعاد

السعادة أعظم وأكرب، وما يعرض للاكفر من سعادة فيه أوًلا وقتية ًل تستمر، وثانياا ظاهرية، من جنس ما ُذكر يف 

ع من القلب، وصىل اهلل وسلم السؤال، اكهلموم اليت قد تصيب املؤمن، وإنما العربة بما يدوم ويالزم اإلنسان وبما ينب

 .ىلع نبينا حممد

 920 :الرقم الُموحد
  



 260من  117الصفحة 
 

 91 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ؟%100ماذا لو لم أستطع أن أطبق اإلسالم بنسبة  
 اإلجابة: 

ه هل   اتللكيف احلمد هلل، إذا دخل املرء يف اإلسالم باإلتيان بالشهادتني برشوطها، واإليمان بأراكن اإليمان الستة، توجذ

بفعل الواجبات حسب اًلستطاعة، مع لزوم ترك املحرمات لكها، فإن فعلها بعذر كإكراه أو خطأ أو نسيان فهو 

ا عن الصوم ألمٍر اعرٍض يفطر  ا، وإن اكن اعجزا ا يصيل جالسا معفو عنه، فيف األوامر إذا اكن ًل يستطيع أن يصيل قائما

وهو بعيد عن مكة لم َيب عليه، وهكذا، وادليلل ىلع ذلك قول اهلل ثم يقيض، وإن اكن فقرياا ًل يستطيع أن ُيج 

ا إًِلذ وُْسَعَها{ ]ابلقرة:  ُ َنْفسا [، وقول انليب صىل اهلل عليه وسلم قال: »إذا نهيتكم عن 286تعاىل: }ًَل يَُكليُف اَّللذ

(، وًلبد من وقوع  1337ومسلم )( 7288َشء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمٍر فأتوا منه ما استطعتم« رواه ابلخاري )

تقصرٍي لكن املسلم يستدرك ذلك باتلوبة واًلستغفار، وأن يُسلم اإلنسان وًل يطبق إًل بعض اإلسالم خرٌي هل من 

 .ابلقاء ىلع الكفر، وصىل اهلل وسلم نبينا حممد

 940 :الرقم الُموحد
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 92 :السؤال رقم
 السؤال: 

 احلجاب بمجرد اعتنايق اإلسالم؟ ـهل جيب يلع غض ابلرص وارتداء  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، نعم، وغض ابلرص وارتداء احلجاب عالمة ىلع العفة، وصيانة للمرأة من الرجال األجانب، وهما من 

عالمة قوة إيمان املسلمة، ولك الواجبات يف اإلسالم مرشوطة باًلستطاعة، واحلجاب من الواجبات، فعىل املسلمة 

 . ملستطاع، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدأن تقوم به قدر ا

 960 :الرقم الُموحد
  



 260من  119الصفحة 
 

 93 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل جيب يلع أداء الصالة بمجرد اعتنايق اإلسالم؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، نعم، َيب عليك ذلك، وًل يصح إسالمك بعد انلطق بالشهادتني إًل بأداء الصالة، وصىل اهلل وسلم ىلع 

 .حممدنبينا 

 980 :الرقم الُموحد
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 94 :السؤال رقم
 السؤال: 

 أبلغ من العمر أربعة عرش اعًما وأظن أن اعئليت لن توافق ىلع اعتنايق اإلسالم؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، لإلجابة عن هذا السؤال جوانب: األول: أن األمر األهم أن تقتنع أنت أوًلا باإلسالم، ورضورة اعتناقك 

ا غري مرتدٍد يف هذا القرار، ثانياا: توقذع أفضل هل، وأن  جناتك من عذاب اآلخرة متوقٌف ىلع ذلك، وأن تكون جازما

انلتائج وضع خطةا ألسوئها، بمعىن: ماذا لو وافقت أِستك، وقالت: افعل ما تشاء، أو أنت حر، أو حنو ذلك، أليس 

ا أن ُيول بينك وبني اإلسالم بمثل هذه األفاكر هذا هو املطلوب، وهو احتماٌل وارٌد؟ بىل، لكن ُياول الشي طان دائما

واًلحتماًلت، ثم ماذا لو لم توافق ىلع ذلك؟ هل تظن أن احلل الصحيح هو يف بقائك ىلع ما أنت عليه؟ اجلواب ًل، 

إخفاء  ولكن املفرتض أن تفكر يف احلل املناسب، ولك شخص هل ظروفه الزمانية واملاكنية اليت تناسبه، فمن يناسبه  

إسالمه فهذا ًل يرض إن شاء اهلل، ثاثلاا: إذا اكن األفضل بعد اعتناقك لإلسالم ابلقاء مع أِستك، وحماولة دعوتهم، 

ر عدم مناسبة ذلك وتستطيع أن تستقل فأنت مطالب بذلك، وًل يأمرك اإلسالم  فهذا هو األفضل، وإذا كنت تُقدي

ا: املرء قوي بإخوانه ضعيف بهجر اعئلتك أو مقاطعتهم حىت لو انفصلت عنهم ، مع داعء اهلل هلم باهلداية، رابعا

 .بنفسه، فيحسن لك اتلواصل مع من يمكنه الوقوف إىل جانبه من املسلمني، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1000 :الرقم الُموحد
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 95 :السؤال رقم
 السؤال: 

 .يف مناقشة األمر مع أصدقايئ خشية أن أوصف باجلنونأفكر كثريًا يف اإلسالم لكنين أصاب باحلزن حني أفكر  
 اإلجابة: 

ك عن احلق،  احلمد هلل، لك ما ينقصك الشجاعة واإلقدام، وأن تعلم أن الشيطان يضخم لك مثل هذه األمور يلصدذ

ت فالواجب عليك أن تبادر إىل اإلسالم، وًل يلزم أن يعلموا بإسالمك، فإن علموا ولم ُيصل من أصحابك ما كن

، وصىل اهلل وسلم  ا اعقالا ختىش فقد حصل املطلوب، وإن وجدت مضايقة من أحٍد منهم فقاطعه، واستبدل به صديقا

 .ىلع نبينا حممد

 1010 :الرقم الُموحد
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 96 :السؤال رقم
 السؤال: 

 اعتنقت اإلسالم قبل زوجها فهل زواجهما صحيح؟  
 اإلجابة: 

دخل بها قبل أن تنتيه عدتها فزواجهما صحيح، والعدة ثالث حيض إن اكنت  احلمد هلل، إذا أسلم زوجها اَّلي اكن  

حتيض أو ثالثة شهور إن اكنت ًل حتيض، وإذا اكن الزوج لم يدخل بها فالفرقة تقع بمجرد إسالمها، وينفسخ بذلك 

ا، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد  .نكاحهما، وإذا انتهت عدتها ولم يسلم انفسخ عقدها أيضا

 1040 :قم الُموحدالر 
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 97 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل ـهناك أمور أخرى ينبيغ ىلع املسلم اإليمان بها غري اإليمان باهلل ورسوهل؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، نعم، أراكن اإليمان ستة، ويه اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر وبالقدر خريه ورشه، 

باتلصديق اجلازم بوجوده وبأسمائه وصفاته وأفعاهل، وأن َيلص العبادة هل سبحانه، مع اًلنقياد فاإليمان باهلل يكون  

واملحبة واتلعظيم والقبول دلينه، واإليمان باملالئكة يكون باتلصديق اجلازم بوجودهم وأنهم عباد هلل تعاىل ًل 

، ومنهم جربيل ومياكئيل، واإليمان بالكتب يعصون اهلل ما أمرهم، اكلَنول بالويح وقبض األرواح وانلفخ يف الصور 

اليت أنزهلا اهلل ىلع أنبيائه وتعظيمها، اكتلوراة املَنلة ىلع موَس عليه السالم، واإلجنيل املَنل ىلع عيىس عليه 

ٌق تللك   السالم، ولكن املوجود بأيدي ايلهود وانلصارى اآلن حمرذف، ًل قيمة هل، واإليمان بأن القرآن الكريم مصدي

الكتب وناسٌخ هلا، فالعمل ًل يكون إًل بالقرآن، واإليمان بالرسل واألنبياء، وأن اهلل تعاىل بعثهم للناس بادلعوة 

إىل عبادته، ومنهم آدم ونوح وإبراهيم عليهم السالم، واًلتباع اتلام للنيب اخلاتم حممد بن عبد اهلل صىل اهلل عليه 

، وما يتبع ذلك، مثل اإليمان بنعيم القرب وعذابه، وبابلعث والنشور، وسلم، واإليمان بايلوم اآلخر يوم القيامة

وباحلساب واثلواب والعقاب ىلع األعمال، واإليمان بالقدر أي أن لك ما َيري يف هذه احلياة ادلنيا مكتوب يف اللوح 

خلقه، هذه أراكن املحفوظ، وقد علمه اهلل تعاىل باتلفصيل وشاء وقوعه من خري ورش، ًل َيرج َشء عن إرادته و

 .اإليمان بإمجال، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1100 :الرقم الُموحد
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 98 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل بعث انليب حممد بأي نوع من أنواع املعجزات؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، لقد بعث نبينا صىل اهلل عليه وسلم بمعجزات كثرية، قال ابن كثري رْحه اهلل: )وقد مجع األئمة يف ذلك 

ما زاد ىلع ألف معجزة، فمن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز، اَّلي ًل يأتيه ابلاطل من بني يديه وًل من خلفه، 

أما لفظه فيف أىلع اغيات فصاحة الالكم، ولك من ازدادت تَنيل من حكيم ْحيد، وإعجازه من جهة لفظه ومعناه، 

معرفته بهذا الشأن ازداد للقرآن تعظيماا يف هذا ابلاب، وقد حتدى الفصحاء وابللغاء يف زمانه مع شدة عدواتهم هل، 

ذلك وحرصهم ىلع تكذيبه، بأن يأتوا بمثله أو بعرش سور من مثله، أو بسورة، فعجزوا، وأخربهم أنهم ًل يطيقون 

أبداا، بل قد حتدى اجلن واإلنس قاطبة ىلع أن يأتوا بمثله فعجزوا، وأخربهم بذلك، فقال اهلل تعاىل: }قُْل لَِِئِ اْجتََمَعِت 

تُوَن بِِمثِْلِه َولَْو اَكَن َبْعُضُهْم بِلَْعٍض 
ْ
تُوا بِِمثِْل َهَذا الُْقْرآِن ًَل يَأ

ْ
ْن يَأ

َ
نُّ ىلَعَ أ نُْس َواجْلِ ااإْلِ [ إىل غري  88{ ]اإلِساء: َظِهريا

ذلك من الوجوه املثبتة إلعجازه، وأما معناه فإنه يف اغية اتلعاضد واحلكمة، والرْحة واملصلحة، والعاقبة احلميدة 

واًلتفاق، وحتصيل أىلع املقاصد، وتبطيل املفاسد، إىل غري ذلك مما يظهر ملن هل لب وعقل صحيح خال من الشبه 

ا بني واألهواء، نعوذ باهلل منه ا ونسأهل اهلدى. ومن ذلك أنه نشأ بني قوم يعرفون نسبه ومرباه ومدخله وخمرجه، يتيما

يًّا ًل ُيسن الكتابة  مي
ُ
ا، لكهم يعرف ذلك، وًلينكره إًل من اعند وسفسط واكبر، واكن أ أظهرهم أميناا صادقاا باراّا راشدا

ًل من يعرف شيئاا من ذلك فجاءهم ىلع رأس أربعني وًل يعانيها وًل أهلها، وليس يف بالدهم من علم األولني، و

الا مبيناا، يشهد هل علماء الكتب املتقدمة ابلصريون بها املهتدون بالصدق...، ومن  سنة من عمره َيرب بما مىض مفصذ

ة ذلك ما أخرب صىل اهلل عليه وسلم به يف هذا القرآن، وفيما صح عنه من األحاديث، من الغيوب املستقبلة املطابق

ة، مما يطول استقصاؤه ههنا، ومن ذلك ما أظهره اهلل تعاىل ىلع يديه من خوارق العادات  ة بالُقذذ خلربه حذو الُقذذ
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، واكن  ابلاهرة، فمن ذلك: ما أخرب اهلل عز وجل عنه يف كتابه العزيز من انشقاق القمر، وذلك أن املرشكني سألوه آيةا

، فأشار إىل القمر، فصار فرقت ني، فسألوا من حوهلم من األحياء، َلال يكون قد سحرهم فأخربوهم بمثل ذلك يلالا

ما رأوا، وهذا متواتر عنه عند أهل العلم باألخبار، وقد رواه غري واحد من الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني، ومن 

ْخلِة  اليت اكنت مع ابن مسعود ذلك ما ظهر بربكة داعئه...، فمن ذلك أنه صىل اهلل عليه وسلم داع اهلل تعاىل يف السذ

يف الريع، وسىم اهلل وحلبها، فََدرذت عليه، فرشب وسىق أبا بكر، وكذلك فعل يف شاة أم معبد، وداع للطفيل بن 

سيد بن احلُضري وَعبذاد بن برِش األنصاري، 
ُ
عمرو، فصارت آيٌة يف طرف سوطه نوٌر يلمع يُرى ِمن بُعد، وكذلك حصل أل

لة ظلماء، وداع اهلل ىلع السبعة اَّلي سخروا منه وهو يصيل، فُقِتلوا ببدر، وداع ىلع ابن وقد خرجا من عنده يف يل

أيب هلب، فسلط اهلل عليه السبع بالشام ِوْفَق داعئه عليه السالم، وداع ىلع ِساقة فساخت يدا فرسه يف األرض، ثم 

 منهم َشٌء منها وهزمهم اهلل، وكذلك داع اهلل فأطلقها، ورىم كفار قريش يف بدر بقبضة من حصباء فأصاب الكًّ 

ا ماضياا، وأخرب عمه   فعل يوم حنني سواء، وأعطى يوم بدر لعاكشة بن حمصن َجْذًلا من حطب فصار يف يده سيفا

بما دفن هو وأم الفضل من املال حتت عتبة بابهم، فأقرذ هل بذلك، وأخرب عمري بن وهب بما جاء    - وهو أسري- العباس  

راا بأنه جاء يف فداء أسارى بدر، فاعرتف هل بذلك، وأسلم من وقته ريض اهلل عنه، وردذ يوَم أحد هل من قتله معتذ

فصارت أحسن عينيه، فلم  - وقيل: بعدما صارت يف يده - عنَي قتادة بن انلعمان الظفري بعد أن سالت ىلع خده 

ا من سخلة وصاع شعري ببيت جابر، تكن تُعرف من األخرى، وأطعم يوم اخلندق اجلمذ الغفرَي اَّلين يقاربون أ لفا

كما أطعم يومئٍذ من نزر يسري من تمر، جاءت به ابنة بشري، وكذلك أطعم حنو اثلمانني من طعام اكدت تواريه يده 

، أطعم اجليش وملؤوا   ا هائالا ا بزينب بنت جحش، وأما يوم تبوك فاكن أمرا مة، وكذلك فعل يوم أصبح عروسا املكرذ

ز منه يف لك واعء معهم من  ا فأكل منه دهره، وجهذ ا، وأعطى أبا هريرة ريض اهلل عنه مزودا قدر ربضة العَن طعاما

ا، ولم يزل معه إىل أيام مقتل عثمان...، وداع اهلل تعاىل ملا قحطوا فلم يَنل عن املنرب حىت حتدر  سبيل اهلل شيئاا كثريا
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اكن قبله ًل يرى يف السماء سحابة وًل قزعة وًل قدر  املاء ىلع حليته صىل اهلل عليه وسلم من سقف املسجد، وقد 

الكف، ثم ملا استصىح هلم اجناب السحاب عن املدينة حىت صارت املدينة يف مثل اإللكيل، وداع اهلل ىلع قريش 

يت بإناء فيه ماء يلتوضأ به، فرغ
ُ
ب فأصابهم من اجلهد ما ًل يُعربذ عنه، حىت اسرتْحوه، فعطف عليهم فأفرج عنهم، وأ

إيله أقوام هناك أن يتوضؤوا معه فوضع يده يف ذلك اإلناء، فما وسعها، ثم داع اهلل، فنبع املاء من بني أصابعه صىل 

اهلل عليه وسلم، وكذلك فعل يوم احلديبية، واكن اجليش ألفاا وأربعمائة، قال جابر: )ولو كنا مائة ألف لكفانا(، 

قاء، قال الراوي: ملا أمرِن أن أفرغها يف الواعء خشيت أن يرشبها وكذلك فعل يف بعض أسفاره بقطرة من ماء يف س

يابس القربة. فوضع يده فيها، وداع اهلل تعاىل، فنبع املاء من بني أصابعه ألصحابه، حىت توضؤوا ورشبوا. وكذلك 

 تعاىل(، وصىل بعث سهمه إىل عني احلديبية فوضعت فيها فجاشت باملاء حىت كفتهم.. وفيما ذكرنا كفاية إن شاء اهلل

 .اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 .236-228ينظر: الفصول يف السرية ص: 

 1120 :الرقم الُموحد
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 99 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يتوجه املسلمون بصالتهم للنيب حممد؟ 
 اإلجابة: 

دونه، وإنما الصالة وسائر احلمد هلل، ًل يتوجه املسلمون بصالتهم نلبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم، وًل ملخلوق آخر  

العبادات هلل تعاىل، وكذلك األنبياء ومنهم نبينا حممد عليه الصالة والسالم اكنوا يصلون هلل تعاىل، وًل يعبدون 

ِ رَبي الَْعالَِمنَي ) يَك هَلُ 162معه غريه، وقال تعاىل: }قُْل إِنذ َصاَليِت َونُُسيِك َوحَمْيَاَي َوَمَمايِت َّلِلذ نَا  ( ًَل رَشِ
َ
ِمْرُت َوأ

ُ
 َوبَِذلَِك أ

ُل الُْمْسِلِمنَي ) وذ
َ
ٍء{ ]األنعام:  163أ بيِْغ َربًّا وَُهَو رَبُّ لُكي ََشْ

َ
ِ أ َغرْيَ اَّللذ

َ
 .[، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد164  -   162( قُْل أ

 1130 :الرقم الُموحد
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 100 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ـهو يوم القيامة؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، يوم القيامة هو يوم اجلزاء واحلساب ىلع األعمال اليت يعملها لك شخص يف احلياة ادلنيا، فإن انلاس بعد 

املوت يبعثون يف ذلك ايلوم، ويطول وقوفهم ًلنتظار احلساب، ويف ذلك ايلوم أهوال وفزع، ثم ُياسبون فيدخل 

 .وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدالكفار انلار ويدخل املؤمنون اجلنة، 

 1180 :الرقم الُموحد
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 101 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ماذا حيدث يف اجلنة وانلار؟ 
 اإلجابة: 

ا أبديًّا، وانلار دار جزاء الكفار وتعذيبهم يف اآلخرة عذاباا  احلمد هلل، اجلنة دار جزاء املؤمنني ونعيمهم يف اآلخرة نعيما
دين ثم َُيرجون إىل اجلنة، واجلنة فيها ما ًل عنٌي رأت وًل أذٌن سمعت وًل َخَطَر ىلع  ُب فيها عصاة املوحي أبديًّا، ويعذذ

ل تفصيالا جتعل انلفوس قلب برش، وقد بنيذ ال قرآن الكريم والسنة انلبوية كثرياا مما حدث وسيحدث يف اجلنة، وُفصي
ل ما فيها من العذاب تفصيالا َيويف انلفوس، وُيملها ىلع العمل تلجنبها، قال اهلل  تشتاق إيلها، وكذلك انلار فصي

ا وَ  ْصَحاُب اجْلَنذِة يَْوَمئٍِذ َخرْيٌ ُمْستََقرًّ
َ
{ ]الفرقان: تعاىل: }أ ْحَسُن َمِقيالا

َ
ْت َمَواِزينُُه 24أ [، وقال سبحانه: }َوَمْن َخفذ

وَن ) ْنُفَسُهْم يِف َجَهنذَم َخادِلُ
َ
وا أ يَن َخرِسُ ِ وََلَِك اَّلذ

ُ
[، 104،  103( تَلَْفُح وُُجوَهُهُم انلذاُر وَُهْم ِفيَها اَكحِلُوَن { ]املؤمنون:  103فَأ

ليه وسلم: )ملا خلق اهلل عز وجل اجلنة قال جلربيل: اذهب فانظر إيلها. فذهب فنظر إيلها وقال رسول اهلل صىل اهلل ع
ثم جاء، فقال: أي رب، وعزتك ًل يسمع بها أحد إًل دخلها. ثم حفها باملاكره، ثم قال: يا جربيل، اذهب فانظر إيلها. 

د. قال: فلما خلق اهلل انلار قال: يا  فذهب فنظر إيلها ثم جاء، فقال: أي رب، وعزتك لقد خشيت أًل يدخلها أح
جربيل، اذهب فانظر إيلها. فذهب فنظر إيلها، ثم جاء فقال: أي رب، وعزتك ًل يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها 
بالشهوات، ثم قال: يا جربيل اذهب فانظر إيلها. فذهب فنظر إيلها، ثم جاء فقال: أي رب، وعزتك لقد خشيت أًل 

(، وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )يؤَت بأنعم أهل 4744رواه أبو داود بإسناد حسن )يبىق أحد إًل دخلها( 
ادلنيا من أهل انلار يوم القيامة، فيُصبغ يف انلار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خرياا قط؟ هل مر بك نعيم 

ا يف ادلنيا من أ هل اجلنة، فيصبغ صبغة يف اجلنة، فيقال هل: يا ابن قط؟ فيقول: ًل، واهلل يا رب. ويؤَت بأشد انلاس بؤسا
ا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: ًل، واهلل يا رب ما مر يب بؤس قط وًل رأيت شدة قط( رواه  آدم هل رأيت بؤسا

 .(، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد2807مسلم )

 ار لعمر األشقر.ينظر: حادي األرواح إىل بالد األفراح ًلبن قيم اجلوزية واجلنة وانل
 1190 :الرقم الُموحد
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 102 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ـهو اجلهاد؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، اجلهاد هل إطالقان: اإلطالق العام يشمل جهاد اإلنسان نلفسه وللشيطان ىلع اتلوحيد وفعل املأمورات 

الشبهات بالعلم، وكذلك اكن احلال مع الكفار قبل وترك املنهيات، وجهاد املنافقني والعصاة بادلعوة إىل احلق ورد 

ا َكِبرياا{ ]الفرقان:  [، أي جاهدهم 52مرشوعية اجلهاد، بديلل قول اهلل تعاىل: }فاََل تُِطِع الاَْكِفِريَن وََجاِهْدُهْم بِِه ِجَهادا

الكفار بالقتال، وينقسم  بالقرآن،  وذلك ببيان احلق وإبطال ابلاطل، واإلطالق اثلاين: اإلطالق اخلاص، وهو جهاد

إىل قسمني: جهاد ادلفع، وهو مقاتلة املسلمني ملن يعتدي عليهم من غريهم دلفع عدوانه، وجهاد الطلب، وهو مقاتلة  

الكفار يف ديارهم إلعالء لكمة اهلل تعاىل، ومن احِلَكم يف مرشوعية اجلهاد انتشار رقعة اإلسالم ودخول املقاتَلني  

يف ذمة املسلمني وجريان أحاكم اإلسالم عليهم، وإنهاء تعرضهم للمسلمني ووقوفهم يف طريق   يف اإلسالم، وادلخول

يَن َكَفُروا إِْن يَنْتَُهوا ُيْغَفْر لَُهْم َما قَْد َسلََف َوإِْن َيُعوُدوا  ِ َفَقْد َمَضْت ُسنذُت ادلعوة اإلسالمية، قال اهلل تعاىل: }قُْل لذِلذ

ِلنَي ) وذ
َ
َ بَِما َيْعَملُوَن بَ ( َوقَاتِ 38اأْل ِ فَإِِن اْنتََهْوا فَإِنذ اَّللذ يُن لُكُُّه َّلِلذ ( َوإِْن 39ِصرٌي )لُوُهْم َحىتذ ًَل تَُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكوَن ادلي

َ َمْوًَلُكْم نِْعَم الَْمْوََّل َونِْعَم انلذِصرُي{ ]األنفال:   نذ اَّللذ
َ
ذْوا فَاْعلَُموا أ داية يه الغاية، فلو حصلت اهلداية  [، فاهل40  -   38تََول

ودخلوا يف اإلسالم امتنع قتاهلم، وإلم حتصل قاتلهم املسلمون حىت يكون ادلين لكه هلل، وللجهاد آداب وأحاكم  

تكفل حتصيل املقصود الساِم للجهاد، وحتفظ للك ذي حق حقه، مثل انليه عن مبارشة قتل من ًل يشارك يف  

قعدين والشيوخ والرهبان، ومثل انليه عن الغدر وعن اتلمثيل بأجساد القتىل، وصىل القتال اكلصبيان والنساء وامل 

 .اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1210 :الرقم الُموحد
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 103 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا جيد املرء يف اإلسالم وانلرصانية بعض األمور املتشابهة؟ 
 اإلجابة: 

ٌق ملا بني يديه من الكتب، اكتلوراة احلمد هلل، األصول العقدية يف  األديان السماوية متحدة، فالقرآن الكريم مصدي

ا اكنت إىل توحيد العبادة هلل وحده ًل رشيك هل، فوجود املشابهة ديلٌل ىلع أن أصلها  واإلجنيل، ودعوة األنبياء مجيعا

بها ألنبيائه، ولكن العمل يكون بالكتاب   من عند اهلل تعاىل؛ َّلا َيب ىلع املسلم اإليمان بالكتب اليت أوىح اهلل

انلاسخ هلا، وهو القرآن الكريم، وملا تعرضت اتلوراة واإلجنيل إىل اتلحريف واتلبديل بطل كون الكتاب اَّلي 

بأيديهم اآلن هو الكتاب اَّلي َيب اإليمان به من حيث العموم، أي من حيث اإليمان به لكه من أوهل إىل آخره، 

د اتلحريف يف بعضه، وعليه فيقال: كما وُجد التشابه وُجد الفرق، فاإلسالم ًل يدعو إىل األمور هذا ًل يصح، لوجو

لب واتلعميد واخلطيئة والكفارة وإنكار نبوة حممد صىل اهلل  دخلت يف انلرصانية، من اتلثليث والصذ
ُ
الوثنية اليت أ

 . عليه وسلم وإباحة اخلَنير، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

(، ذكر 53ر يف تأثر انلرصانية بالوثنية: هداية احليارى يف أجوبة ايلهود وانلصارى ط. دار اعلم الفوائد )ص: ينظ

 املحقق يف احلاشية ثمانية مراجع.

