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تقدمي فضيلة الشيخ الدكتور:
محمـد هشام طاهــري  - حفظه اهلل تعالى-

ــاء  ــالم ىلع أرشف األنبي ــالة والس ــن، والص ــد هلل رب العامل احلم
ــد: ــن؛ وبع ــه أمجع ــد وىلع آهل وصحب ــا حمم ــلن، نبين واملرس

فـإن اهلل  خلـق اخللـق يلوحـدوه ، وألجـل هـذا 
اتلوحيـد وهـذه العبـادة أرسـل الرسـل، وأنـزل الكتـب، واكن مـن أهـم 
املهمـات يف دعـوة الرسـل وأول الواجبـات بيـان اتلوحيد؛ كما قـال تعاىل: 
﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇڇ﴾))(.

ووجــب ىلع أهــل اإلســالم والســنة االهتمــام بهــذا اتلوحيــد، ألنــه 
أسُّ دعــوة األنبيــاء واملرســلن، وخالصــة رســاالت رب العاملــن، فينبــي 
تعليمــه للنــاس بشــى الطــرق، وبمختلــف الوســائل، ســواء باخلطــب أو 

باملحــارضات أو املؤلفات..إلــخ.

ــة  ــن جاســم ابلاكــر كتاب ــا/ عبدالرمحــن ب ــر اهلل  ألخين وي
العقيــدة بصــورة مجيلــة سلســة لطيفــة يف هيئــة ســؤال وجواب؛ شــملت 
ــى:  ــت مس ــان؛ حت ــد واإليم ــائل اتلوحي ــد ومس ــواب العقائ ــب أب أغل
ــت  ــم( ؛ فأصبح ــم واملتعل ــن املعل  ب

ً
ــا ــؤاالً وجواب ــد 150 س ــات اتلوحي )مهم

)1( انلحل: 36
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معلمــة مفيــدة لــل راغــب، ومذكــرة وافيــة لــل منتــي، مــع ســهولة 
اتلحصيــل ملــن يريــد، وضمــن ذلــك فوائــد ال يســتغين عنهــا املجيــد.

فجمــع يف طيَّاتهــا مســائل مــن اتلوحيــد واإليمــان مبنيــة ىلع قــال 
ــة، فلســنا حباجــة معهــا إىل فلســفات  ــال الصحاب ــال الرســول، ق اهلل، ق
وأفــار، وال حتليــالت وال اســتدرااكت وال اســتنتاجات والأخبــار، وال 

ــوال أرشار. ــواغء وأق آراء وأذواق وغ

  وقــد نظــرت يف ترتيبــه، فألفيته مفيــداً ســديداً، فأثابه اهلل
ىلع مــا بــذل، وأجــزل هل العطــاء ىلع مــا عمل.

ــن  ــاً ب ــده، ورواج ــواًل عن ــف قب ل ــذا املؤَّ ــل هل ــأل أن جيع واهلل اس
انلــاس وذخــراً، وأن جيــزل اثلــواب ملؤلفــه، وقارئــه، واكتبــه، وشــارحه، 
إنــه ســميع جميــب، وصــلِّ امهلل ىلع نبينــا حممــد وىلع آهل وصحبــه 

ــن. ــد هلل رب العامل ــن، واحلم أمجع

كتبه رايج عفو ربه ابلاري:   
     د. حممد هشام طاهري »أبوصالح األفغاين«

يوم السبت 6 شوال 435)ـه   
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تقدمي فضيلة الشيخ:
خـالـد بن محمد القـحطـاني - حفظه اهلل تعالى-

احلمــد هلل رب العاملــن، وأشــهد أن ال هلإ إال اهلل وحــده ال رشيك هل، 
وأشــهد أن حممــداً عبــده ورســوهل؛ أمــا بعــد:

ــر  ــم ابلاك ــن جاس ــن ب ــه األخ/ عبدالرمح ــا كتب ــرأت م ــد قـ لقـ
 بــن املعلــم واملتعلــم( 

ً
حتــت عنــوان: )مهمــات اتلوحيــد 150 ســؤاالً وجوابــا

ــد،  ــة اتلوحي ــه أهمي ــنَّ في ــاً، ب  ونافع
ً
ــاراك ــاً مب ــع مجع ــد مج ــه ق فوجدت

ــلوب  ــه، بأس ــاده ويناقض ــا يض ــورة م ــه، وخط ــه وتعليم ــوب تعلُّم ووج
مجيــل ال يملُّــه القــارئ وال الســامع، وقــد أبديــت هل بعــض املالحظــات 
ــرأ هــذه  ــن يق ــاىل أن تكــون نافعــة يل وهل ومل ــي أرجــو مــن اهلل تع ال

ــإذن اهلل. ــة ب ــالة املبارك الرس

اسأل اهلل تعاىل أن ينفع بها عموم املسلمن، وأن يكتب هلا القبول 
بن انلاس، وأن جيزي األخ عبدالرمحن خرياً ىلع عمله، وأن يشكر سعيه.

كتبه:    
خادل بن حممد القحطاين    

يوم األحد 3) شوال 435)ه     
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A

إن احلمــد هلل، حنمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاهلل مــن رشور 

ــن  ــل هل، وم ــال مض ــده اهلل ف ــن يه ــا، م ــيئات أعمانل ــن س ــنا وم أنفس

ــك هل،  ــده ال رشي ــهد أن ال هلإ إال اهلل وح ــادي هل، وأش ــال ه ــل ف يضل

وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوهل؛ نث  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث    ،  )(( مث  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ  
ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ          ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ  

ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  مث ))( ، نث  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   

ۈ  ٴۇ  مث )3( ، نث ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   مث )4( ، أمــا بعــد:

ــة، هــو  ــا مان ــة، وأرشفه ــاً، وأعالهــا مزنل ــوم نفع ــإن أفضــل العل ف

ــه  ــده يف ربوبيت ــن توحي ــه ، م ــد لربـ ــب ىلع العب ــا جي ــم بم العل

ــه خلــق اهلل اخللــق،  ــه اذلي مــن أجل ــه، ألن ــه وأســمائه وصفات وألوهيت

))( آل عمران:)٠)
))( النساء : )

)3( األحزاب : 7٠-)7
)4( الذاريات : 56



(٠

 وبعــث الرســل، وأنزل الكتب؛ قـــال تعــاىل:  نث ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ــُم اتلوحيــد أرشف العلــوم، وهــو حــق اهلل ىلع العبيد، 
ْ
  ڃ   مث ))( ، فَِعل

وهلــذا َفَطــَر اهلل عبــاده ىلع اإلقــرار بــه، ولكــن الشــياطن اجتاتلهــم 

عــن الصـــراط املســتقيم، وذلــك بزتيينهم هلــم ابلاطل والشـــرك وابلدع، 

وهــذا يُظِهــر نلــا وجــوب تعلُّــم اتلوحيــد، واحلــذر ممــا يضــاده ويناقضــه 

مــن الــرك.

فـــوا  وقـــد اقتضـــت حكمـــة العزيـــز العليـــم َبْعـــث الرســـل يلعرِّ
ـــن  ـــة، ومنذري ـــل اإلجاب ـــرين أه ـــه، مبشـ ـــم إيل ـــه، ويدعونه ـــق ب اخلل
ـــم،  ـــاح دعوته ـــاىل مفت ـــبحانه وتع ـــل س ـــاد، وجع ـــة والعن ـــل املخالف أه
ــمائه  ــه بأسـ ــبحانه وتصديقـ ــود سـ ــة املعبـ ــاتلهم، معرفـ ــدة رسـ وزبـ
وصفاتـــه وأفعـــاهل، وىلع هـــذا اتلصديـــق ينبـــين ادليـــن لكـــه مـــن 

اخلـــوف والرجـــاء واملحبـــة والطاعـــة والعبوديـــة.

وملــا اكن مفتــاح ادلعــوة اإلهليــة توحيــد اهلل ، قــال أفضــل 
ــأيت  ــك ت ــن:  »إن ــله إىل ايلم ــن أرس ــل ح ــن جب ــاذ ب ــه ملع ــن إيل ادلاع
قومــاً مــن أهــل الكتــاب فادعهــم إىل شــهادة أن ال هلإ إال اهلل وأين رســول 
ــم أن اهلل افــرض عليهــم مخــس  ــك فأعلمه ــإن هــم أطاعــوا ذلل اهلل ف

ــوم ويللــة  ... « ))(  احلديــث. صلــوات يف لك ي

))( الذاريات : 56
))(   أخرجه مسلم )9)(.



((

وىلع الرغــم مــن وضــوح األدلــة وانلصــوص يف أمــر اتلوحيــد وشــأنه 

ــم  ــان عظي ــه، ويف بي ــاده ويناقض ــا يض ــان م ــك يف بي ــه، وكذل وصيانت

ــم  ــه وُبعده ــل زمان ــن أه ــب م ــر يلتعج ــإن انلاظ ــه، ف ــه وأهميت مزنتل

ــة  ــط اعم ــر ختب ــريى انلاظ ــل ل ــره، ب ــد وأم ــأن اتلوحي ــم يف ش وجهاتله

ــر. ــرك والكف ــن ال ــهم يف مواط ــق وتلبُّس
ْ
اخلَل

وأما أسباب جهالة أهل اإلسالم باتلوحيد فإنها كثرية؛ ومنها:

عدم العلم.  )(

سوء الفهم للنصوص القرآنية واألحاديث انلبوية املتعلقة باتلوحيد.  )(

لف يف نصوص الكتاب والسنة. ابُلعد عن فهم السَّ  )3

جمانبة ما اكن عليه انليب ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة  يف ادلين واالعتقاد.  )4

اختـاذ اجلهال رؤوسـاً وقدوة، اكذليـن اختذوا القصـص واحلايات،   )5

والضحـك والقهقهـات منهجـاً يف دعوتهم.

دون انلـاس يف علم اتلوحيد،  ظهـور وبـروز داعة ابلاطل اذلين يزهِّ  )6

ويشـغلونهم بفقـه الواقـع والسياسـة غري الرعيـة وغري ذلك.

اإلقبال ىلع ادلنيا، واالنغماس فيها.  )7



((

ــد للنجــاة أن يســى وجيتهــد  ــإن مــن الواجــب ىلع لك مري ــك ف ذلل

ــه  ــب علي ــاد، وجي ــد واالعتق ــم اتلوحي ــيَّما عل ــه، ال س ــه يف دين يلتفق

أن حيــرص ىلع تلقيــه مــن أهلــه املعتربيــن، فــإن األمــر ديــن، وحــري 

بالعاقــل أن يتحــرى طبيــب القلــوب -العالــم الربــاين- أكــر مــن حتريــه 

ــد األمــراض وعــالج األســقام-،  ــدان ابلــارع -أعــين عن لطبيــب األب

فانظــر يــا عبــداهلل عمــن تأخــذ دينــك.

ولقــد اكن أهــل العلــم -وال يزالــون- حريصــن ىلع تســهيل العلــوم 

للنــاس، حرصــاً منهــم ىلع هدايتهــم، وتقريبهــم لربهــم وخالقهــم، 

متَّبعــن يف ذلــك نبيهــم ملسو هيلع هللا ىلص، وملــا اكن انلــاس كمــا ذكــرت مــن حاهلــم 

مــع علــم اتلوحيــد وزهدهــم يف تعلُّمــه، عزمــت ىلع اإلســهام يف خدمــة 

 منهجهــم يف تســهيل العلــوم فتــم 
ً
اتلوحيــد مــع هــؤالء العلمــاء ســالا

ــد 150  ــات اتلَّوحي ــا بـــ : )مهمَّ ــي عنونته ــئلة، وال ــذه األس ــاري هل اختي

ــم( وســعيت فيهــا إىل تســهيل علــم 
ِّ
 بــن الُمعلــم واملتعل

ً
ــا ســؤاالً وجواب

اتلوحيــد، وتيســريه، وتقريبــه بأقــرب الطــرق، وأســهل العبــارات، 

تلكــون مناســبة للصغــري والكبــري، واجلاهــل واملتعلــم، حيــث ســطرتها 

بصيغــة ســؤال وجــواب، وكأنهــا موجهــة مــن متعلــم يطلــب العلــم، إىل 

معلــم يعلمــه ويرشــده، هــذا واســأل اهلل املنعــم الكريــم أن يبــارك فيمــا 



(3

ــم إىل  ــاً هل ــه، وهادي ــاً خللق ــه، ونافع ــاً لوجه ــه خالص ــت، وأن جيعل كتب

توحيــده وعبادتــه، وال يفوتــين أن أشــكر مجيــع مــن تفضــل بمراجعــة 

ــكر األب  ــم بالش ــص منه ــه، وأخ ــه وتصحيح ــاب وتصويب ــذا الكت ه

ــور:  ــداكر، وادلكت ــماعيل من ــن إس ــالح ب ــور: ف ــتاذ ادلكت ــريب األس امل

حممــد هشــام طاهــري، والشــيخ: خــادل حممــد القحطــاين حفظهــم اهلل 

تعــاىل-، واهلل أســأل أن جيزيهــم اخلــري ىلع مــا بذلــوه مــن جهــد ووقــت 

يف ذلــك، والشــكر موصــول أيضــا لــل من ســى يف نشـــر هــذا الكتاب، 

واحلمدهلل أواًل وآخراً.     
وكتبه:     

عبدالـرمحن بن جاسـم ابلاكــر     
Email: ajmh.albaker@gmail.com                 

      4) رمضان 435) ـه
              ادلوحة - قطر
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ــُرَت  ــا يف زمــان َك ــك أنن املتعلــم: معلــي الفاضــل .. ال خيــى علي

فيــه الفــن، وإن العاقــل يلخــاف ىلع نفســه منهــا، فهــل مــن نصيحــة 

ــا ؟ توجههــا يل، ينفعــين اهلل به

املعلم: نصيحي لك يا ُبيَن:

ــق،  ¦ ــات ىلع احل ــه باثلب ــن داعئ ــر م ــي اهلل ، وتُك أن تت

ــن. ــن الف ــة م والوقاي

وعليــك بطلــب العلــم، فهــو معينــك ىلع اخلــري، وحافظــك بعــد  ¦

اهلل مــن الفــن، فــإن الفــن طريــق مظلــم، والعلــم مصبــاح يقــودك فيه 

بأمــان، ومــن يســلك طريقــاً مظلمــاً دون مصبــاح يوشــك أن يهلــك.

كمــا أنصحــك باحلــرص ىلع تعاهــد مصباحــك - العلــم - وكــرة  ¦

مذاكرتــه، فــإن آفــة هــذا املصبــاح النســيان وعــدم مذاكرتــه. 
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املتعلــم: جــزاك اهلل خــرياً يــا معلــي ىلع نصيحتــك .. أســأل اهلل أن 

ينفــع بهــا مجيــع املســلمن.

مــا رأيــك إذاً يــا معلــي أن أطــرح عليــك أســئلة يف علــم اتلوحيــد 

تلجيبــين عليهــا، فتكــون مذاكــرة لــك، وتكــون يل علمــاً أنتفــع بــه، 

وأنفــع بــه َمــْن ورايئ؟

املعلــم: إن طلــب العلــم ومذاكرتــه خــري مــا نصـــرف فيــه أوقاتنــا، 

:  وخــري مــا نتقــرب بــه خلالقنــا، فلنبــدأ مســتعينن بــاهلل



(7



1

املتعلم: ملاذا يجب علينا أن نتعلم التوحيد؟

املعلم: جيب علينا تعلُّم اتلوحيد:

ألن اهلل خلق اخللق ألجله.  )(

ألن اهلل ال يقبل أي عمل إال به.  )(

د. ألنه ال يدخل اجلنة إال موحِّ  )3

ألنه سبب تلكثري احلسنات.  )4

ألنه سبب تلكفري السيئات.  )5

ألنه سبب للطمأنينة.  )6

7( ألنه سبب نليل شفاعة انليب  ملسو هيلع هللا ىلص .

ألنه سبب للهداية واستقرار األمن.  )8

ألنـــه أعظــم أســباب حتريــر العقــول مــن اذلل والعبوديــة لغــري   )9
رهــا مــن اخلرافــات واألوهــام واخلضــوع لألصنــام واألحجـــار  اهلل، وحترُّ

واألشــجار واألمــوات وغريهــا.
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2

املتعلم: ملاذا خلق اهلل  اجلن واإلنس؟ وما الدليل؟

: املعلــم: خلقهــم لعبادتــه وتوحيــده؛ وادليلــل قــوهل 
﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾))(.

3

املتعلم: ما حق اهلل على العباد؟ وما حق العباد على اهلل؟

املعلــم: قــال انلــيب  ملسو هيلع هللا ىلص : )حــق اهلل ىلع العبــاد أن يعبــدوه وال يركوا 
بــه شــيئا، وحــق العبــاد ىلع اهلل أن ال يعــذب مــن ال يــرك به شــيئا())(.

4

املتعلم: ما أعظم ما أمرنا اهلل به؟ وما أعظم ما نهانا عنه؟

ــا ــا نهان ــم م ــد، وأعظ ــه: اتلوحي ــا اهلل ب ــا أمرن ــم م ــم: أعظ  املعل
عنه: الرشك.

))( الذاريات: 56
))( رواه البخاري )856)(، ومسلم )3(.
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املتعلم: ما هو التوحيد؟ وكيف تتبني لنا أهميته؟

املعلــم: هــو إفــراد اهلل تعــاىل بمــا خيتــص بــه مــن الربوبيــة واأللوهيــة 
ــماء والصفات))(. واألس

وتتبن نلا أهمية اتلوحيد من خالل معرفة:

أن اهلل إنما خلق اخللق ألجله.  )(

أن اهلل أرسل الرسل ألجله.  )(

أن اهلل أنزل الكتب ألجله.  )3

أنه من أجله انقسم انلاس إىل مؤمن واكفر.  )4

أنه من أجله رشع اهلل اجلهاد .. وغري ذلك من األمور الكثرية.  )5

6

املتعلم: يا معلمي هل من أحاديث نبوية عن أهمية التوحيد 
تعلمني إياها ألحفظها؟

املعلم: إن األحاديث ادلالة ىلع أهمية اتلوحيد كثرية؛ منها:

))( ســيتم بيــان أنــواع التوحيــد الثالثــة )األلوهيــة والربوبيــة واألســماء والصفــات( فــي 
الســؤال رقــم )))(.



(٠

ــعد  ــن أس ــول اهلل، م ــت: يارس ــال: قل ــه ق ــرة  أن ــن أيب هري )( ع
انلــاس بشــفاعتك يــوم القيامــة؟ فقــال: )لقــد ظننــت يــا أبــا هريــرة أن 
ل منــك، لَِمــا رأيــت مــن حرصك  ال يســألين عــن هــذا احلديــث أحــد أوَّ
ىلع احلديــث، أســعد انلــاس بشــفاعي يــوم القيامــة مــن قــال: ال هلإ إال 

اهلل، خالصــاً مــن قِبَــِل نفســه( ))(.

ـــل  ـــايب اجللي ـــث اذلي رواه الصح ـــو احلدي ـــة: وه ـــث ابلطاق )( حدي
ـــال: )إن  ـــيب ملسو هيلع هللا ىلص ق ـــن انل ـــاص  ع ـــن الع ـــرو ب ـــن عم ـــد اهلل ب عب
ـــة،  ـــوم القيام ـــق ي ـــي ىلع رؤوس اخلالئ ـــن أم ـــاًل م ـــيُخلِّص رج اهلل س
فيُنشــــر عليـــه تســـعة وتســـعن ســـجاًل، لك ســـجل مثـــل مـــد ابلصــــر، 
ـــون؟  ـــي احلافظ ـــك َكتَبَ ـــيئاً؟ أظلم ـــر مـــن هـــذا ش ـــول: أتنك ـــم يق ث
ـــول:  ـــا رب، فيق ـــول: ال ي ـــذر؟ فيق ـــَك ع فَلَ

َ
ـــول: أ ـــا رب، فيق ـــول: ال ي فيق

ـــرج  ـــوم، فتخ ـــك ايل ـــم علي ـــه ال ظل ـــنة، فإن ـــا حس ـــك عندن ـــى إن ل ب
بطاقـــة فيهـــا: أشـــهد أن ال هلإ إال اهلل وأشـــهد أن حممـــداً عبـــده ورســـوهل، 
ـــة مـــع هـــذه  ـــا رب مـــا هـــذه ابلطاق ـــك، فيقـــول: ي ـــر وزن فيقـــول: احضـ
الســـجالت! فقـــال: إنـــك ال تُظلـــم، قـــال: فتوضـــع الســـجالت يف 
ـــة،  ـــت ابلطاق ـــجالت، وَثُقل ـــت السِّ ـــة؛ فطاش ـــة يف ِكفَّ ـــة، وابلطاق ِكفَّ

ـــم اهلل يشء())(. ـــع اس ـــل م ـــال يثق ف

)1( رواه البخاري )6570(.

