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אא 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين, والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل 

 :آله وصحبه أمجعين, أما بعد
إرشاد األنام إىل أصول ومهمات دين (ُفإين قد اطلعت عىل كتاب 

ه الدكتور عمر بن عبد الرمحن العمر, وهو عىل َّ الذي أعد)اإلسالم
صغر حجمه قد احتوى المسائل المهمة يف أبواب التوحيد وعقيدة 
أهل السنة والجماعة, مع ذكر أحكام الوضوء, والصالة, والزكاة, 

 .والصوم, والحج باختصار
ُوقد ألفيته كتابا مفيدا يف مادته التي تمت صياغتها عىل شكل  ُْ َّ ً ً

 ُنُحسَويهلة ليسهل قراءهتا وفهمها للقارئ,  بعبارة سسؤال وجواب
 إىل اللغات األخرى ليستفيد منه كذلك غير ُ الكتابَترجمُأن ي

  .الناطقين باللغة العربية
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا محمد والسالم عليكم ورمحة اهللا 

 وبركاته,,,
 المفتي العام للمملكة العربية السعودية

 علماء الرئيس العام للبحوث العلمية واإلفتاءرئيس هيئة كبار ال
 عبد العزيز بن عبد اهللا بن محمد آل الشيخ



 

אאKאאא
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אאKאאא٧  
 

אאKאאא 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
عمر بن عبد : الحمد هللا وبعد, اطلعت عىل رسالة للشيخ

إرشاد األنام إىل أصول ومهمات دين : وانالرمحن العمر بعن
ًصارها فجزاه اهللا خيرا ً فوجدهتا مفيدة وجيدة مع اخت, اإلسالم
 . وصىل اهللا عىل نبينا محمد وآله وصحبه, ونفع هبا

 كتبه
 صالح بن فوزان الفوزان
 عضو هيئة كبار العلماء

 هـ١٠/٢/١٤٣٧يف 
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 عىل ُالمَّ والسُةَالَّ والص,ِةَّنُّوحيد والسَّي هدانا للتذَّهللا ال الحمد
 ,,ا بعدّوعىل آله وصحبه أمد ّمَحُنا مِِّيبَ, نمحةّ الهدى والرّنبي

ات وأوجب َّ المهمِّين من أهمِّوحيد وأصول الدَّم التّعلَفإن ت
 ً عبادةُ والعبادة,ً صحيحةً عقيدةُ حتى تكون العقيدة,الواجبات
 ,^ه ِولُسَ لشرع رً موافقة, تعاىلاهللا لوجه ً خالصةًمشروعة

يف ضوء الكتاب  ,وألجل ذلك كتبت هذه الرسالة المختصرة
 ة الدعوة من رسائل نافعةّ وأئم,ةّاألم علماء والسنة وما سطره

 ,» اإلسالمت دينَّهامُإلى أصول وماألنام إرشاد «: هاُيتَّمَ وس,مهمة
 لتكون ,والجوابؤال ّس وبطريقة ال, عىل أبوابًوجعلتها مقسمة

 .وابّ وإدراك الص, الفهمإىلقرب أ
 , لمرضاتهً موافقة, لوجههًها خالصةَ تعاىل أسأل أن يجعلاهللاو
 وعىل آله وصحبه ٍدَّمَحُا مَنِِّيبَم عىل نَّلَ وساهللاى َّوصل,  لعبادهًنافعة

 .أمجعين



 

٩  אא 

 
אא 

 
١Lאאא

؟ 
َاألصول الثالثة التي يجب عىل كل مسلم ومسلمة معرفتها ْ ُ َ ُُ َ ُ َ َِّ َ ِ ِ ُ  : هيُ

ُمعرفة العبد ربه −١ ّْ ِ ُ ِ َ. 
َمعرفة العبد دينه −٢ ِ ْ ُ ِ َ. 
ًمعرفة العبد نبيه محمدا  −٣ ََّ ُ ََ ُ َّ ْ َ ِْ ِ ْ ُ َ ِ^. 