 .https://www.youtube.com/watch?v=SqkrXMKuoKMويستمع لالسزتادة ملحارضة ذاكر نايت: 

 1280 :الرقم الُموحد
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 104 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل للمسلمني أية إسهامات يف انلهوض بالبرشية؟  
 اإلجابة: 

: ًل شك أن اإلسالم اكن وًل زال املصدر الوحيد لسعادة الروح وسالمة اًلعتقاد، فيف اجلانب الفكري  احلمد هلل، أوًلا

، ثانياا: اتلقدم املادي اَّلي يعيشه العالم ايلوم حصل ىلع أكتاف ا لعلماء املسلمني، فيف ًل منافس لإلسالم أصالا

الوقت اَّلي اكنت باريس ًل تعرف فيه اإلنارة يف الليل وتعاين من اتللوث ابلييئ اكنت شوارع فاس مضاءة ومرصوفة  

ل ذلك يف كتب  ونظيفة، واحلضارة املادية رشكة إنسانية اعمة، ولكن جمد السبق فيه اكن للمسلمني، وقد فُصي

 .وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد كثرية، نشري إىل كتاب خمترص منها،

 .579- 549ينظر: احلضارة اإلسالمية لعبد الرْحن حبنكة امليداين ص

 1310 :الرقم الُموحد
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 105 :السؤال رقم
 السؤال: 

 من ـهم ايلهود؟ 
 اإلجابة: 

يعقوب بن إسحاق بن احلمد هلل، ايلهود أمة موَس عليه السالم، وكتابهم اتلوراة، وهم من بين إِسائيل، أي من ودل 

ق بموَس عليه السالم يف عهده وتابعه من بين  إبراهيم عليهم السالم، ويعقوب األب اخلامس ملوَس، ومن صدذ

إِسائيل ومات ىلع ذلك فقد مات ىلع احلق ومأواه اجلنة، ومن كفر به فقد مات ىلع ابلاطل ومأواه انلار، ومن 

ا صىل اهلل عليه وسل ا ىلع ابلاطل ومأواه انلار، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا أدرك منهم نبينا حممدا م ولم يتبعه فهو أيضا

 .حممد

 1400 :الرقم الُموحد
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 106 :السؤال رقم
 السؤال: 

 تديع لك األديان أنها من عند اهلل، فلماذا ينبيغ ىلع املرء اتباع اإلسالم وحده؟ 
 اإلجابة: 

يع أنها من عند اهلل عز وجل، بل بدراسة األديان جند أن األغلب منها أديان  : ليست لك األديان تدذ احلمد هلل، أوًلا

أرضية، أي ليس هلا ارتباط باهلل تعاىل، بل تدعو إىل عبادة بعض البرش ىلع أنهم هم اهلل، أو إىل عبادة بعض األشياء 

أو إىل عبادة الشمس أو القمر أو بعض الكواكب، ويه املذاهب  املحسوسة املوجودة ىلع األرض كشجر وجبل،

الوثنية، ويوجد من ًل دينهم هلم من املالحدة اَّلين َيحدون وجود اهلل تعاىل بألسنتهم، ثانياا: األديان اليت يه من 

، وتسىم األديان السماوية، ًل تنايف اإلسالم، بل فيها وجوب اتباع انليب صىل اهلل  عليه وسلم عند عند اهلل حقيقةا

ظهوره، فيه اكنت صحيحةا يف عرصها، ونسخ بعضها ما تقدمه، كما نسخ اإلجنيُل بعَض أحاكم اتلوراة، ودعت 

أصحابَها إىل اًلنتقال إىل اإلسالم، َّللك جند من اعرص انليب صىل اهلل عليه وسلم من ايلهود اكنوا ينتظرون ويرتقبون 

العرب به إذا وقعت بينهم نزااعت، قال َسلَمة بن َسالمة بن َوقْش ريض اهلل ظهوره يلتابعوه، ويهددون املرشكني 

ا من بيته قبل مبعث انليب  عنه، واكن من أصحاب بدر: اكن نلا جاٌر من يهود يف بين عبد األشهل، فخرج علينا يوما

ا صىل اهلل عليه وسلم بيسري، فوقف ىلع جملس بين عبد األشهل، وأنا يومئذ أحدُث من فيه س نًّا، يلعذ بُردة، مضطجعا

فيها، فذكر ابلعث والقيامة واحلساب واملزيان واجلنة وانلار، فقال ذلك لقوٍم أهل رشك أصحاب أوثان، ًل يرون أن 

بعثاا اكئن بعد املوت، فقالوا هل: وُيك يا فالن ترى هذا اكئناا؟ إن انلاس يبعثون بعد موتهم إىل دار فيها جنة ونار، 

عماهلم، قال: نعم، واَّلي ُُيلف به لَوَدذ أن هل حبظه من تلك انلار أعظَم تنُّوٍر يف ادلنيا، ُيمونه ثم  َيزون فيها بأ

ا، قالوا هل: وُيك وما آية ذلك؟ قال: نيب يبعث من حنو هذه   يدخلونه إياه فيُطبَق به عليه وأن ينجو من تلك انلار غدا

تراه؟ قال: فنظر إيل وأنا من أحدثهم سنًّا، فقال: إن يستنفد هذا  ابلالد. وأشار بيده حنو مكة وايلمن، قالوا: ومىت
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الغالم عمره يدركه. قال سلمة: فواهلل ما ذهب الليل وانلهار حىت بعث اهلل تعاىل رسوهَل صىل اهلل عليه وسلم، وهو 

ا، فقلنا: ويلك يا فالن، ألسَت باَّلي قلت نلا فيه ما قلت؟ قال: بىل،  يح بني أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغياا وحسدا

( بإسناد حسن، فيجب ىلع لك شخص أن يدخل يف دين اإلسالم؛ ألن األديان األخرى 15841وليس به. رواه أْحد ) 

 إما أنها أديان سماوية سابقة فاإلسالم ناسخ هلا، وإما أنها أديان باطلة من أصلها، قال تعاىل: }َوَمْن يَبْتَِغ َغرْيَ اإْلِْساَلمِ 

يَن{ ]آل عمران: ِديناا فَ   . [، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد85لَْن ُيْقبََل ِمنُْه وَُهَو يِف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِِسِ

 1510 :الرقم الُموحد
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 107 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ماذا يعين مفهوم "العبادة" يف اإلسالم؟ 
 اإلجابة: 

املحبة واتلعظيم، ويدخل يف مفهوم العبادة لك األقوال واألعمال  احلمد هلل، العبادة اتلذلل واًلنقياد هلل تعاىل مع 

الظاهرة وابلاطنة اليت ُيبها اهلل تعاىل ويرضاها، فمن األعمال ما هو عبادة حمضة اكلصالة واحلج، ومنها ما يؤجر 

مثل هذه انلية، عليه اإلنسان أجر العبادة إذا احتسب أجرها عند اهلل، مثل انلوم بنية اتلقوي للعبادة، واألكل ب

واألقوال اكَّلكر وقراءة القرآن، وأما األقوال ابلاطنة أي القلبية فاًلعتقادات واألمور اليت َيزم بها املسلم، اكبلعث 

واإليمان بالغيب، وأما األعمال القلبية فمثل اتلولك واخلوف والرجاء، وًل َيوز رصف عبادة لغري اهلل تعاىل، وًل 

نذة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا تقبل عبادة إًل بثالثة رش وط: األول اإلسالم، واثلاين اإلخالص، واثلالث متابعة السُّ

 .حممد

 1560 :الرقم الُموحد
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 108 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما يه عقوبة الردة؟ 
 اإلجابة: 

(، 3017فاقتلوه« رواه ابلخاري )احلمد هلل، عقوبة الردة القتل، وادليلل قول انليب صىل اهلل عليه وسلم: »من بدل دينه  

أي َمن خرج عن دين اإلسالم بعد دخوهل فيه فإن حده القتل، وإذا اعرتض أحد ىلع هذا احلكم قيل هل: يف لك 

دولة نظام وقوانني وعقوبات ملن َيالف ذلك، فإذا عوقب شخص يف أي دولة بالقتل فهل ستعرتض أو ستقول هو 

ا من وضع العقول البرشية وقد يكون املقتول   مستحق، وهذه العقوبة يف حملها؟ إن  اكن سيسلم هل مع كونه حكما

، وهذا  غري مستحق هلا فباألوَّل أن يُسليم حلكم اهلل تعاىل، وإن اكن سيعرتض فمعناه أنه ًل يرى القتل عقوبة أصالا

، وما ينتظر املرتدذ يف من اتلعاطف مع املجرمني، ومن وضع الرْحة يف غري موضعها، واهلل حكيم يف رشعه ويف قدره 

 . اآلخرة من اخللود يف انلار أعظم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1570 :الرقم الُموحد
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 109 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما يه احلكمة من حد الرجم واجلدل يف اإلسالم؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، الرجم عقوبُة الزنا ملن اكن حمصناا، أي سبق هل أن جامع زوجته يف نكاح صحيح، واجلدل عقوبٌة ملن رشب 
أو من فعل فعالا يستحق عليه العقوبة دون احلدود، بتقدير من  - وهذان من احلدود - اخلمر أو زنا وليس بمحصن 

ريق أو َيون األمانات، ويف ترك العصاة واملجرمني بال عقوبة القايض، وهو ما يسىم اتلعزير، كمن يؤذي املارة يف الط
انتشاٌر للمعايص والفساد؛ ألن ِمن انلاس َمن ًل يرتدع باتلخويف بالعقوبة األخروية، فال بد من تعجيل بعض 

ة، وكذلك اجلزاء هل يف ادلنيا، فإذا تقرر أنه ًل بد من عقوبة هلم، فإن الرجم ملن يستحقه إذا توفرت الرشوط الرشعي
اجلدل يف زنا غري املحصن ويف رشب اخلمر هما أنسب عقوبٍة؛ ألسباب منها: أن الزاين املحصن والزانية املحصنة قد  
فعل لكٌّ منهما جريمة عظيمة مع عدم ادلايع هلا، وقد وصلت الذلة جلميع أعضائه فناسب ذلك أن يُتلف بأبشع 

لآلخرين عن فعل هذه اجلريمة، والزاين غري املحصن ًل يستحق الصور، بعقوبة تصل جلميع بدنه، ويف ذلك ردٌع 
ره باملعصية، وشارب اخلمر تسبذب يف زوال  القتل ألن جرمه أخف، فناسبه اجلدل واتلغريب عن املاكن اَّلي يذكي
 عقله وقد يؤذي غريه وقد ًل يؤذي، ِبالف الزاين فإنه رضره باآلخرين متحقق فناسب أن َيدل دون تغريب، فإن

قيل: فإذا اكن السارق تُقطع يده ملناسبة العقوبة للجريمة فلماذا ًل يعاقب الزاين بقطع العضو اَّلي فعل به املعصية؟ 
وملاذا ًل يعاقب شارب اخلمر بقطع لسانه؟ قيل: قطع ذكر الزاين غري مناسب؛ ألنه عضو خيف، ًل ُيصل بقطعه 

ه إًل واحد، ويتسبب ذلك يف قطع النسل، فاستحق العقوبة ارتداع اآلخرين وتقليل اجلريمة، وليس يف اجلسد من
السابقة، وإذا لم تتوفر الرشوط بأن يكون قبذل أو ضمذ أو بارش دون حصول اجلماع املحرم فإنه يعاقب بأي عقوبة 

ة أخرى أقل من ذلك حىت يرتدع، اكلسجن واجلدل والغرامة املايلة واألعمال الشاقة، وكذلك شارب اخلمر باإلضاف
إىل أنه لم يرشب بلسانه فقط حىت يقطع لسانه، واحِلَكم تظهر ملن يتأملها وليست حمصورةا، مع استحضار أن 

 . املسلم عليه اًلنقياد لرشع اهلل تعاىل سواٌء عرف احلكمة أو لم يعرفها، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد
 1590 :الرقم الُموحد
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 110 :السؤال رقم
 السؤال: 

 يقض اهلل ىلع الشياطني لعلمه بإضالهلم انلاس عن احلق؟ملاذا لم  
 اإلجابة: 

لُوَن{ ]األنبياء: 
َ
ا َيْفَعُل َوُهْم يُْسأ ُل َعمذ

َ
[، فليس للمخلوق أن يعرتض ىلع أفعال اهلل 23احلمد هلل، قال تعاىل: }ًَل يُْسأ

ا؛ ألن من أراكن اإليماِن اإليماُن   ةا إذا اكن مسلما بالقضاء والقدر، ويعين أن لك ما ُيصل يف الكون فهو  تعاىل، خاصذ

بعلم اهلل اتلام ومشيئته وأنه كتب ذلك من قبل يف اللوح املحفوظ وهو اخلالق للك خملوق وألفعاهل، ومن اإليمان 

ه، باهلل تعاىل اإليمان حبكمته، وأن لك ما َيري يف الكون فله تعليل وتقدير بالغ، ًل يمكن للبرش أن ُييطوا بعلم

ا، بمعىن أنه ًل فائدة فيه من أي وجٍه، فادلنيا دار ابتالٍء، يُلعلم من املؤمن اَّلي ًل  ا خالصا فوجود الشياطني ليس رشًّ

يستجيب لوساوس الشيطان، فيُثاب ويدخل اجلنة، وُيعلم من الاكفر اَّلي يستجيب للشيطان وًل يدخل يف اإليمان، 

ايص اَّلي يقدم ما يوسوس به الشيطان ىلع طاعة اهلل أحياناا مع أنه مؤمن فيعاقب باخللود يف انلار، وُيعلم من الع

فيستحق العقاب، فال يظهر اتلفاوت يف اآلخرة بني املؤمن وغريه إًل بوجود أسباب يف ادلنيا، اكلشياطني وانلفس 

 .األمارة بالسوء واملغريات األخرى، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1620 :الرقم الُموحد
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 111 :السؤال رقم
 السؤال: 

ملاذا أنزل اهلل القرآن الكريم ىلع انليب؟ وـهل ـهذا يعين نسًخا للك من اتلوارة واإلجنيل؟ وـهل ـهذا يعين أن متبيع اتلوراة  
 واإلجنيل لم يكونوا ىلع ـهدى من اهلل ذلا أنزل اهلل القرآن ىلع انليب حممد؟

 اإلجابة: 
للسائل: فلماذا أنزل اهلل اتلوراة مع أنه اكن قبلها صحف إبراهيم وكتب أنبياء آخرين؟ وملاذا أنزل احلمد هلل، يقال 

اهلل اإلجنيل مع وجود اتلوراة قبلها؟ اجلواب واحد، وهو أن اهلل يرشع يف لك عرص ما يصلح ألهله، وأما أصول 

وقد َولَكَ اهلل حفظ اتلوراة واإلجنيل إىل علماء   اإليمان فمتفقة بني الرسل، لكهم يدعو إىل عبادة اهلل تعاىل وحده،

لوها، واكن يف علمهم أن اهلل تعاىل سيبعث يف آخر الزمان رسوًلا َيتم به الرسل، وهو نبينا  فوها وبدذ بين إِساءيل فحرذ

ا صىل اهلل عليه وسلم، فأنزل اهلل تعاىل عليه الكتاب انلاسخ للكتب السابقة، والصالح للك زمان  وماكن إىل  حممدا

قيام الساعة، واَّلي سيحكم به عيىس عليه السالم إذا نزل يف آخر الزمان، وتوَّل حفظه سبحانه وتعاىل، بأسباب 

كثرية، فمهما حاول بعض انلاس حتريفه افتُضح أمره، وبناءا عليه فلك يهودي أو نرصاين أدرك اإلسالم ولم يدخل 

ا ِمْن ِعنِْد  فيه فليس ىلع هدى، قال تعاىل: }وَدذ َكِثريٌ  اراا َحَسدا ْهِل الِْكتَاِب لَْو يَُردُّونَُكْم ِمْن َبْعِد إِيَمانُِكْم ُكفذ
َ
ِمْن أ

{ ]ابلقرة:  َ لَُهُم احْلَقُّ ْنُفِسِهْم ِمْن َبْعِد َما َتبنَيذ
َ
[، وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »واَّلي نفس حممد بيده ًل  109أ

ودي وًل نرصاين ثم يموت ولم يؤمن باَّلي أرسلت به إًل اكن من أصحاب انلار« رواه يسمع يب أحد من هذه األمة يه

(، واملراد بهذه األمة أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم، أي اَّلين أرسل إيلهم، وتسىم أمة ادلعوة، ومن آمن 153مسلم )

 . به منهم يسىم أمة اإلجابة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1630 :الرقم الُموحد
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 112 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا حيرم ىلع املسلمة الزواج من غري املسلم ويباح للمسلم الزواج بايلهودية وانلرصانية؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، غري املسلم ًل يؤمن بنبوة حممد صىل اهلل عليه وسلم وًل بالقرآن، فال يستحق أن يزتوج املسلمة، واملسلم  

وعيىس عليهما السالم وما أنزل اهلل عليهما من اتلوراة واإلجنيل، فاستحق أن ينكح ايلهودية يؤمن بنبوة موَس 

ا   سواء اكن كتابيًّا أو وثنيًّا - وانلرصانية برشط أن تكون عفيفة، ثم إن القوامة للرجل يف عقد انلاكح، فإذا اكن اكفرا

ن شعائر دينها أو ىلع فعل ما ًل َيوز يف دينها اكجلماع قد َيرب املرأة ىلع ترك اإلسالم أو ىلع ترك َشء م  - أو غريهما

حال احليض أو منعها من صوم رمضان، فلهذا وحلكٍم أخرى جاءت الرشيعة اإلسالمية بهذا اتلفضيل واتلفصيل، 

 . وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1640 :الرقم الُموحد
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 113 :السؤال رقم
 السؤال: 

 أن يأتوا بسورة من مثله؟ـهل حتدى القرآن البرش ىلع  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، نعم، حتدى القرآن البرش ىلع أن يأتوا بمثله، يف آيات متعددة فيها تدرج، ففيه اتلحدي بعرش سور، 

نْلَا ىلَعَ َعبْدِ  ا نَزذ تُوا  واتلحدي بسورة، واتلحدي املطلق ولو بآية، ومن ذلك قول اهلل تعاىل: }َوإِْن ُكنْتُْم يِف َريٍْب ِممذ
ْ
نَا فَأ

ِ إِْن ُكنْتُْم َصاِدقنَِي{ ]ابلقرة:   [، وقد حفظ اتلاريخ أسماء من حاول 23بُِسوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اَّللذ

تقليد القرآن، ولم يهتم بما جاؤوا به أحد من الكفار فضالا عن أهل اإلسالم، وبنيذ العلماء سقوطهم يف اتلحدي، 

، من جهة املفردات والرتاكيب، حبيث يُذعن  وضعف ما جاؤوا به، فالقرآن الكريم معجز أوًلا يف نظمه لغةا وبالغةا

هل السامع العرِّب سليقةا أو اَّلي درس العربية وتبحر فيها، ومرشكو العرب لم يأتوا بمثله، ولو قدروا لفعلوا انتصاراا  

سبيل، ومعجز ثانياا يف معناه من جهة الترشيعات، إمجاًل وتفصيال، ىلع هذا انليب اَّلي حاولوا إسقاط دينه بكل 

ا يف املستقبل، وهو معجٌز ثاثلاا يف تأثريه وهدايته، فأخرج اهلل به أمة ضالة  قا ومن جهة األخبار، صدقاا يف املايض، وحتقُّ

اإلسالم حمل حضارات  جاهلة متناحرة من الظلمات إىل انلور، حىت فتح املسلمون األرض رشقاا وغرباا، وأحلت

األرض، ومجعت بني الفارِس والروِم والقبطي واحلبيش والرتيك والرببري، يف نظام واحد، رغم تعدد اللغات، 

 ، ا ورْحةا وعدًلا ا وحلما واختالف األعراق، وتناقض العادات، وسابق العداوات، وصار أتباعه أئمة يقتدى بهم علما

ا يف تصديق العلوم احلد يثة ملا فيه، سواء يف الفلك أو ابلحار أو علم األرض أو األحياء أو األجنة، حيث ومعجٌز رابعا

ذكر يف ذلك ادلهر املتقدم ما لم يعرفه انلاس إًل يف عصور متأخرة بآًلت متطورة، إىل غري ذلك من أوجه اإلعجاز، 

 . فهل يستطيع أحد اإلتيان بمثله؟ وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1650 :الُموحدالرقم 
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 114 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل ُصلب املسيح عيىس عليه السالم؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، املسيح عيىس عليه السالم لم يُصلب، بل ُرفع إىل السماء، وهو اآلن يحٌّ لم يمت يف السماء اثلانية، 

اخلَنير ويضع اجلزية وًل يقبلها، وصىل اهلل وسيَنل قبل يوم القيامة، وُيكم باإلسالم ويكرس الصليب ويقتل 

 .وسلم ىلع نبينا حممد

 1670 :الرقم الُموحد
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 115 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف أثر انتشار اإلسالم ىلع العالم؟ 
 اإلجابة: 

انلاحية ادلينية احلمد هلل، َمثَل انتشار اإلسالم كَمثَل طلوع الشمس ىلع املاكن املظلم، فأثُره أعظُم وأحسُن أثر، فمن  

اكن انلاس يف الرشق بني َمن يقدم املادة وينكر الروح والغيب ولك ما ًل ُيس، ومن يقدم الروح ويليغ اعتبار 

املادة، فهذه اعتقاداتهم ونظرتهم لألشياء من حوهلم، وإذا نظرت غرباا رأيت من يعبد البرش واألصنام واألحجار، 

ظلم، ًل يعبدون اهلل اَّلي خلقهم ورزقهم، حىت جاء اإلسالم باتلوحيد وظل انلاس قروناا يف ظلمات اجلهل وال 

واتلصور الصحيح للمشاَهد والغائب، ومن انلاحية اًلجتماعية اكن املرشك يرِّب لكبه ويذبح بنته خوف العار، واكن 

اكنت احلروب ألجل  الزىن متفشياا والقراءة والكتابة قليلة، فأصلح اإلسالم بمبادئه ذلك، ومن انلاحية اًلقتصادية

م اإلسالم ذلك،  اًلستيالء ىلع املال حيث ًل حاكم، والرضائب اجلائرة حيث يوجد احلاكم، وانتشار الربا، فحرذ

ويلة، أي عالقة ادلول ببعضها،  وضبط املصادر واملوارد، ونرش العدل وأزال الطبقية، وقُْل مثل ذلك يف انلاحية ادلذ

ا وحديثاا، ومن وانلاحية احلضارية والعلوم ادل  نيوية وسائر منايح احلياة، حىت شهد الكفار لإلسالم بالفضل، قديما

جهة أخرى فاإلسالم هو ادلين اَّلي ارتضاه اهلل تعاىل وتكفل حبفظه، فما اكن كذلك فإنه يستحق اًلنتشار، وصىل 

 .اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

رة املخترصة يف حماسن اإلسالم ًلبن سعدي، اإلسالم دين ينظر: ماذا خرس العالم باحنطاط املسلمني للندوي، ادل 

 اكمل للشنقيطي.