ــلة  ــي »السلس ــي ف ــه األلبان ــه )43٠٠(، وصحح ــن ماج ــذي )639)(، واب ))( رواه الترم
ــا:  ــث معلق ــذا الحدي ــد ه ــه اهلل- بع ــالح حفظ ــيخ ف ــب الش ــة« )35)(، وكت الصحيح
)وقــول »ال هلإ إال اهلل« خالصــة مــن القلــب يســتلزم عمــل الطاعــات والصالحــات، وتــرك 
ــرك(. ــل والت ــط دون العم ــا فق ــراد قوله ــس الم ــتطاعة، ولي ــدر االس ــى ق ــات عل المنهي
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املتعلم: كيف كان حرص النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  على حفظ مقام التوحيد 
ومنزلته؟

ـــد  ـــام اتلوحي ـــظ مق ـــا ىلع حف ـــيب ملسو هيلع هللا ىلص حريص ـــد اكن انل ـــم: لق املعل

ـــرت  ـــا أط ـــروين))( كم ـــوهل ملسو هيلع هللا ىلص: )التط ـــك ق ـــن ذل ـــواهل، وم ـــاهل وأق بأفع

ـــوا عبـــد اهلل ورســـوهل())(،  ـــا عبـــده، فقول انلصـــارى ابـــن مريـــم؛ فإنمـــا أن

ـــا، وىلع  ـــه علين ـــاً من ـــك حرص ـــه؛ وذل ـــو يف مدح ـــن الغل ـــا  ملسو هيلع هللا ىلص ع فنهان

ـــث  ـــارى؛ حي ـــه انلص ـــع في ـــا وق ـــع فيم ـــى ال نق ـــد، ح ـــظ اتلوحي حف

ـــن  ـــد م ـــاً يُعب ـــوه إهل ـــى جعل ـــم  ح ـــن مري ـــى ب ـــوا يف عي غل

ـــاىل. دون اهلل تع

8

املتعلم: ما هي كلمة التوحيد؟ وما معناها؟

املعلم: لكمة اتلوحيد: »ال هلإ إال اهلل«، ومعناها: ال معبود حقٌّ إال اهلل.

))( اإلطراء: هو المبالغة في المدح.
))( رواه البخاري )3445(.
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 املتعلم: هل لكلمة التوحيد »ال إله إال اهلل« أركان؟
 وما هي حتى أحققها؟

املعلــم: للكمــة اتلوحيــد »ال هلإ إال اهلل« ركنــان، البــد ىلع املســلم أن 

حيققهمــا؛ وهمــا:

)( انلــي: وهــو يف قونلــا: »ال هلإ« فننــي اســتحقاق العبــادة عــن مجيــع 

اآلهلــة ابلاطلــة الــي تُعبــد مــن دون اهلل.

 )( اإلثبــات: وهــو يف قونلــا: »إال اهلل« فنُثِبــت العبــادة هلل وحــده

ــل  ــبحانه؛ وادليلـ ــو س ــتحقها إال ه ــه، أي ال يس ــك هل يف عبادت ال رشي

قــوهل  عــن ابراهيــم  :﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ﴾))(، فهــذا هــو انلــي، حيــث تــربأ مــن مجيــع مــا يُعبــد 

ــو  ــذا ه ــال:  ﴿ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک﴾))(، وه ــم قـ ــن دون اهلل، ث م

. اإلثبــات، حيــث أثبــت العبــادة لــذي فطــره فقــط وهــو اهلل

))( الزخرف: 6)
))( الزخرف: 7)
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املتعلم: متى ينتفع املسلم بكلمة التوحيد: »الإله إال اهلل«؟

ق سبعة رشوط))(؛ ويه: املعلم: ينتفع املسلم بكلمة اتلوحيد إذا حقَّ

ــا  ــاً كم ــاً وإثبات ــا نفي ــم بمعناه ــل: أي العل ــايف للجه ــم املن العل  )1
ــابق. ــؤال الس م يف الس ــدَّ تق

ايلقــن املنــايف للشــك: بــأن يكــون قائلهــا مســتيقناً بمــا تــدل   )2
ــه. ــه وبمــا تقتضي علي

القبول املنايف للرد: فال يرد شيئاً من لوازمها ومقتضياتها.  )3

االنقياد املنايف للرتك: فينقاد ملا دلَّت عليه ظاهراً وباطناً.  )4

ــوايل  ــا، وي ــا وألهله ــا هل ــون حُمِبًّ ــض: فيك ــة للبغ ــة املنافي املحب  )5
ــا. ــادي ألجله ويع

اإلخــالص املنــايف للــرشك: فيصــيِّ عملــه مــن مجيــع شــوائب   )6
ــرك. ال

ــا  ــا به ق ــة ُمصدِّ ــذه اللكم ــول ه ــذب: فيق ــايف للك ــدق املن الص  )7
ــاق. ــا نف ــق به ــا دون اتلصدي ــإن قوهل ــه، ف قلب

))( وهي مجموعة في قول الناظم: 
   علٌم يقيٌن وإخالٌص وصدقَك مع *** محبٍة وانقياٍد والقبوُل لها
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املتعلم: ما هي نواقض كلمة التوحيد »ال إله إال اهلل«؟

 عرة نواقض:
ً
ة، وأكرها وقواع املعلم: نواقض اتلوحيد عدَّ

ــال  :﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ــادة اهلل؛ ق ــرك يف عب )( ال
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾)))، وقــال :﴿ چ چ چ چ ڇ ڇ 
اذلبــح  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾))(، ومنــه 

لغــري اهلل، كمــن يذبــح للجــن أو للقــرب.

)( مــن جعــل بينــه وبــن اهلل وســائط؛ يدعوهــم، ويســأهلم الشــفاعة، 
.
ً
ويتــولك عليهــم، فقــد كفــر إمجــااع

ــح  ــم، أو صّح ــكَّ يف كفره ــركن، أو َش ــر املشـ ــم يَُكفِّ ــن ل 3( م
مذهبهــم -أي دينهــم-، كفــر.

ــه، أو  ــن هدي ــل م ــيب  ملسو هيلع هللا ىلص أكم ــري انل ــْدي غ ــد أن َه ــن اعتق 4( م
ــم  ــون حك ل ــن يفضِّ ــه، اكذلي ــن حكم ــن م ــريه أحس ــم غ أن حك

ــر. ــو اكف ــه، فه ــت ىلع حكم الطواغي

5( مــن أبغــض شــيئاً ممــا جــاء بــه الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ولــو عمــل بــه فقــد 
ــر؛ لقــوهل :﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾)3(. كف

))( النساء: 48
))( المائدة: )7

)3( محمد: 9
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6( مــن اســتهزأ بــيء مــن ديــن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص أو ثوابــه، أو عقابــه، 

كفــر؛ وادليلــل قــوهل  :﴿ ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              

ڳ﴾))(. ڳ  گ  گ  گ  ککگ 

ـــرف والعطـــف))(، فمــن فعلــه أو ريض بــه،  7( الســحر، ومنــه: الصَّ

ــوهل  :﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ــل ق ــر؛ وادليل كف

ڄ﴾)3(. ڄ  ڄ  ڦ 

8( مظاهــرة املشـــركن، ومعاونتهـــم ىلع املســـلمن؛ وادليلـــل 

ڤ﴾)4(. ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  قولـــه :﴿ٺ 

ــة  ــن رشيع ــروج ع ــُعُه اخل ــاس يََس ــض انل ــد أن بع ــن اعتق 9( م

 ، حممــد ملسو هيلع هللا ىلص، كمــا وســع اخلــر اخلــروج عــن رشيعــة مــوىس

ــوهل :﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ــر؛ لق ــو اكف فه

چ﴾)5(. چ  ڃ 

))( التوبة:66-65
))( الصـرف: أي صـرف المـرأة عـن زوجهـا، أو الـزوج عـن امرأتـه، بحيـث كل منهمـا 
يـرى اآلخـر بصـورة قبيحة بسـبب السـحر، والعطـف: عكس ذلـك، فهو تقريـب الزوجين 

لبعضهمـا، بحيـث يـرى كل منهمـا اآلخـر جميـال ولـو كان قبيحـا، بتأثير السـحر.
)3( البقرة: )٠)
)4( المائدة: )5

)5( آل عمران: 85
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٠)( اإلعـــراض عـــن ديـــن اهلل، ال يتعلمــــه، وال يعمــــل بـــه؛ وادليلـــل 
ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  قـــوهل :﴿ڀ 

ٹ﴾))(. ٹ 

ــف،  ــاد واخلائ ــازل واجل ــن اهل ــض ب ــذه انلواق ــع ه ــرق يف مجي وال ف
إال الُمْكــره، ولكهــا مــن أعظــم مــا يكــون خطــراً، وأكــر مــا يكــون 
ــوذ  ــه، نع ــا ىلع نفس ــاف منه ــا، وخي ــلم أن حيذره ــي للمس ، فينب

ً
ــواع وق

ــه. ــه، وأيلــم عقاب ــات غضب ــاهلل مــن موجب ب

12

املتعلم:  ما أقسام التوحيد؟ وما معنى كل منها؟

املعلــم: ينقســم اتلوحيــد إىل ثالثــة أقســام، قــد ُعِرفَــت مــن خــالل 
اســتقراء العلمــاء للنصــوص الرعيـــة مــن الكتــاب والســنة؛ ويه:

)( توحيــد الربوبيــة: وهــو إفــراد اهلل  بأفعــاهل، اكملُلــك والقهــر 
. ــق والــرزق واإلحيــاء واإلماتــة وانلفــع والــرُّ

ْ
واخلَل

)( توحيــد األلوهيــة: وهــو إفــراد اهلل  بــاذلل والعبــادة والطاعــة 
واخلضــوع، اكلصــالة والصيــام، والــزاكة، واحلــج، وادلاعء.

3( توحيــد األســماء والصفــات: هــو إفــراد اهلل  بالكمــال 

))( السجدة: ))
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واجلمــال املطلــق يف لك مــا ســى بــه نفســه، أو ســماه بــه رســوهل ملسو هيلع هللا ىلص، 
أو وصــف بــه نفســه أو وصفــه بــه رســوهل ملسو هيلع هللا ىلص مــن غــري حتريــف))(، وال 

تعطيــل))(، ومــن غــري تكييــف)3(، وال تمثيــل)4(،  ﴿ٺ ٿ ٿ 
ٹ﴾)5(. ٹ  ٿٿ 

13

املتعلم: ما موقف املشركني من أقسام التوحيد الثالثة؟

املعلم: موقف املركن من أقسام اتلوحيد اثلالثة كما ييل:

ين به يف اجلملة. • توحيد الربوبية: اكنوا ُمقرِّ

• توحيد األلوهية: اكنوا مركن به.

ون  • توحيــد األســماء والصفــات: اكنــوا مركــن بــه، فقــد اكنوا يســمُّ
ــم بها. آهلته

ــال:  ــال يق ــا؛ ف ــر معانيه ــات، أو تغيي ــماء والصف ــاظ األس ــر ألف ــو تغيي ــف: ه ))( التحري
معنــى )اســتوى(: اســتوىل، فهــذا تحريــف لفظــي، إذ االســتواء معنــاه: العلــو واالرتفــاع 
واالســتقرار؛ وال يقــال: أن الغضــب فــي حــق اهلل هــو إرادة االنتقــام، فــإن هــذا تحريــف 

معنــوي، إنمــا نثبــت الصفــة كمــا أثبتهــا اهلل لنفســه، وكمــا أثبتهــا لــه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص.
))( التعطيل: هو سلب الصفات ونفيها عن اهلل سبحانه وتعالى.

ــف  ــال: كي ــال يق ــات؛ ف ــا الصف ــون عليه ــي تك ــة الت ــان الهيئ ــو بي ــف: ه )3( التكيي
ــرش؟!. ــى الع ــتوى اهلل عل اس

)4( التمثيل: هو التشبيه؛ فال يقال: صفات اهلل مثل صفاتنا.
)5( الشورى: ))
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 املتعلم: هل يكفي اإلميان بتوحيد الربوبية فقط؟
أرجو بيان ذلك مع الدليل.

ـــالم،  ـــول اإلس ـــد يف حص ـــي العب ـــة ال يك ـــد الربوبي ـــم: توحي املعل
بـــل ال بـــد أن يـــأيت مـــع ذلـــك بتوحيــــد األلوهيـــة، ألن اهلل تعـــاىل 
حـــى عـــن املشــــركن أنهـــم مقـــرون بتوحيـــد الربوبيـــة هل وحـــده، ومـــع 

ـــاىل:﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ـــال تع ـــالم،  ق ـــم يف اإلس ـــم يُدخله ـــك ل ذل
ېئ﴾))(. ېئ  ۈئېئ  ۈئ 

15

املتعلم: ما هي طريقة أهل السنة فـي اإلميان بأسماء اهلل 
وصفاته؟

ـــماء اهلل  ـــان بأس ـــة يف اإليم ـــنة واجلماع ـــل الس ـــة أه ـــم: طريق املعل
وصفاتـــه اكآليت:

أواًل: يُثِبتـون مـا أثبته اهلل نلفسـه يف كتابه، أو أثبته هل رسـوهل ملسو هيلع هللا ىلص  ¦
يف سـنته، مـن غري حتريـف وال تعطيـل، ومن غري تكييـف وال تمثيل.

ثانيـاً: ينفـون عـن اهلل مـا نفـاه عن نفسـه يف كتابـه، أو نفـاه عنه  ¦
رسـوهل ملسو هيلع هللا ىلص يف سـنته، مـع اعتقادهـم كمـال ضـده هلل تعاىل.

))( الزخرف: 87
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ثاثلـاً: مـا لـم يَـرِد نفيـه وال إثباتـه يف كتـاب اهلل أو يف سـنة انلـيب  ¦
ِريَد 

ُ
ملسو هيلع هللا ىلص ، فيتوقفـون يف لفظـه فـال يُثِبتونه وال ينفونـه، وأما معناه: فـإن أ

ِريـَد به حقـاً قبلوه.
ُ
بـه باطـاًل ردُّوه، وإن أ

16

 املتعلم: يا معلمي اضرب لي مثاال على صفة أثبتها اهلل لنفسه 

يف كتابه، أو على لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، مبينا لي من خاللها طريقة 

السلف يف ذلك؟

املعلــم: قــال اهلل :  ﴿ڈ     ژ  ژ  ڑ﴾))(، أثبــت اهلل 

ــق  ــتواًء يلي ــت هل اس ــتواء(، فنثب ــة )االس ــذه اآلي ــه يف ه ــاىل نلفس تع

ــل  ــتقرار، وجنه ــاع واالس ــو واالرتف ــو: العل ــاه، وه ــم معن ــالهل، نعل جب

ــك. ــدا ىلع ذل ــع أح ــم يُطِل ــه  ل ــه، ألن كيفيت

))( طه: 5
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17

 املتعلم: يا معلمي اضرب لي مثاال على صفة نفاها اهلل عن نفسه يف 

لف يف ذلك؟ كتابه، أو على لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، مبينا لي طريقة السَّ

ــن  ــال اهلل : ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ﴾))(، نـــى عـ ــم: قـ املعلـ

ـــع  ـــم، م ـــه الظل ـــي عن ـــم(، فنن ـــة: )الظل ـــة صف ـــذه اآلي ـــه يف ه نفس

اعتقـــاد كمـــال الضـــد هل، وهـــو: كمـــال العـــدل.

(8

وال  نفي  فيها  َيِرد  لم  صفة  على  مثال  هناك  هل  املتعلم:   -18 

طريقة  لي  وبنيِّ  ملسو هيلع هللا ىلص؟  اهلل  رسول  سنة  ويف  اهلل  كتاب  يف  إثبات 

لف يف التعامل مع مثل هذه الصفات؟ السَّ

املعلـــم: نعـــم؛ مثـــال ذلـــك: )اجلســـم(، فلـــم يَــــرِد يف الكتـــاب 

ـــف  ـــه، فنتوق ـــا ينفي ـــك م ـــرد كذل ـــم ي ـــك، ول ـــت ذل ـــا يُثب ـــنة م والس

ـــاًل  ـــى باط ـــه مع ـــد ب ِري
ُ
ـــإن أ ـــاه ف ـــا معن ه، وأم ـــُردُّ ـــه وال نَ ـــه، ال نثبت في

ِريـــد بـــه معـــى حقـــاً قبلنـــاه.
ُ
رددنـــاه، وإن أ

))( الكهف: 49
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 املتعلم: سئل اإلمام مالك  عن قوله : ﴿ ڈ     ژ  ژ  

ڑ﴾ ))( ؛ كيف استوى؟ فبماذا أجاب؟

ــري  ــف غ ــول، والكي ــري جمه ــتواء غ ــوهل: االس ــاب  بق ــم: أج املعل

ــة. ــه بدع ــؤال عن ــب، والس ــه واج ــان ب ــول، واإليم معق

(٠

ــاب  ــة يف ب ــات الضالَّ ــن االنحراف ــَلم م ــا أن َنْس ــف ميكنن ــم: كي املتعل

األســماء والصفــات؟

املعلــم: إذا أردنــا أن نَْســلَم مــن االحنرافــات الضالــة يف هــذا ابلــاب 
العظيــم ال بــد أن نســري فيــه ىلع األســس اآلتيــة:

• األســاس األول: أن نــزنِّه اهلل  عــن مشــابهة املخلوقــات 
يف صفاتــه، قــال :﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾))(، 

ٿ﴾)3(. ٺ  ٺ  ٺ  وقــال :﴿ٺ 

))( طه: 5
))( الشورى: ))

)3( اإلخالص: 4
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• األسـاس اثلاين : أن نُثِبت هلل ما أثبته نلفسـه، أو أثبته هل رسـوهل ملسو هيلع هللا ىلص 

دون زيـادة أو نقصـان، ألنـه الأحـد أعلـم بـاهلل  مـن نفسـه، كما 

قـال  :﴿ې ې ې ې ى﴾))(، وال أحـد أعلم بـاهلل بعد اهلل 

من رسـوهل ملسو هيلع هللا ىلص، قـال :﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾))(.

 ، األســاس اثلالــث: قطــع الطمــع عــن إدراك كيفيــة صفاتــه •

ڀ ڀ ڀ   ﴿: وقــال   ،)3(﴾ ﴿ې ې ى ى   : قــال

ڀ﴾)4(.

((

 املتعلم: ما هي صفات الذين يدخلون اجلنة بغير حساب؟

املعلــم: قــال انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص: )هــم اذليــن ال يَْســَرْقون)5(، وال َيتََطــريَّون)6(، 

وال يَْكتَــوون)7(، وىلع ربهــم َيتَولكــون()8(.

))( البقرة: 4)
))( النجم: 4-3

)3( طه: ))
)4( مريم: 65

)5( ال يسترقون: أي ال يطلبون من أحد أن يرقيهم.
)6( وال يتطيرون: سيأتي معنى الطيرة في السؤال رقم: )58(.

)7( وال يكتوون: أي ال يطلبون من أحد أن يكويهم.
)8( رواه البخاري )57٠5(، ومسلم )8))(.
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((

ة على خلقه  املتعلم: قال اإلمام الشافعي  : »لو ما أنزل اهلل حجَّ

إال هذه السورة َلَكَفْتُهم«، ما هي السورة؟ وملاذا قال عنها »لكفتهم«؟

ـــم  ـــم« ألن اهلل أقس ـــا: »لكفته ـــال عنه ـــر، وق ـــورة الع ـــم: يه س املعل

ـــع صفـــات مذكـــورة  ـــْر إال مـــن اتصـــف بأرب ـــا أن لك إنســـان يف ُخ فيه

يف الســـورة؛ ويه:

ــة؛   ــالم باألدل ــن اإلس ــه وديـ ــاهلل ونبي ــان ب ــو اإليم ــان: وه )(  اإليم

قــال : ﴿پ پ ڀ﴾))(، واإليمــان ال يكــون إال بعلــم.

)( عمــل الصاحلــات: فيجاهــد اإلنســان نفســه ىلع العمــل بمــا تعلَّــم؛ 
ڀ﴾))(. ﴿ڀ   : قال

3( اتلـواىص باحلـق: فيحرص اإلنسـان بعـد العلم والعمـل ىلع ادلعوة 
إىل مـا تعلَّمه من احلق، وتعليمه للناس؛ قـال : ﴿ ڀ ٺ﴾)3(.