*** 
٢L؟ 

َّربي اهللا الذي رب َِّ َ َِ َّ ِاني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبوديُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ِ َ ْ َ َّ 
ُليس لي معبود سواه َ ٌ ُ ْ َ ِْ َِ َ. 

*** 
٣Lא؟ 

َّعرفت ربـي بآياتـه ومخلوقاتـه, ومـن آياتـه الل هـار, َّيـل والنُ
, واألراضـين ِبعَّالسموات َّمر, ومن مخلوقاته السَمس والقَّوالش
 . وما بينهماّبع, ومن فيهنَّالس



 

١٠ 
אא

٤L؟ 
ْديني اإلسالم ِ ِ  لـه ُواالنقيـاد,  هللا بالتوحيـدُ االستـسالم:ُوهو ,ِ

 . من الشرك وأهلهُوالبراءة, بالطاعة
*** 

 
٥Lאא؟ 

 :ين ثالثة, وهيِّمراتب الد
ِ اإل−١ ِ اإل−٢    .ُمَالْسْ ِ اإل−٣    .ُانَيمْ  .ُانَسْحْ

*** 
 
٦L؟ 

ِي محمد بن عبدِّنبي ُ ْ ُ ٍبن عبد المطلب بن هاشمِ اهللا ّ ِ ِِ ِْ ِْ ِ ْوهاشم من , َّ ِ ٌِ
ٍقريش ِوقريش من العـرب, ْ َ َ ِْ ِوالعـرب مـن ذريـة إسـماعيل بـن , ٌ ْ َ ْ ِّ َِ ِّ ْ ُُ

ِإبراهيم الخليل عليه وعىل نبينا أفضل الصالة والسالم َّ َ َِ َِّ ِّ ُْ ْْ ِ. 
*** 



 

١١  אא 

 
אא 

 
٧L؟א 

ِأركان اإلسالم ْ ِ ُ َ ْ ٌخمسة َ َ ْ  : وهيَ
ْشهادة أن −١   ِ. اهللاُا رسولًدّ محمَّ وأن,ُاهللا ّله إالإ ال ُ
 .ِةَالَّ الصُامَِقإ −٢
 .ِاةَكَّ الزُاءَيتِإ −٣
 .َانَضْمَ رُومَص −٤
ِ بيت ُّحج −٥ ْ ِ الحرام لمن استطاع إلاهللاَ َ َ  .يه سبيًالْ

*** 
٨Lא؟א؟ 

 .ال معبود بحق إال اهللا : ُاهللا َّه إالَلإال أن معنى شهادة 
 ~ { | } x y z﴿:  قوله تعاىلُيلِلَّوالد

¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ©﴾ 
 .]٦٢: الحج[

*** 



 

١٢ 
אא

٩L؟אא؟ 
 : اثنان ُاهللا ّ إالَلهإال  ْأن ِ شهادةُأركان

 ).َهَِلإ َال( قول وهو ,النفي :لّواأل
 .)ُاهللا ِّالإ(  قولوهو ,ثباتاإل :الثاين

 مي خي حي جي ٰه ُّ :تعاىل اهللا ِ قولُيلِلَّالدو
ــرة[ َّ مب هئ مئ هي ــه, ]٢٥٦: البق  ٰهُّ :فقول

 َّ مي خيُّ :وقوله, فيَّ هذا دليل النَّحي جي
ِ اإلُلِيلَا دَذَه   .ِتاَبْثْ

*** 
١٠L؟א 

 :  وهيثامنية اهللا شروط ال إله إال
 .كَّاليقين المنايف للش −٢    .العلم المنايف للجهل −١
 .الصدق المنايف للكذب −٤  .ركِّاإلخالص المنايف للش −٣
 .ركَّتاالنقياد المنايف لل −٦        .المحبة المنافية للبغض −٥
 .الكفر بما يعبد من دون اهللا −٨          .ِّالقبول المنايف للرد −٧



 

١٣  אא 

 :معت يف البيتين اآلتيينُوقد ج
ـــم ـــينٌعل ـــعٌ وإخـــالصٌ يق  َ وصـــدقك م

ـــــا  ـــــول له ـــــاد والقب ـــــة وانقي ِمحب ٍ ٍ
ُيـــد ثامنهـــا الكفـــران منـــك بمـــاِوز ُ َ 