 1750 :الرقم الُموحد
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 116 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل ـهناك أية مصادر مقدسة يف اإلسالم غري القرآن؟ 
 اإلجابة: 

نذة الصحيحة، ألن ما عدا احلمد هلل، اتلقديس هو اتلعظيم واتلبجيل، واملصادر املقدسة يف اإلسالم يه القرآن   والسُّ

ذلك من املصادر املعتربة يف اإلسالم يه معتمدة ىلع هذين املصدرين، سواٌء اكن من األدلة، اكإلمجاع والقياس، أو 

من الكتب املصنذفة، ككتب اتلفسري واحلديث والفقه، وإن اكن يقصد باملقدس انلص اإلليه والكم اهلل تعاىل فهو 

 . ألحاديث القدسية فقط، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدالقرآن الكريم وا

 1770 :الرقم الُموحد
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 117 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يقبل اإلسالم العقائد األخرى؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، إن اكن املقصود تصحيح األديان األخرى، وحرية اًلعتقاد، وأن اإلسالم هو اخليار األفضل لكن غريه 

فهذا لكه وما يف معناه ًل يقبله اإلسالم، وًل يصح إسالم شخٍص حىت يعتقد احنصار احلق يف اإلسالم ليس بباطل 

اُغوِت  َ الرُّْشُد ِمَن اليَْغي َفَمْن يَْكُفْر بِالطذ يِن قَْد َتبنَيذ ِ َفَقِد   وأن ما عداه باطل، قال تعاىل: }ًَل إِْكَراَه يِف ادلي َوُيْؤِمْن بِاَّللذ

ُ َسِميٌع َعِليٌم{ ]ابلقرة: اْستَْمَسَك  [، وإن اكن املقصود اتلعايش واتلعامل مع 256 بِالُْعْرَوِة الُْوْثىَق ًَل انِْفَصاَم لََها َواَّللذ

ا، وأًل يلحق املسلم منها  غري املسلمني فهذا أمٌر يقبله اإلسالم برشوط معروفة، منها أًل يكون اتلعامل حمرما

 .بينا حممدمهانة، وصىل اهلل وسلم ىلع ن

 1790 :الرقم الُموحد
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 118 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا نزيك؟ 
 اإلجابة: 

: يدفع املسلُم الزاكة ألن اهلل عز وجل اَّلي رزقه احلياة واهلداية واملال أوجب عليه دفعها، وليك ُيصل  احلمد هلل، أوًلا

فرْضية الزاكة ِحَكٌم وفوائُد كثريٌة، منها ما يرجع ملستحق ىلع اثلواب واألجر، وليك ينجو من العقاب واإلثم، ثانياا: يف  

الزاكة، كدفع حاجة املحتاجني واإلحسان إىل اآلخرين، من الفقراء وغريهم، ومنها ما يرجع إىل املال كتطهريه وحفظه 

يشء اَّلي فُطرت من الزوال، ومنها ما يرجع إىل ادلافع، كتطهري نفسه من ابلخل واتلعلق بادلنيا واختباره بإخراج ال

انلفوس ىلع حبه ومجعه؛ طاعةا هلل تعاىل، ومنها ما يرجع للمجتمع املسلم، كحفظ اتلوازن بني أفراده وإزالة الطبقية 

 . املذمومة وإشاعة املواساة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1900 :الرقم الُموحد
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 119 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا نصوم؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، يؤديي املسلُم الصياَم عبادةا وطاعةا هلل عز وجل؛ ألنه يعلم أن اهلل ًل يأمر إًل بما هو خرٌي هل يف ادلنيا  

واآلخرة، فيحصل هل بسبب ذلك األجر واثلواب، وبالصوم ُيقق اتلقوى؛ ألن فيه تربيةا ىلع مراقبة اهلل تعاىل يف الرس، 

حلظة من حلظات يوم الصيام، ولو اكن خايلاا، وألنه يرتك أشياء رضورية اكلطعام    فيرتك املفطرات يف لك ماكن ويف لك

والرشاب فهو قادر ىلع أن يرتك املعايص اليت ليست رضورية بل مرضة، بالعزيمة اليت تمكن بها من الصيام، وألنه 

ا دون  أن يقصدها املسلم   يضيق جماري ادلم ويه جماري الشيطان، وحتصل هل الفوائد األخرى اليت حتصل تبعا

 . بالعبادة، اكلصحة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1910 :الرقم الُموحد
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 120 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا حنج؟ 
 اإلجابة: 

واآلخرة، احلمد هلل، يؤديي املسلُم احلجذ عبادةا وطاعةا هلل عز وجل؛ ألنه يعلم أن اهلل ًل يأمر إًل بما هو خرٌي هل يف ادلنيا  

ا دون أن يقصدها املسلم بالعبادة،  فيحصل هل بسبب ذلك األجر واثلواب، وُيصل هل الفوائد األخرى اليت حتصل تبعا

 .اكتلجارة واتلعارف ىلع املسلمني، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1920 :الرقم الُموحد
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 121 :السؤال رقم
 السؤال: 

 املوسيىق؟ما ـهو عالج من أدمن  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، عالجه أن يستيقن بتحريم سماعها، ولك حمرٍم َيب اتلوبة من فعله، ومن اتلوبة اإلقالع والكف عنه، 

وأن يستبدل ذلك بكرثة قراءة القرآن، واًلشتغال حبفظه وتفهمه، وباإلكثار من ذكر اهلل تعاىل، فإنهما ًل َيتمعان 

أن يثبته ويهديه، ومن ذلك )ربنا ًل تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب نلا من دلنك   يف قلٍب، وأن يدعو اهلل عز وجل

رْحة(، و)يا مقلب القلوب ثبت قليب ىلع دينك، يا مرصف القلوب رصف قليب إىل طاعتك(، وصىل اهلل وسلم ىلع  

 .نبينا حممد

 1940 :الرقم الُموحد
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 122 :السؤال رقم
 السؤال: 

 الزوج زوجته؟ـهل يبيح اإلسالم رضب  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، جعل اإلسالم العصمة للزوج ليستقيم شأن ابليت، فعليه أن يرِّب زوجته كما يرِّب األب ابنه وكما يرِّب 

األستاذ تلميذه، وهذا يستديع الشفقة واحلكمة، وقد أباح اإلسالم للزوج الرضب يف حالة احلاجة إيله وبرشوط، 

َطْعنَُكْم فاََل َتبُْغوا  فقد قال اهلل تعاىل: }َوالالذ 
َ
ُبوُهنذ فَإِْن أ يِت خَتَافُوَن نُُشوزَُهنذ فَِعُظوُهنذ َواْهُجُروُهنذ يِف الَْمَضاِجِع َوارْضِ

َ اَكَن َعِليًّا َكِبرياا{ ]النساء:   إِنذ اَّللذ
 [، فاملرأة املطيعة لزوجها ًل يباح للزوج أن يرضبها، فإذا اكنت34َعلَيِْهنذ َسِبيالا

اعصية للزوج فعليه أن يتدرج يف عالجها، فيبدأ بالوعظ فإلم ينفع فالَهجر فإلم ينفع فالرضب، ومن الرشوط أن 

يكون الرضُب غرَي مربيح، أي رضَب تأديب ًل رضَب انتقام، قال صىل اهلل عليه وسلم: »فاتقوا اهلل يف النساء،  

ا فإنكم أخذتموهن بأمان اهلل، واستحللتم فروجهن بكلمة ا هلل، ولكم عليهن أًل يُوِطِْئذ فرشكم أحدا

(، وأًل يزيد ىلع عرشة أسواط يف الرضب، 1218تكرهونه، فإن فعلن ذلك فارضبوهن رضباا غرَي مربيح« رواه مسلم )

( ومسلم 6850قال صىل اهلل عليه وسلم: »ًل َيدل أحد فوق عرشة أسواط، إًل يف حد من حدود اهلل« رواه ابلخاري )

وأن َيتنب الرضب يف الوجه، وكذلك املقاتل، قال صىل اهلل عليه وسلم: »إذا قاتل أحدكم فليجتنب  (،1708)

 .(، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد2612( ومسلم )2559الوجه« رواه ابلخاري )

 1960 :الرقم الُموحد
  



 260من  152الصفحة 
 

 123 :السؤال رقم
 السؤال: 

 املسلم؟ـهل يمكن للمسلم حضور مراسم دفن غري  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، ًل َيوز حضور وًل تشييع جنازة الاكفر، ولكن َيوز تعزية أهله دون داعء هل باملغفرة، وإنما ُيثهم ىلع 

الصرب وحنو ذلك، ولكن إذا لم يكن هناك أحد يدفن الاكفر فيجوز للمسلم القريب منه أن يتوَّل ذلك دون تغسيل 

ا َوًَل َتُقْم ىلَعَ قَرْبِِه إِنذُهْم أو صالة، وًل يُدفن يف مقابر املس بَدا
َ
َحٍد ِمنُْهْم َماَت أ

َ
لمني، قال اهلل تعاىل: }َوًَل تَُصلي ىلَعَ أ

ِ َورَُسوهِلِ َوَماتُوا وَُهْم فَاِسُقوَن{ ]اتلوبة:  [، وعن يلع ريض اهلل عنه أنه أىت انليب صىل اهلل عليه وسلم 84َكَفُروا بِاَّللذ

. قال: »اذهب فواره«. رواه أبو داود )  فقال: إن أبا طالب ( النسايئ  3214مات. فقال: »اذهب فََوارِْه«. قال: إنه مات مرشاكا

 . (، وهو حديث حسن، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد190)

 1980 :الرقم الُموحد
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 124 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف يزيد املرء إيمانه باهلل؟ 
 اإلجابة: 

. تعلم ما يتعلق بأراكن اإليمان الستة: 1اإليمان يزيد وينقص، ووسائل زيادة اإليمان متعددة، ومنها: احلمد هلل، 

اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر والقدر خريه ورشه؛ ألن زيادة العلم بما َيب اإليمان به 

فمن لم يعرف من املالئكة إىل جربيل ثم تعلم  واًلنتقال من اإلمجال إىل اتلفصيل هو زيادة مبارشة يف اإليمان،

. اتلعرف ىلع األسماء احلسىن ومعانيها وظهور أثرها  2وعرف مياكئيل وإِسافيل فإن إيمانه بهما زيادٌة يف إيمانه. 

عليك، فإذا علمت أن اهلل تعاىل سميع بصري عليم قريب رقيب أورثك ذلك مراقبة اهلل تعاىل يف اخللوات ومرااعة  

ونهيه، وإذا علمت أن اهلل تعاىل رْحن رحيم كريم رؤوف أورثك ذلك املحبة والشوق إىل لقائه تعاىل وإىل ما  أمره 

أعده للمؤمنني من انلعيم، وإذا علمت أن اهلل تعاىل قوي عزيز شديد العقاب أورثك ذلك اخلوف من عذابه 

.  3لك أورثك ذلك اتلولك عليه، وهكذا. واجتناب نواهيه، وإذا علمت أنه رازق رزاق وكيل كفيل خالق مالك امل

. املحافظة ىلع الفرائض واإلكثار من انلوافل. وصىل 5. داعء اهلل تعاىل أن يزيد إيمانك.  4كرثة قراءة القرآن الكريم.  

 .اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2020 :الرقم الُموحد
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 125 :السؤال رقم
 السؤال: 

 للمسلم الزواج من نسائهم؟أي نوع من أـهل الكتاب اذلي حيل  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، َيوز للمسلم أن يزتوج بأي يهودية أو نرصانية برشط أن تكون عفيفة، أي بعيدة عن الفاحشة، قال 

وتُوا الِْكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم 
ُ
يَن أ ِ ييبَاُت َوَطَعاُم اَّلذ ِحلذ لَُكُم الطذ

ُ
َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ لَُهْم َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن اهلل تعاىل: }ايْلَْوَم أ

ُجورَُهنذ حُمِْصنِ 
ُ
وتُوا الِْكتَاَب ِمْن َقبِْلُكْم إَِذا آتَيْتُُموُهنذ أ

ُ
يَن أ ِ نَي َغرْيَ ُمَسافِِحنَي َوًَل  الُْمْؤِمنَاِت َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن اَّلذ

ْخَداٍن{ ]املائدة: 
َ
 . نبينا حممد[، وصىل اهلل وسلم ىلع5ُمتذِخِذي أ

 2050 :الرقم الُموحد
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 126 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا حرم اإلسالم الزنا وامليرس؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، ربُّنا سبحانه وتعاىل حكيٌم، وهذه احلكمة يف قضائه وقدره ويف أحاكمه ورشعه، فال يأمر بيشء إًل وفيه 

م شيئاا إًل وفيه رضٌر عليه يف انلفع الالزم لإلنسان، يف دنياه وآخرته، وًل   يأذن بيشٍء فيه رضٌر ىلع اإلنسان، وًل ُيري

دينه ودنياه، فاملصلحة لكها يف اتباع الرشع، لكن لقصور علم البرش وإدراكهم لم يكلفهم اهلل اإلحاطة باألسباب 

ل هلم بما فيه مصلحته م وأراحهم من َهمي ابلحث والعلل، ولم َيعل األحاكم معلذقة بعقوهلم وفهمهم، وإنما تكفذ

عنه، فاملسلم يؤمن بوجود احلكمة وإن خفيت عليه، فأما الزنا فإنه مع حتريمه يف الرشع هو أمٌر مستقبٌح بالعقل، 

َيعل اإلنسان اكحليوانات، ويرتتب عليه ظهور عنارص ناقمة ىلع املجتمع، نارشة للفساد واجلرائم، يف األغلب، وهم 

يتلىق الرتبية واًلهتمام من وادليه، وًل يتيرس يف لك بدٍل من يراعه، ولو اكن لك إنسان يكتيف أوًلد الزنا؛ ألنه لن 

بإشباع غريزته بالزىن واتلخفف من مسؤويلة إقامة األِسة واإلنفاق عليهم لزم منه فساد لك البرش مع مرور األيام، 

ن انتشار األمراض اجلنسية، كما ظهر يف باإلضافة ًلختالط األنساب، فال يعرف الشخص أباه، مع ما يف ذلك م

عرصنا مثل اإليدز واهلربز والزهري ومرض احلب وغريها، وغري ذلك من املضار، وأما امليرس فإن فيه رضراا 

اقتصاديًّا، إذ تذهب أموال الشخص الكثرية يف خماطرة يسرية ًل فائدة منها، وربما صار فقرياا فتجاوز الرضر إىل 

ا بالفوز يف القمار، ولو أنفق ذلك املال القليل ىلع نفسه لاكن خرياا هل من تضييعه، وًل ينىه  أوًلده وأهل بيته، طمعا

 .اإلسالم عن َشء ويقول الَعْقل: يلته لم ينه عنه، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2070 :الرقم الُموحد
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 127 :السؤال رقم
 السؤال: 

 والسحاق؟ ملاذا حيرم اإلسالم اللواط  
 اإلجابة: 

مة يف لك األديان؛ ألنها احنراف عن الفطرة، فإن السُن الكونية اليت خلق اهلل تعاىل  احلمد هلل، هذه الفواحش حمرذ

تقتيض أن تكون الرابطة األِسية بني ذكر وأنىث، وقد أوجد اهلل يف الرجل امليل إىل األنىث وبالعكس؛ يلحصل 

عنرص البرش، ولو اكتَف اإلنسان بتفريغ شهوته بهذه الفواحش ًلستغىن اَّلكور اللقاء واحلمل والوًلدة ويستمر 

باَّلكور واإلناث باإلناث وانقرض جنس اإلنسان، حىت احليوانات من غري البرش ًل تفعل هذا، فكيف يرىض 

ل منفعة قضاء الوطر ب شلك أفضل مع اإلنسان أن يكون أحط من ابلهائم، وكيف يرتك ما أحلذ اهلل هل مع أنه ُيصي

السالمة من األرضار؛ ألن اللواط إيالج يف ماكن قذر خترج منه انلجاسة، فيترضر الطرفان، واحلكمة يف حتريم 

م رشاعا ضارٌّ ولو ختيل بعض انلاس فيه املنفعة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد  .ذلك ظاهرة، مع أننا نؤمن أن املحرذ

 2080 :الرقم الُموحد
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 128 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما يه الفرقة انلاجية يف اآلخرة؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، الفرقة انلاجية يف اآلخرة املسلمون املتبعون لُسنذة انليب صىل اهلل عليه وسلم يف العقائد واألعمال، وصىل 

 .اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2110 :الرقم الُموحد
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 129 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يبيح اإلسالم للمرأة أن تكون رأس ادلولة؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، ًل يبيح اإلسالم ذلك، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة« رواه ابلخاري 

مهيأة، ألن اهلل خلقها  (، واملرأة من حيث ابلنية اجلسمية وقوة اتلفكري واختاذ القرار ومقابلة انلاس غري 4425)

وجعل هلا أعماًلا تناسب ِخلقتَها، وانليب صىل اهلل عليه وسلم قد منع من تويلها للوًلية العظىم سواء عرفنا احلكمة 

 . أو لم نعرفها، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2180 :الرقم الُموحد
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 130 :السؤال رقم
 السؤال: 

 أسلمت أن ترتك زوجها فوًرا؟ـهل ينبيغ ىلع املرأة إذا  
 اإلجابة: 

ن نفسها منه، ولكن ينفسخ العقد بانقضاء عدتها منه، ويه ثالثة  احلمد هلل، نعم، عليها مفارقته، بمعىن أًل تُمكي

حيض إن اكنت حتيض أو ثالثة أشهر إن اكنت ًل حتيض، من حني إسالمها، فإذا أسلم خالل مدة العدة استمرت 

 .اهلل وسلم ىلع نبينا حممدالزوجية، وصىل 

 2290 :الرقم الُموحد
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 131 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف ينبيغ أن يتعامل املسلم مع أرسته غري املسلمة؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، عليه أن يدعو أِسته إىل اإلسالم باألسلوب املناسب، فلك شخص هل وسائل تناسبه، فإذا لم َيد قبوًلا 

تقديره ابلقاء مع أِسته فإنه يكرر دعوتهم يف األوقات املالئمة، وُيافظ ىلع األخالق اإلسالمية واكن األفضل يف 

ر عدم مناسبة ابلقاء معهم، وأنه قد يعريض نفَسه للفنت  يف اتلعامل معهم؛ ألنها دعوة عملية لإلسالم، وإذا اكن يقدي

يستطيع أن يعيش لوحده فهو مطالب بذلك، ويلبحث   أو الكبائر أو الردة عن دينه أو دخول شبهات عليه منهم واكن

عن جمتمع يزيد فيه إيمانه، وًل يأمره اإلسالم بهجر اعئلته أو مقاطعتهم حىت لو انفصل عنهم، بل يأمره بربهم 

ُه وَْهناا ىلَعَ  مُّ
ُ
يِْه َْحَلَتُْه أ نَْساَن بَِوادِلَ يْنَا اإْلِ ِن واإلحسان إيلهم مع كفرهم قال اهلل تعاىل: }َووَصذ

َ
 وَْهٍن َوفَِصاهُلُ يِف اَعَمنْيِ أ

يَْك إِيَلذ الَْمِصرُي ) ْن ترُْشَِك يِب َما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم فاََل تُِطْعُهَما وََصاِحبُْهَما يِف 14اْشُكْر يِل َولَِوادِلَ
َ
( َوإِْن َجاَهَداَك ىلَعَ أ

نَاَب 
َ
ْنيَا َمْعُروفاا َواتذِبْع َسِبيَل َمْن أ نَبيئُُكْم بَِما ُكنْتُْم َتْعَملُوَن{ ]لقمان: ادلُّ

ُ
[، وصىل اهلل 15، 14إِيَلذ ُثمذ إِيَلذ َمرِْجُعُكْم فَأ

 .وسلم ىلع نبينا حممد

 2300 :الرقم الُموحد
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 132 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما الطعام اذلي أحل اإلسالم للمسلم تناوهل؟ 
 اإلجابة: 

م بسبب الكسب، احلمد هلل، األصل يف  األطعمة أنها مباحة، واملحرم أشياء حمدودة، وهو ىلع قسمني: األول املحرذ

فتحريمه خاصٌّ بالاكسب، مثل الطعام املرسوق واملغصوب، ُيرم ىلع السارق والغاصب تناوهل؛ ألنه مال حمرتم لم 

يتة وما ُذبح لغري اهلل وما قُتل بغري تذكية يؤخذ من صاحبه بطريق مباح، واثلاين: املحرم ىلع اجلميع، مثل اخلَنير وامل

بالرضب أو الصعق وحنوهما وما اكن من السباع املفرتسة اكألسد وانلمر وما اكن من الطيور املفرتسة اكلنسور، فهذه 

 . ًل تباح إًل يف حال الرضورة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2330 :الرقم الُموحد
  



 260من  162الصفحة 
 

 133 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ـهو املسجد؟ 
 اإلجابة: 

ف وتُهيذأ  احلمد هلل، املسجد ماكن عبادة اهلل تعاىل عند املصلني، ويه أماكن غري مملوكة ألحد يُعتىن بها وتُنظذ

تلكون مناسبة للعبادة، َيتمع فيها املسلمون للصلوات اخلمس والصلوات اليت يرشع هلا اجلماعة اكجلمعة والعيد 

سقاء والرتاويح، ويتعلم فيها املسلمون دينهم، ويقرؤون القرآن ويدعون اهلل تعاىل ويعتكفون، والكسوف واًلست

وحُتَفظ املساجد من األمور املنافية ملا سبق، مثل ابليع والرشاء واللهو ورفع الصوت والروائح الكريهة، وصىل اهلل 

 .وسلم ىلع نبينا حممد

 2340 :الرقم الُموحد
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 134 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ماذا يفعل املسلم اذلي اعتنق اإلسالم خبالف زوجته؟ 
 اإلجابة: 

ييبَاُت  ِحلذ لَُكُم الطذ
ُ
احلمد هلل، إذا اكنت زوجته يهودية أو نرصانية فال مانع من استمرار انلاكح، قال تعاىل: }ايْلَْوَم أ

وتُوا الِْكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم َوَطَعاُمُكْم 
ُ
يَن أ ِ وتُوا  َوَطَعاُم اَّلذ

ُ
يَن أ ِ ِحلٌّ لَُهْم َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن الُْمْؤِمنَاِت َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن اَّلذ

ْخَداٍن{ ]امل
َ
ُجورَُهنذ حُمِْصِننَي َغرْيَ ُمَسافِِحنَي َوًَل ُمتذِخِذي أ

ُ
[، وعليه أن 5ائدة: الِْكتَاَب ِمْن َقبِْلُكْم إَِذا آتَيْتُُموُهنذ أ

إلسالم وادلاعء هلا، لعل اهلل أن يهديها، وإذا اكنت زوجته ليست من أهل الكتاب فإن انلاكح َيتهد يف دعوتها إىل ا

 . بنفسخ بمجرد إسالم الزوج، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2350 :الرقم الُموحد
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 135 :السؤال رقم
 السؤال: 

 من ـهو املسيح ادلجال؟  
 اإلجابة: 

ر اهلل ىلع يديه خوارق، تكون فتناا للناس، ويكون ظهوره من عالمات الساعة، احلمد هلل، املسيح ادلجال رجٌل   يُقدي

وجاء يف صفته أنه عظيم اخللق، مقيذٌد يف كهٍف يف جزيرة من اجلزر، وسيم باملسيح ألن عينه ممسوحة، أو ألنه إذا 

وادلجال أي الكذاب، وجاء احلث ظهر يمسح األرض أي يمر عليها لكها إًل مكة واملدينة، فال يقدر ىلع دخوهلما، 

ىلع اًلستعاذة باهلل تعاىل من فتنة املسيح ادلجال؛ ألنه يدعو انلاس إىل الكفر، ومن أطاعه أغدقت عليه األرزاق، 

ر منه األنبياء، وصىل اهلل وسلم ىلع  ومن عصاه من املؤمنني ُضييق عليه الرزق، وممن يتبعه يهود أصبهان، وقد حذذ

 .نبينا حممد

 (.2942ظر: صحيح مسلم )ين

 2360 :الرقم الُموحد
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 136 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما يه احلكمة من توجه املسلمني يف صالتهم حنو الكعبة؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، أوًلا اهلل تعاىل يكلف عباده بما يشاء، ويف لك ما رشعه احلكمة واملصلحة للملكفني، وًل يشرتط أن 

يلمتثل األمر، فإن احلكمة قد تُعَرف وقد ختَف، ثانياا ًل بد ملن يعبُد اهلل تعاىل أن يتوجه يف عبادته يفهم العبد احلكمة  

جلهة معينة، ومن تلك العبادات الصالة، فلو قيل: ملاذا يستقبل ايلهود بيت املقدس وملاذا يستقبل انلصارى جهة 

هلا صالتها وقبلتها، فلك مسلم يصيل يف أي ماكن اكن الرشق يف عبادتهم ماذا سيكون اجلواب؟ ًل شك أن لك ِملذة 

ًل بد أن يستقبل جهة معينة متحدة؛ ليك يتحد املسلمون يف عبادتهم، وًل يتنافروا، فإنه إذا صىل ورأى غرَيه من 

املسلمني يصيل معه نفس الصالة بركوعها وسجودها نلفس اجلهة أشعره وأكسبه ذلك روَح اجلماعِة واتلعاوِن 

، وتلكون  واًلتف ا يلتمكنوا من أداء هذه العبادة مجاعةا اَق والوحدَة، ويه معىن مطلوب إشاعته بني املسلمني، وأيضا

شعاراا للمسلمني، ولغري ذلك من احلكم، واكنت هذه اجلهة يه الكعبة؛ ألنها أول مسجد يف األرض، واكن بناؤها 

ا هلل تعاىل، تلحصل العبادة عندها، فاملسلمون ًل ي  ا ملن هل العبادة، تعظيما ٌم تعظيما عبدون الكعبة، ولكنها بيٌت معظذ

 . وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2370 :الرقم الُموحد
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 137 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ـهو السبب من حتريم لبس اذلـهب ىلع الرجال؟  
 اإلجابة: 

سبحانه وتعاىل يف منتىه احلكمة والعدل، والعباد ًل احلمد هلل، هلل تعاىل أن ُيكم ىلع العبد بما يشاء، وأحاكمه 

ُييطون باحِلَكم يف لك َشء؛ َّللك لم َيب عليهم أن يبحثوا ىلع احلكمة وًل أن يقتنعوا بالسبب من أجل العمل 

باألحاكم الرشعية، واملسلم يسأل عن احلكم أو عن مستند احلكم، ويكفيه ذلك، أما احلكمة وابلاعث فإن ظهر 

، وإلم يظهر فال تردد عنده يف احلكم الرشيع، ولبس اَّلهب حمرم ىلع الرجال؛ لقول الرباء بن اعزب ريض فال مانع

اهلل عنه، أمرنا انليب صىل اهلل عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع( ثم قال: )ونهانا عن آنية الفضة وخاتم اَّلهب( 

 يِف (، ولبس اَّلهب من أخالق ال2066( ومسلم )1239رواه ابلخاري )
ُ
أ َوَمْن يُنَشذ

َ
نساء، قال تعاىل عن األنىث: }أ

[، فإذا تشبه الرجل باألنىث يف اللباس وحنو ذلك اكتسب مع الزمن 18احْلِلْيَِة وَُهَو يِف اخْلَِصاِم َغرْيُ ُمِبنٍي{ ]الزخرف: 

، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد  .أخالق اإلناث، وهذا أمر قبيح رشاعا وعقالا

 2400 :الُموحدالرقم 
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 138 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل اكن دين اإلسالم سابًقا بلعثة انليب حممد صىل اهلل عليه وسلم؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، اإلسالم العام هو دين مجيع الرسل، فهم متفقون يف ادلعوة إىل توحيد اهلل تعاىل واتلعرف ىلع أسمائه 

الرشائع خمتلفة، كتفاصيل العبادات واملعامالت واألنكحة، فهذا اإلسالم سابق وصفاته وأفعاهل، ولكن بعض 

للبعثة، واإلسالم بمعناه اخلاص هو دين اهلل اَّلي بعث به نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم، وأنزل به القرآن الكريم، 

ا هل حينئذ، وهو اَّلي ًل يقبل اهلل ديناا غريه من انلاس بعد بعثة نبينا حممد صىل اهلل  وًل يمكن أن يكون سابقا