4( اتلــوايص بالصــر: فيتحمــل مــا يلقــاه مــن مشــاق يف طلبــه للعلــم، 
قــات، وأذى  والعمــل بــه، إضافــة إىل مــا يلقــاه يف طريــق ادلعوة مــن معوِّ

اخللق؛  قــال : ﴿ ٺ ٺ﴾)4(.

))( العصر: 3
))( العصر: 3
)3( العصر: 3
)4( العصر: 3
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(3

املتعلم: ما األمور التي ُيسأل عنها اإلنسان يف قبره؟

ــب ىلع لك  ــور جي ــة أم ــن ثالث ــربه ع ــان يف ق ــأل اإلنس ــم: يُس املعل
ــة عليهــا؛ ويه: مســلم أن يتعلمهــا ويعمــل بهــا يلتمكــن مــن اإلجاب

)( من ربك؟

)( ما دينك؟

3( من نبيك؟

(4

املتعلم: من هو ربنا؟

ــو  ــِه، وه ــن بِِنَعِم ــع العامل ــا وربَّ مجي ــا اهلل، اذلي ربان ــم: ربن املعل

: قــوهل  وادليلــل  ســواه؛  معبــود  نلــا  ليــس   معبودنــا 

﴿ پ پ پ پ﴾))(.

))( الفاتحة: )
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(5

 املتعلم: مباذا عرفنا ربنا؟

املعلــم: عرفنــا ربنــا بآياتــه وخملوقاتـــه، وأظهرهــا وأعظمهــا: الليــل، 

ــار، والشــمس، والقمــر، والســماوات الســبع، واألرضــون الســبع،  وانله

ومــن فيهــن؛ وادليلــل قــوهل  : ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ 

ائ﴾))(. ى  ى  ې 

(6

 املتعلم: إذا ُسئلنا عن وجود اهلل.. فبماذا جنيب؟

ــليمة -  ــه الس ــرايب - بفطرت ــه األع ــاب ب ــا أج ــب بم ــم: جني املعل

ىلع مــن ســأهل عــن وجــود اهلل فقــال: ابلعــرة تــدل ىلع ابلعــري، وأثــر 

األقــدام يــدل ىلع املســري، فســماء ذات أبــراج، وأرٌض ذات فَِجــاج، 

ڤ  ــول اهلل : ﴿ڤ  ــذا يق ــري؟!، وهل ــف اخلب ــدل ىلع اللطي أال ت

ڦ﴾))(. ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

))( فصلت: 37
))( الطور: 35
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(7

املتعلم: أين اهلل؟ وما الدليل؟

املعلـــم: اهلل  يف الســـماء، مســـتٍو ىلع عرشـــه؛ وادليلـــل مـــن 

القـــرآن قـــوهل : ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ـــن يف األرض  ـــوا م ـــوهل ملسو هيلع هللا ىلص: )ارمح ـــنة ق ـــن الس ـــل م چ ڇ﴾))(، وادليل
ـــماء())(. ـــن يف الس ـــم م يرمحك

(8

املتعلم: هل من الصحيح أن نقول: اهلل فـي كل مكان؟ وما الدليل؟

ـــح  املعلـــم:كال؛ ال جيـــوز أن يقـــول مســـلٌم هـــذا القـــول؛ إنمـــا الصحي
ــه  ــو بعلمـ ــه، وهـ ــتٍو ىلع عرشـ ــماء مسـ ــول: اهلل  يف السـ أن نقـ
: ـــوهل ـــل  ق ـــان؛ وادليل ـــا يف لك م فه معن ـــرُّ ـــه وتصـ  وقدرت
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿  ڀ   : قـــوهل   ،  )3(﴾ ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ﴿  

.)4 ٺ﴾)

))( الملك: 6)
))( رواه الترمـذي )4)9)(، وقـال: حديث حسـن صحيح، وصححه األلباني في »السلسـلة 

.)9(5( الصحيحة« 
)3( الحديد : 4

)4( ق: 6)
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(9

املتعلم: ما تعريف العبادة؟ وأرجو توضيح ذلك بذكر أمثلة عليها.

املعلم: العبادة يمكن أن نعرفها من وجهن:

• الوجــه األول باعتبــار العامــل: يه اتلذلـّـل اتلام هلل  املســتلزم 
ــة واتلعظيم. للمحب

• الوجــه اثلــاين باعتبــار املعمــول: يه اســم جامــع لــل مــا حيبــه اهلل 
ويرضــاه، مــن األقــوال واألعمــال الظاهــرة وابلاطنــة.

ومن األمثلة عليها:

قــول انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص: )اإليمــان بضــع وســبعون –أو بضــع وســتون- شــعبة، 
فأفضلهــا قــول ال هلإ إال اهلل وأدناهــا إماطــة األذى عــن الطريــق واحليــاة 

شــعبة مــن اإليمــان( ))(.

- فاألقوال الظاهرة: انلطق بالشهادتن.

- واألقوال ابلاطنة –القلبية-: اتلصديق بالشهادتن.

- واألعمال الظاهرة: إماطة األذى عن الطريق.

- واألعمال ابلاطنة: احلياء.

))( رواه البخاري )9(، ومسلم )35(.
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 3٠

املتعلم: ما حكم صرف العبادة أو بعضها لغير اهلل؟ وما الدليل؟

املعلـــم: رصف العبـــادة، أو بعضهـــا لغـــري اهلل رشك، وادليلـــل 

قـــوهل  : ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 

ڱ﴾))(. ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  وقـــوهل:  ٴۇۋ﴾))(، 

3(

املتعلم: متى تكون األعمال الصاحلة مقبولة عند اهلل ؟

ـــا  ـــر فيه ـــد اهلل  إذا توف ـــل عن ـــة تقب ـــال الصاحل ـــم: األعم املعل
ـــا: ـــان؛ هم رشط

)( اإلخــالص فيهــا: فــال بــد أن يكــون العمــل خالصــاً هلل وحــده ال 
رشيــك هل.

)( موافقتهـــا للـــرشع: بـــأن يكـــون العمـــل موافقـــاً للكتـــاب 
والســـنة غـــري حُمْـــَدث.

))( األنعام: )5)
))( النساء: 36
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3(

املتعلم: قال اهلل  : ﴿ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

چ  ڇ﴾))(، فما معنى الطاغوت، وما هي رؤوس الطواغيت؟

ـــود،  ـــن معب ه م ـــدَّ ـــد ح ـــه العب ـــاوز ب ـــا جت ـــو م ـــوت: ه ـــم: الطاغ املعل

ـــاع. ـــوع، أو مط أو متب

ورؤوس الطواغيت مخسة:

إبليس.  )(

من ُعبد من دون اهلل وهو راٍض.  )(

من داع انلاس إىل عبادة نفسه.  )3

من ادَّىع شيئاً من علم الغيب.  )4

من َحَكم بغري ما أنزل اهلل.  )5

))( النحل: 36
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املتعلــم: هــل كل مــن حكم بغير مــا أنزل اهلل يكون كافرًا؟

املعلـــم: يقـــول اهلل : ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ﴿  : ويقـــول ھ﴾))(، 

وئ وئ﴾))(، ويقـــول : ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 ،)3 چ﴾)

وانتبه ميع أيها املتعلم إىل أمرين مهمن يف هذه اآليات:

• أوال: أن هــذه اآليــات اعمــة تشــمل لك شــخص حكــم بغــري مــا 

ــاً اكن أو  ــاً، أب ــراً اكن أو موظف ــاً، مدي ــاً اكن أو حمكوم ــزل اهلل، حاكم أن

ابنــاً، لك أوئلــك إن حكمــوا بغــري مــا أنــزل اهلل شــملتهم اآليــات.

• ثانيــا: نالحــظ يف اآليــات اثلــالث أن اهلل  اغيــر يف احلكــم 

ىلع مــن حكــم بغــري مــا أنــزهل، فمــرة حكــم عليــه بالكفــر، ومــرة 

بالظلــم، ومــرة بالفســق، وهــذا ديلــل ىلع أن احلاكــم بغــري مــا أنــزل 

اهلل ال يكــون اكفــراً مطلقــاً، وإيلــك تفصيــل حكمــه:

))( المائدة: 44
))( المائدة: 45
)3( المائدة: 47
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حكمهحالة احلاكم
إن اكن يعتقــد جــواز احلكــم 
بغــري مــا أنــزل اهلل، أو أن مــا 
حيكــم بــه مــن القوانــن 
الوضعيــة أحســن مــن حكــم 

اهلل أو مســاوياً هل.

اكفر كفراً أكرباً

إن اكن يعتقــد حرمــة احلكــم 
ــه  ــزل اهلل، ولكن ــا أن ــري م بغ
ــزل اهلل  ــا أن ــري م ــم بغ َحَك

ــوة. ــوي، أو رش ــرض دني لغ

اكفر كفراً أصغراً

إن اجتهــد اعلـِـٌم يف مســألة ما، 
يريــد أن يتوصــل حلكمهــا، 
يــاً يف ذلــك الصــواب  متحرِّ
باألدلــة الرعيــة، ولكنــه لــم 
يُوفَّــق للحــق، فقــال بغــري 

حكــم اهلل.

ال يكــون اكفــراً، وال اعصيــاً، 
ــيبملسو هيلع هللا ىلص:  ــال انل ــا ق ــا كم وإنم
)إذا حكــم احلاكــم فاجتهد 
فأصــاب فلــه أجــران، وإذا 
حكــم فاجتهــد فأخطــأ فلــه 

ــر( ))(. أج

)((

ــي ــه األلبان ــه )4)3)(، وصحح ــن ماج ــوداود )3574(، واب ــد )7774)(، وأب  ))( رواه أحم
في »صحيح الجامع الصغير وزيادته« )493(.
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ــاور  ــا كاألس ــة، ونحوهم ــط واحَلَلَق ــس اخلي ــم لب ــا حك ــم: م املتعل
ــي زماننــا؟ املنســوبة البــن ســينا فـ

املعلم: اذلي يلبس األساور ال خيلو من أحوال ثالثة:

ـــط،  ـــة فق ـــا للزين ـــا، إنم ـــاد فيه ـــة اعتق ـــها دون مصاحب )( أن يلبس
ـــبه  ـــن تش ـــول: )وم ـــيب ملسو هيلع هللا ىلص  يق ـــار، وانل ـــبه بالكف ـــه تش ـــرام ألن ـــذا ح فه

ـــم( ))(. ـــو منه ـــوم فه بق

ـــه؛  ـــالء أو دفع ـــع ابل ـــبب لرف ـــا س ـــا أنه ـــد فيه ـــها ويعتق )(  أن يلبس
ـــالء أو  ـــع ابل ـــبب لرف ـــس بس ـــا لي ـــل م ـــه جع ـــر، ألن ـــذا رشك أصغ فه

ـــبباً. ـــه س دفع

3( أن يلبســها ويعتقــد فيهــا أنهــا مؤثــرة بنفســها فتضـــر وتنفــع من 
دون اهلل؛ فهــذا رشك أكــرب، ألنــه رَصََف لغــري اهلل شــيئاً مــن خصائــص 

اهلل، ألنــه ســبحانه هــو انلافــع الضــار..

ــاًل  ــيب ملسو هيلع هللا ىلص رأى رج ــن  أن انل ــن حص ــران ب ــن عم ــاء ع ــد ج وق
يف يــده حلقــة مــن ُصْفــٍر))(، فقــال: )مــا هــذه؟(، قــال: مــن الواهنــة)3(، 
فقــال: )انزعهــا فإنهــا ال تزيــدك إال َوْهنــاً، فإنــك لــو ِمــتَّ ويه عليــك 

مــا أفلحــت أبــداً()4(.

))( رواه أحمـد )5))5(، وأبـوداود ))4٠3(، وصححـه األلبانـي فـي »صحيـح الجامع الصغير 
.)6(49( وزيادته« 

))( ُصْفر: أي نحاس.
)3( الواهنة: قيل: وجع يكون في العظم، وقيل: وجع يكون في اليد كلها.

ــن  ــه، وحّسَ ــان )6٠85( وصحح ــن حب ــه ))353(، واب ــن ماج ــد )٠٠٠٠)(، واب )4( رواه أحم
ــة« )4/3)(. ــاح الزجاج ــي »مصب ــري ف ــناده البوصي إس
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املتعلــم: ما هــي التمائم؟ واذكر لــي أمثلة عليها؟

املعلــم: مجــع تميمــة وتســى احلــروز، ويه أشــياء يتــم تعليقهــا ىلع 
اإلنســان أو احليــوان أو غريهمــا ألجــل حتقيــق منفعــة أو دفــع مضـــرة، 
ولغــرض احلمايــة مــن العــن واحلســد، ومــن األمثلــة ىلع اتلمائــم الــي 

يســتخدمها بعــض انلــاس:

• نعل احلصان –حذوة احلصان-. • اخلرزة الزرقاء. 

• كف ايلد. • الصدف.  • أحجار حبرية. 

36

 املتعلــم: مــا حكم التمائم؟

املعلـم: تعليـق اتلمائـم رشك أصغـر، وتكـون رشاك أكـرباً إذا اعتقـد 
صاحبهـا أنهـا تدفـع عنـه الـر بنفسـها؛ وادليلـل: قـول انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص: )إن 
الـرىق واتلمائـم واتلِّولـة))( رشك())(، واتلمائـم املعلقـة مـن القـرآن غـري 
جائـزة أيضـا، لعمـوم األدلـة املانعـة من ذلـك، وملا فيـه من سـد اذلريعة.

))( التولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
))( رواه أحمــد )5)36(، وأبــوداود )3883(، وابــن ماجــه )353٠(، وصححــه األلبانــي فــي 

“السلســلة الصحيحــة”: ))33(.
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37

املتعلم: ما معنى التوســل والوســيلة؟

املعلم: اتلوسل: هو اتلقرب إىل اليء واتلوصل إيله.

ــل املقصــود، والتكــون  ــا إىل حتصي ــي يتوصــل به والوســيلة: يه ال

ــه ملسو هيلع هللا ىلص. ــه وســنة نبي إال بمــا رشع اهلل تعــاىل يف كتاب

38

املتعلــم: ما هي أنواع التوســل؟

املعلم: اتلوسل نواعن:

ــل  ــه، أو اتلوس ــمائه وصفات ــل إىل اهلل بأس ــل مرشوع:اكتلوس )( توس

ــه، أو  ــل نفس ــا املتوس ــام به ــي ق ــة ال ــال الصاحل ــان واألعم ــه باإليم إيل

ــارض. ــي احل ــح ال ــل الصال ــداعء الرج ــل إىل اهلل ب اتلوس

مـن  والشـفاعة  ادلاعء  بطلـب  اكتلوسـل  مـرشوع:  غـري  توسـل   )(

األمـوات، واتلوسـل جباه انليب  ملسو هيلع هللا ىلص، واتلوسـل بـذات املخلوقـن أو حقهم.
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39

املتعلــم: ما أقســام الدعاء؟ وهــل يجوز دعاء املخلوق؟

املعلم: ادلاعء ينقسم إىل قسمن؛ هما:

)( داعء عبــادة: وهــو اتلعبــد واتلقــرب إىل اهلل بمــا رَشََعه مــن األذاكر؛ 
اكلتســبيح، واتلهليــل، واتلحميــد، وقــراءة القرآن.

ــاج  ــا حيت ــب م ــرب إىل اهلل بطل ــد واتلق ــو اتلعب ــألة: وه )( داعء مس
العبــد مــن ربــه مــن جلــب نفــع أو دفــع رض، فيذكــر يف داعئــه حاجتــه، 

ــين. ــر يل امهلل ارمح ــول: امهلل اغف كأن يق

أحدهما  رصف  أو  ورصفهما   ، هلل  إال  يرصف  ال  وكالهما 
لغري اهلل رشك أكر.

وأما داعء العبد: فجائز بروط؛ ويه:

¦ . أن نعتقد يف املدُعوِّ أنه سبباً، واملسبِّب هو اهلل 

أن يكون املدُعوُّ حيًّا غري ميت. ¦

أن يكون املدُعوُّ حارضاً غري اغئب. ¦

أن يكون املدُعوُّ قادراً غري اعجز ¦
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4٠

املتعلم: ما معنى االستغاثة؟ وهل يجوز لنا أن نستغيث باملخلوق؟

املعلم: االستغاثة: يه طلب الغوث، وهو إزالة الشدة.

واالستغاثة باملخلوق تنقسم إىل قسمن؛ هما:

• القسم األول: االستغاثة باملخلوق فيما ال يقدر عليه إال اهلل:

فهذا رشك أكرب، ألن فيه رصف يشء من خصائص اهلل لغري اهلل، كمن 
يستغيث باألموات أو باألحياء يف شفاء املرىض، وتفريج الكرب.

• القسم اثلاين: االستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه:

فهــذا جائــز بمثــل الشـــروط الــي ســبق ذكرهــا يف ادلاعء يف الســؤال 
الســابق، وهكــذا األمــر أيضــا يف االســتعانة واالســتعاذة والشــفاعة.

4(

 املتعلـم: مـا معنـى الشـفاعة؟ وما هي الشـفاعة املنفية؟ وما هي 
الشـفاعة املثبتة؟

املعلـم: الشـفاعة يه: اتلوسـط للغري جبلـب منفعة أو دفع مـرة أو طلب 
اخلـري للغري.

• والشـفاعة املنفيـة: يه الـي نفاهـا اهلل  يف القـرآن، ويه:الي 

:  تُطلـب من غري اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل، وادليلل قوهل 
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ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ﴿
ٻ  ﴿  ٱ    : وقـوهل ڻ﴾))(،  ڻ  ں  ڱں  ڱ 

ٻ﴾))(. ٻ 

ــَرٌم  ــافع ُمْك ــن اهلل، والش ــب م ــي تُطل ــة: يه ال ــفاعة املثبت • والش

بالشــفاعة، واملشــفوع هل: مــن ريض اهلل قــوهل وعملــه بعــد اإلذن؛وادليلل 
قــوهل : ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ﴾)3(.

4(

املتعلم: ما هي شروط الشفاعة عند اهلل ؟

املعلم: للشفاعة عند اهلل  ثالثة رشوط:

)( رضا اهلل عن الشافع.

)( رضا اهلل عن املشفوع هل.

3( إذن اهلل للشافع أن يشفع.

وادليلل قوهل : ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ )4(.

))( البقرة: 54)
))( المدثر: 48
)3( البقرة: 55)

)4( سورة طه: ٠9)
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43

 املتعلم: ما أنواع الشفاعات التي تكون يوم القيامة؟

املعلم: شفااعت يوم القيامة عديدة؛ منها:

الشفاعة العظى، ويه الشفاعة ألهل املوقف حى يقىض بينهم.  )(

الشفاعة ألهل اجلنة أن يدخلوا اجلنة.  )(

الشفاعة يف عم انليب ملسو هيلع هللا ىلص أيب طالب يلُخفف عنه العذاب))(.  )3

الشفاعة يف أهل الكبائر من األمة اإلسالمية، بعد دخوهلم انلار،   )4 
            إلخراجهم منها. 

الشفاعة لقوم استحقوا انلار أن ال يدخلوها.  )5

44

املتعلم: ما أنواع الهداية؟ وهل بإمكاننا هداية اخللق؟

املعلم: اهلداية نواعن:

ــة جعــل اهلل   لغــريه  ــان: وهــذه اهلداي ــة وابلي ــة ادلالل 1( هداي
فيهــا نصيبــاً، اكنلــيب ملسو هيلع هللا ىلص ومــن بعــده مــن أهــل العلــم ممــن يســتطيعون 

.وهذه الشفاعات الثالث خاصة بنبيناملسو هيلع هللا ىلص )((
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ــاملسو هيلع هللا ىلص: ــوهل   نلبين ــل ق ــق، وادليل ــة للخل ــق اهلداي ــان طري  بي
﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾))(.

ــتطيع  ــال يس ــده، ف ــذه هلل  وح ــول: وه ــق وقب ــة توفي 2( هداي
ــول، ــق وقب ــة توفي ــق هداي ــن اخلل ــد م ــة أح ــر هداي ــن الب ــد م  أح

وادليلل قوهل  نلبينا  ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ک ک ک گ گ﴾))(.

إذن بإماننـا هدايـة اخللـق هدايـة ابليـان للطريق الصحيـح وادلاللة 
عليـه، أمـا هدايـة القبول واتلوفيـق فال، إنمـا يه هلل وحـده ال رشيك هل.