ـــد أل  ـــه مـــن األشـــياء ق ِســـوى اإلل ُ ـــاِ ه
*** 

١١L؟א 
  :ِنْيَ أمرُنَّتضمَي ُاهللا ّالإ ِ ال إلهْ أنِمقتضى شهادة

 , وإخـالص العبـادة لـه, باهللا تعاىل بتحقيق توحيـدهُيماناإل −١
 .)ثباتوهذا مقتضى اإل(

 ,رك والمشركينِّ من الشُ والبراءة,عبد من دون اهللاُ بكل ما يُالكفر − ٢
 ).ِيْفَّى النَضَتْقُ مَوُا هَذَهَو( ,ينِّ نواقض الدُواجتناب

*** 
١٢Lא؟א 

ًوظـاهرا ً باطنا ُهو االعتراف :ًمعنى شهادة أن حممدا رسول اهللا
نبيـاء  األُه خـاتمّنـأ و,ًةّفـآه إىل الناس كُورسولاهللا  ُا عبدًأن محمد

 .لينَرسُوالم



 

١٤ 
אא

١٣Lא؟א 
ُ حممــدا رســولَّ أنِادةمقتــضى شــه ــ :اهللا ً , ه فيمــا أمــرُطاعت

َ يعبـد َّوأال,  ما هنى عنه وزجـرُواجتناب, ه فيما أخبرُوتصديق  اهللاُ
 .إال بما شرع

*** 



 

١٥  אא 

 
אא 

 
١٤L؟א 

 : وهيةَّ اإليامن ستُأركان
ِاإل −١  .ىَالَعَ تِاهللاِب ُانَيمْ
ِاإل −٢  .ِِهتَِكئَالَِم بُانَيمْ
ِاإل −٣  .ِِهبُتُِك بُانَيمْ
ِاإل −٤  .ِِهلُسُِر بُانُيمٍ
ِاإل −٥  .ِرِخْ اآلِمْوَيْالِ بُانَيمْ
ِاإل −٦  .ىَالَعَ تِاهللا َِن مِهِّرَشَ وِهِرْيَ خِرْدَقْالِ بُانَيمْ

*** 
١٥Lא؟ 

 , تعـاىلهللا بوجود اُ الجازمُالتصديق :عناه تعالى م باهللاُاإليامن   
ُواإلقرار بربوبيته وأل  .وهيته وأسمائه وصفاتهُ

*** 



 

١٦ 
אא

١٦Lאא؟ 
 : كثيرة, ومنهاتعالىاهللا ب  اإليامنُثمرات

ُاأل  وحـده ال هللا ُأن تكـون العبـادةب,  تعاىلاهللا توحيد ُتحقيق :ىَولْ
 .شريك له

 بمقتــضى ,, وخــشيتهوتعظيمــه,  تعــاىلاهللا ِ محبــةُكمــال :ُةَيــِانَّالث
 .وصفاته العليا, أسمائه الحسنى

 .واجتناب ما هنى عنه,  عبادته بفعل ما أمر به مقتضىُتحقيق :ُةـَِثالَّالث
*** 

١٧Lא؟ 
 ٌبادِهم عَّ وأن, الجازم بوجودهمُ التصديق:هو بالمالئكة ُاإليامن

 .فعلون ما يؤمرون وي, ما أمرهماهللايعصون  الكرمون, م
  . ومن مل يسمهمنهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل, اهللا َّ بمن سمىُفنؤمن

*** 
١٨Lאא؟ 

 :, ومنهاٌ كثيرة اإليامن بالمالئكةُثمرات
ُاأل عظمـة فـإن , وسـلطانه, َّوقوتـه,  تعـاىلاهللا بعظمة ُالعلم :ىَولْ

 .المخلوق تدل عىل عظمة الخالق



 

١٧  אא 

َحيـث وكـل,  عىل عنايته ببنـي آدم وشكره تعاىلاهللا ُمحبة :ُةَِيانَّالث َّ 
 .من هؤالء المالئكة من يقوم بحفظهم