ين{ ]آل عم [، وصىل اهلل 85ران: عليه وسلم، }َوَمْن يَبْتَِغ َغرْيَ اإْلِْساَلِم ِديناا َفلَْن ُيْقبََل ِمنُْه وَُهَو يِف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِِسِ

 .وسلم ىلع نبينا حممد
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 139 :السؤال رقم
 السؤال: 

 اإلسالم مفهوم الطبقية؟ـهل يؤيد  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، الطبقية تقسيم انلاس إىل طبقات حبسب املال أو العرق أو املنصب حبيث ًل يمكن أن يغري اإلنساُن 

نىَْث 
ُ
َها انلذاُس إِنذا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأ يُّ

َ
 طبقته، واإلسالم ًل يؤيد وجود الطبقية يف املسلمني، قال تعاىل: }يَاأ

َ َعِليٌم َخِبريٌ  ْتَقاُكْم ِإنذ اَّللذ
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اَّللذ

َ
[، ومن 13{ ]احلجرات: وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوباا َوَقبَائَِل تِلََعاَرفُوا إِنذ أ

ا، وًل يسىع اإلسال م احِلَكم يف مرشوعية الزاكة أن يواِس الغين الفقري، وكذلك يف الصدقات وإاعنة املحتاجني عموما

، ويف حماربة الفروق وحماولة إزاتلها خمالفة للسُن  إىل إلغاء انقسام انلاس، بأن َيعلهم لكهم أغنياء أو فقراء مثالا

 . الكونية، وَّللك جاء اإلسالم باتلعامل الصحيح معها، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2470 :الرقم الُموحد
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 140 :السؤال رقم
 السؤال: 

 الوصايا العرش يف القرآن الكريم؟ما يه  
 اإلجابة: 

ُكوا بِِه شَ  ًلذ ترُْشِ
َ
َم َربُُّكْم َعلَيُْكْم أ تُْل َما َحرذ

َ
يِْن احلمد هلل، الوصايا العرش يف قول اهلل تعاىل: }قُْل َتَعالَْوا أ يْئاا َوبِالَْوادِلَ

ْوًَلَدُكْم ِمْن إِْماَلٍق حَنُْن  
َ
نَْرُزقُُكْم َوإِيذاُهْم َوًَل َتْقَرُبوا الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َوًَل َتْقتُلُوا إِْحَساناا َوًَل َتْقتُلُوا أ

اُكْم بِِه لََعلذُكْم َتْعِقلُوَن ) ُ إًِلذ بِاحْلَقي َذِلُكْم وَصذ َم اَّللذ لذيِت يِهَ ( َوًَل َتْقَرُبوا َماَل ايْلَتِيِم إًِلذ بِا151انلذْفَس الذيِت َحرذ
ا إًِلذ وُْسَعَها َوإِ  ْوفُوا الَْكيَْل َوالِْمزَياَن بِالِْقْسِط ًَل نَُكليُف َنْفسا

َ
ُه َوأ ُشدذ

َ
ْحَسُن َحىتذ َيبْلَُغ أ

َ
َذا قُلْتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو اَكَن َذا  أ

اُكْم بِِه لََعلذُكْم تَذَ  ْوفُوا َذِلُكْم وَصذ
َ
ِ أ ُروَن )قُْرََّب َوبَِعْهِد اَّللذ ا فَاتذِبُعوُه َوًَل تَتذِبُعوا 152كذ اِِط ُمْستَِقيما نذ َهَذا رِصَ

َ
( َوأ
اُكْم بِِه لََعلذُكْم َتتذُقوَن ) َق بُِكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم وَصذ بَُل َفتََفرذ [، وأغلب هذه 153، 152، 151({ ]األنعام:153السُّ

وَّل باتلوحيد هلل وعدم الرشك، واثلانية باإلحسان إىل الوادلين، اَّلين هما الوصايا جاء يف سورة اإلِساء، فالوصية األ
ا بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، واثلاثلة حتريم قتل األوًلد، سواٌء اكن السبب حصول الفقر  أعظم انلاس حقًّ

ْوًَلَدُكْم َخْشَيَة للوادلين، كما يف هذه اآلية، أو خشية الفقر بسبب الودل، كما يف آية اإلِساء، قال  
َ
تعاىل: }َوًَل َتْقتُلُوا أ

[، فلما اكنوا فقراء بدأ يف الرزق بهم، وملا اكنوا أغنياء َيشون الفقر بدأ 31إِْماَلٍق حَنُْن نَْرُزُقُهْم َوإِيذاُكْم{ ]اإلِساء: 
ا واللوط، واخلامسة حتريم قتل يف الرزق بأوًلدهم، والرابعة حتريم قربان الفواحش، ويه املعايص الكبرية، ومنها الزن

انلفس املحرتمة، وَيرج بذلك املستحقة للقتل، فقتلها باحلق، اكلقاتل واملرتد والزاين املحصن، والسادسة حتريم 
اتلرصف يف مال ايلتيم إًل بما فيه نفع ومصلحة هل، والسابعة الوفاء وعدم الغش يف املعامالت، فالكيل وحدة احلجم، 

ل، والقسط العدل، واثلامنة العدل يف القول ومن ذلك احلكم ىلع اآلخرين، واتلاسعة الوفاء والوزن وحدة اثلق
 . بالعهود، والعارشة اتلمسك باإلسالم واجتناب الفرقة وابلدع، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد
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 141 :السؤال رقم
 السؤال: 

 مغربها فكيف حيدث ذلك؟من عالمات الساعة طلوع الشمس من  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، عندما يأيت ايلوم اَّلي يشاء اهلل تعاىل فيه طلوع الشمس من مغربها يقال للشمس: ارجْع من حيث 
جئت فتطلع من مغربها، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »ًل تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغربها، فإذا 

ا إيمانها« رواه ابلخاري )طلعت ورآها انلاس آمنوا أ (، وقال 157( ومسلم )4636مجعون، وذلك حني ًل ينفع نفسا
ا: »أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟« قالوا: اهلل ورسوهل أعلم قال: »إن هذه  انليب صىل اهلل عليه وسلم ألصحابه يوما

هلا: ارتفْع، ارجْع من حيث جتري حىت تنتيه إىل مستقرها حتت العرش، فتخر ساجدة، فال تزال كذلك حىت يقال  
جئت، فرتجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم جتري حىت تنتيه إىل مستقرها حتت العرش، فتخر ساجدة، وًل تزال 
كذلك حىت يقال هلا: ارتفْع، ارجْع من حيث جئت، فرتجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم جتري ًل يستنكر انلاس 

حتت العرش، فيقال هلا: ارتفْع أصبْح طالعة من مغربك، فتصبح طالعة  منها شيئاا حىت تنتيه إىل مستقرها ذاك
ا إيمانها لم تكن  من مغربها«، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »أتدرون مىت ذاكم؟ ذاك حني }ًل ينفع نفسا

سجود الشمس (، و159( ومسلم )7424[، رواه ابلخاري )158آمنت من قبل أو كسبت يف إيمانها خرياا{« ]األنعام: 
أمٌر غييب ًل يمكن للعقل أن يتصوره لكنه َيب عليه أن يؤمن به، كما يؤمن بوجود روٍح إذا خرجت من بني 
جنبيه مات، وهو ًل يعلم أين يه، وًل أين اكنت وأين تذهب، وًل يستطيع أن يقبضها أو يراها، لكنه يعرف آثارها، 

نها ًلحظت دوام طلوعها من املرشق يف ميعاد حمدد نستطيع واستبعاد بعض العقول لطلوع الشمس من مغربها؛ أل
ا، وهو َشء متكرر وواضح، فيقال لصاحب هذا العقل: ملاذا يقبل عقلك أن يقع ذلك صدفةا دون  أن نعرفه سلفا

؟ أما املؤمن املوحد فيعلم بنور الويح املطابق للفطرة السل يمة فاعٍل قادٍر خالٍق وًل يقبل أن تطلع من مغربها صدفةا
أن الشمس آية من آيات كثرية خلقها اهلل حبكمته، وهو يدبرها بأمره، وأنه سيأيت عليها يوٌم يأمرها أن تطلع من 
املغرب فتطلع، واَّلي خلقها من العدم قادر ىلع أن يفعل ذلك، فاتلفسري املادي إنما ينطبق ىلع األمور احلسية، أما 

 . دق، ومن أصدق من اهلل حديثاا، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممداألمور الغيبية فاملرجع فيه إىل اخلرب الصا
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 142 :السؤال رقم
 السؤال: 

 مىت يوصف املرء باإلرـهاب؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، يوصف املرء باإلرهاب إذا أضلذ انلاس بمحاربة اإلسالم أو تشويهه بأي وسيلة أو قام بقتل األبرياء اَّلين 

َيوز قتلهم يف اإلسالم، من املسلمني والكفار املعاهدين أو املستأمنني أو أخاف انلاس بأي عمل إجراِم، كقطع ًل  

الطريق وتفجري األبنية وترويع اآلمنني، وجاء يف قرار جممع الفقه اإلسالِم: )اإلرهاب هو العدوان اَّلي يمارسه 

دمه وعقله وماهل وعرضه، ويشمل صنوف اتلخويف واألذى أفراد أو مجااعت أو دول بغياا ىلع اإلنسان يف دينه و

واتلهديد والقتل بغري حق، وما يتصل بصور احِلرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، ولّك فعل من أفعال العنف أو 

ا ملرشوع إجراِم فردي أو مجايع، ويهدف إىل إلقاء الرعب بني انلاس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو  اتلهديد يقع تنفيذا

تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحواهلم للخطر، ومن صنوفه إحلاق الرضر بابليئة أو بأحد املرافق واألمالك 

العامة أو اخلاصة، أو تعريض أحد املوارد الوطنية أو الطبيعية للخطر، فلّك هذا من صور الفساد يف األرض اليت نىه  

َ ًَل ُُيِبُّ الُْمْفِسِديَن{ ]القصص: اهلل سبحانه وتعاىل املسلمني عنها، قال تعاىل رِْض إِنذ اَّللذ
َ
: }َوًَل َتبِْغ الَْفَساَد يِف اأْل

 .[(، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد77

 .1422/ 10/ 27-21، بتاريخ 16قرار جممع الفقه اإلسالِم اتلابع لرابطة العالم اإلسالِم، يف ادلورة 
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 143 :رقمالسؤال 
 السؤال: 

 من ـهو اذلبيح من ودل إبراـهيم عليه السالم؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، اختلف العلماء من الصحابة واتلابعني فمن بعدهم يف اَّلبيح، فالقول األول أنه إسحاق، والقول اثلاين  

: قوهل اهلل تعاىل:  نَاُه بُِغاَلٍم َحِليٍم{ ]الصافات: أنه إسماعيل، وهو الصحيح، واألدلة ىلع ذلك: أوًلا ْ [، فذكر 101}فَبرَشذ

احِلِنَي{ ]الصافات:  نَاُه بِإِْسَحاَق نَِبيًّا ِمَن الصذ ْ [، فدلذ ىلع أنه غري اَّلبيح، فتعنيذ أنه 112قصة اَّلبح ثم قال: }َوبرَشذ

تُُه قَائَِمٌة فََضِحَكْت 
َ
نَاَها بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق َيْعُقوَب{ ]هود:  إسماعيل، ادليلل اثلاين: قوهل تعاىل: }َواْمَرأ ْ فَبرَشذ

ب البشارة حبفيده، ألن معىن البشارة: أبرش بودل آخر بعد إسماعيل، وهو إسحاق، وأبرش 71 [، فاألمر بذحبه يُكذي

ا هلذه   ا، وهو يعقوب، وقد أدرك يعقوب جده إبراهيم عليهم السالم، حتقيقا البرشى، وقال ابن تيمية رْحه بودٍل هل أيضا

اهلل: )ويف اجلملة فالَناع فيها مشهور، لكن اَّلي َيب القطع به أنه إسماعيل، وهذا اَّلي عليه الكتاب والسنة  

ا فإن فيها أنه قال إلبراهيم: اذبح  وادلًلئل املشهورة، وهو اَّلي تدل عليه اتلوراة اليت بأيدي أهل الكتاب، وأيضا

ة أخرى: بِْكَرك. وإسماعيل هو اَّلي اكن وحيده وبكره باتفاق املسلمني وأهل الكتاب، ابنك وحيدك. ويف ترمج

فوا فزادوا إسحاق، فتلىق ذلك عنهم من تلقاه وشاع عند بعض املسلمني أنه إسحاق، وأصله   لكن أهل الكتاب حرذ

 .ينا حممدمن حتريف أهل الكتاب(، وذكر اثين عرش ديلالا هلذا القول، وصىل اهلل وسلم ىلع نب

 .492/ 1، احلاوي للفتاوي للسيوِط 1139/ 2، إاغثة اللهفان 332- 331/ 4ينظر: جمموع الفتاوى 
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 144 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل الكتاب املقدس ـهو بالفعل كتاب اهلل؟ 
 اإلجابة: 

ُس املوجود ايلوم بأيدي ايلهود أو  انلصارى ليس كتاَب اهلل تعاىل يف اجلملة؛ ألنه حمرذٌف، احلمد هلل، الكتاُب املقدذ

وما لم ُُيرذف منه هو ما وافق القرآن الكريم، وهذا احلكم للكتاب بانلظر إىل مجلته، أي من أوهل إىل آخره؛ ألن 

ن اًلتباع أصل اتلوراة واإلجنيل حق، فاتلوراة املَنلة ىلع موَس واإلجنيل املَنل ىلع عيىس َيب اإليمان بهما، لك

للقرآن الكريم، واتلحريف وقع فيهما بالزيادة واحلذف واتلغيري، فإذا تقرر ذلك فال جتوز إهانة النسخ املوجودة 

ا ىلع القدر اَّلي لم ُيرذف من اإلهانة، وثانياا: بانلظر ألصل الكتاب،  : حفاظا ايلوم من اتلوراة واإلجنيل؛ لسببني: أوًلا

العمل بما فيه، ولكن اإلسالم ديُن عدٍل وإنصاف، فما اختلط فيه احلق وابلاطل  وهذا ًل يعين جواز قراءته أو

م اتلوراة اليت أنزهلا اهلل ىلع موَس  ونؤمن بها، فأما  - عليه السالم- ُُيكم فيه باتلفصيل، قال اَّلهيب: )وحنن نُعظي

، ونقف فال نعا ل فما ندري ما يه أصالا الذ ملها بتعظيم وًل بإهانة، بل نقول: هذه الصحف اليت بأيدي هؤًلء الضُّ

(، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا - وهلل احلمد- آمنا باهلل ومالئكته وكتبه ورسله، ويكفينا يف ذلك اإليمان املجمل 

 .حممد

 .419/ 2ينظر: سري أعالم انلبالء ط الرسالة 
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 145 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يدل اإلهل؟ 
 اإلجابة: 

َحٌد )
َ
ُ أ َمُد 1احلمد هلل، ًل أجد إجابةا هلذا السؤال أعظم من قوهل تعاىل: }بسم اهلل الرْحن الرحيم، قُْل ُهَو اَّللذ ُ الصذ ( اَّللذ

َحٌد )3( لَْم يدَِلْ َولَْم يُودَلْ )2)
َ
ا أ يف احلقيقة، [، والوًلدة واتلاكثر صفة نقص 4 -  1({ ]اإلخالص: 4( َولَْم يَُكْن هَلُ ُكُفوا

وإنما يطلبها اإلنسان يلكمل انلقص اَّلي فيه، ويسد العجز اَّلي يعرتيه، وليس هلل تعاىل مثيل وًل حاجة؛ يلتخذ 

ا، وهو األول بال ابتداء فكيف يكون هل ودل، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد  .ودلا

 2660 :الرقم الُموحد
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 146 :السؤال رقم
 السؤال: 

 سلوك مقبول وحرية شخصية؟ ـهل اإلحلاد  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، اإلحلاد هو نيف وجود اهلل تعاىل، سواٌء اكن مع اتلقيد بديٍن أريض آخر اكبلوذية، أو مع اتلخيل عن سائر 

، وامللحد ُيارب فطرته اليت  األديان، وًل شك أن اإلحلاد من أعظم الكفر فكيف يكون مستسااغا أو مقبوًلا

ربوبية واأللوهية، ولكنه يصادم فطرته، ويصادم الكون من حوهل، اَّلي ينطق باآليات العظيمة تدعوه لإلقرار بال

ادلالة ىلع عظيم صفاته سبحانه وتعاىل، من القدرة والعلم واحلكمة واإلرادة والرْحة، ومن اكن كذلك فهو املستحق 

 .للعبادة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2800 :الرقم الُموحد
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 147 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل حيتقر اإلسالم املرأة؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، لقد أكرم اإلسالم املرأة كرامةا ًل جتدها يف أي ديٍن أو جمتمٍع ًل يتمسك أهله بدين اإلسالم، واملرأة 

األوروبية يف عرصنا حتلم أن تكون امرأة مسلمة تلنال بعض احلقوق اليت تتمناها لك النساء، وجتدها يف هذا ادلين، 

ن إذا نظرنا يف حال املرأة يف املجتمعات واحلضارات األخرى قبل  وكيف ًل يكون كذلك وهو دين رب العاملني؟ وحن

اإلسالم وبعده نستطيع أن نعرف قدر ما جاء به اإلسالم، قد اكن الصينيون ًل يزتوجون وًل ينظرون إىل املرأة وًل  

تاع، فالرجل قد يتصلون بها تغليباا للزهد، ويرونها سبب لك خطيئة، واكن اهلنود قبل اإلسالم َيعلون النساء اكمل

َيرس امرأته يف القمار، وتكون هدفاا لإلهانات واتلجريح، وإذا مات زوجها صارت اكملوءودة ًل تزتوج، ويف بعض 

األحيان يكون للمرأة عدة أزواج، وقد حترق نفَسها ىلع إثر وفاة زوجها تفادياا من عذاب احلياة وشقاء ادلنيا، واكنت 

قتَل ويه صغرية خشية العار أو بسبب الفقر، وُيرمونها أمواهلا ومرياثها وتُعضل  املرأة عند العرب قبل اإلسالم تُ 

ا ترضاه، وتُورَث كما يورث املتاع أو ادلابة، وتعتد َسنَةا يف بيٍت ُموِحٍش،  بعد الطالق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا

الفرس والروم فظاهرة إىل اآلن فضالا عما وًل تمس ماءا طيلة ذلك العام، وأما مظاهر استعباد املرأة وقهرها عند 

اكنت عليه يف اتلاريخ، فماذا يَنِقُم أعداء اإلسالم منه؟ هل ينقمون منه أن تمنع من السفر لوحدها إًل ومعها زوج 

أو حمرم يصونها عن اتلعرض ملتاعب السفر أو اتلعرض لالبزتاز يف عرضها؟ أو ينقمون منه منع املرأة من ابلغاء 

اختاذ األخدان ونرش الفاحشة واختالط األنساب؟ أو ينقمون منه أن تسرت املرأة زينتَها عن أعني الرجال والزىن و

األجانب وحتتجب عنهم حىت ًل يتعرضوا هلا، وتبىق امرأةا لزوجها فقط؟ أو ينقمون منها أن تمكث يف بيتها معززة 

مة تقوم ِبدمة أبيها وأمها إلم تكن مزتوجة أو يف خدمة   زوجها، ويقوم اعئلها باتلكسب واإلنفاق عليها دون مكرذ
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أن يضطرها للتعرض لالختالط بالرجال واتلعرض ملشالك العمل، مع حفظ حقها يف اتلعلم والعمل عند احلاجة 

حبشمة وعفاف؟ أو ينقمون منه أن يكون للمرأة يف املرياث يف بعض املسائل نصَف ما للرجل اَّلي يتوَّل هو إنفاَق 

املرأة وأوًلدها، فهو أحوج تلدبري املال منها؟ إىل غري ذلك من صور حفظ حقوق املرأة بأدق اتلفاصيل اليت املال ىلع  

 .  ًل يمكن اإلحاطة بها يف إجابة هذا السؤال، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 (. 60، 53، 46ينظر: ماذا خرس العالم باحنطاط املسلمني )ص: 

 2850 :الرقم الُموحد
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 148 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يكره املسلمون نيب اهلل عيىس ويكرـهونه؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، ًل يصح إسالم شخٍص حىت يؤمن بأن عيىس عليه السالم عبد اهلل ورسوهل، وًل َيوز يف اإلسالم كراهة 

يزعم انلصارى، وصىل اهلل وسلم نيب من األنبياء، ومنهم عيىس، ومن كرِهه كفر، وليس عيىس ابناا هلل تعاىل، كما  

 .ىلع نبينا حممد

 2880 :الرقم الُموحد
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 149 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل اإلسالم دين عنرصي يهتم فقط بأصحاب البرشة السوداء؟ 
 اإلجابة: 

اتلفضيل احلمد هلل، اإلسالم ليس كذلك، واملسلمون دينهم واحد، وألوانهم متنوعة، وليس لون البرشة معياراا يف 

نىَْث 
ُ
َها انلذاُس إِنذا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأ يُّ

َ
 وََجَعلْنَاُكْم أو يف األحاكم الرشعية، وإنما العربة باتلقوى، قال اهلل تعاىل: }يَا أ

َ َعِليٌم خَ  ْتَقاُكْم إِنذ اَّللذ
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اَّللذ

َ
[، وقال 13ِبرٌي{ ]احلجرات: ُشُعوباا َوَقبَائَِل تِلََعاَرفُوا إِنذ أ

ْعدَ 
َ
ِ َعلَيُْكْم إِْذ ُكنُْتْم أ قُوا َواْذُكُروا نِْعَمَت اَّللذ ا َوًَل َتَفرذ يعا ِ مَجِ لذَف بنَْيَ قُلُوبُِكْم سبحانه:}َواْعتَِصُموا حِبَبِْل اَّللذ

َ
اءا فَأ

ْصبَْحتُْم بِِنْعَمِتِه إِْخَواناا َوُكنْتُْم ىلَعَ َشَفا ُحْفَرةٍ 
َ
ْنَقَذُكْم ِمنَْها{ ]آل عمران:    فَأ

َ
[، وقال رسول اهلل صىل اهلل 103ِمَن انلذاِر فَأ

عليه وسلم: )يا أيها انلاس، أًل إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أًل ًل فضل لعرِّب ىلع عجيم، وًل لعجيم ىلع 

(، والواقع ديلل ثالث 23489ْحد )عرِّب، وًل أْحر ىلع أسود، وًل أسود ىلع أْحر، إًل باتلقوى(، حديث صحيح رواه أ

مة ىلع العنرصيات القبلية والعرقية، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد  .ىلع هذا األمر، واألخوة اإلسالمية مقدذ

 2890 :الرقم الُموحد
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 150 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل اإلسالم ـهو دين العرب وحدـهم؟ 
 اإلجابة: 

ا   ىلع أحد، بل يمكن أن يدخل فيه اإلنس واجلن، من العرب وغريهم، قال اهلل تعاىل: احلمد هلل، اإلسالم ليس حرصا

 
َ
نىَْث وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوباا َوَقبَائَِل تِلََعاَرفُوا إِنذ أ

ُ
َها انلذاُس إِنذا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأ يُّ

َ
ْتَقاُكْم إِنذ }يَا أ

َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اَّللذ

َ َعلِ  [، وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )يا أيها انلاس، أًل إن ربكم واحد، وإن 13يٌم َخِبرٌي{ ]احلجرات: اَّللذ

أباكم واحد، أًل ًل فضل لعرِّب ىلع عجيم، وًل لعجيم ىلع عرِّب، وًل أْحر ىلع أسود، وًل أسود ىلع أْحر، إًل 

يف كتابه عموم رسالة انليب صىل اهلل عليه وسلم،  (، وذكر اهلل تعاىل23489باتلقوى(، حديث صحيح رواه أْحد )

ْكرَثَ انلذاِس ًَل َيْعلَُموَن { 
َ
ا َولَِكنذ أ ا َونَِذيرا رَْسلْنَاَك إًِلذ اَكفذةا لِلنذاِس بَِشريا

َ
رَْسلْنَاَك 28]سبأ: فقال تعاىل: }َوَما أ

َ
[،}َوَما أ

سلمون ايلوم يف العالم ًل يمكن حرص أجناسهم وأعراقهم من كرثتهم، وهلل [، وامل107إًِلذ رَْْحَةا لِلَْعالَِمنَي{ ]األنبياء:  

 .احلمد، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2900 :الرقم الُموحد
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 151 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يشجع اإلسالم قتل األبرياء؟ 
 اإلجابة: 

م قتل األبرياء، وصىل اهلل وسلم ىلع   .نبينا حممداحلمد هلل، اإلسالم ُُيري

 2910 :الرقم الُموحد
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 152 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل ينتج اإلسالم جمتمًعا أمًيا متاكسال؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، اإلسالم أنتج األبطال اَّلين أسقطوا دوليت كرسى وقيرص واَّلين فتحوا األرض حىت وصلوا إىل الصني 

وقتيبة بن مسلم وطارق بن زياد وابن أيب اعمر احلاجب وحممد وفتحوا نصف أوربا، من أمثال خادل بن الويلد 

الفاتح، وأنتج العلماء اَّلين ىلع علومهم واكتشافاتهم بىن الغرب حضارتهم املعارصة، يف شىت املجاًلت، وصىل اهلل 

 .وسلم ىلع نبينا حممد

 2950 :الرقم الُموحد
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 153 :السؤال رقم
 السؤال: 

 الرجل شهادة امرأتني؟ملاذا تعدل شهادة  
 اإلجابة: 

تَاِن مِ 
َ
ْن تَرَْضْوَن ِمَن احلمد هلل، قال تعاىل: }َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رَِجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا رَُجلنَْيِ فَرَُجٌل َواْمَرأ مذ

ْخَرى{ ]ا
ُ
َر إِْحَداُهَما اأْل

ْن تَِضلذ إِْحَداُهَما َفتَُذكي
َ
َهَداِء أ [، فبنيذ سبحانه أن ضعَف عقِل املرأِة وحفِظها 282بلقرة: الشُّ