45

األمثلة  هي  وما  والصاحلني؟  األولياء  فـي  الغلو  حكم  ما  املتعلم: 
عليه فـي زماننا احلاضر؟

املعلـم: الغلـو)3( يف األويلـاء والصاحلن حرام وهو وسـيلة إىل الشــرك، 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ   : اهلل  قـول  وادليلـل 
ے ۓ ۓ﴾)4(، قـال ابـن عبـاس  عـن األسـماء املذكـورة يف 
اآليـة بأنهـا: » أسـماء رجـال صاحلـن مـن قـوم نـوح، فلما هلكـوا أوىح 
الشـيطان إىل قومهـم، أن انصبـوا إىل جمالسـهم الي اكنوا جيلسـون أنصاباً 

))( الشورى: )5
))( القصص: 56

)3( الغلو: هو مجاوزة الحد.
)4( نوح: 3)
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ـخ  وسـموها بأسـمائهم، ففعلـوا، فلـم تُعبَـد، حـى إذا هلــك أوئلك وتنسَّ
العلـم ُعِبـَدت  « ))(،

ـة  ومـن األمثلـة ىلع ذلـك يف زمننـا احلـارض: مـا يفعلـه بعـض العامَّ
املنتسـبن لإلسـالم عنـد قبـور بعـض األويلـاء والصاحلـن مثـل القبور 
الكثرية املنسـوبة للحسـن  سـواء يف مصــر أوغريها، وأيضاً ما يقعون 

فيـه مـن الغلـو يف مدح انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص .

46

املتعلم: ما حكم بناء املساجد على القبور؟ وما الدليل؟

املعلــم: حــرام ، ألنــه وســيلة مــن وســائل الــرك، وادليلــل ىلع ذلــك: 
ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ــرت لرس ــلمة  ذك ــة  أن أم س ــن اعئش ــاء ع ــا ج م
كنيســة رأتهــا بــأرض احلبشــة، ومــا فيهــا مــن الصــور، فقــال: )أوئلــك 
ــربه  ــوا ىلع ق ــح- بن ــد الصال ــح –أو: العب ــل الصال ــم الرج ــات فيه إذا م
مســجدا، وصــوروا فيــه تلــك الصــور، أوئلــك رشار اخللــق عنــد اهلل())(، 
وعــن اعئشــة  عــن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص: »قــال يف مرضــِه اذلي مــات فيــه: )لعن 
اهلُل ايلهــوَد وانلصــارى، اختــذوا قبــوَر أنبيائهــْم مســجًدا(، قالــت: ولــوال 

ذلــك ألبــَرزوا قــرَبُه، غــري أنــه خــي أن يُتخــَذ مســجًدا«)3(.

))( رواه البخاري )٠)49(.
))( رواه البخاري )434(، ومسلم )3٠(.

)3( رواه البخاري )39٠)(، ومسلم )9)5(.
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املتعلم: ما حكم الصالة عند القبور؟ أو إليها؟ وملاذا؟

الشـرك؛  إىل  وسيلة  ألنها  حمرمة؛  إيلها  أو  القبور  عند  الصالة  املعلم: 
وقد نىه انليب  ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك، فعن أيب َمْرثَد الَغنَوي  قال: سمعت رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يقول: )التُصلوا إىل القبور، والجتلسوا عليها())(.

48

املتعلم: ما حكم زيارة القبور؟

املعلم: زيارة القبور ىلع ثالثة أقسام:

ر  )(  زيـارة مشــروعة )سـنة(:  ويه الزيارة الي يقصد بهـا الزائر تذكُّ
اآلخـرة ثـم ادلاعء نلفسـه ولألمـوات بالعفـو والصفـح دون شـدَّ الرِّحال 

إيلهـا؛ وادليلـل قـوهل  ملسو هيلع هللا ىلص: )زوروا القبـور فإنها تذكركـم اآلخرة())(.

)(  زيارة غري مرشوعة: وتنقسم إىل قسمن:

أ- زيــارة بدعيــة: ويه الزيــارة الــي يقصــد بهــا الزائــر ادلاعء 
واتلوســل بالقبــور إىل اهلل  عندهــا لظنــه أنهــا بقعــة مباركــة.

ــر داعء  ــا الزائ ــد به ــي يقص ــارة ال ــة: ويه الزي ــارة رشكي زي ب- 
.املقبــور نفســه مــن دون اهلل

))( رواه مسلم ))97(.
))( رواه ابن ماجه )569)(، وصححه األلباني في: »صحيح الجامع الصغير وزياداته« )3577(.
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 املتعلم: ما واجب املسلم نحو القبور؟

املعلم: واجب املسلم جتاه القبور:

)(  أن ال يُفرِّط فيما جيب عليه حنوها باإلهانة واجللوس عليها.

)(  أن ال يغلو فيها بتشييدها ورفعها وابلناء عليها وحنو ذلك.

5٠

م املسلم التوحيد هل يأمن على نفسه  املتعلم: إذا تعلَّ
من الكفر والشرك؟

املعلـــم: كال ؛ ال يأمـــن ىلع نفســـه مـــن الكفـــر والشــــرك، بـــل 

ـــر  ـــن الكف ـــه م ـــزداد خوف ـــه، ي ـــرف أهميت ـــد ويع ـــم اتلوحي ـــن يتعل م

الشــــرك، وادليلـــل ىلع ذلـــك: قـــول ابرهيـــم   وهـــو يدعـــو ربـــه: 

﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾))(، فهـــا هـــو أبـــو األنبيـــاء يطلـــب 

ـــر. ـــه الكف ـــه وبني ـــه  أن جينِّب ـــن رب م

))( ابراهيم: 35
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5(

املتعلم: ما الدليل على أن املسلم قد يقع فـي الشرك؟

املعلــم: ادليلل قــول اهلل : ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  
ــل  ــوم الســاعة حــى تلحــق قبائ ــول انلــيب  ملسو هيلع هللا ىلص: )والتق ڦ ﴾))( ، وق
ــان( ))(،  ــي األوث ــن أم ــل م ــد قبائ ــى تعب ــن، وح ــي باملرك ــن أم م
وقــوهل ملسو هيلع هللا ىلص: )أال أخربكــم بمــا هــو أْخــوَُف عليكــم عنــدي مــن املســيح 
ادلجــال؟ الشـــرك اخلــي: أن يقــوم الرجــل فيصــيل فزييــن صالتــه ملــا 

يــرى مــن نظــر رجــل( )3(.

5(

املتعلم: ما حكم السحر؟ وما الدليل؟

املعلــم: كفــر أكــرب، ألنــه ال يُتوصــل إيلــه إال بالكفـــر بــاهلل وعبادة 
:   ــول اهلل ــل ق ــن دون اهلل، وادليل ــم م ــياطن وداعئه  الش
ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ       ڀ   ڀ   ڀ    پ     ﴿
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڄ﴾)4(. ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

))( يوسف : ٠6)
ــع  ــح الجام ــي “صحي ــي ف ــه األلبان ــوداود ))5)4(، وصحح ــد )395))(، وأب ))( رواه أحم

ــه” )773)(. ــر وزيادت الصغي
)3( رواه ابن ماجه )٠4)4(، وحسنه اإلمام األلباني في “صحيح الجامع وزياداته” )6٠7)(.

)4( البقرة: )٠)
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املتعلم: هل يجوز فك السحر بالسحر؟ وما الدليل؟

ــزيه الضـــرورة؛ وادليلــل 
ُ

ــحر حــرام، وال جت ــحر بالسِّ املعلــم: فــك السِّ

ــحر : ﴿ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک   قــول اهلل عــن السِّ

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ﴾))(.

54

 املتعلم: نرى بعض الناس يذهبون إلى السحرة؛
فهل فعلهم صحيح؟ وما الدليل؟

املعلـم: فعلهـم غري صحيـح، فاذلاهـب إىل السـحرة ال تقبـل هل صالة 

أربعـن يومـاً، قـال انليب ملسو هيلع هللا ىلص: )مـن أىت عرافاً ))( فسـأهل عـن يشء لم تقبل 

هل صـالة أربعـن يومـا()3(، بل قال انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص: )مـن أىت اكهنـاً )4( أو عرافاً 

فصدقـه بمـا يقول فقـد كفر بمـا أنزل ىلع حممـد()5(.

))( البقرة: )٠)
اف: هو الذي يدعي معرفة األمور من طريق الغيب، وهذا ينطبق على الساحر أيضاً. ))( العّرَ

)3( رواه مسلم )3٠))(.
)4( الكاهـن: هـو الـذي لـه صاحـب من الجـن يخبره ببعـض المغيبـات التي يسـمعها من 
النـاس فـي البلـدان البعيـدة أو القريبة أو يسـمعها حين يسـترق السـمع من جهة السـماء، 

وهـذا من أعمـال السـاحر أيضاً.
)5( رواه أحمد )9536(، وصححه األلباني في »صحيح الجامع الصغير وزيادته« )5939(.
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شرة؟ وما حكمها؟  املتعلم: ما النُّ

- السحر عن املسحور، وحكمها: املعلم: النُّرشة: يه حلُّ - أو فكُّ

إن اكنــت بســحر مثلــه فــي مــن عمــل الشــيطان وتكــون حمرمــة، 

وإن اكنــت بالــرىق املشـــروعة وادلعــوات فــال بــأس بذلــك، ويه مباحة.

56

املتعلم: ما هي الرقى املشروعة؟

 املعلــم: يه مــا َخلَــت مــن الــرك واإلثــم، واجتمعــت فيهــا

رشوط ثالثة:

أن تكون باللسان العريب وما يُعرف معناه.  )(

أن تكــون بــكالم اهلل )القــرآن الكريــم( أو بأســمائه وصفاتــه   )(

ــارك وتعــاىل أو بــكالم رســوهل ملسو هيلع هللا ىلص. تب

ــا  ــر اهلل، وم ــل بتقدي ــا، ب ــر بذاته ــة ال تؤث ــد أن الرقي أن نعتق  )3

ــوز. ــال جي ــك ف ــوى ذل س
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 املتعلم: ما هي الرقى املمنوعة؟

ـــاب والســـنة، وال تكـــون  ـــي تكـــون مـــن غـــري الكت ـــم: يه ال املعل

ـــن  ـــون م ـــاه، وتك ـــم معن ـــكالم ال يُفه ـــون ب ـــة، وتك ـــة العربي باللغ

ـــه  ـــا يفعل ـــه كم ـــا حيب ـــه بم ـــرب إيل ـــتخدامه، واتلق ـــيطان واس ـــل الش عم

ـــعوذين. ـــة واملش ـــن ادلجاجل ـــري م كث

58

ر؟ وما أصله؟  املتعلم: ما التطيُّ

: هو التشاؤم بمريئ أو مسموع أو زمان أو مان. املعلم: اتلطريُّ

ــور،  ــاءمون بالطي ــة يتش ــرب يف اجلاهلي ــد اكن الع ــه: فق ــا أصل وأم

ــم  ــة عنده ــة خمصوص ــو جه ــري حن ــا تط ــإذا رأوه ــري، ف ــرون الط فزيج

تشــاءموا مــن ذلــك، ورجعــوا عمــا عزمــوا عليــه مــن أمورهــم اكلســفر 

ــكل يشء. ــريون ب ــاروا يتط ــر فص ــمَّ األم ــم ع ــوه، ث وحن
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ر؟ وهل له كفارة؟ املتعلم: ما حكم التطيُّ

رية رشك،  املعلم: اتلطـــريُّ رشك أصغر، وادليلل قول انلـــيب  ملسو هيلع هللا ىلص: )الطِّ

تـــه الطرية عـــن حاجته فقد  الطـــرية رشك( ))(، وقـــوهل ملسو هيلع هللا ىلص: )من ردَّ

أرشك( ))(، ألن املتطـــري قطع تولكـــه ىلع اهلل واعتمد ىلع غري اهلل.

ـــن  ـــيب ملسو هيلع هللا ىلص  ع ـــة  انل ـــأل الصحاب ـــد س : فق ـــريُّ ـــارة اتلط ـــا كف وأم

ـــري  ـــوا: امهلل ال خ ـــال: )أن تقول ـــك؟ ق ـــارة ذل ـــا كف ـــوا: فم ـــك، فقال ذل

إال خـــريك، وال طـــري إال طـــريك، وال هلإ غـــريك()3( ، مـــع اإلســـتغفار 

ـــرم. ـــل املح ـــذا الفع ـــودة هل ـــدم الع ـــزم ىلع ع والع

6٠

ر؟ املتعلم: كيف نعالج أنفسنا من التطيُّ

املعلم: نعالج أنفسنا من اتلطريُّ باآليت:

ــي  ــذا األلبان ــه، وك ــذي )4)6)( وصحح ــوداود )٠)39(، والترم ــد )94)4(،وأب ))( رواه أحم
ــح الترغيــب والترهيــب« )3٠98(. فــي »صحي

))( رواه الطبرانــي فــي »المعجــم الكبيــر« )))46)(، وأحمــد )7٠45(، وصححــه األلبانــي 
فــي »السلســلة الصحيحــة« )٠65)(.

)3( سبق تخريجه في الحاشية السابقة، وهو من تتمة حديث: )من ردته الطيرة عن حاجته 
فقد أشرك( الذي في السؤال نفسه.
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. توحيد اهلل )(

. اتلولك ىلع اهلل )(

3( أن نقول: )امهلل ال خري إال خريك، وال طري إال طريك، وال هلإ غريك())(.

6(

املتعلم: ماذا يقول املؤمن إذا نزل املطر، وماذا يقول الكافر؟

ــه، والافــر يقــول:  ــا بفضــل اهلل ورمحت املعلــم: املؤمــن يقــول: ُمطرن

ــد  ــن زي ــاء ع ــا ج ــك: م ــل ىلع ذل ــذا، وادليل ــذا وك ــوْء))( ك ــا بِنَ ُمطرن

بــن خــادل اجلهــين   قــال: صــى بنــا رســول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص صــالة الصبــح 

باحلديبيــة يف إثــر الســماء)3( اكنــت مــن الليــل، فلمــا انصـــرف أقبل ىلع 

ــوا: اهلل ورســوهل  ــال ربكــم؟( قال ــاذا ق ــدرون م ــال: )هــل ت انلــاس فق

أعلــم، قــال: )قــال: أصبــح مــن عبــادي مؤمــن يب واكفــر، فأمــا مــن قال: 

ُمطرنــا بفضــل اهلل ورمحتــه فذلــك مؤمــن يب اكفــر بالكوكــب، وأمــا مــن 

قــال: ُمطرنــا بنــوء كــذا وكــذا فذلــك اكفــر يب مؤمــن بالكوكــب( )4(.

))( سبق تخريجه في سؤال رقم: )59(.
ــن  ــون ع ــوم، ويقول ــقي بالنج ــة تستس ــي الجاهلي ــرب ف ــت الع ــم، واكن ــوء: النج ))( الّنَ

.   ــن اهلل ــه م ــم، وال يجعلون ــل النج ــو فِْع ــا ه ــر إنم ــزول المط ن
)3( أي: بعد نزول مطٍر كان بالليل.

)4( رواه البخاري )846(، ومسلم ))7(.
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 املتعلم: ما حكم احللف بغير اهلل تعالى؟ وما الدليل؟

املعلـم: رشك أصغر، وادليلل قـول انليب ملسو هيلع هللا ىلص: )مـن اكن حالفاً فليحلف 

بـاهلل أو يلصمـت())(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )من حلف بغـري اهلل فقد أرشك())(.

63

املتعلم: سمعت أحد أصحابي يحلف باألمانة، وآخر يحلف 

بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ فما حكم ذلك؟

ـــه  ـــرى ب ـــا ج ـــري اهلل ىلع م ـــف بغ ـــد حل ـــف قـ ـــم: إن اكن احلال املعل

ـــا  ـــر، وأم ـــو رشك أصغ ـــا فه ـــيب  ملسو هيلع هللا ىلص ، أو غريهم ـــة، أو انل ـــان اكألمان اللس

ـــأن  ـــه، ب ـــوف ب ـــم املحل ـــف؛ أي: تعظي ـــن احلل ـــراد م ـــا يُ ـــد م إن قص

ـــزال  ـــتطيع إن ـــه يس ـــاذب، أو أن ـــن ال ـــادق م ـــم الص ـــه يعل ـــد أن يعتق

ـــرب( )3(. ـــه رشك أك ـــاذب؛ فإن ـــاب بال العق

))( رواه البخاري )679)(، ومسلم )646)(.
الصغير  الجامع  »صحيح  في  األلباني  وصححه   ،)3(5(( )6٠73(،وأبوداود  أحمد  رواه   )((

وزيادته« )٠4)6(.
)3( وهكــذا: كل شــرك أصغــر؛ فإنــه وســيلة وذريعــة وطريــق للوقــوع فــي الشــرك األكبــر 

إذا تعــدى مجــرد اللفــظ والفعــل إلــى االعتقــاد.
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املتعلم: ما حكم قول: )ما شاء اهلل وشئت( و )لوال اهلل وفالن(؟ وملاذا؟

ـــريك  ـــن تشـ ـــه يف اجلملت ـــر، ألن ـــا رشك أصغ ـــا أنه ـــم: حكمه املعل

ـــق  ـــن اخلال ـــوية ب ـــد التس ـــو يفي ـــواو، وه ـــع اهلل  بال ـــري اهلل م لغ

ـــرة يف  ـــيئة مؤث ـــوق مش ـــأن للمخل ـــا ب ـــد قائله ـــوق، إال إذا اعتق واملخل

ـــرك  ـــع يف الشـ ـــد وق ـــذ ق ـــون حينئ ـــار فيك ـــع املض ـــع ودف ـــب املناف جل

ـــاء  ـــا ش ـــيب ملسو هيلع هللا ىلص: م ـــال للن ـــاًل ق ـــاس  أن رج ـــن عب ـــن اب ـــرب؛ فع األك

اهلل وشـــئت، فقـــال: )أجعلتـــين هلل نـــداً؟! مـــا شـــاء اهلل وحـــده( ))(، 

وعـــن حذيفـــة  عـــن انلـــيب ملسو هيلع هللا ىلص  قـــال: )ال تقولـــوا مـــا شـــاء اهلل 

ـــالن( ))(. ـــاء ف ـــم ش ـــاء اهلل ث ـــا ش ـــوا م ـــن قول ـــالن، ولك ـــاء ف وش

إذن فالصحيح أن نقول:

)ما شاء اهلل وحده( أو )ما شاء اهلل ثم شئت(. ¦

)لوال اهلل وحده( أو )لوال اهلل ثم فالن(. ¦

))( رواه أحمــد )839)(، والبخــاري فــي األدب المفــرد ))/9٠)(، وصححــه األلبانــي فــي: 
»صحيــح األدب المفــرد« ))6٠(.

))( رواه أبوداود )498٠(، وأحمد )3)33)(، وصححه األلباني في: »صحيح سنن أبي داود«.
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املتعلم: ما حكم الدعوة إلى الدين اإلسالمي؟ وما هي شروطها؟

ـــلم، لكٍّ  ـــة ىلع لك مس ـــد واجب ـــالم واتلوحي ـــوة إىل اإلس ـــم: ادلع املعل

ـــة؛ ويه: ـــا مخس ـــتطاعته، ورشوطه ـــب اس حبس

. اإلخالص هلل )(

العلم الريع، ومعرفة أصول دعوة غري املسلمن.  )(

معرفة حال املدعو.  )3

احلكمـة، فيدعو لك إنسـان باألسـلوب اذلي يليق بـه، ويف الوقت   )4

ملناسب. ا

الصرب ىلع ما يلحقه من أمور ومشاق يف طريق دعوته إىل اهلل.  )5

66

املتعلم: هل الدين مرتبة واحدة؟ أم هناك عدة مراتب؟

املعلم: ادلين ثالث مراتب: )اإلسالم – اإليمان – اإلحسان(.
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املتعلم: ما هو الدين الذي يحبه اهلل ويرضاه؟ وهل يرضى بغيره؟

املعلــم: ادليــن اذلي حيبــه اهلل ويرضــاه هــو: اإلســالم، وادليلــل قــوهل 

:  ﴿ڃ ڃ چ چ چچ﴾ ))(، وال يــرىض بغــريه، وادليلل 

قوهل : ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ﴾ ))(.

68

املتعلم: ما معنى اإلسالم؟

املعلم: اإلسالم هو:

• االستسالم هلل باتلوحيد.

• واالنقياد هل بالطاعة.