َيئات, حيث وكلَّ من السُرهيبَّ يف الحسنات والتُرغيبَّالت :ُةَِثالَّالث َّ 
ي آدم مـن ئكة من يقوم بكتابة أعمال بن من هؤآلء المآلاهللا

ٍّخير أو شر ٍ. 
*** 

١٩L؟א 
 بالكتب التي أنزلها اهللا ُ الجازمُالتصديق : بالكتب هوُاإليامن
ُما سمى اهللا منها  , فنؤمن ب وأهنا حق ونور,, وأهنا كالمهعىل رسله َّ

 .كالقرآن والتوراة واإلنجيل والزبور, وما مل يسمه
*** 

٢٠Lאא؟ 
 :, ومنهاٌ كثيرة اإليامن بالكتبُثمرات

ُاأل , ًحيث أنزل لكل قوم كتابـا,  تعاىل بعبادهاهللا بعناية ُالعلم :ىَولْ
 .يهديهم به

ع لكل قوم مـا َ شرُحيث,  بحكمة اهللا تعاىل يف شرعهُالعلم :ُةَِيانَّالث
 زن رنُّ  :تعــاىل اهللا كمــا قــال, يناســب أحــوالهم
 .]٤٨: ةالمائد[ َّىنين نن من



 

١٨ 
אא

 .ن من العبادةَّعىل ما بي اهللا  نعمةُشكر :ُةَِثالَّالث
ًيا ِّسـتأل, وَّنـزُ اهللا تعاىل عـىل بـصيرة, بالكتـاب المُ عبادة:ُةَِعابَّالر

 .رسلُبالنبي الم
*** 

٢١Lא؟ 
 ,برساالت مجيع الرسل ُ الجازمُ التصديق:هواإليامن بالرسل 

ِوتصديق أخبار  َ وإبراهيمٍ كنوحم,منه اهللاَّ سمى فنؤمن بمن ,مهُ
 . الصالة والسالم, ومن مل يسمهُم عليهٍوموسى وعيسى ومحمد

 
*** 

 

٢٢Lאא؟ 
 : كثيرة, ومنها اإليامن بالرسلُثمرات

ُاأل , حيـث أرسـل لهـم هِبعباد ِوعنايته  تعاىلاهللا ِ برمحةُالعلم :ىَولْ
 .ويمَ القِينِّ المستقيم والدِراطِّايتهم إىل الصسل لهدُّالر

َّ تعاىل عىل بصيرة, بالكتاب المنزل, واهللا ُعبادة :ُةَِيانَّالث َّيا بالنِّستأٍ بي ً
 .لَرسُالم



 

١٩  אא 

ُّمحبة الر :ُةـَِثالَّالث َُ  ,همُ وتعظـيم− ُمَالَّالة والـسَّ علـيهم الـص− ِلُسَّ
ُوالثناء  . هبمُ عليهم بما يليقَّ

َالرابع ِ  .شكره تعاىل عىل هذه النعمة الكبرى :ُةَّ
*** 

٢٣L؟אא 
ذي َّبيوم القيامـة الـ ُصديق الجازمَّ الت:هو باليوم اآلخر ُاإليامن

 . فيه للحساب والجزاءُبعث الناسُي
*** 

٢٤Lאאא؟ 
 : اإليامن باليوم اآلخرُثمرات

ُاأل  لثـواب ً عليهـا; رجـاءُوالحرص,  يف فعل الطاعةُالرغبة :ىَلوْ
 .ذلك اليوم

ًومـن الرضـى هبـا; خوفـا مـن ,  من فعل المعصيةُالرهبة :ُةَِيانَّالث
 .عقاب ذلك اليوم

بما يرجـوه  ,الفاينالدنيا نعيم َّ المؤمن عما يفوته من ُتسلية :ُةَِثالَّالث
 . الباقيمن نعيم اآلخرة

*** 



 

٢٠ 
אא

٢٥Lא؟ 
 اهللا  فهو بقضاءٍّ وشرٍ خيرَّ كلَّ بأنُ الجازمُصديقَّالت :هو بالقدر ُاإليامن 