مظنة لعدم ضبط تفاصيل الشهادة، فبدًلا عن منع النساء من الشهادة مع أنه قد يضطر اإلنسان؛ َّللك ُعويض هذا 

ُر إحداهما األخرى  ؛ خشيةا انلقص بزيادة العدد، فاكنت شهادة املرأة ىلع انلصف من شهادة الرجل، فاملرأتان تُذكي

، أي تنىس، ولو فرضنا امرأة قوية اَّلاكرة فهذا ًل يُغريي احلكَم؛ ألن انلادر ًل حكَم هل، والقصد هو   من أن تضلذ

ضبط احلقوق املايلة؛ ألن ما سبق جزء من آية املداينة، أما ما عدا ذلك فإما أن َيتص به النساء اكإلرضاع فتُقبل 

ن من شأن النساء اعدةا فال تقبل شهادتهن فيه أصالا اكنلاكح وادلماء، وفيه شهادة املرأة الواحدة، وإما أًل يكو

 .تفصيل معروف يف كتب العلم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2970 :الرقم الُموحد
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 154 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل اكن يدىع عزير ىلع أنه ابن اهلل؟ 
 اإلجابة: 

وقد كذبوا يف ذلك فليس هلل تعاىل ودل وًل وادل، قال تعاىل: }َوقَالَِت ايْلَُهوُد ُعَزيٌْر احلمد هلل، هذا اعتقاد ايلهود فقط،  

يَن   ِ فَْواِهِهْم يَُضاِهئُوَن قَْوَل اَّلذ
َ
ِ َذلَِك قَْولُُهْم بِأ ِ َوقَالَِت انلذَصارَى الَْمِسيُح اْبُن اَّللذ  اْبُن اَّللذ

َ
ُ أ َّنذ َكَفُروا ِمْن َقبُْل قَاتَلَُهُم اَّللذ

ِمُروا إًِلذ يِلَ 30يُْؤفَُكوَن )
ُ
ِ َوالَْمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أ ْرَباباا ِمْن ُدوِن اَّللذ

َ
ْحبَارَُهْم َورُْهبَاَنُهْم أ

َ
َُذوا أ ا ًَل ( اختذ ا َواِحدا ْعبُُدوا إِلَها

ُكوَن{ ]اتلوبة:  ا يرُْشِ  .وسلم ىلع نبينا حممد[، وصىل اهلل 31، 30إِهَلَ إًِلذ ُهَو ُسبَْحانَُه َعمذ

 2990 :الرقم الُموحد
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 155 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل بالفعل أن النساء أكرث أـهل انلار؟ 
 اإلجابة: 

ا، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا   ا، والنساء أكرث أهل ادلنيا وأكرث أهل اجلنة أيضا احلمد هلل، نعم، وًل يظلم ربك أحدا

 .حممد

 (. 79(، صحيح مسلم )1462)ينظر: صحيح ابلخاري 

 3000 :الرقم الُموحد
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 156 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل قتل انليب حممد يهوًدا أبرياء يف حياته؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، إن اكن السائل ًل يؤمن بنبوة نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم فيقال هل: لم يقتل انليب صىل اهلل عليه وسلم 

بريئاا، والسرية تدل ىلع ذلك، وإن اكن يؤمن بنبوة انليب صىل اهلل عليه وسلم فكيف يَتصور أن نبيًّا يفعل يهوديًّا 

 .ذلك، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 3020 :الرقم الُموحد
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 157 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ـهو الفهم الصحيح حلديث الغدير؟ 
 اإلجابة: 

ا فينا خطيباا احلمد هلل، حديث الغدير عن   زيد بن أرقم ريض اهلل عنهما قال: قام رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوما

ر، ثم قال: )أما بعد، أًل أيها انلاس، فإنما أنا برش   بماٍء يدىع مُخًّا بني مكة واملدينة فحمد اهلل وأثىن عليه، ووعظ وذكذ

ما كتاب اهلل فيه اهلدى وانلور، فخذوا بكتاب اهلل، يوشك أن يأيت رسول رِّب فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلني: أوهل

واستمسكوا به( فحثذ ىلع كتاب اهلل ورغذب فيه، ثم قال: )وأهل بييت أذكركم اهلل يف أهل بييت، أذكركم اهلل يف أهل 

ؤه من بييت، أذكركم اهلل يف أهل بييت( فقال هل حصني: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نسا

أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل يلع وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. 

(، فاثلقل اثلاين هم أهل ابليت، ومنهم أمهات املؤمنني، 2408قال: لك هؤًلء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم )

ي يِف قَلِْبِه َمَرٌض َوقُلَْن قال تعاىل: }يَانَِساَء انلذيِبي لَْسنُتذ كَ  ِ َقينُْتذ فاََل خَتَْضْعَن بِالَْقْوِل َفيَْطَمَع اَّلذ َحٍد ِمَن النيَساِء إِِن اتذ
َ
أ

اَلَة َوآتنَِي ال32قَْوًلا َمْعُروفاا ) قِْمَن الصذ
َ
وََّل َوأ

ُ
َج اجْلَاِهِليذِة اأْل َ َورَُسوهَلُ ( َوقَْرَن يِف ُبيُوتُِكنذ َوًَل ترََبذْجَن ترََبُّ ِطْعَن اَّللذ

َ
اَكَة َوأ زذ

َرُكْم َتْطِهرياا{ ]األحزاب:  ْهَل ابْلَيِْت َوُيَطهي
َ
ُ يِلُْذِهَب َعنُْكُم الريْجَس أ [، ومنهم يلع بن أيب طالب 33، 32إِنذَما يُِريُد اَّللذ

املطلب ريض اهلل عنه وذريته، ريض اهلل عنه وذريته، وجعفر بن أيب طالب ريض اهلل عنه وذريته، والعباس بن عبد  

وهذا يقتيض حمبتهم وتوقريهم ومزيد اًلهتمام بهم ونفعهم بما يستطاع، وًل َيوز الغلو فيهم ًل باًلعتقاد وًل 

بالعبادة، اكعتقاد اتصافهم بيشء من خصائص رب العاملني، وكرصف َشء من العبادات هلم، وصىل اهلل وسلم ىلع 

 .نبينا حممد
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 158 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ماذا يقول املسلم يف صالته؟ 
 اإلجابة: 

اَلةَ  قِِم الصذ
َ
نَا فَاْعبُْديِن َوأ

َ
ُ ًَل إِهَلَ إًِلذ أ نَا اَّللذ

َ
ْكِري{ ]طه:  احلمد هلل، قال اهلل تعاىل ملوَس عليه السالم: }إِنذيِن أ [، 14َِّلِ

ا أنه ًل أحد أكرب منه  فالصالة مشتملة ىلع األذاكر   واألدعية، فاألذاكر مثل اتلكبري، وهو قول: )اهلل أكرب(، مستشعرا

سبحانه، ويقوهلا عند ادلخول يف الصالة وعند اًلنتقاًلت من ركن إىل ركن، وقراءة القرآن يف حال القيام، والتسبيح 

ده، ربنا ولك احلمد(، وعند اجللوس بني يف حال الركوع والسجود، ويقول عند الرفع من الركوع: )سمع اهلل ملن ْح

السجدتني: )رب اغفر يل، رب اغفر يل(، ومن أذاكر الصالة التشهد والصالة ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم يف 

اجللوس، ثم التسليم، وهو قول: )السالم عليكم ورْحة اهلل( عند اًلنتهاء من الصالة، وادلاعء يف مواضع مثل 

 . ، فليس يف الصالة َشء من الالكم مع انلاس، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدالسجود وقبل التسليم
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 159 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما يه الطريقة انلبوية يف اتلعامل مع أخطاء انلاس؟  
 اإلجابة: 

وانلصح للمسلمني، قال صىل اهلل عليه احلمد هلل، لك إنسان معرذٌض للخطأ، ومن ممزيات اإلسالم اتلعاون ىلع اخلري  

(، وإذا بلغ املسلم أن 45( ومسلم )13وسلم: »ًل يؤمن أحدكم حىت ُيب ألخيه ما ُيب نلفسه« رواه ابلخاري )

يَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثريا  ِ َها اَّلذ يُّ
َ
ا أخاه املسلم أخطأ فعليه أن يتثبت ويتأكد قبل أن يِسء الظن بأخيه، قال تعاىل: }يَا أ

 
ْ
ْن يَأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ا أ ُسوا َوًَل َيْغتَْب َبْعُضُكْم َبْعضا ني إِْثٌم َوًَل جَتَسذ ني إِنذ َبْعَض الظذ ِخيِه َميْتاا  ِمَن الظذ

َ
ُكَل حَلَْم أ

َ تَوذاٌب رَِحيٌم{ ]احلجرات:  َ إِنذ اَّللذ اهلل عليه وسلم يف مواقف متعددة، [، وهذا ما فعله صىل 12فََكرِْهتُُموُه َواتذُقوا اَّللذ

فإذا علم املسلم أن أخاه قد أخطأ فإن املنهج انلبوي أن يقوم بمناصحته ادلالة ىلع الشفقة واملحبة، قال جرير بن 

عبد اهلل ريض اهلل عنه: )بايعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع إقام الصالة وإيتاء الزاكة وانلصح للك مسلم( 

(، وعن تميم ادلاري أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال: »ادلين انلصيحة« قلنا: ملن؟ 56( ومسلم ) 57)  رواه ابلخاري 

(، وأًل يشيع ذلك اخلطأ بني انلاس، قال تعاىل: 55قال: »هلل ولكتابه ولرسوهل وألئمة املسلمني واعمتهم« رواه مسلم )

ْن تَِشيَع الَْفاِحَشةُ 
َ
بُّوَن أ يَن ُُيِ ِ ْنتُْم ًَل َتْعلَُموَن{  }إِنذ اَّلذ

َ
ُ َيْعلَُم َوأ ْنيَا َواآْلِخَرِة َواَّللذ يِلٌم يِف ادلُّ

َ
يَن آَمنُوا لَُهْم َعَذاٌب أ ِ يِف اَّلذ

ا سرته اهلل يوم القيامة« رواه ابلخاري )19]انلور:   (، 2580( ومسلم )2442[، قال صىل اهلل عليه وسلم: »من سرت مسلما

 . األخطاء هلا حكم خاص يف كيفية اتلعامل معها، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدهذا ىلع وجه اإلمجال، وبعض 
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 160 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما الفرق بني عقيدة السنة وعقيدة الشيعة؟ 
 اإلجابة: 

واجلماعة، ًل من حيث العقيدة احلمد هلل، ًل يوجد اتفاق إًل نادراا بني عقيدة الرافضة وعقيدة املسلمني أهل السنة  

وًل من حيث الرشيعة، فمن ذلك أنهم يعتقدون يف األئمة اًلثين عرش أنهم يترصفون يف الكون وبيدهم تدبري 

األمور، وهذا من خصائص رب العاملني، ويعتقد أكرثهم حتريف القرآن الكريم، وهو دستور اإلسالم والكم رب 

أن اهلل تعاىل أنزل كتباا ىلع من اختذوهم أئمة كما أنزل ىلع أنبياء اهلل   العاملني اَّلي تكفل حبفظه، ويعنقدون

ا يسرياا، وهم اَّلين نقلوا ادلين، والقدح   سبحانه، ويعتقدون كفر أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إًل نفرا

عليه وسلم بالفاحشة، وقد   فيهم قدٌح يف اإلسالم، ويتهمون أم املؤمنني اعئشة ريض اهلل عنها وزوج انليب صىل اهلل

أها اهلل منها، ويف األحاكم ُيجون إىل انلذَجِف، وًل يرون الصالة وًل اجلهاد حىت َيرج اإلمام املعصوم املنتظر   برذ

اَّلي دخل الرسداب ولم َيرج إىل اآلن، ويه مسألة الغيبة، ويقولون: دخل الرسداب وهل سنتان أو ثالث أو مخس. 

مر بالصالة، فمن ًل توضأ وًل صىل وهو حتت احلجر وهذا يتيٌم جتب حضان
ُ
ته وحفظ ماهل، فإذا صار هل سبع سنني أ

لو اكن موجوداا كيف يكون إماَم أهل األرض؟ وكيف تُضيذع مصلحة اإلمامة مع طول ادلهور؟ مع قوهلم: إن األرض 

يوجبون ىلع اعمتهم أن يدفعوا مُخس  إذا بقيت بال إمام لساخت. فما فائدة إمام ضائع ًل وجود هل يف األعيان، وهم

أمواهلم لسادتهم، ويبيحون الزنا باسم املتعة، يلطمون أنفسهم وَيريحونها يف يوم اعشوراء، فالرفض ديٌن باطٌل، ما 

 .أنزل اهلل به من سلطان، وليس من اإلسالم يف َشٍء، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 عقائد الشيعة اًلثين عرشية سؤال وجواب لعبد الرْحن الشرثي.ينظر: خمترص منهاج اًلعتدال لذلهيب، 
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 161 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف تناول اإلسالم اإليمان بعيىس عليه السالم؟  
 اإلجابة: 

عليه وسلم، وًل احلمد هلل، عيىس عليه السالم من أعظم أنبياء اهلل تعاىل، وهو انليب السابق نلبينا حممد صىل اهلل 

يصح إسالم شخٍص حىت يؤمن بنبوة عيىس عليه السالم، وأنه عبد اهلل ورسوهل، ومن اعتقد أنه هلإ أو جزء من 

اآلهلة فهو اكفر، وقد رشح القرآن الكريم قصة مريم وقصة عيىس يف عدة سور، كسورة آل عمران وسورة املائدة  

ا ورد فيه أن اهلل خلق عيىس بآية خارقة، حيث خلقه من أم بال وسورة مريم، وجاء يف السنة يف عدة أحاديث، فمم

ه اكنا يأكالن الطعام، وأنه آمن به طائفة وكفرت طائفة، فنرص اهلل املؤمنني  أب، بل قال هل: )كن(، فاكن، وأنه وأمذ

يَنل قبل يوم القيامة، ىلع الاكفرين، وأنه لم يُصلب بل ُرفع إىل السماء، فهو يحٌّ لم يمت يف السماء اثلانية، وأنه س

وُيكم باإلسالم ويكرس الصليب ويقتل اخلَنير ويقتل ادلجال، فيمكث أربعني سنة ثم يموت ويصيل عليه 

 .املسلمون، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد
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 162 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ماذا قال نيب اهلل عيىس عن انليب حممد؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، لقد برشذ نيب اهلل عيىس عليه السالم ِباتم األنبياء حممد صىل اهلل عليه وسلم، قال تعاىل: }َوإِْذ قَاَل 

قاا لَِما بنَْيَ يََديذ ِمَن اتلذْوَرا ِ إِيَلُْكْم ُمَصدي اِئيَل إِيني رَُسوُل اَّللذ ا بِرَ ِعيىَس اْبُن َمْرَيَم يَابيَِن إِِْسَ ا يِت ِمْن َبْعِدي ِة َوُمبرَشي
ْ
ُسوٍل يَأ

ا َجاَءُهْم بِابْلَيينَاِت قَالُوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبنٌي{ ]الصف:  ْْحَُد فَلَمذ
َ
[، وقد جاء اتلبشري بنبينا حممد صىل اهلل عليه 6اْسُمُه أ

، لكن وسلم يف خمطوطة قديمة إلجنيل برنابا، وإن اكن األصل عدم اًلستشهاد باألناجيل ألنها تعرضت للتحريف

ق منها للقرآن لم يتحرف، ومنه أن اكهنا سأل املسيح عمن َيلفه فقال: )حممد هو اسمه املبارك، من ساللة  املصدي

يَن يَتذِبُعوَن  ِ إسماعيل أيب العرب(، ويف أناجيل أخرى كذلك كسفر اتلثنية وإجنيل يوحنا وغريها، قال تعاىل: }اَّلذ

 ِ ذ اَّلذ ِمي
ُ
ُمُرُهْم بِالَْمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن الُْمنْ الرذُسوَل انلذيِبذ اأْل

ْ
يِل يَأ جْنِ ُدونَُه َمْكتُوباا ِعنَْدُهْم يِف اتلذْوَراِة َواإْلِ لُّ ي ََيِ َكِر َوُُيِ

ْغاَلَل الذيِت اَكنَْت 
َ
ُهْم َواأْل ُم َعلَيِْهُم اخْلَبَائَِث َوَيَضُع َعنُْهْم إرِْصَ ييبَاِت َوُُيَري وُه لَُهُم الطذ ُروُه َونرََصُ يَن آَمنُوا بِِه وََعزذ ِ  َعلَيِْهْم فَاَّلذ

وََلَِك ُهُم الُْمْفِلُحوَن{ ]األعراف: 
ُ
نِْزَل َمَعُه أ

ُ
ي أ ِ  .[، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد157َواتذبَُعوا انلُّوَر اَّلذ

 . 169ينظر: حيب العظيم للمسيح عليه السالم قادين إىل اإلسالم ص
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 163 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف بدأت احلياة؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، اكن اهلل ولم يكن َشء غريه، وخلق العرش وجعله ىلع ماء، ثم خلق القلم واللوح املحفوظ، وكتب ما  

السماوات واألرض وآدم يف ستة أيام، هو اكئن إىل يوم القيامة، ثم خلق اخللق، بما يف ذلك املالئكة، واكن خلق 

خلقه من تراب األرض وأسكنه اجلنة، ثم خلق منها زوجها، وأهبطهما إىل األرض، وتناسل البرش ىلع ما هو معلوم،  

نَْس إًِلذ يِلَْعُبُدوِن{ ]اَّلاريات:   نذ َواإْلِ [، وقال: 56واحلكمة من ذلك عبادة اهلل تعاىل وحده، قال تعاىل: }َوَما َخلَْقُت اجْلِ

نذُكْم إِيَلْنَا ًَل تُرَْجُعوَن{ ]املؤمنون:  
َ
َما َخلَْقنَاُكْم َعبَثاا َوأ نذ

َ
فََحِسبْتُْم أ

َ
[، وما لم َيربنا به سبحانه وتعاىل عن بدأ 115}أ

َشِهُدوا َخلَْقُهْم َستُْكتَُب َشَهاَدُتُهمْ 
َ
لُوَن{  اخللق أو الاكئنات فهو ظن ًل يُقبل ممن جاء به، قال عز وجل: }أ

َ
َويُْسأ

ْنُفِسِهْم َوَما ُكنُْت ُمتذِخَذ الُْمِضلينَي َعُضدا 19]الزخرف: 
َ
رِْض َوًَل َخلَْق أ

َ
َماَواِت َواأْل ْشَهْدُتُهْم َخلَْق السذ

َ
ا{ [، }َما أ

 . [، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد51]الكهف: 
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 164 :السؤال رقم
 السؤال: 

 احلكمة من ارتداء املرأة احلجاب؟ ما  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، الواجب يف اإلسالم أن يتم امتثال األمر واجتناب انليه حىت لو لم يعرف اإلنسان احلكمة؛ ألن اهلل 

ر، وقد خلق اهلل يف لكٍّ من اجلنسني الرجل واملرأة امليَل إىل اآلخر؛ يلحصل انلاكح، وهو  حكيم يف لك ما رشع وقدذ

تباط املباح، ويستمر النسل البرشي، وًل شك أن إظهار املرأة ملفاتنها فيه رضٌر عليها؛ ألنها ستتعرض بذلك اًلر 

للرجال الفاسقني، وفيه رضٌر ىلع الرجال اَّلين ينظرون إيلها، فال شك أن احلجاَب فيه صيانٌة للجميع، ودًللٌة ىلع 

 . جته دوَن أن يشارَكه انلذاس، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدعفة املرأة، واختصاٌص للزوِج باطالعه ىلع حماسِن زو
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 165 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يعد ارتداء اتلمائم من الرشك؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، اتلمائم مجع تميمة، وسميت تميمة؛ ألنهم يرون أنه يتم بها دفع العني، ويه من الرشك، قال رسول اهلل  

ىق واتلمائم واتلولة رشك( رواه أبو داود ) (، وهو حديث 3530( وابن ماجه )3883صىل اهلل عليه وسلم: )إن الرُّ

ا  صحيح، والرىق الرشكية ما اكن فيها داعء أو توسل لغري اهلل، والرشك املذكور يف احلديث يكون رشاكا أكرب خمرجا

أصغر إذا اعتقد أن ادلافع للعني هو اهلل تعاىل ولكن اتلمائم  من امللة إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها، ويكون رشاكا 

 .سبب؛ ألن الشارع لم َيعلها سبباا ُيتذىق به العني، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 .182- 178/ 1ينظر: القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد 
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 166 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ؟ 33موت عيىس وبعثه يف سورة مريم اآلية رقم ألم يذكر القرآن  
 اإلجابة: 

ذ  اَلُم يلَعَ احلمد هلل، بىل، قد جاء يف القرآن الكريم ذلك، واآلية يه قوهل تعاىل عن عيىس عليه السالم أنه قال: }َوالسذ

ْبَعُث َحيًّا{ ]سورة مريم: 
ُ
ُموُت َوَيْوَم أ

َ
ُت َوَيْوَم أ ء أو اإلخبار حبصول السالمة واألمن هل يف [، واملعىن ادلاع33يَْوَم ُودِلْ

هذه املواطن، ويه عند وًلدته وعند موته وعند بعثه، فالوًلدة قد حصلت وتمت؛ َّللك قال: )ُودلت( أي يف املايض، 

بعث(، واملوت وابلعث لم ُيصال هل بعد؛ ألنه يح يف السماء، وسيَنل قبل 
ُ
وقال: )أموت( أي يف املستقبل، وكذلك )أ

ُ يَاِعيىَس إِيني ُمتََوفييَك َوَرافُِعَك ِإيَلذ يوم ال قيامة ثم يموت، عليه الصالة والسالم، قال اهلل سبحانه: }إِْذ قَاَل اَّللذ

يَن َكَفُروا{ ]آل عمران:  ُرَك ِمِن اَّلذ [، واملعىن اتلوفية اكتمال مدة بقائه يف األرض، أو وفاة انلوم؛ لقوهل  55َوُمَطهي

 ُ ْنُفَس ِحنَي َمْوتَِها َوالذيِت لَْم َتُمْت يِف َمنَاِمَها{ ]الزمر:  تعاىل: }اَّللذ
َ
[، وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 42َيَتَوىفذ اأْل

ا، فيكرس الصليب ويقتل اخلَنير ويضع اجلزية، ويفيض  ا ُمقِسطا »ًل تقوم الساعة حىت يَنل فيكم ابن مريم َحَكما

 .(، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد155( واللفظ هل ومسلم )2476ه ابلخاري )املال حىت ًل يقبله أحد« روا 
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 167 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ألم يذكر القرآن أن عيىس لكمة اهلل، وروح اهلل، وروح منه مما يدل ىلع ألوـهية عيىس؟ 
 اإلجابة: 

تعاىل أي ُخلق بكلمة اهلل، قال هل: )ُكْن( فاكن، ومعىن كونه احلمد هلل، معىن أن عيىس عليه السالم لكمة اهلل 

ا من اهلل، أي ُخلق بالروح اليت نفخها جربيل عليه السالم، يف جيب مريم عليها السالم، ًل كما َُيلق انلاس  روحا

القول بألوهيته اعدةا، وهذا ديلٌل ىلع خلقه، واملخلوق ليس بإهل، وإن اكن ما ُذكر يدل ىل ألوهية برش لزم انلصارى 

آدم، فإنه ُخلق بال أب وًل أم، وقد خلقه اهلل بيده، واهلل تعاىل ليس هل ابتداء وًل حتويه أرض وًل سماء، فكيف 

 َ ِمي
ُ
ُذوِِن َوأ ِ نَْت قُلَْت لِلنذاِس اختذ

َ
أ
َ
ُ يَاِعيىَس اْبَن َمْرَيَم أ ا؟ قال اهلل عز وجل: }َوإِْذ قَاَل اَّللذ نْيِ ِمْن  إِلَهَ يكون عيىس ألها

قُوَل َما لَيَْس يِل حِبَقٍّ إِْن ُكنُْت قُلْتُُه َفَقْد َعِلْمتَُه تَ 
َ
ْن أ

َ
ِ قَاَل ُسبَْحانََك َما يَُكوُن يِل أ ْعلَُم ُدوِن اَّللذ

َ
ْعلَُم َما يِف َنْفِِس َوًَل أ

ُم الُْغيُوِب ) نَْت َعالذ
َ
َ َرِّبي َوَربذُكْم َوُكنُْت َعلَيِْهْم ( َما قُلُْت لَُهْم إًِلذ 116َما يِف َنْفِسَك إِنذَك أ ِن اْعبُُدوا اَّللذ

َ
َمْرتيَِن بِِه أ

َ
َما أ

ٍء َشِهيٌد ) نَْت ىلَعَ لُكي ََشْ
َ
ِقيَب َعلَيِْهْم َوأ نَْت الرذ

َ
يْتيَِن ُكنَْت أ ا تََوفذ ا َما ُدْمُت ِفيِهْم فَلَمذ ْبُهْم فَإِنذُهْم 117َشِهيدا ( إِْن ُتَعذي

نَْت الَْعِزيُز احْلَِكيُم{ ]املائدة:  ِعبَاُدَك وَ 
َ
 . [، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد118 -  116إِْن َتْغِفْر لَُهْم فَإِنذَك أ
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 168 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما تأثري اإلسالم ىلع حياة الشخص، وماذا أستفيد من اإلسالم؟ 
 اإلجابة: 

لإلنسان السعادة احلقيقية يف ادلنيا واآلخرة، فمن الفوائد اليت َيدها من يدخل يف اإلسالم  احلمد هلل، اإلسالم ُيقق  

أن يعرف اهلدف من احلياة، وهو توحيد اهلل تعاىل، ويعرف املوقف الصحيح جتاه الغيب، وينجو من اًلعتقادات 

عتقدات، ويعبد اهلل تعاىل وحده املادية ابلاطلة، ويعرف ماذا بعد املوت باتلفصيل، إىل غري ذلك من تصحيح امل