• والرباءة من الرك وأهله.

))( آل عمران: 9)
))( آل عمران: 85
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 املتعلم: كم عدد أركان اإلسالم؟ وما هي؟ وما الدليل عليها؟

املعلم: أراكن اإلسالم مخسة؛ ويه:

)(   الصالة.  )(   الشهادتان.  

4(   الصوم. 3(   الزاكة.   

احلج ملن استطاع إيله سبياًل.  )5

 وادليلــل عليهــا قــول انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص : )بــين اإلســالم ىلع مخــس: شــهادة 
أن ال هلإ إال اهلل، وأن حممــداً عبــده ورســوهل، وإقــام الصــالة، وإيتــاء الزاكة، 

وحــج ابليــت، وصــوم رمضــان())(.

7٠

املتعلم: ما عمود اإلسالم؟ وما ذروة سنامه؟

ــالة،  ــوده الص ــالم، وعم ــر اإلس ــيب ملسو هيلع هللا ىلص : )رأس األم ــال انل ــم: ق املعل
ــبيل اهلل())(. ــاد يف س ــنامه اجله وذروة س

))( رواه البخاري )8(، ومسلم )6)(.
))( رواه الترمــذي )6)6)(، وابــن ماجــة )3973(؛ وصححــه األلبانــي فــي »إرواء الغليــل« 

برقــم )3)4(
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7(

 املتعلم: ما معنى اإلميان؟

املعلم: اإليمان هو:

• قول باللسان.

• وتصديق باجلنان –القلب-.

• وعمل بالقلب وباألراكن –اجلوارح-.

• يزيد بطاعة الرمحن.

• وينقص بطاعة الشيطان.

7(

 املتعلم: كم عدد أركان اإلميان؟ وما هي؟ وما الدليل عليها؟

املعلم: أراكن اإليمان ستة؛ وهـــي:

2( اإليمان باملالئكة.   . 1( اإليمان باهلل

4( اإليمان بالرسل. 3( اإليمان بالكتب.   

ــدر  ــاء والق ــان بالقض 6( اإليم  5( اإليمان بايلوم اآلخر  
                  خريه ورشه.
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وادليلـل عليهـا قول انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص: )اإليمـان أن تؤمن بـاهلل، ومالئكته، 
وكتبـه، ورسـله، وايلـوم اآلخر، وتؤمـن بالقدر خـريه ورشه( ))(.

73

املتعلم: ما معنى اإلحسان؟

املعلــم: قــال انلــيبملسو هيلع هللا ىلص: )اإلحســان: أن تعبــد اهلل كأنــك تــراه، فــإن 
لــم تكــن تــراه فإنــه يــراك( ))(.

74

املتعلم: كيف نحقق الركن األول: اإلميان باهلل؟

املعلم: اإليمان باهلل  يستلزم أربعة أمور:

 ، ــسِّ ــل، واحِلـ ــون بالعق ــذا يك ــود اهلل ، وه ــان بوج )( اإليم
ــرع. ــرة، وال والفط

)( اإليمان بربوبيته.

3( اإليمان بألوهيته.

4( اإليمان بأسمائه وصفاته.

))( رواه مسلم )8(.

))( رواه مسلم )8(.
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75

املتعلم: ما هو املعتقد الصحيح فـي املالئكة؟

ــٌق غيــيب، نؤمــن بوجودهــم، خلقهــم اهلل مــن نــور، 
ْ
املعلــم: هــم َخل

هلــم أرواح وأجســاد، يطيعــون اهلل وال يعصونــه، نؤمــن بأوصافهــم 
ــن  ــنة، ونؤم ــاب والس ــا ورد يف الكت ــا كم ــون به ــي يقوم ــم ال وأعماهل

ــم. ــم ومانته بفضله

76

 املتعلم: هل جاء فـي الكتاب أو السنة شيء من أعمال املالئكة؟

املعلم: نعم؛ ومن ذلك:

ــوهل : ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ــة العــرش؛ وادليلــل ق )( محل
ک﴾))(. ک  

)( حفظ بين آدم؛ وادليلل قوهل : ﴿ ڇ  ڇ  ڇ﴾))(.

3( كتابــة أعمــال العبــد؛ وادليلــل قــوهل : ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ    ڦ  ڦ  ڦ﴾)3(.

))( الحاقة: 7)
))( االنفطار : ٠)

)3( ق : 8)
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77

املتعلم: هل جاء فـي الكتاب أو السنة أسماء بعض املالئكة؟

املعلم: نعم؛ فقد بلغنا من أسمائهم اآليت:

)( جريل: وهو أمن الويح.

)( مياكئيل: وهو املولكَّ بالقطر.

3( إرسافيل: وهو املولكَّ بانلفخ يف الصور.

4( مالك: وهو خازن انلار.

-عليهم السالم مجيعا-

78

املتعلم: ما معتقد أهل السنة واجلماعة يف: اإلميان بالكتب؟

املعلـم: أهـل السـنة واجلماعــة يؤمنـون بـأن الكتـب مـن كالم اهلل، 
غـري خملوقـة، وأنـه تكلـم بهـا حقيقـة كمـا شـاء ىلع الوجـه اذلي أراد، 
وأنهـا حـقٌّ وهـدى ونـور وشـفاء ورمحة ملـن آمـن واتَّبـع، ويؤمنـون بأنها 
ت عن األصل وأنـه اكن واجبـاً ىلع األمـم اذلين نزلت  فـت وُغـريِّ قـد ُحرِّ
فيهـم االنقيـاد هلـا واحلكم بمـا فيهـا، ويؤمنـون أن هذه الكتـب يصدق 
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بعضهـا بعضـاً، وأنهـا اتفقـت يف ادلعـوة إىل اتلوحيد واإلسـالم واالنقياد، 
وأنهـا متفقـة يف أصـول االعتقـاد واإليمـان، وأصـول العبـادة واإلسـالم، 
وأصـول األخـالق واملعامـالت، وأن اختالفهـا يف فـروع هـذه األبـواب 
وليـس يف أصوهلـا، كمـا يؤمنون بـأن القرآن نََسـَخ ))( ما قبلـه من الكتب 

السـابقة وحمفـوظ مـن اتلحريف.

79

املتعلم: ما هي أسماء كتب اهلل ؟ وعلى من أنزلها؟

املعلم:   

 . صحف ابراهيم )(

. اتلوراة: أنزلت ىلع موىس  )(

. 3(  اإلجنيل: أنزل ىلع عيى

. 4( الزبور: أنزل ىلع داود

5( القرآن: أنزل ىلع حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

))( أي أزال أحــكام الكتــب الســابقة وأبطــل العمــل بهــا وصــار العمــل بــه وحــده إلــى 
قيــام الســاعة.
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8٠

املتعلم: ما هي عقيدتنا فـي اإلميان بالرسل؟

املعلــم: نؤمــن أنهــم بشـــر يـُـوىح إيلهــم، يأكلــون ويشـــربون، ليــس 

ــدون،  ــد هلل وال يُعبَ ــم عبي ــة يشء، وأنه ــص الربوبي ــن خصائ ــم م هل

بــون، أدوا األمانــة، ونصحــوا أممهــم، وجاهــدوا يف ســبيل  ورُســٌل ال يَُكذَّ

ــاًل  ــه اهلل نلــا، وتفصي ــا أمجل ــم إمجــااًل فيم ــاده، نؤمــن به اهلل حــق جه

ــم مــن أســمائهم وصفاتهــم وأخبارهــم. ــه اهلل نلــا عنه ــا فصل فيم

8(

املتعلم: ما احلكمة من إرسال الرسل؟

ــن  ــذيرهم م ــه، وحتـ ــد اهلل وعبادت ــاس إىل توحي ــوة انلـ ــم: دلع املعل

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  قــال :﴿ڄ  بــه؛  اإلرشاك 

چ چ چڇڇ﴾))(، وإلقـامـــة احلجــة مــن اهلل ىلع اخللــق.

))( النحل: 36
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8(

املتعلم: كم عدد أولي العزم من الرسل؟ ومن هم؟

ــم،  ــوح، ابراهي ــم: )ن ــة؛ وه ــل مخس ــن الرس ــزم م ــوا الع ــم: أول املعل
. )ــد ــى، حمم ــوىس، عي م

83

املتعلم: من هو أول الرسل؟ ومن هو خامتهم؟

املعلم: أول الرسل نوح ، وخاتمهم حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

84

 املتعلم: ما هي األمور التي أعطاها اهلل  لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص
ولم يعطها أحدًا قبله؟

عطيت مخسـاً لـم يعطهن أحد قبيل: نُصــرت 
ُ
املعلـم: قـال انليب ملسو هيلع هللا ىلص: )أ

بالرعـب مسـرية شـهر، وُجِعلَـت يل األرض مسـجداً وطهـوراً، فأيُّما رجل 
ت يل املغانـم ولـم حتـل ألحد  ِحلَـّ

ُ
مـن أمـي أدركتـه الصـالة فليصـل، وأ

عطيـت الشـفاعة، واكن انليب يبعـث إىل قومه خاصـة وبعثت إىل 
ُ
قبـيل، وأ

ـة( ))(، وهـو ملسو هيلع هللا ىلص أجلُّ األنبيـاء وأفضلهـم وإمامهم. انلـاس اعمَّ

))( رواه البخاري )335(، ومسلم )))5(.
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85

املتعلم: من نبينا؟ وما اسمه؟

املعلــم: نبينــا ورســونلا هــو: حممــد ملسو هيلع هللا ىلص، واســمه: حممــد بــن عبــداهلل 

بــن عبداملطلــب بــن هاشــم وهاشــم مــن قريــش وقريــش مــن العــرب 

.  مــن ذريــة اســماعيل بــن ابراهيــم

86

املتعلم: متى ولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ وأين؟

املعلم: ودل اعم الفيل، يف مكة.

87

املتعلم: كم عاش النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  قبل النبوة؟ وكم عاش بعدها؟

املعلــم: اعش انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص قبــل انلبــوة: 4٠ ســنة، وبعــد انلبــوة: 3) ســنة، 

منهــا 3) ســنة يف مكــة، و٠) ســنن يف املدينــة.
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88

املتعلم: هل توفـي النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ وما الدليل؟

املعلم: نعم تويف انليب ملسو هيلع هللا ىلص، وادليلل قوهل تعاىل: ﴿ حئ مئ ىئ يئ ﴾))(.

89

املتعلم: أين توفـي النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ وكم كان عمره؟

املعلم: تويف انليب ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة انلبوية، واكن عمره 63 سنة.

9٠

 املتعلم: ما معنى شهادة أن محمدًا رسول اهلل؟
وما األمور التي تقضيها علينا؟

املعلـــم: معـــى شـــهادة أن حممـــد رســـول اهلل: اإلقـــرار برســـالة 
ـــد  ـــه عب ـــن، وأن ـــم انلبي ـــه خات ـــن))(، وأن ـــة للثَّقل ـــا اعم ـــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه انل

اهلل ورســـوهل، وتقتـــي هـــذه الشـــهادة:

• طاعته فيما أمر.

• وتصديقه فيما أخرب.

• واجتناب ما نىه عنه وزجر.

• وأن ال يعبد اهلل إال بما رشع.

))( الزمر: 3
))( الثقالن: هما الجن واإلنس.
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9(

املتعلم: ما واجبنا اجتاه النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  وما حقوقه علينا؟

املعلــم: واجبنــا جتــاه انلــي ملسو هيلع هللا ىلص : أن يكــون أحــب إيلنــا مــن أنفســنا 
وأوالدنــا وأموانلــا وانلــاس أمجعــن.

وأما حقوقه علينا فيه:

. اإليمان به واتلصديق بما جاء به من عند اهلل  )(

طاعته ولزوم سنته، واحلذر من خمالفته.  )(

تعظيمه وتوقريه، ونرته وادلفاع عنه وعن سنته.  )3

9(

املتعلم: علمني يا معلمي حديثًا نبويًا أحفظه يذكرني بأهمية 
اتباع سنة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص؟

املعلــم: يقــول انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص : )أوصيكــم بتقــوى اهلل، والســمع والطاعــة 
ــريى  ــدي فس ــم بع ــش منك ــن يع ــه م ــياً، فإن ــداً حبش وإن اكن عب
اختالفــاً كثــرياً، فعليكــم بســنيت وســنة اخللفــاء الراشــدين الَمْهِديِّــن، 
عضــوا عليهــا بانلواجــذ، وإياكــم وحمدثــات األمــور، فــإن لك حمدثــة 

ــة( ))(. بدعــة، ولك بدعــة ضالل

))( رواه أحمــد )44)7)(، وأبــوداود )46٠7(، وابــن ماجــه ))4(، والترمــذي )676)( وقــال: 
حديــث حســن صحيــح، وصححــه األلبانــي فــي »السلســلة الصحيحــة« )735)(.
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93

املتعلم: ما جزاء من يخالف سنة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص؟

املعلــم: قــال اهلل :﴿ڑ ک ک ک ک گ گ 
ــة؟  ــا الفتن ــد : »وم ــام أمح ــال اإلم گ گ ڳ ڳ ڳ﴾))(، ق

الشـــرك، لعلــه أن يقــع يف قلبــه يشء مــن الزيــغ فزييــغ فيهلكــه«.

94

املتعلم: يجب علينا أن نؤمن باليوم اآلخر؛ فما هو اليوم اآلخر؟

املعلم: هو ايلوم اذلي ال يوم بعده؛ ويتضمن:

)( اإليمان بأرشاط الساعة الصغرى والكربى.

)( اإليمــان بالقيامــة الصغــرى: ويه اإليمــان باملــوت ومــا يصاحبــه، 
والــربزخ ومــا فيــه.

املـوت،  بعـد  بابلعـث  اإليمـان  الكـربى: ويه  بالقيامـة  اإليمـان   )3
واحلـوض - حـوض نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص -، واإليمـان بصحائـف األعمـال تعطـى 
بايلمـن أو مـن وراء الظهـور بالشـمال، واإليمـان باملوازيـن فـال تظلـم 
نفـس شـيئاً، واإليمـان بالشـفاعة يف ذلك املوقـف، والصــراط املنصوب 
ىلع مـن جهنـم، وبـكل مـا جـاء يف الكتـاب والسـنة مـن أخبـار ذلك 
ايلـوم وأهـواهل، واثلـواب والعقاب، واجلنة وانلـار، واخللود األبـدي فيهما.

))( النور: 63
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95

املتعلم: ليوم القيامة أحداث ومواقف علمني ترتيبها؟

املعلم: ترتيب مواقف وأحداث يوم القيامة اكآليت:

)( أواًل بعث انلاس وقيامهم من قبورهم وذهابهم إىل أرض املحر.

ــورود،  ــه امل ــه  ملسو هيلع هللا ىلص أواًل حوض ــع اهلل نلبي ــام يرف ــول املق ــد ط )(  وبع

ــا  ــم بعده ــا، ث ــدع فيه ــري مبت ــنة غ ــات ىلع الس ــن م ــه م ــرب من ليشـ

ــه. ــح أمت ــه صال ــى من ــه، فيس ــيب حوض ــل ن ــع ل يرف

3(  ثــم بعــد مقــام طويــل تكــون الشــفاعة العظــى نلبينــا ملسو هيلع هللا ىلص بــأن 

يعجــل اهلل حســاب اخلالئــق.

4( ثم يكون العرض -عرض األعمال-.

5( ثم يكون احلساب.

6(  وبعــد احلســاب األول تتطايــر الصحــف، ويكــون فيــه جــدال 

ومعاذيــر، ويــؤىت أهــل ايلمــن كتابهــم بايلمــن وأهل الشــمال بشــماهلم، 

أو مــن وراء ظهورهــم.

7(  ثــم يكــون هنــاك حســاب أيضــاً لقطــع املعــذرة وقيــام احلجــة 

بقــراءة مــا يف الكتــب.
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ــل -  ــال - العام ــن: )األعم ــوزن لك م ــزيان، في ــون امل ــم يك 8(  ث

ــال(. ــف األعم صحائ

9( ثــم ينقســم انلــاس إىل طوائــف، وتقــام األلويــة))( -ألويــة 

أصنافهــم،  حبســب  اللــواء  حتــت  انلــاس  ويتنــوع  األنبيــاء-، 

: ــال ــا ق ــاً، كم ــرون أزواج ــا حيشـ ــرة أيض ــون والكف  والظامل

﴿ ېئېئېئىئىئىئییییجئ﴾))(.

لمــة قبــل جهنم والعيــاذ باهلل، فيســري انلاس  ٠)( ثــم يَضـــرِب اهلل الظُّ

بمــا يُعَطــون مــن األنــوار، فتســري هــذه األمــة وفيهــم املنافقــون، ثــم إذا 

ــال تعــاىل: ﴿ ڃ ڃ چ  ســاروا ىلع أنوارهــم رُضَِب بينهــم بالســور؛ ق

ڈڈ  ﴾)3(،  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
فيعطــي اهلل املؤمنــن انلــور فيبصـــرون طريق الصـــراط، وأمــا املنافقون 

فــال يعطــون انلــور فيكونــون مــع الافريــن يتســاقطون فيهــا، يمشــون 

وأمامهــم جهنــم والعيــاذ بــاهلل.

ـــأل اهلل  ـــراط، ويس ـــون ىلع الصـ ـــيب ملسو هيلع هللا ىلص أواًل ويك ـــأيت انل ـــم ي ))( ث

ـــر  ملسو هيلع هللا ىلص  ـــلم(، فيم ـــلّم س ـــلم، امهلل س ـــلّم س ـــول: )امهلل س ـــه فيق هل وألمت

وتمـــر أمتـــه ىلع الصــــراط، لكٌّ يمـــر بقـــدر عملـــه، فيمضــــي مـــن غفـــر 

ـــه،  ـــن مـــن شـــاء اهلل أن يعذب ـــة املوّحدي اهلل هل، ويســـقط يف انلـــار يف طبق

))( األلوية: أي األعالم والرايات.
))( الصافات: ))-3)
)3( الحديد: 3)-4)
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ـــم  ـــان بعضه ـــل اإليم ـــص أه ـــة؛ يلقت ـــات اجلن ـــون يف َعَرَص ـــم جيتمع ث

ـــض. ـــن بع م

))( فيدخــل اجلنــة أواًل انلــيب  ملسو هيلع هللا ىلص، ثــم فقــراء املهاجريــن، ثــم فقــراء 

ــاب اذلي  ــل احلس ــاء، ألج ــر األغني ــة، ويؤخ ــراء األم ــم فق ــار، ث األنص

بينهــم وبــن اخللــق، وألجــل حماســبتهم ىلع ذلــك، إىل آخــر مــا حيصــل 

يف ذلــك ممــا جــاء يف القــرآن العظيــم والســنة الصحيحــة، أســأل اهلل أن 

جيعلنــا مــن أهــل اجلنــة، وأن يعيذنــا مــن ســخطه وانلــار.

96

 املتعلم: ما هي فوائد اإلميان باليوم اآلخر؟

املعلم: من فوائد اإليمان بايلوم اآلخر:

يثبت املؤمن ىلع أمور اإليمان وتكايلف اإلسالم.  )(

يزيد من الرغبة يف فعل الطااعت، رجاء ثواب ذلك ايلوم.  )(

يزيد من الرهبة من فعل املعايص، خوفا من عقاب ذلك ايلوم.  )3

يسيل املؤمن عما يفوته من حظوظ ادلنيا، رجاء نعيم ذلك ايلوم.  )4
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97

املتعلم: هل املؤمنون يرون ربهم يوم القيامة؟ وما الدليل؟

 رؤيـــة حقيقيـــة عينيـــة   املعلـــم: نعـــم يـــرون ربهـــم

 : ــوهل ــل قـ ــه  ؛ وادليلـ ــة بـ ــتلزم اإلحاطـ  ال تسـ

﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ))(.

98

 املتعلم: هل تنفع الكفار أعمالهم الصاحلة شيئًا يوم القيامة؟ 

وما الدليل؟

املعلــم: ال تنفعهــم وال تقربهــم مــن اهلل شــيئا، وال يتقبــل اهلل منهــم، 

ألنهــم لم يوحــدوا اهلل، وادليلـــل قــوهل : ﴿ې ې ې 

ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾))(، واألصــل أن يُعطــى الافــر ىلع إحســانه 

وصالــح عملــه يف ادلنيــا مــا يكافــأ بــه عليــه.