 .نُ فما شاء كان وما مل يشأ مل يك,ريدُ لما يُالَّوأنه الفع ,وقدره
*** 

٢٦Lאא؟ 
 : كثيرة, ومنها اإليامن بالقدرُثمرات

ُاأل عنـد فعـل  عليـه ُ واالعتماد, تعاىلاهللال عىل ُّوكَّ التُصدق :ىَلْوْ
ٍ شــيء بقــدره ُّ األســباب, وكــلُبِّسبُ مــهألنــ, األســباب
 .سبحانه

 تعاىل; اهللا من أقدار  العبد عىلريبما يجوالرضا  ُالطمأنينة :ُةَِيانَّالث
 .أو حصول مكروه,  بفوات محبوبيتسخطفال 

 مـشاق الحيـاة ُ عند مواجهة األزمـات, واسـتقبالُتالثبا :ُةَِثالَّالث
 .ٍبقلب ثابت ويقين صادق

  حـصولهَّ المرء بنفسه عند حصول مراده; ألن إعجابُدمع: ُةَِعابَّالر
 . تعاىل وتوفيقه وفضلهاهللاإنما هو بقدر عىل ذلك 

    *** 



 

٢١  אא 

 
אא 

 
٢٧L؟א 

َ فإن مل تكن تراه فإنه يراك,راهَك تَّكأن اهللا َعبدَ تْأن هو :اإلحسان َ ََ ُ ُ َّْ ِ َ َ ُ َ. 
*** 

٢٨L؟אא 
 :, مهااإلحسان مرتبتان

ه َّ ربـُ العبـدَعبدَ يْ وهي أن, المشاهدة القلبيةُمرتبة :ىَلْوُ األُةَبَتَرْمْال
 . وهذه أعىل المرتبتين,كأنه يراه

 يـراه يف اهللا َّ أنُ أن يعلم العبـد, وهي المراقبةُمرتبة :ُةَِيانَّ الثُةَبَتْرَمْال
 .أو يف أي عمل يعمله, أي مكان

*** 
٢٩Lא؟א 

: كثيرة, ومنها اإلحسانُثمرات 
 . اهللا تعاىل يف الغيب والشهادة والسر والعالنيةُخشية −١



 

٢٢ 
אא

 .ا وإكمالها الجهد يف تحسينهُ وبذل, العبادة هللا تعاىلُإخالص −٢
 . اهللا الخاصة بالمحسنينُمعية −٣
 . اهللا تعاىلِ بالجنة ورؤيةُالفوز −٤

*** 



 

٢٣  א 

 
א 

 

٣٠Lא؟ 
 : , وهي ثالثةِ التوحيدُأقسام

 .بوبيةُّ الرُ توحيد −١
 .ةّ األلوهيُ توحيد −٢
 .فاتِّ األسماء و الصُتوحيد −٣

*** 
٣١Lא؟ 

 ,ِقْزَّق, والـرْلَ, كـالختعـاىل بأفعالـه اهللاُ إفـراد :هـو الربوبية ُتوحيد
  . ذلك من أفعاله سبحانهِ, واإلحياء, واإلماتة, وغيرِريدبّ والتُوالملك,

*** 
٣٢Lאא؟ 
  المـشركينَّ ألن,دخول يف اإلسالم الربوبية للُيكفي توحيد ال

 ُيلِلَّالد, و كانوا يقرون بالربوبية ومل ينفعهم ذلك^يف عهد النبي 
ـــاىل ـــول اهللا تع  خك جكحك مق حق مف خف حف﴿ :ُق
 .]٨٧: الزخرف[ ﴾لك



 

٢٤ 
אא

٣٣Lא؟ 
 . اهللا بأفعال العبادُتوحيد : األلوهية هوُتوحيد

 ., وهو معنى ال إله إال اهللا اهللا بالعبادةُهو إفراد: وقيل
*** 

٣٤Lא؟ 
 . من خلق اإلنس والجنُالغاية: األلوهية هو ُتوحيد −١
 . من دعوة األنبياء والرسلُالمقصود: هواأللوهية  ُتوحيد −٢
 .عىل العباد اهللا ُّ حق: األلوهية هوُتوحيد −٣
 .لعما صحة األُأساس :هو األلوهية ُتوحيد −٤