وينجو من الرشك املهلك، ويسلم من األرضار اليت تشتمل عليها املحرمات، اكلزنا والربا وأكل اخلَنير ورشب 

اخلمر، ويهتدي للتعامل السليم مع اآلخرين يف ابليوع واإلجارات واألنكحة واألقضية، هذا يف ادلنيا، أما يف اآلخرة 

 . اجلنة وانلجاة من انلار، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدفيستفيد اخللود يف 
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 169 :السؤال رقم
 السؤال: 

كيف يمكن اجلمع بني كون اإلسالم أفضل األديان وبني كون املسلمني بعيدين عن األمانة واجلدية بل ومنغمسني يف  
 مسالك الغش والرشوة وتناول املخدرات؟ 

 اإلجابة: 
: األخالق اَّلميمة املذكورة موجودة يف لك امللل واألديان،  ًلا بصحة املذكور فاجلواب: أوًلا احلمد هلل، إذا سلذمنا تَنُّ

فكيف اجلمع بني ذلك وبني دعوة تلك األديان لألخالق الفاضلة؟ ثانياا: اَّلي ُيتاج إىل مجع عند ورود اتلعارض 

املتناقضني، مثل فعل إنسان املخالف لقوهل، ومع اختالف املصدر ًل تعارض،  يف األذهان اتلعارض بني الشيئني

مثل فعل إنسان وقول إنسان آخر، فإذا ُعِلم أن اإلسالم رشع اهلل وأمره، وأن أفعال اخللق لكهم منسوبة هلم وهم 

ما وقعوا فيه خطأ من حماسبون عليها، فال تعارض حىت يُطلب اجلمع، ثاثلاا: املسلمون اَّلين وصفتهم يعلمون أن 

 .أنفسهم، وًل يزعمون أن اإلسالم أمرهم بذلك، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 40 :الرقم الُموحد
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 170 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل صحيح أن اإلسالم يسىم املحمدية؟ 
 اإلجابة: 

 .وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممداحلمد هلل، غري صحيح، وإنما هو لقب بلعض الطوائف املنحرفة عن اإلسالم، 

 270 :الرقم الُموحد
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 171 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل صحيح أن مجيع العرب مسلمون وأن مجيع املسلمني عرب؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، غري صحيح، من العرب من ليس بمسلم، واإلسالم أوسع من العربية، فاملسلمون من لك األجناس 

 . واإلنس، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدواألقطار من اجلن 
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 172 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل صحيح أن انليب حممد صىل اهلل عليه وسلم ـهو مؤسس ديانة اإلسالم؟  
 اإلجابة: 

اهلل عز وجل، احلمد هلل، اإلسالم دين من عند اهلل تعاىل، وحممد صىل اهلل عليه وسلم نيب مرسل، وهو املبليغ عن 

واأللفاظ يف اإلسالم مضبوطة بمزيان الرشع، فليس اإلسالم مؤسسة أو رشكة حىت يعرب عنها بما ُذكر يف السؤال، 

 . فالسؤال غلط، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد
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 173 :السؤال رقم
 السؤال: 

دليه مسحة من عقل يؤكد أنه أمر مذموم. إذن كيف ملن آمن بادلار ـهل الرسقة أمر حممود أم مذموم؟ ال شك أن لك من  
 اآلخرة أن يقنع جمرًما عتًيا بأن الرسقة أمر مذموم؟

 اإلجابة: 
ح املفاهيم  : بدعوته لإليمان واتلوحيد، فنور اإليمان يصحي احلمد هلل، من وسائل اإلقناع بقبح الرسقة ما ييل: أوًلا

م السلوك،  ثانياا: بأن يقال هل هل حتبُّ أن يرسق اللصوص منك مالك لو اكن عندك مال؟ فإن اكن  والقنااعت، وُيقوي

ا حمموداا فعليك أن تتمناه نلفسك وأن ترىض به، ثاثلاا: يقال هل: ملاذا ُيارب انلاس مؤمنهم واكفرهم اللصوص  أمرا

؟ ف فاا ومجيالا ا مرشي ، واملجرمني ويالحقونهم ويسجنونهم إذا اكنت الرسقة أمرا ال شك أن الرسقة جريمٌة رشاعا وعقالا

 . وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد
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 174 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا يدفن املسلمون موتاـهم بدال من إحراقهم؟ 
 اإلجابة: 

وصيانٌة لألحياء من اتلأذي احلمد هلل، ادلفن تكريم للميت واحرتام هل، وصون جلسده من السباع والالكب وحنوها،  

براحئة اجلثث، وأما اإلحراق ففيه إهانة للميت وتشاؤٌم بمصريه إىل نار جهنم، وفيه حتزين ألهله وحمبيه األحياء، 

وادلفن هو اغلب فعل أهل األرض من أصحاب امللل السماوية واألرضية، ولم َيالف يف ذلك إًل بعض الوثنيني، 

ه هلم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدفاألصح أن ينقلب السؤال، ويُ   .وجذ
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 175 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا يستخدم املسلمني اسم اإلمرباطور أكرب حني دعوة انلاس إىل الصالة؟  
 اإلجابة: 

املعبود حبق، ويه من األذاكر احلمد هلل، هذه الرتمجة غري صحيحة، فاملسلمون يقولون: اهلل أكرب، واهلل هو الرب اإلهل  

اليت تقال يف الصالة وخارج الصالة، ويستشعر املسلم عندما يقوهلا أن اهلل تعاىل أكرب من لك َشء، فيتعلق قلبه 

عند ادلاعء والرجاء به وحده ًل رشيك هل، ويتعلق قلبه عند اخلوف وابلالء به وحده ًل رشيك هل، ويتوجه بعباداته 

وحده ًل رشيك هل؛ ألنه أيقن بقلبه ما نطق به لسانه أنه ًل أكرب منه وحده ًل رشيك هل، وصىل  القويلة والفعلية هل

 .اهلل وسلم ىلع نبينا حممد
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 176 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف أصبح حممد نبًيا مرسال من قبل اهلل؟ 
 اإلجابة: 

املطلب صىل اهلل عليه وسلم هو خاتم األنبياء، وثبتت نبوته كما ثبتت احلمد هلل، نبينا حممد بن عبد اهلل بن عبد 

نبوة إبراهيم وموَس وعيىس وسائر انلبيني صىل اهلل عليهم وسلم بالويح من اهلل عز وجل هلم بذلك، ورأوا عالمات 

ت يف كتبهم، ولكن انلبوة، واكن أهل العلم من ايلهود وانلصارى ينتظرون بعد عيىس نيب آخر الزمان؛ ألنه َشء ثاب

ملا اكنت األنبياء بعد إبراهيم عليه السالم لكهم من ذرية إِسائيل، وهو يعقوب عليه السالم ظنذ ايلهود أن انليب 

اخلاتم سيكون كذلك، فلما بعثه اهلل من بين إسماعيل بن إبراهيم عليه السالم وهو حممد بن عبد اهلل وانطبقت 

وكفروا به، وما آمن به منهم إًل قليل، مع شهادة كثرٍي منهم هل بانلبوة، ثم  عليه الصفات اليت يف كتبهم حسدوه 

ا طيلة هذه القرون، وهذه عالمة أخرى  ا منترشا تنوعت املعجزات ىلع يده صىل اهلل عليه وسلم، واستمر دينه قائما

 .ىلع نبوته، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 710 :الرقم الُموحد
  



 260من  207الصفحة 
 

 177 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل جيب يلع تغيري اسيم إذا اعتنقت اإلسالم؟ 
 اإلجابة: 

ا من خمالفة رشعية فال َيب عليك تغيريه، وإن اكن فيه خمالفة رشعية فيجب تغيريه،  احلمد هلل، إذا اكن اسمك سليما

سماء الشياطني أو ومن املخالفات الرشعية يف اإلسالم اتلعبيد لغري اهلل وتسمية اَّلكر باسم األنىث والتسيم بأ

 .األصنام، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد
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 178 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل جيب يلع أداء الصالة باللغة العربية حني اعتنايق اإلسالم أم يمكن أداؤـها باللغة اإلجنلزيية؟ 
 اإلجابة: 

بالعربية، واتلكبري والتسبيحات واتلحيات والصالة اإلبراهيمية بالعربية، احلمد هلل، َيب عليك تعلم سورة الفاحتة  

وًل يصح أن تصيل باللغة اإلجنلزيية؛ ألن هذه األمور توقيفية، وًل تقوم الرتمجة مقامها يف اَّلكر، لكن لك أن تتعلم 

سائر اللغات، فإن َعَجزت معانيها باإلجنلزيية، ولك أن تدعو باللغة اإلجنلزيية داخل الصالة وخارجها، وكذلك 

وضاق وقت الصالة فله أن يقول األذاكر بلغته دون القرآن حىت يتعلم، فإن صليت قبل اتلعلم مع إماكن أعدت 

 . الصالة بعد اتلعلم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد
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 179 :السؤال رقم
 السؤال: 

 .أنين أجد صعوبة يف ترك ادلين اذلي نشأت عليه رغم عدم إيماين به حقيقةأعرف أن اإلسالم ـهو ادلين احلق إال  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، هذه املعرفة يه اخلطوة األوَّل للهداية بإذن اهلل، لكنها ًل تنفع إذا لم تثمر ادلخول يف اإلسالم، ونصيحتنا 

ه بقلبك إىل اهلل تعاىل رب العاملني واطلب منه أن يرشح يصدرك للحق، ثانياا تفكر يف مصريك  لك ما ييل: أوًلا توجذ

لو مت قبل ادلخول يف اإلسالم، فهذه الصعوبة واملشقة يف اختاذ القرار ًل تقارن بصعوبة سيلقاه اإلنسان بعد موته 

إذا أعرض عن اإلسالم، والعاقل هو من يتفكر يف العواقب، ثاثلاا تأمل وحدد األمر اَّلي تستصعبه واَّلي يمنعك 

ا غريي املجتمع اَّلي حولك قدر املستطاع ليسهل عليك إن شاء  من ادلخ ول يف اإلسالم، واحبث هل عن حلها، رابعا

 . اهلل اختاذ القرار الصحيح، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 990 :الرقم الُموحد
  



 260من  210الصفحة 
 

 180 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يمكنين اعتناق اإلسالم رغم عدم دخول زويج فيه؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، نعم، َيب عليك ادلخول يف اإلسالم؛ ألنه ًل جناة ألحد إًل بذلك، وننصحك بدعوة زوجك لإلسالم 

ا ثالثة أشهر، فإن أسلم أثناء هذه  ا، فإن أسلمت قبله فال يقربك مدة ثالثة حيض أو إذا اكن احليض منقطعا أيضا

 . مفارقته، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممداملدة استمرت الزوجية، وإلم يسلم فيجب عليك 

 1030 :الرقم الُموحد
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 181 :السؤال رقم
 السؤال: 

 طبًقا للعقيدة اإلسالمية فإن اعئليت اهلندوسية ال تدخل اجلنة يف اآلخرة فهل ـهذا صحيح؟  
 اإلجابة: 

اآلخرة، قال اهلل تعاىل: }إِنذُه َمْن احلمد هلل، إن اكنت اعئلتك كما تقول، فمن مات منهم ىلع دينه فال يدخل اجلنة يف  

نَْصاٍر{ ]املا
َ
الِِمنَي ِمْن أ َواُه انلذاُر َوَما لِلظذ

ْ
ُ َعلَيِْه اجْلَنذَة َوَمأ َم اَّللذ ِ َفَقْد َحرذ [، وقال رسول اهلل صىل اهلل 72ئدة: يرُْشِْك بِاَّللذ

(، أما من لم يسمع 221( ومسلم )6528خاري )عليه وسلم: )وذاك أن اجلنة ًل يدخلها إًل نفس مسلمة( رواه ابل

 . منهم عن اإلسالم شيئاا فأمره إىل اهلل تعاىل، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1050 :الرقم الُموحد
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 182 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يؤمن املسلمون بعقيدة اخلطيئة األصلية؟ 
 اإلجابة: 

يتحمل إثم خطيئة أبيه آدم، ويظهر أثرها يف ميل اإلنسان للشهوة أو للرش، احلمد هلل، عقيدة اخلطيئة أن لك إنسان 

ْخَرى{ 
ُ
وًل يوجد يف اإلسالم مثُل ذلك، وهذا اًلعتقاد باطٌل عند املسلمني، وخمالف لقوهل تعاىل: }َوًَل تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

ا فَإِنذمَ 164]األنعام:  ا )[، وقوهل تعاىل: }َوَمْن يَْكِسْب إِْثما ا َحِكيما ُ َعِليما ( َوَمْن  111ا يَْكِسبُُه ىلَعَ َنْفِسِه َواَكَن اَّللذ

ا ُمِبيناا{ ]النساء:   ا ُثمذ يَْرِم بِِه بَِريئاا َفَقِد اْحتََمَل ُبْهتَاناا َوإِْثما ْو إِْثما
َ
[، وعن أيب ِرْمثة ريض اهلل 112،  111يَْكِسْب َخِطيئَةا أ

سول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فلما كنا يف بعض الطريق فلقيناه فقال يل أيب: يا بين، عنه قال: انطلقت أنا وأيب إىل ر

هذا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، قال: وكنت أحسب أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ًل يُْشِبه انلاس، فإذا 

أنظر إىل ساقيه، قال: فقال أليب: )من هذا رجل هل َوفَْرة، وبها رَْدُع من ِحنذاء، عليه بُْردان أخرضان، قال: فكأين 

، ثم قال: )صدقَت، أما إنك  معك؟( قال: هذا واهلل ابين، قال: فضحك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حللف أيب يلعذ

ْخرَ 
ُ
ى{. رواه أبو  ًل جَتيِْن عليه، وًل ََيين عليك(، قال: وتال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: }َوًَل تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

 .(، وهو حديث حسن، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد7114( وأْحد ) 4832( والنسايئ )4207داود )

 1160 :الرقم الُموحد
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 183 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما يه الرشيعة؟ وإذا أراد املسلمون العيش حتت ـهذا انلظام فلماذا ال يعيشون يف دولة مسلمة؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، الرشيعة يه دين اإلسالم اَّلي يشمل تنظيم عالقة العبد بربه وبنفسه وباآلخرين، وقول السائل: إذا أراد 

املسلمون العيش حتت هذا انلظام فلماذا ًل يعيشون يف دولة مسلمة؟ سؤال غريب، فاملسلمون يعيشون يف ادلول 

ن ًل يمكنه تطبيق الرشيعة يف نفسه فعليه أن ينتقل إىل املسلمة، ومن يسلم منهم وهو يف دولة غري مسلمة فإن اك

ادلولة اليت يتمكن فيها من العمل باإلسالم، وتطبيق الرشع يكون يف أمرين: األول: تطبيق األفراد املسلمني 

ات،  للرشيعة، بامتثال أحاكمها يف أنفسهم، فيؤدي العبادات املطلوبة منه، اكلصالة والزاكة والصيام، وَيتنب املحرم

ا   كأكل اخلَنير ورشب اخلمر، ويتخلق بآداب اإلسالم، وهذا يفعله لك مسلم يف أي ماكن، فاملحرمات َيتنبها مطلقا

إًل عند الرضورة، والواجبات يفعلها حبسب اًلستطاعة، واثلاين: تطبيق أحاكم الرشع العامة، كإقامة احلدود وجهاد 

ها السلطان املسلم، وليس األفراُد مطابلني بإقامتها يف األقليات الكفار وجباية الزكوات وتوزيعها، فهذه خماطب ب

اليت يعيشون فيها، هذا ومن املعلوم أن اهلجرة واجبة ملن ًل يستطيع إظهار دينه يف بالد الكفار، قال تعاىل: }إِنذ  

ْنُفِسِهْم قَالُوا ِفيَم ُكنْتُْم قَ 
َ
يَن تََوفذاُهُم الَْماَلئَِكُة َظاليِِم أ ِ ِ اَّلذ رُْض اَّللذ

َ
لَْم تَُكْن أ

َ
رِْض قَالُوا أ

َ
الُوا ُكنذا ُمْستَْضَعِفنَي يِف اأْل

ا ) َواُهْم َجَهنذُم وََساَءْت َمِصريا
ْ
وََلَِك َمأ

ُ
اِن ًَل 97َواِسَعةا َفتَُهاِجُروا ِفيَها فَأ ( إًِلذ الُْمْستَْضَعِفنَي ِمَن الريَجاِل َوالنيَساِء َوالِْودْلَ

ا َغُفوراا{ ]النساء: 98 ِحيلَةا َوًَل َيْهتَُدوَن َسِبيالا )يَْستَِطيُعونَ  ُ َعُفوًّ ْن َيْعُفَو َعنُْهْم َواَكَن اَّللذ
َ
ُ أ وََلَِك َعىَس اَّللذ

ُ
 - 97( فَأ

[، ومطابلة السائل بانتقال املسلمني إىل دولة إسالمية فيه مناقشة من وجهني: األول: ملاذا َيتص هذا باملسلمني، 99

ا إىل بالدهم؟ والكفار اَّلين يف ادلول اإلسالمية فهناك دي انات كثرية يف دول كثرية، فهل يريد أن ينتقل الكفار أيضا

ا؟ وما الفائدة من ذلك، وهل بيده من القرارات العامة َشء؟ اثلاين: أن األرض هلل يورثها  يتم طردهم إىل دوهلم أيضا
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ن احلق اَّلي يرتضيه اهلل تعاىل فهو األحق بأيي بقعٍة يف األرض من يشاء من عباده، فيف لك زماٍن َمن اكن ىلع ادلي

ا، ومن لم يكن بتلك الصفة يسىم غزوه اعتداءا وتمكنه  نه من أرٍض فتحا من غريه، ويسىم غزوه جهاداا وتمكُّ

ِ يُوِرُثَها َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَادِ  رَْض َّلِلذ
َ
، قال اهلل تعاىل: }إِنذ اأْل [، 128هِ َوالَْعاقِبَُة لِلُْمتذِقني{ ]األعراف: احتالًلا واستيالءا

(، وصىل 1551( ومسلم )2335وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  »نقركم بها ىلع ذلك ما شئنا« رواه ابلخاري ) 

 .اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1270 :الرقم الُموحد
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 184 :السؤال رقم
 السؤال: 

 األديان واألقليات األخرى؟ما ـهو موقف اإلسالم من  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، ًل يصح إسالم شخص حىت يعتقد أن احلق حمصور يف اإلسالم، وأن سائر األديان األخرى باطلة، قال  

 ِ اُغوِت َوُيْؤِمْن بِاَّللذ َ الرُّْشُد ِمَن اليَْغي َفَمْن يَْكُفْر بِالطذ يِن قَْد َتبنَيذ  َفَقِد اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوْثىَق{ تعاىل: }ًَل إِْكَراَه يِف ادلي

َها الاَْكفُِروَن )256]ابلقرة:  يُّ
َ
ْعبُُد َما َتْعبُُدوَن )1[، وقال سبحانه: }قُْل يَاأ

َ
ْعبُُد )2( ًَل أ

َ
ْنتُْم اَعبُِدوَن َما أ

َ
( َوًَل  3( َوًَل أ

نَا اَعبٌِد َما َعبَْدُتْم )
َ
ْنتُْم اَعبُِدوَن َما4أ

َ
ْعبُُد ) ( َوًَل أ

َ
[، وأما موقف 6 -  1({ ]الاكفرون: 6( لَُكْم ِدينُُكْم َويِلَ ِديِن )5أ

املسلم من األقليات غري املسلمة فإن اتلعامَل معهم دون خمالفِة حكٍم رشيعٍّ جائٌز، مع الرباءة من دينهم من جهة، 

ملسلمة فهذا من تشويه األعداء وعدم ظلمهم من جهة أخرى، وَمن ينُسُب إىل اإلسالم إساءتَه لألقليات غري ا

 . ومصادمة اتلاريخ والواقع، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1300 :الرقم الُموحد
  



 260من  216الصفحة 
 

 185 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا يطلق ىلع انليب حممد آخر األنبياء؟ 
 اإلجابة: 

انلبيني والرسل؛ ألنه ًل نيب بعده إىل يوم احلمد هلل، نبينا صىل اهلل عليه وسلم خاتم األنبياء واملرسلني، أي آخر 

القيامة، فمن ادىع انلبوة بعده فهو اكذب، وهذا أمٌر معلوٌم يف الرشائع السابقة أن انليب اَّلي سيظهر بعد عيىس 

 . عليه السالم هو آخر نيب، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1470 :الرقم الُموحد
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 186 :السؤال رقم
 السؤال: 

 أبني ألصدقايئ اإلسالم وأن املسلمني مرتامحون؟كيف  
 اإلجابة: 

اجلواب، باتلعلم من املصادر الصحيحة، واتلعرف ىلع مبادئ اإلسالم وأحاكمه وحماسنه، وىلع تاريخ اإلسالم 

واملسلمني، وبنقل ذلك بالطرق املناسبة ألصدقائك، ثم باتلعرف ىلع املسلمني الصادقني يف إسالمهم، وتعريف 

 .ئك بهم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدأصدقا

 https://www.youtube.com/watch?v=ij2ifshu_E4ينظر: مفاهيم خاطئة عن اإلسالم َّلاكر نايك 

 1480 :الرقم الُموحد
  



 260من  218الصفحة 
 

 187 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا يعترب القرآن معجزة لغوية؟ 
 اإلجابة: 

العرب، ويه أوسع اللغات من حيث املفردات وتوسع الرتاكيب وكرثة األسايلب، احلمد هلل، نزل القرآن الكريم بلغة  

وملا اكن القرآن الكريم الكم اهلل تعاىل اكن بال شك أرفع من الكم البرش، وعجز البرش عن اإلتيان بمثله مع حتدي 

ذا ًل يفهم تفاصيله القرآن هلم، ًل لكونهم مرصوفني عن تقليده، ولكن لعجزهم عن ذلك رغم حماولة بعضهم، وه

،  وحىك انلقاش أن أصحاب الكندي قالوا هل: أيها احلكيم، اعمل نلا  إًل من درس كتاب اهلل تعاىل دراسةا فاحصةا

ا كثريةا ثم خرج فقال: )واهلل، ما أقدر وًل يطيق هذا  مثل هذا القرآن. فقال: نعم، أعمل مثَل بعضه. فاحتجب أياما

ورة املائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونىه عن انلكث، وحلل حتليالا أحد، إين فتحت املصحف فخرجت س

ا، ثم استثىن استثناءا بعد استثناٍء، ثم أخرب عن قدرته وحكمته يف سطرين، وًل يقدر أحد أن يأيت بهذا إًل يف  اعمًّ

 .أجالد(، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 .32-31/ 6ينظر: تفسري القرطيب 

 1490 :الرقم الُموحد
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 188 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا يقوم بعض املسلمني بتفجري أنفسهم؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، اإلسالم ًل يبيح اًلنتحار، ومن يفعل ذلك من املسلمني بقصد قتل األعداء فهم يرون أن اًلنتحار اَّلي 

املؤملة، واكن األوَّل به أًل يبارش قتل نفسه، وًل ينبيغ أن َيعل نُهينا عنه ما اكن سببه عدم الصرب ىلع األقدار 

ا هل من اإلسالم؛ ألنه ًل حجة هل يف ذلك، فإن اإلنسان ُياسب ىلع فعله، والكفر  الشخص هذه املواقف سبباا مانعا

ر من اَّلي هو عليه أعظم وأشنع من تفجري انلفس، ولن َيد ديناا يف األرض إًل وفيه أشخاص يفعلون أفعاًلا   تُنفي

ون تلك األفعال، قال تعاىل: }وََجَعلْنَا   ذلك ادلين لو ُربِط لكُّ ديٍن بأهله، وقد ًل يكون ذلك ادلين وًل بقية أهله يُِقرُّ

وَن َواَكَن َربَُّك بَِصرياا{ ]الفرقان:   تَْصرِبُ
َ
ْخَرى{ ]األنعام: [، وقال سبحانه: }َوًَل تَِزُر َواِزَرٌة وِ 20َبْعَضُكْم بِلَْعٍض فِتْنَةا أ

ُ
ْزَر أ

 .[، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد164

 1530 :الرقم الُموحد
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 189 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يمكن للمسلم املشاركة يف جيش دولة غري مسلمة؟  
 اإلجابة: 

يشارك فيما يقوي احلمد هلل، أفتت اللجنة ادلائمة أنه ًل َيوز للمسلم أن يعمل يف املصانع احلربية للكفار، أو 

ْويِلَاَء  
َ
ِمْن شوكتهم، أو يلتحق جبيوشهم؛ ألن ذلك نوع من مواًلتهم، واهلل تعاىل يقول: }ًَل َيتذِخِذ الُْمْؤِمنُوَن الاَْكفِِريَن أ

 
َ
يَن آَمنُوا ًَل َتتذِخُذوا ايْلَُهوَد َوانلذَصارَى أ ِ َها اَّلذ يُّ

َ
ْويِلَاَء{، واآليات يف هذا املعىن ُدوِن الُْمْؤِمِننَي{، ويقول سبحانه: }يَاأ

كثرية، وَيىش ىلع من يعمل هذه األعمال أن تصل به احلال إىل مواًلة الكفار مواًلة تامة، فيصبح يف عدادهم وهو 

ذُهْم ِمنُْكْم فَإِنذُه ِمنُْهْم{، وقوهل سبحانه: }َوَمْن َيْفعَ  ْل َذلَِك فَلَيَْس ِمَن ًل يشعر، فينطبق عليه قول اهلل تعاىل: }َوَمْن َيتََول

ْن َتتذُقوا ِمنُْهْم ُتَقاةا{ اآلية
َ
ٍء إًِلذ أ ِ يِف ََشْ  .اَّللذ

 .469- 459/ 1ينظر: فتاوى اللجنة ادلائمة، املجموعة اثلانية 

 1540 :الرقم الُموحد
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 190 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يصح أن انليب حممد اكن دليه عبيد وإماء؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم اكن هل عبيد وإماء، وكذلك دلواد وسليمان عليهما السالم ولغريهم من 
ا من سائر انلاس اكن هلم عبيد وإماء، وًل حمظور يف ذلك عقالا وًل رشاعا بال مراء، وًل  األنبياء، بل وغريهم أيضا