))( القيامة: ))-3)
))( ابراهيم: 8)
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99

املتعلم: هل يعلم أحد الغيب سوى اهلل  ؟ وما الدليل؟

 : ــوهل ــل ق ــٌد إال اهلل، وادليل ــب أح ــم الغي ــم: ال يعل املعل
ــم اهلل األنبيــاء  ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ﴾))(، وقــد يُعلِّ

املرســلن بعــض الغيــب؛ قـــال اهلل  : ﴿ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        
ی   ی  ی  جئ  حئ﴾))(. ىئ  ىئ  ىئ   ی  

(٠٠

املتعلم: كم عدد مفاحت الغيب؟ وما هي؟ وما الدليل عليها؟

املعلم: مفاتح الغيب مخسة ال يعلمها إال اهلل؛ ويه:

)(  العلم بوقت قيام الساعة.

)(  العلم بوقت ومان نزول الغيث.

3(  العلم بما يف األرحام.

4(  العلم بما تكسبه لك نفس غداً من شؤون دينها دنياها.

5(  العلم بوقت ومان موت لك نفس.

 وادليلل قوهل : ﴿ ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      

حب  خب  مب ﴾)3(.
))( النمل: 65

))( الجن 6)-7)
)3( لقمان : 34
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(٠(

 املتعلم: ما حكم ما يسمى بـ: )قراءة الكف( أو )قراءة الفنجان(

أو النظر يف األبراج؟

املعلــم: كفـــر، فــإذا زعــم قــارئ الكــف، أو الفنجــان، أو انلاظــر يف 

األبــراج، أنــه يعلــم الغيــب بهــذه األمــور، صــار اكفــًرا كفــًرا أكــرب، 

ألن الغيــب ال يعلمــه إال اهلل؛ قــال : ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

.)((﴾ ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

(٠(

 املتعلم: ما هو اإلميان بالقضاء والقدر؟

املعلــم: اإليمــان بالقضــاء والقــدر يكــون باإليمــان بمراتبــه األربع، 
ويه:

ــك  )( العلــم: فنؤمــن بعلــم اهلل بــكل يشء قبــل وجــوده، ومــن ذل
ــل أن يعملوهــا. ــاد قب علمــه األزيل بأعمــال العب

)( الكتابــة: فنؤمــن بــأن اهلل كتــب مــا علــم ممــا هــو اكئــن إىل يــوم 
القيامــة يف اللــوح املحفــوظ.

))( النمل: 65
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ــه  ــادث وقدرت ــل ح ــاملة ل ــيئة اهلل الش ــن بمش ــيئة: فنؤم 3( املش

ــه. ــة علي اتلام

4( اخللــق: فنؤمــن بإجيــاد اهلل لــل املخلوقــات، وأنــه اخلالــق وحــده، 

ومــا ســواه خملــوق.

(٠3

املتعلم: ما فوائد اإلميان بالقضاء والقدر؟

املعلم: من فوائد اإليمان بالقضاء والقدر:

)(  يورث الراحة والطمأنينة وعدم اجلزع بما جيري من أقدار اهلل.

)(  يقــوي االعتمــاد ىلع اهلل عنــد األخــذ باألســباب، فاملؤمــن 

ــه  ــا، ألن ــد عليه ــن ال يعتم ــباب، ولك ــذ باألس ــدر يأخ ــاء والق بالقض

.  ــد اهلل ــن عن ــدار م ــأن األق ــن ب يؤم

ــاف  ــدر ال خي ــاء والق ــن بالقض ــولك ىلع اهلل، فاملؤم ــوي اتل 3(  يق

انلــاس، فهــو يؤمــن بــأن األمــة لــو اجتمعــوا ىلع أن يــروه بــيء لــم 

ــه. ــه اهلل علي ــد كتب ــيء ق ــروه إال ب ي
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(٠4

املتعلم: هل اإلميان يزيد وينقص؟ وكيف ذلك؟ وما الدليل؟

املعلــم: نعــم اإليمــان يزيــد وينقــص، وزيادتــه تكــون بالطــااعت، 
كمــا أن نقصــه يكــون باملعــايص والــزالت، وادليلــل ىلع زيادتــه 
وقــول  ڃڃ﴾))(،  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿  :  قــوهل ونقصانــه 
انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص: )اإليمــان بضــع وســبعون –أو بضــع وســتون- شــعبة، 
فأفضلهــا قــول ال هلإ إال اهلل وأدناهــا إماطــة األذى عــن الطريــق واحليــاة 

ــان( ))(. ــن اإليم ــعبة م ش

(٠5

املتعلم: ما هي خطورة تكفير املسلم؟

ــالل  ــن خ ــق م ــري ح ــلم بغ ــري املس ــورة تكف ــر خط ــم: تظه املعل
ــا: ــن؛ هم أمري

أوال: من خالل انلصوص الرشعية الواردة يف انليه عنه، ومنها:

• قول انليب ملسو هيلع هللا ىلص : )َمن قال ألخيه يا اكفُر فقد باء بها أحُدهما()3(.

))( الفتح: 4
))( سبق تخريجه في سؤال رقم )9)(.

)3( رواه أحمد )4)59(، وصححه األلباني في “صحيح الترغيب والترهيب” )774)(.
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• وقول انليب ملسو هيلع هللا ىلص: )ومن رىم مؤمناً بكفر فهو كقتله())(.

ثانيــا: مــن خــالل معرفــة األحــاكم ادلنيويــة واألخرويــة املرتتبــة ىلع 

تكفــري املســلم:

•  أما األحاكم ادلنيوية؛ فمنها:

ــه فــال يغســل وال  ــد موت ــه عن ــان أحــام املســلمن علي - عــدم جري

ــرث  ــر املســلمن وال يســتغفر هل، وال ي ــن يف مقاب ــه وال يدف يصــى علي

ــه. ــلمن وال يرثون املس

- تنفيذ حكم الردة عليه من احلاكم املسلم.

- حتريم زوجته عليه.

•  أما األحاكم األخروية؛ فمنها:

- احلكم عليه بالعذاب واللعنة واخللود يف انلار.

- حبوط عمله وحرمانه من رمحة اهلل تعاىل ومغفرته.

))( رواه البخاري ))665(.
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(٠6

 املتعلم: ما عقيدة أهل السنة واجلماعة فيمن ارتكب الكبيرة

من املسلمني؟

املعلـــم: عقيـــدة أهـــل الســـنة واجلماعـــة أن مرتكـــب الكبـــرية 

ـــان  ـــم اإليم ـــه اس ـــع عن ـــال يرتف ـــه، ف ـــق بمعصيت ـــه، فاس ـــن بإيمان مؤم

 : ـــوهل ـــل ق ـــان، وادليل ـــص اإليم ـــون ناق ـــا يك ـــة، وإنم باللكي

ــن  ــماهم مؤمنـ ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ﴾))(، فسـ

ـــال. ـــع االقتت م

(٠7

املتعلم: ما مصير املوحد العاصي مرتكب الكبيرة يوم القيامة؟

ـــرية  ـــاً كث ـــب ذنوب ـــن وإن أذن ـــنة أن املؤم ـــل الس ـــد أه ـــم: يعتق املعل
ـــري  ـــا غ ـــن ادلني ـــرج م ـــا، وإن خ ـــر به ـــه ال يَْكُف ـــر فإن ـــر وكبائ صغائ
تائـــب منهـــا ومـــات ىلع اتلوحيـــد واإلخـــالص فـــإن أمـــره إىل اهلل 

ـــاً  ـــاملاً اغنم ـــة س ـــوم القيام ـــة ي ـــه اجلن ـــه وأدخل ـــا عن ـــاء عف  إن ش
غـــري مبتـــى بانلـــار، وإن شـــاء اعقبـــه وعذبـــه مـــدة يف جهنـــم، وإذا 

))( الحجرات: 9
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ـــم دار  ـــا إىل نعي ـــه منه ـــه وخيرج ـــل يعتق ـــا ب ـــده فيه ـــن خي ـــه فل عذب
ـــال اهلل :﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ـــرار؛ ق الق

ے﴾))(. ھ 

(٠8

املتعلم: ما البدعة؟ وما حكمها؟

املعلــم: يه اتلعبــد هلل تعــاىل بمــا ليــس يف القــرآن الكريــم والســنة 
انلبويــة وَهــْدي الصحابــة ، وأمــا حكمهــا: فــي حــرام، لقــول انليب  ملسو هيلع هللا ىلص: 

)وإياكــم واألمــور الُمحَدثــات؛ فــإن لك بدعــٍة ضاللــٌة())(.

(٠9

املتعلم: هل هناك أمثلة على بعض البدع فـي زماننا؟

ــى  ــا-، فع ــا منه ــأل اهلل أن يعافين ــرية )3( –نس ــم ويه كث ــم: نع املعل
ــال: ــبيل املث س

ظ بانليَّة. )(  اتللفُّ

))( النساء: 48
))( سبق تخريجه في سؤال رقم ))9(

ــن  ــر الدي ــد ناص ــيخ محم ــدع" للش ــوس الب ــاب: "قام ــى كت ــع إل ــتزادة يُرَج )3( لالس
ــى ــه اهلل تعال ــي رحم األلبان
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. ل جباه انليب ملسو هيلع هللا ىلص )(  اتلوسُّ

3(  االحتفال باملودل انلبوي واتلعبد بذلك.

((٠

ر السلف الصالح   من مجالسة أهل البدع  املتعلم: ملاذا حذَّ
واألهواء وهجرهم؟

املعلم: لقد حذر السلف  من جمالسة أهل ابلدع واألهواء:

)(  حفاظاً منهم ىلع دينك خشية أن تصبح مثلهم.

)(  ألنهم رجوا من هجر املبتدع صالحه وانزجاره عن بدعته.

3(  ألنهم رأوا يف هجر املبتدع حفظ األمة واتلحذير من بدعته.

(((

األمة؟ تفترق  فرقة  كم  إلى  املتعلم: 

املعلــم: قــال انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص: )واذلي نفــس حممــد بيــده تلفرقــنَّ أمــي ىلع 
ــار(،  ــبعون يف انل ــان وس ــة، وثنت ــدة يف اجلن ــة، واح ــبعن فرق ــالث وس ث
ــوا:  ــة: قال ــة(، ويف رواي ــال: )اجلماع ــم؟، ق ــن ه ــول اهلل م ــا رس ــل: ي قي

ــا عليــه وأصحــايب())(. ومــن يه يارســول اهلل؟ قــال: )مــا أن

ــه ))399(،  ــن ماج ــذي ))64)(، واب ــوداود )4596(، والترم ــد )8396(، وأب ))( رواه أحم
ــه« ))٠8)(. ــر وزيادت ــع الصغي ــح الجام ــي “صحي ــي ف ــه األلبان وصحح
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(((

املتعلم: ما أبرز صفات الفرقة الناجية من بني فرق األمة كلها؟

املعلم: من أبرز صفات الفرقة انلاجية:

ــاء  ــره، واالنته ــار بأم ــه، واالئتم ــتقامة ىلع دين ــد اهلل، واالس )(    توحي
ــه. ــىه عن ــا ن عم

)(   اتلمســك بمــا اكن عليــه انلــيب  ملسو هيلع هللا ىلص يف العقيدة، والعبــادة، واألخالق، 
واملعاملة.

3(   السري ىلع منهج الصحابة  ومن اتبعهم بإحسان.

4(    اتلوايص باحلق والصرب عليه.

((3

املتعلم : ما معنى الشرك؟

ا  ـــدًّ ـــل هلل نِ ـــوهل: )أن جتع ـــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ق ـــا انل ـــه نل ـــد وضح ـــم: ق املعل

وهـــو خلقـــك(، أي: أن جتعـــل هلل رشيـــكاً تعبـــده مـــن دون اهلل أو 

ـــري اهلل  ـــوق اهلل لغ ـــن حق ـــك رَصُْف يشء م ـــع اهلل  ، وكذل م

رشك؛ فعـــن َعـــِدي بـــن حاتـــم قـــال : أتيـــت انلـــيب ملسو هيلع هللا ىلص ويف عنـــي 

صليـــب مـــن ذهـــب فقـــال: )يـــا عـــدي اطـــرح هـــذا الوثـــن مـــن 
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ـــرأ  ـــراءة، فق ـــورة ب ـــرأ س ـــو يق ـــه و ه ـــت إيل ـــه، فانتهي ـــك( فطرحت عنق

ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ﴿ ۇ    اآليـــة:  هـــذه 

ۋ ﴾))( ، حـــى فـــرغ منهـــا؛ فقلـــت: إنـــا لســـنا نعبدهـــم فقـــال: 

م اهلل  ـــرَّ ـــا ح ـــون م لُّ ـــه، وحُيِ ـــلَّ اهلل فتحرمون ـــا أح ـــون م م ـــس حُيرِّ )ألي

فتســـتحلونه؟( قلـــت: بـــى؛ قـــال: )فتلـــك عبادتهـــم())(.

((4

املتعلم: ملاذا ُيعد الشرك أعظم الذنوب ؟

املعلم: الرك أعظم اذلنوب:

ــة  ــة والربوبي ــص اإلهلي ــق يف خصائ ــوق باخلال ــبيه للمخل ــه تش )(   ألن
ــات. ــماء والصف واألس

)(   ألن اهلل أخرب أنه ال يغفره ملن لم يتب.

م اجلنة ىلع املرك. 3(   ألن اهلل أخرب أنه حرَّ

4(    ألنه حيبط العمل لكه مهما كر.

))( التوبة : )3
))( رواه الطبراني في »المعجم الكبير« )7)/)9(، والترمذي )3٠95( وحسنه األلباني.
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((5

والكفر؟ الشرك  بني  الفرق  ما  املتعلم: 

املعلم: الفرق بن الرك والكفر هو أن:

• الرشك: اعتقاد استحقاق العبادة أو رصف بعضها لغري اهلل.

• والكفــر: جحــد احلــق وســره، والكــرب والعنــاد واتلكذيــب 

واإلعــراض والشــك.

((6

املتعلم: ما أنواع الكفر؟

املعلم: الكفر نواعن:

)( كفر أكرب.

)( كفر أصغر.
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((7

املتعلم: ما أنواع الكفر األكبر؟

املعلم: الكفر األكرب عدة أنواع؛ ويه:

ــب  ــارة باتلكذي ــون تـ ــر يك ــذا الكفـ ــب: وه ــر اتلكذي )( كف
ــدم  ــق وعـ ــان احل ــك بكتم ــوارح، وذل ــان واجل ــارة باللس ــب، وت بالقل
: ــاً؛ قــال ــه باطن ــه ومعرفت ــاد هل ظاهــراً مــع العلــم ب  االنقي
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ﴿

ں﴾))(. ڱ 

:  كفــر اإلباء واالســتكبار: ككفر إبليــس؛ كما قال )( 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ 

. )( ( ڭ﴾

ــه  ــردد يف كونـ ــاع احلــق أو ال ــردد يف اتب 3( كفــر الشــك: وهــو ال
حقــاً، ألن املطلــوب هــو ايلقــن بــأن مـــا جــاء بــه الرســول ملسو هيلع هللا ىلص حــق ال 

ــال : ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ــه؛ ق ــة في مري
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڍ﴾)3(. ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

))( العنكبوت: 68
))( البقرة: 34

)3( الكهف: 38-35
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ــان  ــب باإليم ــديق القل ــدم تصـ ــا اكن بع ــو م 4( كفــر انلفــاق: وه

واإلســالم، مــع االنقيــاد هل ظاهــراً رئــاء انلــاس، ككفــر عبــداهلل بــن 

ــال عنهــم : ﴿ڤ  ــن ق ــن ســلول وســائر املنافقــن اذلي أيب ب

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڇ﴾))(. ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

((8

املتعلم: ما أمثلة الكفر األصغر؟

املعلم: من أمثلة الكفر األصغر:

ـــال  : ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ـــة: ق ـــر انلعم )( كف

ڦ﴾))(. ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ـــوق،  ـــلم فس ـــبَاب املس ـــوهل ملسو هيلع هللا ىلص: )ِس ـــور يف ق ـــلم: املذك ـــال املس )( قت

ـــر()3(. ـــاهل كف وقت

))( البقرة: 9-8
))( النحل: )))

)3( رواه البخاري )48(، ومسلم )64(.
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((9

املتعلم: ما فوارق بني الكفر األكبر والكفر األصغر؟

املعلم: الفوارق بن الكفر األكرب والكفر األصغر يه:

الكفر األصغرالكفر األكبر

خُيرج من ملَّة اإلسالم
ال خُيرج من اإلسالم ولكن 

يُنقص من اإليمان

خيد صاحبه يف انلار
يوجب استحقاق الوعيد دون 

اخللود يف انلار

حيبط مجيع األعمال
إما أن حيبط العمل اذلي خالطه، 

أو ينقصه.

ال يبيح ادلم واملاليبيح ادلم واملال

ال يوجب العداوة اخلالصةيوجب العداوة اخلالصة لصاحبه

ال تناهل شفاعة الشافعن يوم 
القيامة

قد تناهل شفاعة الشافعن يوم 
القيامة
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((٠

املتعلم: ما أنواع الشرك؟

املعلم: الرك نواعن:

)( رشك أكرب.

)( رشك أصغر.

(((

املتعلم: ما الفوارق بني الشرك األكبر والشرك األصغر؟

املعلم: الفوارق بن الرك األكرب والرك األصغر يه:

الشرك األصغرالشرك األكبر

خُيرج من ملَّة اإلسالم
ال خُيرج من اإلسالم ولكن 

يُنقص من اإليمان

خيد صاحبه يف انلار
يوجب استحقاق الوعيد دون 

اخللود يف انلار

حيبط مجيع األعمال
إما أن حيبط العمل اذلي خالطه، 

أو ينقصه.
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الشرك األصغرالشرك األكبر

ال يبيح ادلم واملاليبيح ادلم واملال

ال يوجب العداوة اخلالصةيوجب العداوة اخلالصة لصاحبه

 ال تناهل شفاعة الشافعن
يوم القيامة

 قد تناهل شفاعة الشافعن
يوم القيامة

(((

املتعلم: ما أقسام الشرك األصغر؟

املعلم: الرك األصغر قسمان:

رشك ظاهر ىلع اللسان واجلوارح: وهو ألفاظ وأفعال  القسم األول:   •
مثل: احللف بغري اهلل، قال انليب  ملسو هيلع هللا ىلص: )من حلف بغري اهلل فقد أرشك())(.

• القسـم اثلـاين: رشك خـي: وهـو الشــرك يف انليَّات، فعن أيب سـعيد 
اخلـدري  قـال: خـرج علينـا رسـول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص وحنـن نتذاكـر املسـيح 
ـال فقـال انلـيب  ملسو هيلع هللا ىلص: )أال أخربكـم بمـا هو أخـوف عليكـم عندي  ادلجَّ
مـن املسـيح ادلجـال؟( قـال: قلنا: بـى، فقـال: )الشــرك اخلـي، أن يقوم 

الرجـل يصـيل فزييـن صالتـه، ملا يـرى مـن نظر رجـل())(.

))( سبق تخريجه في سؤال ))6(.
))( سبق تخريجه في سؤال ))5(.
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((3

املتعلم: نسمع البعض يطلق اسم )منافق( على بعض األشخاص؛ 
فما معنى النفاق؟

املعلم: انلفاق: هو إظهار اإلسالم، وإبطان الكفر.