*** 
٣٥L؟אא 

 ,تعاىل بأسمائه وصفاته اهللا ُ إفراد:هو األسامء والصفات ُتوحيد
رسوله  وسنة  اهللا  كتاب  يف  ما^الواردة  بإثبات  وذلك   , 

 ومـن غيـر, ٍوال تعطيـل,  غيـر تحريـفْنِمـ ونفي ما نفاه أثبته,
 .ٍوال تمثيل, ٍتكييف

*** 
 



 

٢٥  א 

٣٦Lאאא
א؟ 
: ي السنة والجماعة يف توحيد األسـماء والـصفات هـِ أهلُطريقة
 ,ٍتمثيـل بـال ً ما أثبته اهللا لنفسه من األسـماء والـصفات, إثباتـاُإثبات

ٍونفي ما نفاه اهللا عن نفسه, وتنزيهه عـن ذلـك, تنزيهـا بـال تعطيـل,  ً
 جي يه مهىه جه ينُّ : تعــــاىل اهللاُ قــــولُيلِلَّالــــدو

 للتـشبيه ٌّ ردَّمهىه جه ينُّ :فقوله ،]١١: الشورى[ َّحي
 . للتعطيلٌّرد َّحي جي يهُّ :والتمثيل, وقوله

*** 
٣٧Lאא؟ 
 . تعاىلِ باهللاِاإليمان ُزيادة −١
 .ُالعلم بأسماء اهللا وصفاته هو الطريق إىل معرفة اهللا تعاىل −٢
 .ال القلوب من محبة اهللا تعاىل وخوفه ورجائه أعمُتقوية −٣
كمـا  ,سـماء اهللا وصـفاتهيف أالتشبيه أو التعطيـل  من ُالوقاية −٤

 .شاعرةاأل وأالمعتزلة  وأحصل من الجهمية 
*** 



 

٢٦ 
אא

٣٨Lא؟ 
 : هان وم,وحيد كثيرةَّ التُفضائل

 .يئاتَّ والسِ الذنوبُتكفير −١
 .خرةواآل ,نياُّ الد يفُ التامُمناأل −٢
 .خرة يف اآلُ العظيمُوابَّ والث,نياُّ يف الدُيبةَّ الطُالحياة −٣
 . الجنةُدخول −٤
 . من النارُالنجاة −٥

*** 



 

٢٧  א 

 
א 

 
٣٩L؟אא؟ 

 :  تعاىلاهللا قول ُيلِلَّالدو,  بعد اإلسالمُالكفر : هيُالردة
﴿ h i j k l m n o p q 

r s { zy x w vu t | 
 .]٢١٧: البقرة[ ﴾{

*** 
٤٠L؟א 

 :, وهي مخسة أقسامُالردة
 .دة بالقولِّالر −١
 .دة بالفعلِّالر −٢
 .دة باالعتقادِّالر −٣
 .دة بالشكِّ الر−٤
 .دة بالتركِّالر −٥

*** 



 

٢٨ 
אא

٤١Lא؟ 
 :ن بعدة أمور منهاة بالقول تكوُدِّالر

 .^ ِهأو رسول,  تعاىلِ اهللاُّسب −١
 .ّادعاء علم الغيب −٢
ُّادعاء الن −٣  .ةَّبوّ
 . اهللاَّفيما ال يقدر عليه إال  غير اهللاُدعاء −٤

*** 
٤٢L؟א 

 :  بالفعل تكون بعدة أمور منهاُدةِّالر
   .القبور وأ ,الحجر أو, السجود للصنم −١
 .الذبح لها −٢
 .إلقاء المصحف يف المواطن القذرة −٣
 .وتعلمه وتعليمه, حرَّعمل الس −٤

*** 
 



 

٢٩  א 

٤٣Lא؟ 
 : الردة باالعتقاد تكون بعدة أمور منها

 . الشريك هللا تعاىلُاعتقاد −١
  .ارَّ والنِةَّنَ الجِ وجودِعدم وأ ، البعث بعد الموتِ عدمُاعتقاد −٢