ماء أن يكونوا يف ملك األنبياء، والرق والعبودية أمٌر قديٌم سابٌق شك أن ذلك اكن خرياا ورشفاا ألوَلك العبيد واإل
لإلسالم، ومع ذلك فإن اإلسالم تعامل معه بتوسط وإنصاٍف تام، حيث أزال مفاسده وأبىق ما فيه من خري، فأوًلا 

ِْس يف بداية املعركة مع الكفار، وإنما بعد اتلفوق يف املعركة، قال ت
َ
ْن  ضيذق أسبابه، فمنع األ

َ
عاىل: }َما اَكَن نِليَِبٍّ أ

رِْض{ ]األنفال:  
َ
ِْسَى َحىتذ ُيثِْخَن يِف اأْل

َ
ا فاإلسالم يُلزم 67يَُكوَن هَلُ أ ب أصحابَه، فإذا صار األسري رقيقا [، وثانياا: هذذ

كُ 
ْ
ا تَأ ْطِعُموُهْم ِممذ

َ
ا مالكه حبسن اتلعامل معه، ووجوب اإلنفاق عليه، قال صىل اهلل عليه وسلم: »أ لِْبُسوُهْم ِممذ

َ
لُوَن، َوأ

ع ذهابَه دون أن يُغلق بابه، فجعل إعتاق اململوك كفارةا يف كثري من املسائل، 3007تَلْبَُسوَن« رواه مسلم ) (، وثاثلاا: وسذ
مثل القتل اخلطأ وكفارة ايلمني وحمظورات اإلحرام والظهار واجلماع يف نهار رمضان، وإذا أساء السيد إىل اململوك  

ْعتََق َرَقبَةا ُمْسِلَمةا ل
َ
م ثوابَه، قال صىل اهلل عليه وسلم: »َمْن أ ا: رتذب األجر الكبري ىلع العتق وعظذ  زمه أن يعتقه، ورابعا

ا ِمَن انلذاِر، َحىتذ فَرَْجُه بَِفرِْجِه« رواه ابلخاري ) ُ بُِكلي ُعْضٍو ِمنُْه ُعْضوا ْعتََق اَّللذ
َ
ا: (، وخامسا 1509( ومسلم )6715أ

أجاز اتلدبري والكتابة، وهما من صور التشوف للعتق، فاتلدبري تعليق العتق بموت السيد، والكتابة أن يعمل العبد 
ْعتََق نَِصيباا هَلُ ِمَن الَعبِْد، فاََكَن هَلُ 

َ
ا: قال صىل اهلل عليه وسلم »َمْن أ ا يعتق يف آخرها، وساسا   ويؤدي إىل سيده أقساطا

ْعِتَق ِمْن َماهِلِ، َوإًِلذ َفَقْد َعتََق ِمنُْه« رواه ابلخاري )ِمَن الَماِل َما َيبْلُ 
ُ
ُم َعلَيِْه ِقيَمَة َعْدٍل َوأ ( ومسلم  2553ُغ ِقيَمتَُه ُيَقوذ

ا: أنه لو لم يوجد اسرتقاق لزم منه ضياُع النساء واألطفال والعاجزين اَّلين قُِتل َذُووْهم يف املعركة، 1501) (، وسابعا
 . موت أو الفاحشة أو اللصوص ينتقلون ملالٍك ينفق عليهم ويراعهم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدفبدل تركهم لل

 1600 :الرقم الُموحد
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 191 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف ينظر اإلسالم إىل كبار السن؟ 
 اإلجابة: 

اإلكرام والالكم، وحسن الالكم معه، وإذا احلمد هلل، حثذ اإلسالم ىلع توقري املسلم الكبري واحرتامه، وتقديمه يف 

اكنت مساعدة اإلنسان حبمل املتاع هل أو إاعنته بالركوب ىلع مركوبه أو دًلتله الطريق أو حنو ذلك من األمور 

ًلذ تَ 
َ
ا فله مزيد حقٍّ ىلع أوًلده، }َوقَىَض َربَُّك أ ة فيه يف حق الكبري آكد، وإن اكن الكبرُي وادلا ْعبُُدوا املستحبة املؤكدذ

ُهَما فاََل َتُقْل  ْو الِكَ
َ
َحُدُهَما أ

َ
ا َيبْلَُغنذ ِعنَْدَك الِْكرَبَ أ يِْن إِْحَساناا إِمذ  إِيذاُه َوبِالَْوادِلَ

فٍّ َوًَل َتنَْهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْوًلا  إًِلذ
ُ
لَُهَما أ

ا ) لي ِمَن الرذْْحَةِ 23َكِريما [، واإلسالم 24، 23 َوقُْل رَبي ارَْْحُْهَما َكَما َربذيَايِن َصِغرياا{ ]اإلِساء: ( َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح اَّلُّ

لم يمنع اإلحسان إىل غري املسلمني وبّرهم، ومن ذلك اإلحسان إىل كبار السن منهم، ويمكن معرفة قدر كبار 

تمعات الغربية غري اإلسالمية، السن يف اإلسالم بمقارنة أحواهلم وما يتعرضون هل من الوحدة واًلكتئاب يف املج

 . وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 1840 :الرقم الُموحد
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 192 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما موقف اإلسالم من تنفيذ شعرية اخلتان؟  
 اإلجابة: 

الكفار إىل  احلمد هلل، أما ختان املولود اَّلكر فهو واجب، وأما املولودة األنىث فال َيب وًل يمنع، وأما عند دعوة 

ره من ادلخول يف اإلسالم فإن اإلسالم والعبادة تصح من غري املختون، وبعدما يستقر  اإلسالم فإذا اكن ذلك ينفي

 .  اإلسالم يف قلبه يشعر بمرشوعية اخلتان، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 . 136، 132/ 5ينظر: فتاوى اللجنة ادلائمة، املجموعة األوَّل 

 1930 :الرقم الُموحد
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 193 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف يعامل اإلسالم غري املسلمني؟ 
 اإلجابة: 

رَْسلْنَاَك إًِلذ رَْْحَةا لِلَْعالَِمنَي{ ]األنبياء: 
َ
[، وهذه الرْحة 107احلمد هلل، اإلسالم دين الرْحة والعدل، قال تعاىل: }َوَما أ

تشمل الكفار بكل أنواعهم، فالكفار ثالثة أنواع، األول: الاكفر احلرِّب، اَّلي يقاتل املسلمني أو املستعد لقتاهلم، 

ا بهم، فيف أشد احلاًلت عليهم، ويه القتال، نىه اإلسالم  عن تعذيبهم أو اتلمثيل وحىت هؤًلء اكن اإل سالم رحيما

 ، ِمي بأجسادهم أو قتل النساء والشيوخ اَّلين لم يقاتلوا أو قتل األطفال وحنوهم، إىل غري ذلك من األمثلة، واثلاين: اَّلي

نه مقابل ِجْزيٍة يدفعها سنويًّا، وهؤًلء لو تعرضوا لقتال وجب  وهو الاكفر اَّلي يلزتم بأحاكم املسلمني وهو باٍق ىلع دي

ىلع املسلمني ْحايتهم، ومن كرب يف السن منهم وعجز عن العمل تسقط عنه اجلزية مع بقاء حقوقه ىلع املسلمني، 

بني حسن حىت تمىن كثري من الكفار أن يكونوا يف ذمة املسلمني بدًلا من العيش يف بالدهم، ملا وجدوه من الفرق  

املعاملة عند املسلمني والظلم واًلضطهاد وسوء املعاملة عند أبناء جدلتهم، وهذا ًل يعين اتلعميم، واثلالث من 

أنواع الكفار: املستأمن واملعاهد، واملستأمن هو من دخل بالد املسلمني بأماٍن، واملعاهد َمن اكن بني بدله وبني بالد 

ا ًل يُت عرذض هلم بسوء حىت ينتيه عهدهم أو أمانهم، قال تعاىل عن انلوعني اثلاين املسلمني صلح، وهؤًلء أيضا

ْن 
َ
يِن َولَْم َُيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أ يَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم يِف ادلي ِ ُ َعِن اَّلذ وُهْم َوُتْقِسُطوا إِيَلِْهْم إِنذ واثلالث: }ًَل َينَْهاُكُم اَّللذ ترََبُّ

 ْ َ ُُيِبُّ ال ا عن تويل الاكفر 8ُمْقِسِطنَي{ ]املمتحنة: اَّللذ [، واإلسالم إذ يأمر بالعدل يف اتلعامل مع الاكفر جنده ينىه أيضا

ا عند اهلل تعاىل وًل عند  وحمبته وتعظيمه بإطالق، فعند احلاجة إىل تعظيمه يقيد بأنه عظيم عند قومه، ليس عظيما

ِ الرذْْحَِن املسلمني، وًل ُيملهم ذلك ىلع ظلمه، كتب رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم هلرقل الرسالة اتلايلة: )ِمْسِب اَّللذ

 
َ
َبَع الُهَدى، أ وِم: َساَلٌم ىلَعَ َمِن اتذ ِ َورَُسوهِلِ إِىَل ِهَرقَْل َعِظيِم الرُّ ٍد َعبِْد اَّللذ ْدُعوَك بِِداَعيَِة الرذِحيِم، ِمْن حُمَمذ

َ
ا َبْعُد، فَإِيني أ مذ
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 اإلِْساَلِم، 
َ
ِريِسيينَي َو}يَا أ

َ
َْت فَإِنذ َعلَيَْك إِْثَم األ ، فَإِْن تََويلذ تنَْيِ ْجَرَك َمرذ

َ
ُ أ ْسِلْم تَْسلَْم، يُْؤتَِك اَّللذ

َ
ْهَل الِكتَاِب َتَعالَْوا إِىَل أ

َ َوًَل نرُْشَِك بِِه َشيْئا  ْن ًَل َنْعبَُد إًِلذ اَّللذ
َ
ذْوا  لَكَِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوَبيْنَُكْم أ ِ فَإِْن تََول ْرَباباا ِمْن ُدوِن اَّللذ

َ
ا أ ا َوًَل َيتذِخَذ َبْعُضنَا َبْعضا

نذا ُمْسِلُموَن{( رواه ابلخاري )
َ
(، وَبَعَث عبَد اهلل بن رواحة ريض اهلل عنه يلهود 1733( ومسلم )7َفُقولُوا اْشَهُدوا بِأ

نسائهم، فقالوا: هذا لك وخفف عنا وجتاوز يف القسم،  خيرب خلرص ما عليهم من اتلمر فجمعوا هل حليًّا من حيل 

فقال عبد اهلل بن رواحة ريض اهلل عنه: )يا معرش يهود، واهلل إنكم ملن أبغض خلق اهلل إيل، وما ذلك حباميل ىلع 

 أن أحيف عليكم، فأما اَّلي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا ًل نأكلها(. قالوا: بهذا قامت السماوات واألرض.

 . (، وألحاكم الكفار تفاصيل أخرى، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد206/ 4( وابليهِّق )14953رواه أْحد )

 1970 :الرقم الُموحد
  



 260من  226الصفحة 
 

 194 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل ينبيغ ىلع املسلم تغيري اسمه إذا اشتمل ىلع معىًن يسء؟  
 اإلجابة: 

وسلم أسماء صحابة؛ هلذا السبب، مثل عبد الكعبة، جعله عبد احلمد هلل، نعم، وقد غري انليب صىل اهلل عليه 

 .الرْحن، واعصية، جعلها مجيلة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2010 :الرقم الُموحد
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 195 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما يه حقوق الزوج ىلع زوجته وحقوق الزوجة ىلع زوجها؟  
 اإلجابة: 

د، وىلع لكٍّ من الزوج والزوجة أن ُيرتم هذا العقد ويقوم بالواجب الرشيع عليه، ومن احلمد هلل، الزواج ميثاق   مؤكذ

فوائد ذلك أن تكون حياتهم مستقرة، قال صىل اهلل عليه وسلم: )فاتقوا اهلل يف النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان 

ا تكرهونه، فإن فعلن ذلك اهلل، واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل، ولكم عليهن أًل يوِطِْئَ فُرَُشكم أ حدا

(، وقال: )أطعموهن مما 1218فارضبوهن رضباا غري مربح، وهلن عليكم رزقهن وكسوتهن باملعروف( رواه مسلم )

( والنسايئ يف 2144تأكلون واكسوهن مما يكتسون وًل ترضبوهن وًل ُتَقبيُحوهن( حديث حسن، رواه أبو داود )

ىلع زوجته حبسب العرف، فيوفر هلا الطعام والرشاب والسكن واللباس  (، فعىل الزوج أن ينفق9106الكربى )

ويعطيها حقها يف املعارشة يف الفراش، وأًل يِسء إيلها وًل يظلمها، وإن اكن هل أكرث من زوجة فعليه أن يعدل بينهن، 

لطبخ والكنس وحنوهما، وىلع الزوجة أن تطيع زوجها يف غري معصية اهلل تعاىل، وأن تقوم بأمور ابليت باملعروف، اك

 . وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2030 :الرقم الُموحد
  



 260من  228الصفحة 
 

 196 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يمكن للمسلم الزواج من املرأة انلرصانية؟ 
 اإلجابة: 

 .احلمد هلل، نعم َيوز للمسلم الزتوج بانلرصانية إذا اكنت عفيفة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2040 :الُموحدالرقم 
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 197 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل حيل بيع املحرمات اكخلمور إىل غري املسلمني؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، ًل ُيل ذلك، قال صىل اهلل عليه وسلم: »إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة واخلَنير واألصنام« رواه 

 .نبينا حممد(، وصىل اهلل وسلم ىلع 1581( ومسلم )2236ابلخاري )

 2060 :الرقم الُموحد
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 198 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل خلقت السماوات واألرض يف ستة أيام أم ثمانية؟ 
 اإلجابة: 

يذامٍ 
َ
رَْض َوَما بَيْنَُهَما يِف ِستذِة أ

َ
َماَواِت َواأْل نَا ِمْن   َوَما احلمد هلل، خلقهما يف ستة أيام، قال تعاىل: }َولََقْد َخلَْقنَا السذ َمسذ

[، وقد ذكر اهلل عز وجل ذلك يف كتابه يف سبعة مواضع: يف سورة األعراف ويونس وهود والفرقان 38لُُغوٍب{ ]ق: 

والسجدة وق واحلديد، وهل يف ذلك حكمة وابتالء، ولوشاء أن َيلقها يف طرفة عني لفعل؛ ألنه يقول لليشء كن 

[، أي ًل يشق عليه ذلك، وتفصيل هذه األيام جاء يف قوهل تعاىل: }قُْل 255رة: فيكون، }َوًَل يَؤوُدُه ِحْفُظُهَما{ ]ابلق

ا َذلَِك رَبُّ الَْعالَِمنَي  نَْدادا
َ
رَْض يِف يَْوَمنْيِ َوجَتَْعلُوَن هَلُ أ

َ
ي َخلََق اأْل ِ ئِنذُكْم تَلَْكُفُروَن بِاَّلذ

َ
( وََجَعَل ِفيَها َرَواِِسَ ِمْن 9)أ

ائِِلنَي )فَْوقَِها َوَبارََك ِفي يذاٍم َسَواءا لِلسذ
َ
ْرَبَعِة أ

َ
قَْواَتَها يِف أ

َ
َر ِفيَها أ َماِء َويِهَ ُدَخاٌن َفَقاَل لََها  10َها َوقَدذ ( ُثمذ اْستََوى إِىَل السذ

تَيْنَا َطائِِعنَي )
َ
ا قَاتَلَا أ ْو َكْرها

َ
رِْض ائْتِيَا َطواْعا أ

َ
ْمَرَها َوَزيذنذا ( َفَقَضاُهنذ َسبَْع َسَماَواٍت  11َولأِْل

َ
ْوىَح يِف لُكي َسَماٍء أ

َ
يِف يَْوَمنْيِ َوأ

ا َذلَِك َتْقِديُر الَْعِزيِز الَْعِليِم ) ْنيَا بَِمَصابِيَح وَِحْفظا َماَء ادلُّ [، فذكرت اآلية األوَّل أن خلق 12 -  9({ ]فصلت: 12السذ

ما يتعلق باألرض من خلق ومن تقدير ما عليها،  األرض اكن يف يومني، ويف اآلية اثلانية اإلخبار عن جمموع أيام

وأنها أربعة أيام، منها يومان خللق األرض، بدًللة اآلية األوَّل، فمعىن )يف أربعة أيام( يف تمام أربعة أيام، ويف اآلية 

 . ا حممداألخرية أن خلق السماوات يف يومني، واملجموع ستة أيام، كما يف اآليات األخرى، وصىل اهلل وسلم ىلع نبين

 2090 :الرقم الُموحد
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 199 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ـهو عالج الوسوسة يف أمور اتلوحيد؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، الوسوسة يف اتلوحيد تعالج بأمور منها: الكف واًلنتهاء، أي عدم اًلسرتسال مع هذه الوساوس، بل يشغل 

وقول: )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(، وقراءة اآلية اتلايلة: }ُهَو نفسه بيشٍء آخر، وانلفث يف جهة اليسار ثالثاا، 

ٍء َعِليٌم{ ]احلديد:   اِهُر َوابْلَاِطُن وَُهَو بُِكلي ََشْ ُل َواآْلِخُر َوالظذ وذ
َ
[، وقراءة سورة اإلخالص، ويقول: )آمنت باهلل(، 3اأْل

 . نبينا حممدأو )آمنت باهلل ورسله( أو )آمنا باهلل(، وصىل اهلل وسلم ىلع

 2100 :الرقم الُموحد
  



 260من  232الصفحة 
 

 200 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ماذا أعد اهلل للمرأة يف اجلنة؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، أعدذ اهلل للمرأة مثل اَّلي أعده للرجل يف لك َشء إًل احلور العني، فلها يف اجلنة زوج واحد فقط، واهلل 

 .أعلم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2120 :الرقم الُموحد
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 201 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما مفهوم اإلرـهاب املذموم؟  
 اإلجابة: 

ر، تريد به كثري من ادلول اليت تستعمله إلصاق هذا الوصف بكل  احلمد هلل، اإلرهاب يف عرصنا مصطلٌح غرُي حمرذ

قتل األبرياء اَّلين ًل َيوز قتلهم يف اإلسالم، من َيالفها وتريد اًلنتقام منه، أما اإلرهاب املذموم يف اإلسالم فهو 

من املسلمني والكفار املعاهدين أو املستأمنني وتدمري مبانيهم وحنو ذلك من صور اإلفساد، فهذا ًل َيزيه اإلسالم، 

 . وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2130 :الرقم الُموحد
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 202 :السؤال رقم
 السؤال: 

 للمرأة أن ختلع حجابها أمامه؟من ـهو املحرم اذلي يمكن  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، املحارم اَّلين َيوز للمرأة أن تكشف أمامهم عن رأسها ورقبتها وذراعيها مع الكفني وأسافل ساقيها 

مع القدمني هم األب واًلبن واألخ وابن األخ وابن األخت والعم واخلال وأبو الزوج وابن الزوج، ومن غري املحارم 

ا واألطفال وحنوهم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدالنساء املس  . لمات عموما

 2150 :الرقم الُموحد
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 203 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف يمكن للشييع أن يكون من أـهل السنة؟ 
 اإلجابة: 

اإلسماعيلية احلمد هلل، يمكن ألي شخص أن يدخل يف مذهب أهل السنة، فإن اكن من الرافضة اًلثين عرشية أو  

فإنه يدخل مذهب أهل السنة باعتقاد اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر والقدر خريه ورشه 

ا رسول اهلل، ويعتقد معناها ويأيت برشوطها، وأن املالك واخلالق للكون هو اهلل   وبشهادة أن ًل هلإ إًل اهلل وأن حممدا

 اهلل عنهم خري اخللق بعد األنبياء، وأن أفضلهم أبا بكر ثم عمر ثم وحده، وًل يعبد غريه، وأن الصحابة ريض 

من  - صىل اهلل عليه وسلم- عثمان ثم يلع ريض اهلل عنهم، مع حمبة آل ابليت وعدم الغلو فيهم، وأن زوجات انليب 

ن عليها، وصىل اهلل آل ابليت، ويتعلم تفاصيل دينه من املصادر املوثوقة املعتربة، ويتربأ من عقائد الفرقة اليت اك

 .وسلم ىلع نبينا حممد

 2170 :الرقم الُموحد
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 204 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل ينظر اإلسالم للرجل واملرآة نظرة متساوية يف اثلواب والعقاب؟  
 اإلجابة: 

يني ًَل 
َ
ِضيُع َعَمَل اَعِمٍل ِمنُْكْم ِمْن احلمد هلل، اَّلكر واألنىث متساوون يف اثلواب والعقاب، واهلل أعلم، قال تعاىل: }أ

ُ
أ

نىَْث َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض{ ]آل عمران: 
ُ
ْو أ

َ
نىَْث وَُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحِييَنذُه َحيَاةا 195َذَكٍر أ

ُ
ْو أ

َ
[، }َمْن َعِمَل َصاحِلاا ِمْن َذَكٍر أ

ْحَسِن َما اَكنُوا َيْعمَ 
َ
ْجَرُهْم بِأ

َ
 .[، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد97لُوَن{ ]انلحل: َطييبَةا َونَلَْجِزَينذُهْم أ

 2200 :الرقم الُموحد
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 205 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف ييق املسلم نفسه من احلسد؟  
 اإلجابة: 

باملحافظة ىلع األذاكر، ومنها أذاكر الصباح واملساء وأذاكر   - بمعىن العني- احلمد هلل، يِّق املسلم نفسه من احلسد 

واألذاكر املطلقة من تسبيح وحتميد وتهليل وتكبري، باإلضافة للمحافظة ىلع الفرائض وانلوافل وقراءة  انلوم 

القرآن، وترك الزتّين الّزائد يف انّلفس واملال والودل، واجتناب اتلبايه بها وكرثة احلديث عنها بني انلاس، وقد يصيب 

إذا رأى شيئاا يعجبه، أما احلسد اَّلي يف انلفوس الرشيرة  اإلنسان نفسه بالعني وهو ًل يدري فعليه أن يذكر اهلل

 . اليت تكره حصول اخلري لآلخرين فهذا ًل يرض إًل نفسه، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2220 :الرقم الُموحد
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 206 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل ذكر اهلل تعاىل الصلوات اخلمس يف القرآن؟ 
 اإلجابة: 

ْمِس إِىَل َغَسِق اللذيِْل َوقُْرآَن الَْفْجِر إِنذ قُْرآَن الَْفْجِر اكَ احلمد هلل، نعم،   لُوِك الشذ اَلَة دِلُ قِِم الصذ
َ
ا{ قال اهلل تعاىل: }أ َن َمْشُهودا

[، وادللوك الزوال، وهو وقت الظهر، وغسق الليل ظلمته، وهو وقت العشاء، فجمع بني الصلوات  78]اإلِساء: 

ا وآخرها، وعطف عليها الصالة املنفردة ويه صالة الفجر؛ ألن وقت ما بني العشاء والفجر املتقاربة، بذكر أوهل

وما بني الفجر والظهر متباعد يف األماكن املعتدلة األوقات، اتلفصيل ادلقيق هلذه الصلوات يف السنة انلبوية، قال  

َ لِلنذاِس َما ْكَر تِلُبنَيي نَْزنْلَا إِيَلَْك اَّلي
َ
ُروَن{ ]انلحل:  تعاىل: }َوأ َل إِيَلِْهْم َولََعلذُهْم َيتََفكذ [، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا 44نُزي

 .حممد

 2240 :الرقم الُموحد
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 207 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ماذا ينبيغ ىلع املسلم فعله إذا أراد مجاع زوجته؟ 
 اإلجابة: 

اإليالج يف ادلبر، ويستحب هل أن يقول قبل اجلماع: احلمد هلل، عليه أن يتأكد من سالمتها من احليض، وَيتنب 

(، وًل يذكر 1434( ومسلم )141)بسم اهلل، امهلل جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا(، كما رواه ابلخاري ) 

اهلل أثناء اجلماع، ويستحب أن ينوي نية يؤجر بها، مثل نية حتصني نفسه وإعفاف زوجته وحتصيل ذرية يكرثي بها  

سلمني ويسىع إلصالحهم، ألنه بهذه انلية القلبية يزداد أجره ىلع فعل هذا األمر املباح، وقال رسول اهلل صىل اهلل امل

( بإسناد حسن، ويسترت 18027عليه وسلم عن مجاع الزوجة: )إنه من أماثل أعمالكم إتيان احلالل( رواه أْحد )

خرى يمكن مراجعتها يف مظانها، وصىل اهلل وسلم ىلع عن انلاس، وًل يعجل قبل أن تقيض حاجتها، وهل آداب أ

 .  نبينا حممد

 . 231/ 10ينظر: املغين ًلبن قدامة 

 2250 :الرقم الُموحد
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 208 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف أخدم اإلسالم؟  
 اإلجابة: 

وابدأ باألقربني، وًل احلمد هلل، باتلمسك الصحيح باإلسالم واثلبات عليه وادلعوة بإيله قدر استطاعتك وعلمك، 

هرة ومعرفة انلاس خلدمتك لإلسالم، وإنما الالزم  ، وًل يلزم يف خدمة اإلسالم الشُّ حتقر من عمل اخلري شيئاا ولو قَلذ

 . إخالص انلية هلل عز وجل وأن يكون عملك ىلع علم، وصىل وسلم اهلل ىلع نبينا حممد

 2270 :الرقم الُموحد
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 209 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا حرم اإلسالم رياضة ايلوجا؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، ايلوجا أو ايلواغ عبادة هندوسية، تعين اًلتصال بالكون واًلحتاد باهلل سبحانه وتعاىل عما يقولون، وإن 