((4

املتعلم: هل للنفاق أنواع؟

املعلم: نعم؛ انلفاق نواعن؛ هما:

ــه  ــر صاحب ــرب اذلي يُظِه ــاق األك ــو انلف ــادي: وه ــاق االعتق )( انلف

ــر. ــن الكف ــالم، وُيبِط اإلس

)( انلفــاق العمــي: وهــو عمــل يشء مــن أعمــال املنافقــن، مــع بقــاء 

ــيب  ملسو هيلع هللا ىلص   ــا انل ــي ذكره ــن ال ــات املنافق ــه صف ــب، ومن ــان يف القل اإليم

ــه  ــت في ــاً خالصــاً، ومــن اكن ــه اكن منافق ــع مــن ُكــنَّ في بقــوهل: )أرب

خصلــة منهــن اكنــت فيــه خصلــة مــن انلفــاق حــى يدعهــا؛ إذا أؤتمــن 

ث كــذب، وإذا اعهــد غــدر، وإذا خاصــم فََجــر())(. خــان، وإذا حــدَّ

))( رواه البخاري )34(، ومسلم )58(.
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((5

املتعلم: ما الفوارق بني النفاق األكبر والنفاق األصغر؟

املعلم: إيلك الفوارق بن انلفاق األكرب وانلفاق األصغر:

النفاق األصغر )العملي(النفاق األكبر )االعتقادي(

ال خُيرج من اإلسالمخُيرج من اإلسالم

 فيه اختالف الر والعالنية
يف االعتقاد

 فيه اختالف الر والعالنية
يف األعمال دون االعتقاد

قد يتوب صاحبه إىل اهلل تعاىليف الغالب ال يتوب صاحبه

قد يصدر من املؤمنال يصدر من مؤمن

 ال تناهل شفاعة الشافعن
يوم القيامة

 قد تناهل شفاعة الشافعن
يوم القيامة
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((6

املتعلم: من أفضل األمة بعد النبي  ملسو هيلع هللا ىلص؟

. املعلم: الصحابة، ومن ضمنهم أزواجه وأهل بيته

((7

املتعلم: ما عقيدتنا فـي آل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

بوصيــة  عمــاًل  فضلهــم ورشفهــم،  ومعرفــة  حمبتهــم،  املعلــم: 

انليب حيــث قــال ملسو هيلع هللا ىلص: )وأهــل بيــي، أذكركــم اهلل يف أهــل بيــي، أذكركــم 

ــي( ))(. ــل بي ــم اهلل يف أه ــي، أذكرك ــل بي اهلل يف أه

((8

املتعلم: هل أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أهل بيته؟ وما الدليل على ذلك؟

 املعلــم: نعــم؛ وادليلــل قــوهل  يف ســياق خماطبتهــن:
﴿   ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک﴾))(.

))( رواه مسلم )4٠8)(.
))( األحزاب: 33
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((9

املتعلم: من هم آل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

دقة؛ وهم: املعلم: آل بيت انليب ملسو هيلع هللا ىلص هم من َحُرَمت عليهم الصَّ

ــم: آل يلع،  ــم؛ وه ــو هاش ــه، وبن ــن، وذريت ــات املؤمن ــه أمه أزواج
ــب، ــن عبداملطل ــارث ب ــل، وآل احل ــر، وآل عقي ــاس، وآل جعف  وآل عب

وبنو عبد املطلب، وموايلهم.

(3٠

املتعلم: من هم العشرة املبشرين باجلنة؟

املعلم: العرة املبرون باجلنة هم:

. 2( عمر بن اخلطاب   . 1( أبوبكر الصديق

. 4( يلع بن أيب طالب   . 3( عثمان بن عفان

. 6( سعد بن أيب وقاص   . 5( عبدالرمحن بن عوف

. 8( أبوعبيدة اعمر بن اجلراح   . 7( سعيد بن زيد

. 10( الزبري بن العوام   . 9( طلحة بن عبيد اهلل
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(3(

املتعلم: ما واجبنا جتاه أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وآل بيته؟

:  املعلم: واجبنا جتاه الصحابة وآل ابليت

)(   حمبتهم.

)(   حمبة من أحبهم، وبغض من أبغضهم.

3(   اعتقاد عداتلهم مجيعاً.

4(   سالمة قلوبنا عليهم.

هــا عــن ذكــر مــا شــجر بينهــم، وال  5(   ســالمة ألســنتنا منهــم، فنكفَّ

ننتقــص أحــداً منهــم.

6(   ادلاعء واالستغفار هلم، والريض عليهم.

7(    ادلفاع واذلب عنهم.

8(    لعن من يلعنهم، وتكفري من يكفرهم.



(٠٠

(3(

املتعلم: ملاذا َوَجَب علينا ذلك جتاه أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وآل بيته؟

املعلم: وََجَب علينا ذلك:

ألن اهلل ريض عنهم.  )(

وألنه تاب عليهم مجيعاً.  )(

 أعماهلم، وأقواهلم، ونياتهم.
َّ

وألنه زك  )3

(33

 املتعلم: ما املعتقد الصحيح فيما يجب للحكام من حقوق علينا؟

ــور  ــة والة األم ــب طاع ــدون أن اهلل أوج ــنة يعتق ــل الس ــم: أه املعل

ىلع املســلمن يف غــري معصيــة اهلل، ويعتقــدون حتريــم اخلــروج عليهــم 

ــه  ــم في ــاً عنده ــراً بواح ــروا كف ــم ي ــا ل ــوا، م ــاروا وإن ظلم وإن ج

ــم  ــن حتبونه ــم اذلي ــار أئمتك ــيب  ملسو هيلع هللا ىلص: )ِخيَ ــول انل ــان، لق ــن اهلل بره م

ــون عليهــم))(، ورشار أئمتكــم  ــون عليكــم وتُصلُّ وحيبونكــم، وُيصلُّ

اذليــن تبغضونهــم ويبغضونكــم، وتلعنونهــم ويلعنونكــم(، قيــل: يــا 

))( الصالة هنا بمعنى: الدعاء، أي: يدعون لكم وتدعون لهم.
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ــم  ــوا فيك ــا أقام ــال: )ال، م ــيف؟ فق ــم بالس ــال ننابذه ــول اهلل! أف رس

ــة اهلل،  ــن معصي ــيئاً م ــأيت ش ــرآه ي ــه واٍل، ف ــن ويل علي  م
َ

ال
َ
ــالة، أ الص

ــة())(. ــن طاع ــداً م ــنَّ ي ــة اهلل، وال يزنع ــن معصي ــأيت م ــا ي ــره م فليك

(34

 املتعلم: يا معلمي .. هل من يأخذ احُلكم بالقوة يكون حاكمًا 

شرعيًا يجب له السمع والطاعة؟

املعلــم: إن طــرق ثبــوت احلكــم للحاكــم وتويلتــه ألمــر املســلمن 

تكــون بثــالث طـــرائق-لكها معتــربة يف ديننا- ويه:

)( إمجاع أهل احلل والعقد))( ىلع شخص معن تلويلته احلكم.

)( أن يعهد احلاكم السابق إىل من بعده باحلكم.

3( أن يتغلب مسلم بسيفه حى خيضع هل انلاس وينقادوا هل.

ــا الســمع  ــق وجــب علين ــوىل احلكــم بإحــدى هــذه الطرائ فمــن ت

والطاعــة هل يف املعــروف، وحــرم علينــا اخلــروج عليــه مــا دام مســلماً.

))( رواه مسلم )855)(.
ــة  ــادة والساس ــاء والق ــراء والعلم ــن األم ــأن م ــل الش ــد: هم أه ــل والعق ــل الح ))( أه

ــاس. ــاء الن ووجه
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(35

املتعلم: ما هي حقوق ولي األمر -احلاكم- على الرعية؟

املعلم: لويل األمر ىلع رعيته عدة حقوق؛ منها:

)(   السمع ألقواهل.

)(   الطاعـة يف امتثـال أوامـره واجتنـاب نواهيـه مـا لم تكـن يف معصية 

. اهلل 

رق الرعية. 3(   بذل انلصيحة هل بالطُّ

4(   ادلاعء هل.

5(   عدم االفتيات عليه بقول أو فعل.

6(   عدم إظهار مساوئه وإفشاء أرساره.

 اكن، أو 
ً
ــه يف الصــالة، والصــالة خلفــه مبتــداع 7(   عــدم اتلقــدم علي

ظاملــاً، أو فاســقاً.

ــات  ــدم االفتي ــقاً، وع ــاً أو فاس ــو اكن ظامل ــه ول ــاد مع ــج واجله 8(   احل
ــك. ــه يف ذل علي

9(   عدم االفتيات عليه يف العهود واملواثيق.
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(36

املتعلم: ما معنى الوالء والبراء؟

املعلــم: معــى الــوالء والــراء: حمبــة املؤمنــن ومواالتهــم، وحــب اخلري 

هلــم، وانلصــح هلــم، وإاعنتهــم ىلع عدوهــم، والفــرح لعزهــم ونصـــرهم، 

وبغــض الافريــن ومعاداتهــم، والــرباءة منهــم ومــن دينهــم.

(37

املتعلم: مالدليل على املواالة هلل واملعاداة ألجله؟

املعلم: قـــال اهلل :﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

: وقـــوهل  ،)((﴾ ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ   پڀ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴾))(، وعـــن الـــرباء 
ـــب 

ُ
ـــان: أن حت ـــَرى اإليم ـــق ُع ـــال: )إن أوث ـــيب ملسو هيلع هللا ىلص قـ ـــن انل ـــن اعزب ع ب

يف اهلل، وتُبغـــض يف اهلل()3(.

))( المائدة: )5
))( المجادلة: ))

)3( رواه أحمد )4)85)(، وحسنه األلباني في "صحيح الترغيب والترهيب" برقم )3٠3٠(
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(38

ح لي كيف يجب علي أن أكون مع الناس  املتعلم: يا معلمي .. وضِّ

من حيث مواالتهم ومعاداتهم؟

 املعلــم: إن انلــاس فيمــا جيــب يف حقهــم مــن الــوالء والــرباء 

- املحبة واملعاداة - ىلع أقسام:

ــم  ــا، وه ــاداة فيه ــة ال مع ــة خالص ــب حمب ــن حُيَ ــم األول: م • القس

ــن  ــهداء والصاحل ــن والش ــاء والصديق ــن األنبي ــص م ــون اخلُلَّ املؤمن

ــه،  ــه أمهــات املؤمنــن، وأهــل بيت ــم زوجات ويف مقدمتهــم انلــيب  ملسو هيلع هللا ىلص، ث

ــرام. ــه الك وصحابت

• القســم اثلــاين: مــن يُبَغــض وُيعــادى بغضــاً ومعــاداة خالصــن ال 

حمبــة وال مــواالة معهمــا، وهــم الكفــار اخلُلَّص، مــن الكفار واملشـــركن 

واملنافقــن واملرتديــن وامللحديــن.

ـــه،  ـــن وج ـــض م ـــه، وُيبَغ ـــن وج ـــب م ـــن حُيَ ـــث: م ـــم اثلال • القس

ـــا  ـــون مل ـــن، حُيَبَّ ـــاة املؤمن ـــم عص ـــداوة، وه ـــة والع ـــه املحب ـــع في فيجتم

ـــي يه  ـــة ال ـــن املعصي ـــم م ـــا فيه ـــون مل ـــان، وُيبَغض ـــن اإليم ـــم م فيه

ـــرك. ـــر وال دون الكف
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(39

املؤمنني؟ مواالة  مظاهر  ما  املتعلم:   

املعلم: من مظاهر مواالة املؤمنن:

)(    اهلجرة إىل بالد املسلمن.

)(    منــارصة املســلمن ومعاونتهــم بانلفــس واملــال واللســان فيمــا 
حيتاجــون إيلــه يف دينهــم ودنياهــم.

3(    اتلألم ألملهم والرور برورهم.

4(    انلصح هلم وحمبة اخلري هلم.

5(    ادلاعء هلم واالستغفار هلم.

(4٠

الكافرين؟ مواالة  مامظاهر  املتعلم: 

املعلم: مظاهر مواالة الكفار متعددة ولك حكم خاص بنوعه؛ وأهمها:

)(    التشبه بهم يف امللبس والكالم وغريهما.

)(    اإلقامــة يف بالدهــم لغــري حاجــة، وعــدم االنتقــال منهــا -مــع 
ــن. قدرتهــم- إىل بــالد املســلمن ألجــل الفــرار بادلي
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3(  مشاركتهم يف أعيادهم، وتهنئتهم بمناسبتها.

4(  مدحهــم، ملــا هــم عليــه مــن احلضــارة، واإلعجــاب بأخالقهــم 
ــة. ــم ابلاطل ــر إىل عقائده ــم دون انلظ ومهاراته

(4(

املتعلم: ما حكم التشبه بالكفار؟

ــبه بقـــوم فهـــو منهـــم())(،  ــال انلـــيب ملسو هيلع هللا ىلص: )ومـــن تشـ املعلـــم: قـ
ـــم،  ـــبُّه به ـــم التش ـــي حتري ـــه يقتضـ ـــواهل أن ـــل أح ـــث أق ـــذا احلدي وه
ـــاىل: ـــوهل تع ـــا يف ق ـــم كم ـــبه به ـــر املتش ـــي كف ـــره يقتضـ  وإن اكن ظاه

﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ﴾))(.

(4(

أو  الكفـر  علـى  مـات  مـن  علـى  احلكـم  يف  البعـض  يتـردد  املتعلـم: 
الشــرك بالنـار؛ فيقـول: ومـا يدرينـا! قد يعـف اهلل عنـه ويدخله 
اجلنـة فهـو غفـور رحيـم وعلى كل شـيء قدير، فما احلـق يف ذلك؟

ـــرك  ـــر والشـ ـــل، فالكف ـــو باط ـــكالم، وه ـــذا ال ـــح ه ـــم: ال يص املعل
ذنـــب ال يغفــــره اهلل  ، قـــال :﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

))( سبق تخريجه في سؤال رقم )34(.
))( المائدة: )5
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ـــأواه انلـــار،  ـــرك م ـــر واملشـ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ﴾))(، والاف
ـــوهل :﴿چ چ چ چ  ـــل ق ـــه، وادليل ـــرام علي ـــة ح واجلن
ڈ﴾))(. ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

(43

 املتعلم: ما حكم مواالة الكافر؟

املعلم: املواالة ىلع أربعِة أقسام:

)( مــواالٌة كفريــة: ويه مــودة الكفــار مــن أجــل دينهــم، وحمبتهــم 
بالقلــب ديانــة، وهــو املقصــود بمثــل قــوهل : ﴿ ٱ ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿٹ﴾)3(. ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ــة،  ــة الكفــار مــن أجــل مصلحــة دنيوي )( مــواالة حمرمــة: ويه حمب
مــع بغضهــم ديانــة، وانتبــه هلــذا القيــد: )مــع بغضهــم ديانــة( وحــب 

ــار. املســلمن وتمــين انتصــار املســلمن ىلع الكف

عنــد  باللســان  املــواالة  إظهــار  ويه  جائــزة:  مــواالٌة   )3
اهلل قــال  كمــا  الكفــار؛  مــن  الفتنــة  خــوف  وعنــد   الضـــرورة 

))( النساء: 48
))( المائدة: )7

)3( المجادلة: ))
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ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  :﴿  ۈ 
ۇئۆئ﴾))(. ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ـــار  ـــع الكف ـــل م ـــواالة: اكتلعام ـــس بم ـــواالة ولي ـــه م ـــنَّ أن ـــا يُظ 4( م
ــاع  ــذا بإمجـ ــو ذلـــك، فهـ ــع أو رشاء أو حنـ ــارة أو بيـ ــارة أو إجـ بتجـ
  ـــة ـــَل ماري ـــيب  ملسو هيلع هللا ىلص قَِب ـــرباء، وانل ـــوالء وال ـــة هل بال ـــلمن ال عالق املس
ـــودي  ـــد يه ـــه عن ـــن درع ـــاط، وره ـــم األقب ـــس عظي ـــن املقوق ـــة م هدي
ـــل  ـــذا اتلعام ـــد أن ه ـــل أح ـــم يق ـــك، ول ـــري ذل ـــعري، وغ ـــن ش ـــاع م يف ص

ـــواالة. ـــودة وامل ـــن امل ـــوع م ن

(44

 املتعلم: يا معلمي الفاضل .. 
علمني حديثًا نبويًا جامعا فـي العقيدة؟

ــاًل عظيمــة جامعــة  ر لك يللــة مُجَ املعلــم: لقــد اكن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص يكــرِّ
يف العقيــدة، يســتفتح بهــا صالتــه مــن الليــل، فــان  ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: )امهلل 
لــك احلمــد، أنــت قيــم الســماوات واألرض ومــن فيهــن، ولــك احلمــد، 
أنــت نــور الســماوات واألرض ومــن فيهــن، ولــك احلمــد، أنــت ملــك 
ــدك  ــق، ووع ــت احل ــد، أن ــك احلم ــن، ول ــن فيه ــماوات واألرض وم الس
ــق،  ــار ح ــق، وانل ــة ح ــق، واجلن ــاؤك ح ــق، ولق ــك احل ــق، وقول احل

))( آل عمران: 8)
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ــلمت،  ــك أس ــق، امهلل ل ــاعة ح ــق، والس ــد ح ــق، وحمم ــون ح وانلبي
وبــك آمنــت، وعليــك تولكــت، وإيلــك أنبــت، وبــك خاصمــت، وإيلــك 
حاكمــت، فاغفـــر يل مــا قدمــت وما أخــرت، ومــا أرسرت ومــا أعلنت، 

أنــت املقــدم وأنــت املؤخــر، ال هلإ إال أنــت())(.

(45

املتعلم: ما هي املصادر الصحيحة   
عقيدتنا؟ نتلقى منها  أن  التي يجب 

ــا  ــال فيه ــل، وال جم ــت إال بديل ــة ال تثب ــا توقيفي ــم: إن عقيدتن املعل
للــرأي واالجتهــاد، وباتلــايل فمصادرنــا يف تلــي عقيدتنــا مقصــورة ىلع:

)(   الكتاب -القرآن الكريم-.

نَّة انلبوية الصحيحة. )(   السُّ

ـــن  ـــه م ـــزنَّه عن ـــا ي ـــب هل وم ـــا جي ـــاهلل وم ـــم ب ـــد أعل ـــه ال أح ألن
ـــذا اكن  ـــول اهللملسو هيلع هللا ىلص، وهل ـــن رس ـــاهلل م ـــم ب ـــد اهلل أعل ـــد بع اهلل، وال أح
ـــلف يف تلـــي العقيـــدة مقصـــوراً ىلع الكتـــاب والســـنة  منهـــج السَّ

ـــة. ـــلف األم ـــم س بفه

))( رواه البخاري )٠)))(، ومسلم )769(.
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(46

املتعلــم: كثيــرًا ما نرى النــاس ينحرفون عن العقيــدة الصحيحة، 
فما أســباب انحرافهم؟

املعلم: أسباب االحنراف عديدة؛ منها:

)(   اجلهل بالعقيدة الصحيحة، بسبب اإلعراض عن تعلُّمها وتعليمها.

)(   اتلعصــب ملــا عليــه اآلبــاء واألجــداد والشــيوخ، واتلمســك بــه وإن 

اكن باطــاًل.

3(   اتلقليد األعى بأخذ أقوال انلاس من غري معرفة ديللهم.

4(   الغلو يف األويلاء والصاحلن ورفعهم فوق مزنتلهم ويه )العبودية(.

5(   خلو ابليوت من اتلوجيه السليم.

6(   اتلمــاس العلــم وطلبــه مــن غــري أهلــه، واجلهــل بموازيــن اختيــار 

املعلِّــم الصحيــح.

7(   ضعــف املناهــج ادلراســية، وعــدم العنايــة بهــذا اجلانــب وتويلتــه 

االهتمــام الكبــري.
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العقدي؟ للوقاية من االنحراف  ُسُبل  املتعلم: هل هناك 

املعلم: نعم؛ ومن هذه السبل:

)(   الرجــوع للكتــاب والســنة ىلع فهــم ســلف األمــة، فلــن يُصلــح آخــر 

األمــة إال مــا أصلــح أوهلــا.

)(   العنايــة بتدريــس العقيــدة الصحيحــة يف خمتلــف املراحل ادلراســية 

واملســاجد ويف لك األوقــات واملناســبات املرتبطــة بادلين.

3(   عــدم اتلعلــق يف ديــن اهلل باألســماء واألعــالم املشــهورين، أو 

االغــرار باألعــداد والكــرة والغابليــة، وعــدم االســتيحاش مــن القلــة.

ــَرق  ــب الِف ــن كت ــاد ع ــة واالبتع ــلفية الصافي ــب السَّ ــة الكت 4(   دراس

ــة. املنحرف

ــرَّد  ــبَههم لل ــة ُش ــة ومعرف ــَرق املنحرف ــد الِف ــالع ىلع عقائ 5(   االط

ــن(. ــذا للمتخصص ــا )ه ــر منه ــم واتلحذي عليه

ــردون  ــلف، وي ــدة السَّ ــاس عقي دون للن ــام داعة مصلحــن جيــدِّ 6(   قي

ضــالالت املنحرفــن عنهــا.



(((
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التوحيد؟ املسلم  يتعلم  متى  إلى   املتعلم: 

وإلى متى يدعو إليه؟

إىل  يدعـو  لكـه  عمـره  اعش  فانلـيب ملسو هيلع هللا ىلص  يمـوت،  أن  إىل  املعلـم: 

ر مـن الشــرك؛ م اتلوحيـد وحُيـذِّ  اتلوحيـد، حـى يف مـرض موتـه يعلِـّ

فيـه: مـات  اذلي  مرضـه  يف  قـال   " ملسو هيلع هللا ىلص:  انلـيب  أن    اعئشـة   فعـن 

)لعـن اهلُل ايلهـوَد وانلصـارى، اختذوا قبـوَر أنبيائهـْم مسـجداً ( " ، قالت: 

"ولـوال ذلـك ألبرزوا قـربه، غري أنـه خشــي أن يُتخَذ مسـجداً " ))(.