ُحــرم اهللا, مثــل مــا ُ اســتحالل−٣   أوالخمــر  وأ الزنــا ِ اســتحاللّ
 .الحكم بغير ما أنزل اهللا

ِّجحد أركان الد −٤  أو ِكاةَّ أو الزِالةَّ الصِجحدَين وفرائضه, كُ
.ِّجَ أو الح رمضانِصوم 

*** 
٤٤Lא؟ 

 :الردة بالشك تكون بعدة أمور منها
 .ِالبعث بعد الموت, أو وجود الجنة والناريف  ُّكَّش ال−١
 .مانَّته لهذا الزَّ أو صالحي يف دين اإلسالمُّكَّالش −٢
 . أو يف صدقه,^بي َّة النَ يف رسالُّكَّالش −٣
 .ُ, وأنه كالم اهللا تعاىل يف القرآن الكريمُّكَّ الش−٤

*** 
 



 

٣٠ 

                                                

אא

٤٥Lא؟ 
َّإن « :^ ِّبـيَّلقول النً عمدا; ِالةَّرك الصتكون ب تركَّ بالتُدةِّالر

ْبين الرجل وبي َ َْ َِ ُ َن الشرك والكفر, تركّ ْ َْ ْ ُِ ْ ِ ِّ ِ الصالةَ ّ«IQH. 
*** 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 ).٨٢( رواه مسلم )١(



 

٣١  א 

 

א 
 
٤٦Lא؟ 

 : باهللا تعالى قسامنُركِّالش
   .رك األكبرِّالش −١
 .األصغررك ِّالش −٢

*** 
٤٧L؟אא 
ٍصرف شيء:  هورك األكبرِّالش  . من أنواع العبادة لغير اهللاُ

*** 
٤٨L؟אא 

 :  له أمثلة فمن ذلكُ األكبرُركِّالش
 اهللا مـن القبـور ِ لغيـرِذورُّ والنـِبائحَّ بالذُقربَّالت أو,  اهللاِ غيرُدعاء

 اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا منأو رجاء غير , ياطينَّ والشِّوالجن
.ُوتفريج الكربات, قضاء الحاجات 

*** 



 

٣٢ 
אא

٤٩Lא؟א 
:  ومنها, أعظم الذنوب ومفاسده كثيرةُ األكبرُركِّالش 

 .ُيخرج من االسالم  األكبرُركِّ الش−١
َرك األكبر يحبط مجيع األعمالِّ الش−٢ ُ ُ ُ. 
ُبر يمنع األكُركِّ الش−٣ ُ ويخلد صاحب,ِةَّنَ من دخول الجُ ُ ار َّه يف النـَّ

 .إذا مات عليه
*** 

٥٠Lאא؟א 
 :  كثيرة, ومن أمههارك األكبرِّ الوقوع يف الشُأسباب

 .الحينَّالغلو يف الص −١
 .اهللا َّالإه َلإوحيد ومعنى ال َّ بالتُالجهل −٢
 .ى الهوُباعَّات −٣
 .األعمى ُقليدَّالت −٤

*** 
 
 



 

٣٣  א 

٥١Lאא؟ 
 إىل ٌ مما هو ذريعةُ ما هنى عنه الشرعُّكل : هوُ األصغرُركِّالش
.اًه شركُصوص تسميتُّوجاء يف الن,  للوقوع فيهٌوسيلة  و,ِ األكبرِالشرك 

*** 
٥٢Lאא؟א 

 :  األصغر قسامنُركِّالش
َ األُمْسِقْال  : وهو عىل نوعينشرك ظاهر  :ُلَّوْ
 . وشئتاهللاما شاء :  وقولاهللابغير كالحلف ,  باألقوالٌ شرك−١
 ,قة والخيط لرفع البالء أو دفعـهْلبس الحل :مثل,  باألفعالٌشرك  −٢

 .ًو تعليق التمائم خوفا من العين وغيرها
 . يف العبادةوهو الرياء , خفيٌشرك :ِيانَّ الثُمْسِقْال