ظهر للسائل أنها جمرد رياضة فيه ليست كذلك؛ َّللك اكن هلا عندهم أوضاع معينة ترمز للسجود للشمس، وتفعل 

أوقات معينة يه أوقات تلك العبادة، ويه عند رشوق الشمس وغروبها، ويصحبها عبارات رشكية، والعبادة يف يف 

اإلسالم حقٌّ خالٌص هلل تعاىل، فال َيوز رصفها لغريه، كما ًل َيوز مشابهة من يرصف شيئاا من العبادات لغري اهلل 

 .يف تلك العبادة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2320 :الُموحدالرقم 
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 210 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف يصيل املسلم ويصوم يف بدله اليت يستمر فيها الليل أو انلهار ملدة أطول من املعتاد؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، أما الصيام فإذا اكن يمر عليه يلٌل ونهاٌر خالل أربعٍة وعرشين ساعةا يف أيام رمضان وجب عليه صيام 

حسب اًلستطاعة، فإذا عرض هل سبٌب للفطر يف يوٍم من تلك األيام اكملشقة الشديدة فله أن يفطر، انلهار وإن طال  

وإذا اكن ًل يستطيع الصيام ابتداءا فإنه يفطر، وًل مانع أن يؤخر القضاء لوقٍت يكوُن فيه انلهاُر قصرياا قبل رمضان  

حد، بل يستمر انلهار أكرث من أربعٍة وعرشين ساعة فإنه يصوم  اتلايل، أما إذا اكن ًل يمر عليه يلٌل ونهاٌر يف ايلوم الوا

بعدد سااعت انلهار يف أقرب بدل فيه نهار ويلل، ويبدأ بوقت طلوع الفجر يف ذلك ابلدل، ومن مقاصد الصيام تهذيب 

ويستحرض   انلفوس وحتصيل اتلقوى، فإذا استحرض اإلنسان هذا فإنه يستشعر َّلة الصرب ىلع الصوم إرضاءا هلل تعاىل،

عظيم اثلواب اَّلي يكتبه اهلل للصائم، كما يستحرض أن املشقة سزتول ويبىق ثوابها، وأما الصالة فإذا اكن يمر 

عليه يلٌل ونهاٌر خالل أربعٍة وعرشين ساعةا فإن أوقات الصلوات معلومة، ولو تباعدت، فيصيل الفجر عند طلوعه،  

لك َشء مثله، واملغرب عند غروب الشمس والعشاء عند والظهر عند زوال الشمس، والعرص عند مصري ظل 

غروب الشفق األْحر، ولو فرضنا أنه ًل يتمكن من معرفة َشء من هذه األوقات فإنه يقدر، وًل يصيل حىت يغلب 

، وإن اكن  ىلع ظنه دخول الوقت؛ ألن الصالة قبل الوقت ًل تصح بأي حال، ولكن تصح بعد خروج الوقت قضاءا

 .ٌل ونهاٌر يف ايلوم الواحد فيفعل كفعله يف الصيام، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدًل يمر عليه يل

 2380 :الرقم الُموحد
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 211 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا حيمل قابيل وزر لك من اقرتف جريمة القتل بعده؟  
 اإلجابة: 

القتل لم تكن معروفة يف البرشية قبل قابيل، قال احلمد هلل، بني نبينا صىل اهلل عليه وسلم أنه كذلك؛ ألن جريمة  

ا إًل اكن ىلع ابن آدم األول ِكْفٌل من دمها؛ ألنه أول من َسنذ  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »ًل تُقتل نفٌس ظلما

ا لم  1677( ومسلم )3335القتل« رواه ابلخاري ) يسبق (، واملعىن أن القدوة تكون بالسبق إىل الفعل، فمن فعل خريا

إيله أو أحياه يف ماكن لم يكن يُفعل فيه ذلك اخلري اكن هل مثل أجور من عمل ذلك اخلري بعده، وكذلك الرش، وصىل 

 .اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2390 :الرقم الُموحد
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 212 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما املراد بالسماوات السبع؟ 
 اإلجابة: 

املخلوقات، فإننا نبرص ونعقل السماء ادلنيا القريبة منا، ويه سقف املخلوقات  احلمد هلل، السماوات السبع سقف 

ىلع األرض، وما فوقها من سماواٍت لكُّ سماء سقف لّليت حتتها، وعددها سبع سماوات طباق، بعضها فوق بعض، 

 .اعمرة باملالئكة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2500 :الرقم الُموحد
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 213 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل املعجزة الرقمية للقرآن خدعة وبدعة؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، املعجزة الرقمية أو اإلعجاز العددي هو اعتقاد إعجاز القرآن من حيث األرقام واألعداد، باستخراج 

ين مذكوَرين يف القرآن أو عالقة  بني حروف عملية حسابية أو الوصول إىل تطابق يف العدد بني متشابَهني أو ضدذ

ا أو  القرآن وَّكماته وآياته وسوره، أو كشف أمر غييب مستقبيل، وغري ذلك، من خالل أرقام موجودة يف القرآن نصًّ

ا، ومثاهل قوهلم: لكمة )شهر( جاءت يف القران   نَة، وَّكمة )يوم( وردت    12رمزا مرة،   365مرة، وذلك مطابق لشهور السذ

ر الرجل واملرأة يف القرآن، واجلنة وانلار أو املالئكة والشياطني، وحنو ذلك، وذلك مطابق أليام السنة، وتساوي ِذكْ 

وما ُذكر يف السؤال من كونه بدعة صحيح، وهو تكلف وعبث ًل يليق بهداية القرآن ورساتله، وقد يؤول إىل 

وأغلب التشكيك يف صدق القرآن وسالمة معانيه، بسبب اضطراب انلتائج احلسابية وعدم صحتها أحياناا، 

املشتغلني به ليسوا من أهل العلم الرشيع، وإن صدقت بعض احلسابات أو وقعت بعض اتلكهنات املبنية عليها 

 . إًل أن هذا ًل يكيف يف صحة نسبة ذلك للقرآن الكريم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2550 :الرقم الُموحد
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 214 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل انليب عيىس عريب؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، عيىس بن مريم عليه السالم ليس من العرب، بل من بين إِسائيل، وهم والعرب أبناء عمومة، فإن أباهم 

هو إبراهيم عليه السالم، وادل إسماعيل عليه السالم أبو العرب، ووادل يعقوب عليه السالم، وهو إِسائيل، وصىل 

 .اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2690 :الُموحدالرقم 
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 215 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يعد املورمون من أـهل الكتاب؟ 
 اإلجابة: 

ةا يف السلوك،  احلمد هلل، الُموْرمن طائفة من انلصارى ولكنهم أكرث تمساكا بدينهم ابلاطل من سائر انلصارى، خاصذ

اتلعدد يف الزواج وُيرمون املرشوبات اليت فاعتربهم كثري من الطوائف انلرصانية األخرى متشددين، وهم يبيحون  

 . فيها منبهات، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2720 :الرقم الُموحد
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 216 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف يمكن إقناع معتنيق السيخية باإلسالم؟ 
 اإلجابة: 

قة بني اإلسالم واهلندوسية، وخلط احلق  ، فال يصح اإلسالم إًل احلمد هلل، السيخية ديانة ملفذ بابلاطل ينتج باطالا

ِ َفَقِد اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوةِ  اُغوِت َوُيْؤِمْن بِاَّللذ  الُْوْثىَق ًَل بعد الكفر بسائر األديان األخرى، قال تعاىل:}َفَمْن يَْكُفْر بِالطذ

ُ َسِميٌع َعِليٌم { ]ابلقرة:  لإلسالم كدعوة سائر الكفار، فال خصوصية هلم،  [، ودعوة أصحابها256انِْفَصاَم لََها َواَّللذ

ويمكن إقناعهم ببيان الفرق بني عقائدهم ابلاطلة ودين اإلسالم احلق، وجاء يف املوسوعة امليرسة: )إن عقيدة  

السيخ تعترب إحدى حراكت اإلصالح ادليين اليت تأثرت باإلسالم واندرجت ضمن حماوًلت اتلوفيق بني العقائد، 

لطريق حيث لم تتعرف ىلع اإلسالم بما فيه الكفاية من ناحية، وألن األديان يَنل بها الويح من ولكنها ضلت ا

السماء، وًل جمال ًلجتهاد البرش باتللفيق واتلويلف واختيار عنارص العقيدة من هنا وهناك(، وصىل اهلل وسلم ىلع 

 .نبينا حممد

 .769/ 2املعارصة  ينظر: املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب

 2730 :الرقم الُموحد
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 217 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ملاذا ال يمكننا رؤية اهلل تعاىل؟ 
 اإلجابة: 

، فإن اكن  ا وطاقةا احلمد هلل، ًل يمكن رؤية اهلل تعاىل يف ادلنيا ألن األبصار ًل تقوى ىلع ذلك، فقد جعل اهلل هلا حدًّ

األشعة حتت احلمراء واألشعة فوق ابلنفسجية وًل يستطيع أن ُيدق يف الشمس اإلنسان ًل يرى درجة معينة من 

ويه يف وسط السماء أو يعرف قطرها، ويه أشياء خملوقة، فكيف يرى رب العاملني اَّلي خلق لكذ َشء؟ ولكن 

ا آخر يوم القيامة فتكون األبصار قادرة ىلع رؤيته سبحانه وتعاىل، وصىل اهلل  وسلم ىلع نبينا اهلل ينشئ انلاس خلقا

 .حممد

 2770 :الرقم الُموحد
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 218 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل كتب انليب حممد القرآن؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم لم يكن يكتب وًل يقرأ، والقرآن الكريم ويٌح أوحاه اهلل تعاىل نلبينا 

اهلل عليه وسلم كما أويح إيله، وَّكما نزلت آيات قرأها عليهم وكتبها بواسطة جربيل عليه السالم، فبلغه انليب صىل  

الصحابة ريض اهلل عنهم بأمر انليب صىل اهلل عليه وسلم، ومن كتبة الويح اخللفاء األربعة والزبري وأيب بن كعب 

ريض اهلل عنهم، وزيد بن ثابت ومعاوية بن أيب سفيان وثابت بن قيس وحنظلة بن الربيع الاكتب وخادل بن الويلد 

 . وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2870 :الرقم الُموحد
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 219 :السؤال رقم
 السؤال: 

 مىت حيق للرجل الزواج بأكرث من امرأة؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، إذا اكن الرجل قادراا ىلع العدل بني أكرث من زوجة من حيث املبيت وانلفقة فله أن يزتوج بأكرث من  

أربع، وًل َيوز هل الزيادة ىلع األربع، والعدل يف املبيت باملساواة، بأن يبيت يللة عند هذه ويللة عند واحدة إىل 

تلك، أو أسبواعا عند األوَّل وأسبواعا عند اثلانية، وحنو ذلك، والعدل يف انلفقة بأن يعطي لك بيت ما ُيتاجه وليس 

 .باملساواة، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 2960 :وحدالرقم المُ 
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 220 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل وصف القرآن األرض بأنها كروية الشلك؟ 
 اإلجابة: 

ُر انلذ  ُر اللذيَْل ىلَعَ انلذَهاِر َوُيَكوي رَْض بِاحْلَقي يَُكوي
َ
َماَواِت َواأْل َهاَر ىلَعَ اللذيِْل{ ]الزمر: احلمد هلل، نعم، قال تعاىل: }َخلََق السذ

ْن تُْدرَِك الَْقَمَر َوًَل اللذيُْل َسابُِق انلذَهاِر َولُكٌّ يِف فَلٍَك يَْسبَُحو[، وقال 5
َ
ْمُس يَنْبَيِغ لََها أ [، قال  40َن{ ]يس: تعاىل: }ًَل الشذ

ابن عباس: )فلكة كفلكة املغزل(، وقال ابن تيمية: )اعلم أن األرض قد اتفقوا ىلع أنها كروية الشلك(، يقصد 

 .ني، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممداتفاق املتقدم 

 .150/ 5ينظر: جمموع الفتاوى 

 3030 :الرقم الُموحد
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 221 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما موقف اإلسالم من اإلرـهاب؟ 
 اإلجابة: 

ر، تريد به كثري من ادلول اليت تستعمله إلصاق هذا الوصف بكل  احلمد هلل، اإلرهاب يف عرصنا مصطلٌح غرُي حمرذ

َيالفها وتريد اًلنتقام منه، أما اإلرهاب بمعىن قتل األبرياء اَّلين ًل َيوز قتلهم يف اإلسالم، من املسلمني من 

 .والكفار املعاهدين أو املستأمنني وتدمري مبانيهم وحنو ذلك، فهذا ًل َيزيه اإلسالم، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 3040 :الرقم الُموحد
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 222 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما يه صفة الوضوء؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، الوُضوء مفتاح الصالة، وًل تَِصحُّ الصالة بدون طهارة، والطهارة من احلدث األصغر تكوُن بالوضوء، 
والوضوء يقوم ىلع أراكن، ًل يتم الوضوء إًل بها، ويه غسُل الوجه، مع املضمضة واًلستنشاق، وغسُل ايلدين إىل 

يَن آَمنُوا إَِذا ُقْمتُْم املرفقني، ومس ِ َها اَّلذ يُّ
َ
ُح الرأس واألذنني، وغسُل الرجلنِي إىل الكعبنِي، قال ربُّنا تبارك وتعاىل: }ياأ

رُْجلَُكْم إِىَل الْ 
َ
يِْديَُكْم إىَِل الَْمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأ

َ
اَلِة فَاْغِسلُوا وُُجوَهُكْم َوأ {   إِىَل الصذ ونتعرذُف اآلن َكْعبَنْيِ

يه؛ ألنه  ىلع كيفية الوُضوء الاكمل، بأراكنه ومستحباته: يبدأ اإلنساُن وُضوَءه بالتذسمية، فيقوُل: )بسِم اهلل( ويغسُل كفذ
سيبارُش أعضاَءه األخرى بهما، واكن صىل اهلل عليه وسلم إذا بدأ وُضوءه يُفِرُغ املاَء ىلع كفيه ويغسلهما قبل أن 

اإلناء، وًل يتجاوز يف َغسل الكفني ثالث مراٍت، وَيتأكذد غسُل الكفني عند اًلستيقاظ من انلوم. وبعد يُدِخلَهما يف  
كه ثم َُيرُِجه، واًلستنشاُق إدخاُل املاء   ، واملضمضُة أن يُدِخل املاء يف فمه وُيري ذلك يتمضمُض ويستَنِْشُق ويستَنرِْثُ

يغسل وجهه، وًل ينىس أن يُوِصَل املاَء جلميع أجزاء الوجه، مثل ما إىل األنف، واًلستنثاُر إخراُجه من األنف، و
جاور األذنني من جهة الوجه، وًل يزيد يف املضمضة واًلستنشاق وغسل الوجه ىلع ثالث مرات. وبعد غسل وجهه 

 أصابَعه، يلبالغ يغسل يديه من أطراف أصابعه إىل مرفقيه، وُيدخُل املرفقني يف الَغسِل، ويبدأ بايلد ايلمىن وَُيليُل 
ةا واحدةا،   تنِي أو ثالثاا. ثم يبُلُّ كفيه ويمسُح بهما رأَسه مرذ ةا أو مرذ يف إيصال املاء ملا بني األصابع، يفعل ذلك مرذ
يَستوعب بها رأَسه، واملقصود باًلستيعاب أن يمسح لكذ الرأس وليس أن يوصل املاء للك شعرٍة، واألفضل أن يضع 

مةِ  مة رأسه، واملرأُة اكلرجِل يف ذلك. ويبىق عليه كفيه ىلع مقدي  رأسه ثم يُِمرُّهما إىل قفاه وَيرجع مرةا أخرى إىل مقدي
بعد ذلك غسل رجليه، يبدأ بالقدم ايلمىن فيغسلُها إىل الكعبني، ثم يغسل اليرسى كذلك، وَيلل أصابع رجليه 

ر عضواا حىت  ينشف العضو اَّلي قبله، ويقول بعد ذلك: )أشهد أن ًل هلإ بيده. يفعل لكذ ذلك ىلع اتلذوايل، وًل يؤخي
ا عبُد اهلل ورسوهل(، وبهذا يكون قد أكمل وضوءه، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد  . إًل اهلل وأن حممدا

 3060 :الرقم الُموحد
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 223 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما يه صفة الصالة؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، للصالة رشوط وأراكن وواجبات ومستحبات، وصفة الصالة بإمجال بعد اإلتيان برشوطها أن يكرب 
اإلنسان بقول: اهلل أكرب، ويرفع يديه إىل منكبيه أو أذنيه، ثم يضع يده ايلمىن ىلع اليرسى ويضعهما ىلع صدره، ثم 

ا يديه اكملرة األوَّل يقرأ داعء اًلستفتاح ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاحتة، ويق رأ بعدها سورة أخرى، ثم يكرب رافعا
ويركع، بأن ينحين ويضع كفيه ىلع الركبتني، ويقول وهو راكع: سبحان رِّب العظيم، ويثين ىلع اهلل بما ورد، ثم يرفع 

يسجد ىلع رأسه ويرفع يديه اكملرة األوَّل ويقول: سمع اهلل ملن ْحده، ربنا ولك احلمد، ويقول ما ورد، ثم يكرب و
األعضاء السبعة، ويه اجلبهة مع األنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني، ويعتدل يف سجوده، ويقول: سبحان 
رِّب األىلع، ويدعو بما يشاء، ثم يرفع رأسه وَيلس ىلع قدمه اليرسى، وينصب قدمه ايلمىن ويضع يديه ىلع فخذيه،  

م يرفع رأسه ويقوم للركعة اثلانية ويفعل كما فعل يف الركعة ويقول: رب اغفر يل، ثم يسجد اكلسجدة األوَّل، ث
األوَّل، فإذا رفع رأسه من السجدة اثلانية جلس كما َيلس بني السجدتني وقرأ التشهد، وهو: اتلحيات هلل 

د أن والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها انليب ورْحة اهلل وبراكته، السالم علينا وىلع عباد اهلل الصاحلني، أشه
ا عبده ورسوهل، فإذا اكنت الصالة ثنائية فإنه يصيل ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم  ًل هلإ إًل اهلل وأشهد أن حممدا
بالصالة اإلبراهيمية، فيقول: امهلل صل ىلع حممد وىلع آل حممد، كما صليت ىلع إبراهيم وىلع آل إبراهيم، إنك ْحيد 

ما باركت ىلع إبراهيم وىلع آل إبراهيم، إنك ْحيد جميد، ويدعو بما ورد أو جميد، وبارك ىلع حممد وىلع آل حممد، ك
بما شاء ثم يسلم ملتفتاا برأسه إىل جهة ايلمني: السالم عليكم ورْحة اهلل، وإىل جهة اليسار: السالم عليكم 

ويفعل فيها كما فعل ورْحة اهلل، وتكون صالته قد تمت، فإذا اكنت الصالة ثالثية أورباعية قام للركعة اثلاثلة، 
يف الركعة األوَّل، إًل يف قراءة السورة اثلانية بعد الفاحتة، وقد بنيذ انليب صىل اهلل عليه وسلم للصحابة صفة الصالة 
بياناا عمليًّا، وهكذا ينبيغ ملن أراد أن يتعلمها أن يشاهد من ُيسن الصالة فيتعلم منه، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا  

 .حممد
 3070 :وحدالرقم المُ 
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 224 :السؤال رقم
 السؤال: 

 كيف يؤدي املسلم احلج؟ 
 اإلجابة: 

احلمد هلل، احلج هو الركن اخلامس من أراكن اإلسالم، فإذا توفرت رشوطه يف مسلم أو مسلمة وجب عليه أن يذهب 

احلجة بعرفة مع املسلمني، يف أشهر احلج إىل مكة املكرمة، وُيرم من امليقات، ويقف يف ايلوم اتلاسع من شهر ذي 

ثم يبيت تلك الليلة باملزدلفة ثم ينتقل إىل مىن يوم العيد، ويرِم مجرة العقبة ثم ُيلق وُيل إحرامه، ويطوف طواف 

الركن، ويبيت يف مىن يللتني أو ثالث، ويرِم اجلمار اثلالثة يف تلك األيام، ثم يطوف طواف الوداع، هذا تعريف 

 .فاصيل كثرية، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممدجممل باحلج، ويف ذلك ت

 3090 :الرقم الُموحد
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 225 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ما ـهو منظور اإلسالم حنو اجلنس؟  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، حث اإلسالم ىلع انلاكح، من واحدة إىل أربع زوجات، وأباح ملك ايلمني، بال عدد، وإن اكن يف عرصنا  

ا يف لك موضع إًل يف هذا نادراا، لكنه  منصوص عليه يف القرآن وأحاكمه غري منسوخة، وأباح اًلستمتاع بهما مطلقا

ادلبر، ويف لك وقت إًل يف وقت احليض، وحث الشباب ىلع انلاكح؛ ألن فورة الشهوة عندهم أكرث، وبهذه األمور 

ن اإلنسان فرجه ويغض برصه عما ًل ُيل هل، فقد نىه الشارع عن لك ما   يؤدي إىل فاحشة الزىن، من انلظر إىل ُيصي

النساء أو اخللوة بهن أو اًلختالط بني اجلنسني أو سفر املرأة بغري حمرم وحنو ذلك، فامليل إىل اجلنس اآلخر أمر 

فطري ًل يصح كبته، كما يف بعض األديان الرشقية، وًل يصح إطالقه فيفرغ اإلنسان شهوة بالطرق املحرمة، كما 

بها، بما ُذكر، وصىل اهلل وسلم عند كثري من انل ه اإلسالم هذه الغريزة وهذذ اس اَّلين ًل يتقيدون بالرشع، وقد وجذ

 .ىلع نبينا حممد

 3130 :الرقم الُموحد
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 226 :السؤال رقم
 السؤال: 

 اللغات األخرى؟اهلل ـهو االسم اذلي سىم اهلل به نفسه يف القرآن باللغة العربية، فهل يصح نطقها بما يرادفها يف  
 اإلجابة: 

احلمد هلل، األفضل أن ُيافظ اإلنسان عن لغة القرآن يف انلطق باسم اهلل تعاىل، وانلطق به بما يرادفها يف اللغات 

: )اسم اهلل - رْحه اهلل- األخرى أو باللهجات العربية جائز، مثل قطع همزة اهلل وحنو ذلك، قال قليوِّب الشافْع 

يانية إيال أو عيال، وبالفارسية خداي وباحلرزية تندك، وبالرومية بالعربية اهلل،   وبالعربانية إيل وآييل وإيال، وبالرُسّ

شمخشا، وباهلندية مشطيشا وبالرتكية بيات، وباخلفاجية أاغن معجمة بعد همزة مضمومة، وبابللغارية تكري، 

-ومتني، واهلل أعلم(، وقال ابن قيم اجلوزية وباتلغرغرية بمعجمتني ومهملتني بعد الفوقية أهل بهمزة وًلم مضم

يف ذكره للتقارب بني اللغة العربية والعربية: وتقول العرب هلإ ويقول العربانيون أولوه وتقول العرب إهلنا   - رْحه اهلل

 . ويقول العربانيون ألوهينو(، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 .252/ 3وعمرية  ، حاشيتا قليوِّب198- 197ينظر: جالء األفهام ص: 

 3240 :الرقم الُموحد
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 227 :السؤال رقم
 السؤال: 

 إذا اكن اهلل قد أنزل كتابًا يف لك فرتة زمنية فما ـهو الكتاب اذلي أنزل ىلع اهلنود؟ 
 اإلجابة: 

ا إًل بعد قيام احلجة، وأنه   أنزل كتباا منها احلمد هلل، أخربنا اهلل تعاىل أنه أرسل يف لك أمة رسول، وأنه ًل يعذب أحدا

ما عرفناها ومنها ما لم نعرفها، وأن القرآن الكريم ناسٌخ للكتب السابقة؛ َّلا جعله اهلل صاحلاا للك زمان وماكن، 

اُغوَت فَِمنُْهْم َمْن هَ  َ َواْجتَنِبُوا الطذ ِن اْعبُُدوا اَّللذ
َ
ٍة رَُسوًلا أ مذ

ُ
ُ قال تعاىل: }َولََقْد َبَعثْنَا يِف لُكي أ ْت َدى اَّللذ  َوِمنُْهْم َمْن َحقذ

اَللَُة{ ]انلحل:  { ]اإلِساء: 36َعلَيِْه الضذ بنَِي َحىتذ َنبَْعَث رَُسوًلا نَْزنْلَا 15[، وقال تعاىل: }َوَما ُكنذا ُمَعذي
َ
[، وقال تعاىل: }َوأ

قاا لَِما بنَْيَ يََديِْه ِمَن الِْكتَاِب َوُمهَ  [، وعدم علمنا بيشء ًل ينيف 48يِْمناا َعلَيِْه{ ]املائدة: إِيَلَْك الِْكتَاَب بِاحْلَقي ُمَصدي

وجوده، فعدم معرفتنا ما هو الكتاب اَّلي أنزل ىلع أمة معينة ًل يعين ذلك عدم نزول كتاب عليهم، وكذلك عدم 

تاب علمنا بالرسول اَّلي أرسل إىل أمة من األمم ًل يدل ىلع أنهم لم يرسل إيلهم رسول، وًل يصح أن يقال: إن ك

نذة الصحيحة، وصىل اهلل وسلم ىلع  ل من عند اهلل تعاىل ألمة كذا إًل بديلل من الكتاب أو السُّ كذا هو الكتاب املَنذ

 .نبينا حممد
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 228 :السؤال رقم
 السؤال: 

 ـهل يتجسد اهلل يف صورة آديم؟ 
 اإلجابة: 

ما فيه نقص فإن اهلل عز وجل يتَنه عنه، وليس للعقل أن َيوض يف احلمد هلل، ًل يتجسد اهلل يف صورة آدِم، ولك 

 .غري جماهل اَّلي خلق هل، وعليه أن يتقيد بتعظيم اهلل سبحانه وتعاىل، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

 3310 :الرقم الُموحد
 


	قاموس الأسئلة الشائعة حول الإسلام
	محتويات القامو س