(49

 املتعلـــم: يـــا معلمي .. ما الكتـــب التي تنصحنـــي باقتنائها

فــــي علم التوحيد؟

املعلــم: أنصحــك أيهــا املتعلــم املجتهــد بكتــب اإلمــام حممــد بــن 

عبدالوهــاب  -، قــراءة، ودراســة، وحفظــاً، وتطبيقــاً وعمــاًل، ودعــوة 

وتدريساً.

))( سبق تخريجه في السؤال رقم )46(.
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 املتعلـــم: مـــن هو اإلمام محمـــد بن عبدالوهاب؟
ومـــا هي أبرز كتبه؟

ــن يلع  ــليمان بـ ــن سـ ــاب بـ ــن عبدالوهـ ــد بـ ــو حممـ ــم: هـ املعلـ
ه، ــنة:  ــي، ودل سـ ــد اتلميـ ــن راشـ ــد بـ ــن أمحـ ــد بـ ــن حممـ  بـ
الريـــاض  شـــمال  الواقعـــة  العيينـــة  بـــدة  يف  م،  املوافـــق: 

ـه--؛ ســـنة  وتـــويف  ببالداحلرمـــن، 

ومن أبرز كتبه اليت جيب ىلع لك مسلم أن يعتين بها:

كتاب القواعد األربع.  )(

كتاب األصول اثلالثة.  )(

كتاب نواقض اإلسالم.  )3

كتاب األصول الستة.  )4

كتاب اتلوحيد اذلي هو حق اهلل ىلع العبيد.   )5

وإن َصُعــب عليــك فهــم يشء مــن هــذه الكتــب فعليــك بالرجــوع 
ــة،  ــب العظيم ــا هــذه الكت ــي رشحــوا فيه ــم ال ــات أهــل العل إىل مؤلف

ومــن العلمــاء اذليــن رشحوهــا:

. العالمة/ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز )(

. العالمة/ حممد بن صالح العثيمن )(

3( العالمة/ صالح بن فوزان الفوزان –حفظه اهلل-.
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املتعلم: بارك اهلل فيك يا معلمي، ورزقك اهلل العلم النافع، 
الصالح. والعمل 

املعلــم: وفيــك بــارك يــا بــين، وزادك اهلل حرصــاً ىلع طلــب العلــم، 
ومذاكرتــه، والعمــل بــه وادلعــوة إيلــه، واثلبــات ىلع ذلــك.

املتعلم: لقد استمتعت بهذه املذاكرة معك، وأعدك أن أحرص 
على حفظ ما فيها، ومذاكرتها مرارًا وتكرارًا، والدعوة والنصح 

مبا جاء فيها.

املعلــم: وأنــا كذلــك اســتمتعت بهــذه املذاكــرة املفيــدة، واســأل اهلل 
أن يســتفيد منهــا مــن يقرؤهــا، وإين أنصحــه أن حيــرص ىلع حفــظ مــا 
ــا أن  ــر دعوان ــريه، وآخ ــع غ ــا م ــد يف مذاكرته ــه، وأن جيته ــا نلفس فيه
احلمــدهلل رب العاملــن، وصــلِّ امهلل وســلم وبــارك ىلع عبــدك ورســولك، 
ــا  ــن، وعن ــه الطاهري ــن، وىلع آهل وأصحاب ــم انلبي ــلن، وخات ــيد املرس س

معهــم بكرمــك يــا أكــرم األكرمــن.
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تقديم الشيخ ادلكتور حممد هشام طاهري

تقديم الشيخ خادل بن حممد القحطاين

مقدمة املؤلف

اتلمهيد 

ملاذا جيب علينا تعلُّم اتلوحيد؟. )

ملاذا خلق اهلل  اجلن واإلنس؟ وما ادليلل؟. )

ما حق اهلل ىلع العباد؟ وما حق العباد ىلع اهلل؟. 3

ما أعظم ما أمرنا اهلل به؟ وما أعظم ما نهانا عنه؟. 4

ما هو اتلوحيد؟ وكيف تتبن نلا أهميته؟. 5

ــة . 6 ــن أهمي ــة ع ــث نبوي ــن أحادي ــل م ــي ه ــا معل ي
ــا؟ ــا ألحفظه ــين إياه ــد تعلم اتلوحي

كيــف اكن حــرص انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص ىلع حفــظ مقــام اتلوحيد . 7
ومزنتله؟

ما يه لكمة اتلوحيد؟ وما معناها؟. 8

5

7

9

(5

(7

(8

(8

(8

(9

(9

((

((
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أراكن؟. 9 اهلل"  إال  هلإ  "ال  اتلوحيـــد  للكمـــة   هـــل 
وما يه حى أحققها؟

مى ينتفع املسلم بكلمة اتلوحيد: "ال هلإ إال اهلل"؟. ٠)

ما يه نواقض لكمة اتلوحيد "ال هلإ إال اهلل"؟. ))

ما أقسام اتلوحيد؟ وما معى لك منها؟. ))

ما موقف املركن من أقسام اتلوحيد اثلالثة؟. 3)

هــل يكــي اإليمــان بتوحيــد الربوبيــة؟ أرجــو بيــان . 4)
ذلــك مــع ادليلــل

مــا طريقــة أهــل الســنة يف اإليمــان بأســماء اهلل . 5)
وصفاتــه؟

يــا معلــي ارضب يل مثــااًل ىلع صفــة أثبتهــا اهلل . 6)
نلفســه يف كتابــه، أو ىلع لســان رســوهل ملسو هيلع هللا ىلص،مبينــاً يل مــن 

ــلف يف ذلــك؟ خالهلــا طريقــة السَّ

يــا معلــي ارضب يل مثــااًل ىلع صفــة نفاهــا اهلل عــن . 7)
ــة  ــاً يل طريق ــوهلملسو هيلع هللا ىلص، مبين ــان رس ــه، أو ىلع لس ــه يف كتاب نفس

ــك؟ ــلف يف ذل السَّ

((

(3

(4

(6

(7

(8

(8

(9

3٠
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ــي وال . 8) ــا ن ــرِد فيه ــم يَ ــة ل ــال ىلع صف ــاك مث ــل هن ه
إثبــات يف كتــاب اهلل ويف ســنة رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص ؟وبــنِّ يل طريقــة 

ــلف يف اتلعامــل مــع مثــل هــذه الصفــات؟ السَّ

ســئل اإلمــام  مالــك عــن قــوهل  : ﴿ ڈ     ژ  . 9)
ژ  ڑ﴾ ؛ كيــف اســتوى؟ فبمــاذا أجاب؟

ــة يف . ٠) ــلَم مــن االحنرافــات الضالَّ كيــف يمكننــا أن نَْس
بــاب األســماء والصفــات؟

ما صفات اذلين يدخلون اجلنة بغري حساب؟. ))

ــة . )) ــزل اهلل حجَّ ــو مــا أن ــال اإلمــام الشــافيع  : "ل ق
ىلع خلقــه إال هــذه الســورة لََكَفتُْهــم"، مــا يه الســورة؟ وملــاذا 

قــال عنهــا "لكفتهــم"؟

ما األمور الي يُسأل عنها اإلنسان يف قربه؟. 3)

من هو ربنا؟. 4)

بماذا عرفنا ربنا؟. 5)

إذا ُسئلنا عن وجود اهلل .. فبماذا جنيب؟. 6)

أين اهلل؟ وما ادليلل؟. 7)

3٠

3(

3(

3(

33

34

34

35

35

36
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ــان؟ . 8) ــول: اهلل يف لك مـ ــح أن نقـ ــن الصحيـ ــل مـ  هـ
وما ادليلل؟

ــر . 9) ــك بذك ــح ذل ــو توضي ــادة؟ وأرج ــف العب ــا تعري م
ــا. ــة عليه أمثل

 مــا حكــم رصف العبــادة أو بعضهــا لغــري اهلل؟. 3٠
وما ادليلل؟

ـــد اهلل . )3 ـــة عن ـــة مقبول ـــال الصاحل ـــون األعم ـــى تك م
 ؟

قــال اهلل  : ﴿ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  . )3
چ  چ   چ  ڇ﴾، فمــا معــى الطاغــوت؟ ومــا يه 

رؤوس الطواغيــت؟

ــون . 33 ــزل اهلل يك ــا أن ــري م ــم بغ ــن حك ــل لك م ه
ــراً؟ اكف

مــا حكــم لبــس اخليــط واحلَلََقــة، وحنوهما اكألســاور . 34
املنســوبة البــن ســينا يف زماننا؟

ما يه اتلمائم؟ واذكر يل أمثلة عليها؟. 35

36

37

38

38

39

4٠

4(

43
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ما حكم اتلمائم؟. 36

ما معى اتلوسل والوسيلة؟. 37

ما يه أنواع اتلوسل؟. 38

ما أقسام ادلاعء؟ وهل جيوز داعء املخلوق؟. 39

ــتغيث . 4٠ ــا أن نس ــوز نل ــل جي ــتغاثة؟ وه ــى االس ــا مع م
ــوق؟ باملخل

مــا معــى الشــفاعة؟ ومــا يه الشــفاعة املنفيــة؟ ومــا . )4
يه الشــفاعة املثبتــة؟

ما يه رشوط الشفاعة عند اهلل  ؟. )4

ما أنواع الشفااعت الي تكون يوم القيامة؟. 43

ما أنواع اهلداية؟ وهل بإماننا هداية اخللق؟. 44

 مـــا حكـــم الغلـــو يف األويلـــاء والصاحلـــن؟ . 45
وما األمثلة عليه يف زمننا احلارض؟

ما حكم بناء املساجد ىلع القبور؟ وما ادليلل؟. 46

43

44

44

45

46

46

47

48

48

49

5٠
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ما حكم الصالة عند القبور؟ أو إيلها؟ وملاذا؟. 47

ما حكم زيارة القبور؟ . 48

ما واجب املسلم حنو القبور؟. 49

ــم املســلم اتلوحيــد هــل يأمــن ىلع نفســه مــن . 5٠ إذا تعلَّ
الكفــر والــرك؟

ما ادليلل ىلع أن املسلم قد يقع يف الرك؟. )5

ما حكم السحر؟ وما ادليلل؟. )5

هل جيوز فك السحر بالسحر؟ وما ادليلل؟. 53

نــرى بعــض انلــاس يذهبــون إىل الســحرة؛ فهــل . 54
فعلهم صحيح؟ وما ادليلل؟ 

ما النُّرة؟ وما حكمها؟ . 55

ما يه الرىق املروعة؟. 56

ما يه الرىق املمنوعة؟. 57

؟ وما أصله؟. 58 ما اتلطريُّ

5(

5(

5(

5(

53

53

54

54

55

55

56

56
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؟ وهل هل كفارة؟. 59 ما حكم اتلطريُّ

؟. 6٠ كيف نعالج أنفسنا من اتلطريُّ

ماذا يقول املؤمن إذا نزل املطر، وماذا يقول الافر؟. )6

ما حكم احللف بغري اهلل تعاىل؟ وما ادليلل؟. )6

ســمعت أحــد أصحــايب حيلــف باألمانــة، وآخرحيلــف . 63
بانلــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فمــا حكــم ذلــك؟

مــا حكــم قــول: )مــا شــاء اهلل وشــئت( و )لــوال اهلل . 64
وفــالن( ؟ وملــاذا؟

ــا يه . 65 ــاليم؟ وم ــن اإلس ــوة إىل ادلي ــم ادلع ــا حك م
رشوطهــا؟

هل ادلين مرتبة واحدة ؟ أم هناك عدة مراتب؟. 66

ما هو ادلين اذلي حيبه اهلل ويرضاه؟ وهل يرىض بغريه؟. 67

ما معى اإلسالم؟. 68

كم عدد أراكن اإلسالم؟ وما يه؟ وما ادليلل عليها؟. 69

ما عمود اإلسالم؟ وما ذروة سنامه؟. 7٠

57

57

58

59

59

6٠

6(

6(

6(

6(

63

63
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ما معى اإليمان؟. )7

كم عدد أراكن اإليمان؟ وما يه؟ وما ادليلل عليها؟. )7

ما معى اإلحسان؟. 73

كيف حنقق الركن األول: اإليمان باهلل؟. 74

ما هو املعتقد الصحيح يف املالئكة؟. 75

هل جاء يف الكتاب أو السنة يشء من أعمال املالئكة؟. 76

هل جاء يف الكتاب أو السنة أسماء بعض املالئكة؟. 77

ما معتقد أهل السنة واجلماعة يف: اإليمان بالكتب؟. 78

ما أسماء الكتب الي أنزهلا اهلل  ؟ وىلع من أنزهلا؟. 79

ما يه عقيدتنا يف اإليمان بالرسل؟. 8٠

ما احلكمة من إرسال الرسل؟. )8

كم عدد أويل العزم من الرسل؟ ومن هم؟. )8

من هو أول الرسل؟ ومن هو خاتمهم؟. 83

مــا يه األمــور الــي أعطاهــا اهلل نلبينــاملسو هيلع هللا ىلص ولــم . 84
يعطها أحداً قبله؟ 

64

64

65

65

66

66

67

67

6

69

69

7٠

7٠

7٠
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من نبينا؟ وما اسمه؟. 85

مى ودل انليب ملسو هيلع هللا ىلص ؟ وأين؟. 86

كم اعش انليب ملسو هيلع هللا ىلص قبل انلبوة؟ وكم اعش بعدها؟. 87

هل تويف انليبملسو هيلع هللا ىلص؟ وما ادليلل؟. 88

أين تويف انليب ملسو هيلع هللا ىلص؟ وكم اكن عمره؟. 89

مــا معــى شــهادة أن حممــداً رســول اهلل؟ ومــا األمــور . 9٠
الــي تقتضيهــا علينــا؟

ما واجبنا اجتاه انليبملسو هيلع هللا ىلص وما حقوقه علينا؟. )9

ــرين . )9 ــه يذك ــاً أحفظ ــاً نبوي ــي حديث ــا معل ــين ي علم
ــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ــنة انل ــاع س ــة اتب بأهمي

ما جزاء من خيالف سنة انليبملسو هيلع هللا ىلص ؟. 93

جيب علينا أن نؤمن بايلوم اآلخر؛ فما هو ايلوم اآلخر؟. 94

يلوم القيامة أحداث ومواقف علمين ترتيبها؟. 95

ما يه فوائد اإليمان بايلوم اآلخر؟. 96

7(

7(

7(

7(

7(

7(

73

73

74

74

75

77
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هل املؤمنون يرون ربهم يوم القيامة؟ وما ادليلل؟ . 97

ــوم . 98 ــيئاً ي ــة ش ــم الصاحل ــار أعماهل ــع الكف ــل تنف ه
القيامــة؟ ومــا ادليلــل؟

هل يعلم أحد الغيب سوى اهلل  ؟ وما ادليلل؟. 99

كم عدد مفاتح الغيب؟وما يه؟ وما ادليلل عليها؟. ٠٠)

مــا حكــم مــا يســى بـــ: )قــراءة الكــف( أو )قــراءة . )٠)
ــراج؟ ــر يف األب ــان( أو انلظ الفنج

ما هو اإليمان بالقضاء والقدر؟. )٠)

ما فوائد اإليمان بالقضاء والقدر؟. ٠3)

هل اإليمان يزيد وينقص؟ وكيف ذلك؟ وما ادليلل؟. ٠4)

  ما يه خطورة تكفري املسلم ؟. ٠5)

ــب . ٠6) ــن ارتك ــة فيم ــنة واجلماع ــل الس ــدة أه ــا عقي م
ــلمن؟ ــن املس ــرية م الكب

ما مصري املوحد العايص مرتكب الكبرية يوم القيامة؟. ٠7)

78

78

79

79

8٠

8٠

8(

8(

8(

84
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ما ابلدعة؟ وما حكمها؟ . ٠8)

هل هناك أمثلة ىلع بعض ابلدع يف زماننا؟. ٠9)

ــة . ٠)) ــن جمالس ــح-  - م ــلف الصال ر الس ــذَّ ــاذا ح مل
ــم؟ ــواء وهجره ــدع واأله ــل ابل أه

إىل كم فرقة تفرق األمة؟. )))

ــرق . ))) ــن ف ــن ب ــة م ــة انلاجي ــات الفرق ــرز صف ــا أب م
ــا؟ ــة لكه األم

ما معى الرك؟ . 3))

ملاذا يُعد الرك أعظم اذلنوب؟. 4))

ما الفرق بن الرك والكفر؟. 5))

ما أنواع الكفر؟. 6))

ما أنواع الكفر األكرب؟. 7))

ما أمثلة الكفر األصغر؟. 8))

ما فوارق بن الكفر األكرب والكفر األصغر؟. 9))

85

85

86

86

87

87

88

89

89

9٠

9(

9(
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ما أنواع الرك؟. ٠))

ما الفوارق بن الرك األكرب والرك األصغر؟. )))

ما أقسام الرك األصغر؟. )))

نســمع ابلعــض يطلــق اســم )منافــق( ىلع بعــض . 3))
األشــخاص؛ فمــا معــى انلفــاق؟

هل للنفاق أنواع؟. 4))

ما الفوارق بن انلفاق األكرب وانلفاق األصغر؟. 5))

من أفضل األمة بعد انليب ملسو هيلع هللا ىلص ؟. 6))

ما عقيدتنا يف آل بيت انليب ملسو هيلع هللا ىلص ؟. 7))

هل أزواج انليب من أهل بيته؟ وما ادليلل ىلع ذلك؟. 8))

من هم آل بيت انليب ملسو هيلع هللا ىلص ؟. 9))

من هم العرة املبرون باجلنة؟ . 3٠)

ما واجبنا جتاه أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وآل بيته؟. )3)

ــول اهلل . )3) ــاب رس ــاه أصح ــك جت ــا ذل ــَب علين ــاذا وََج مل
ــه؟ ملسو هيلع هللا ىلص وآل بيت

93

93

94

95

95

96

97

97

97

98

98

99
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ما املعتقد الصحيح فيما جيب للحام من حقوق علينا؟. 33)

يــا معلــي .. هــل مــن يأخــذ احلُكــم بالقــوة يكــون . 34)
حاكمــاً رشعيــاً جيــب هل الســمع والطاعــة؟

ما يه حقوق ويل األمر -احلاكم- ىلع الرعية؟. 35)

ما معى الوالء والرباء؟. 36)

مادليلل ىلع املواالة هلل واملعاداة ألجله؟. 37)

ــح يل كيــف جيــب يلع أن أكــون مــع . 38) يــا معلــي .. وضِّ
انلــاس مــن حيــث مواالتهــم ومعاداتهــم؟

ما مظاهر مواالة املؤمنن؟. 39)

مامظاهر مواالة الافرين؟. 4٠)

ما حكم التشبه بالكفار؟. )4)

يــردد ابلعــض يف احلكــم ىلع مــن مــات ىلع الكفــر . )4)
أو الشـــرك بانلــار؛ فيقــول: ومــا يدرينــا! قــد يعــف اهلل عنــه 
ويدخلــه اجلنــة فهــو  غفــور رحيــم وىلع لك يشء قديــر، فمــا 

احلــق يف ذلــك؟

(٠٠

(٠(

(٠(

(٠3

(٠3

(٠4

(٠5

(٠5

(٠6

(٠6
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ما حكم مواالة الافر؟. 43)

يا معلي الفاضل .. علمين حديثاً نبوياً جامعا يف العقيدة؟. 44)

ما املصادر الصحيحة الي جيب أن نتلى منها عقيدتنا؟. 45)

ــدة . 46) ــن العقي ــون ع ــاس ينحرف ــرى انل ــا ن ــرياً م كث
الصحيحــة، فمــا أســباب احنرافهــم؟

هل هناك ُسبُل للوقاية من االحنراف العقدي؟. 47)

إىل مى يتعلم املسلم اتلوحيد؟ وإىل مى يدعو إيله؟. 48)

يــا معلــي .. مــا الكتــب الــي تنصحــين باقتنائهــا يف . 49)
علــم اتلوحيــد؟

من هو اإلمام حممد بن عبدالوهاب؟ وما يه أبرز كتبه؟. 5٠)

الفهرس

(٠7

(٠8

(٠9

((٠

(((

(((

(((

((3
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