*** 
٥٣Lאאאאא؟ 

 : يف األمور التاليةرك األصغرِّرك األكبر والشِّبين الشالفرق   
 ُوالشرك األصغر ال يخرج ,سالمُيخرج من اإل رك األكبرِّ الش−١

 .وحيدَّ التُصِّنقُ لكنه ياإلسالممن 



 

٣٤ 
אא

َرك األكبـر يحـبط مجيـع األعمـالِّالش −٢ ُ ُ ُرك األصـغر ال ِّالـشو, ُ ُ
ُيحبط مجيع األعمال ِ َما يحبط الرياء العملَّوإن, ُ ُ ُ ِ ذي قارنـه َّ الـُ

 .فقط
ُ الشرك األكبر يخلـد صـاحبه يف النـار−٣ َّ والـشرك األصـغر ال , ُ

َيخلد صاحبه فيها إن دخلها َ ُ َُّ. 
*** 



 

٣٥  א 

 
א 

 
٥٤Lאא؟ 

 :فاق نوعانِّالن
َّويسمى ,االعتقاديُفاق ِّن ال −١  .األكبر ُفاقِّ النُ
َّ, ويسمىالعميل ُفاقِّالن −٢  .األصغر ُ النفاقُ

*** 
٥٥Lא؟א 

. الكفرُ اإلسالم, وإبطانُإظهار هو :ُفاق االعتقاديِّالن 
*** 

٥٦Lאא؟א 
 :هي أنواع, وفاق االعتقادي ستةِّالن

    .^ ِسولَّ الرُ تكذيب −١
ِتكذيب بعض −٢  .^ ُسولَّ به الرَ ما جاءُ
َّ بغض الر −٣ ُ  .^ ِولُسُ
ِ بغض بعض −٤  .^ ُسولَّ ما جاء به الرُ
ُ المسرة −٥  .^سول َّ الرِ بانخفاض دينَّ
 .^سول َّ الرِينِ الكراهية النتصار د −٦



 

٣٦ 
אא

٥٧Lא؟א 
ٍعمل شيء :و ه العمليُفاقِّالن مـع بقـاء  نـافقينُمـن أعمـال الم ُ

.كالكذب والخيانة والتكاسل عن صالة الجماعة ,اإليمان يف القلب 
*** 

٥٨Lאאאא؟א 
:اليةَّ يف األمور التفاق العمليِّفاق االعتقادي والنِّ بين النُالفرق 

 ال العمـيل ُفـاقِّوالن, اإلسـالم مـن ُجِخـرُ ياالعتقادي ُفاقِّالن −١
ُيخرج من   .اإلسالمُ

, ة يف االعتقادّالنيَ والعِّرِّ السُاختالف :االعتقادي ُفاقِّالن −٢
 . يف األعمال دون االعتقادِالنيةَر والعِّ السُاختالف :العميلفاق ِّوالن

 العمـيل ُفـاقِّوأمـا الن,  ال يصدر من مؤمن:االعتقاديفاق ِّالن −٣
 .فقد يصدر من المؤمن

*** 



 

٣٧  אאאא 

 
אאאא 

 
٥٩Lאא؟א؟ 

 :قوله تعاىل ُيلِلَّالد و,شريك له  تعاىل لعبادته وحده الُخلقنا اهللا
﴿c d e f g h﴾ ]٥٦: الذاريات[. 

  ***   
 

٦٠Lא؟ 
ن األقـوال ِم ويرضاه, ُحبه اهللاُ جامع لكل ما يٌ اسم:العبادة هي

. الظاهرة والباطنة,واألعمال 
  ***   

 

٦١Lא؟ 
:ينَ بشرطًمقبولةتكون  ُالعبادة 

 .عاىلَ هللا تُاالخالص −١
 .^سول َّ للرُالمتابعة −٢

*** 



 

٣٨ 
אא

٦٢L؟א 
ِّ تصفية العبادة من مجيع شوائب الش:هو ُصاإلخال   .معةُّياء والسِّرك والرُ

*** 
٦٣Lאא؟ 
 حس جس مخ ُّ:  تعـاىلاهللاُ عىل وجوب اإلخـالص, قـول ُيلِلَّالد
  .]٥: البينة[ َّجض مص خص حص مس خس

*** 
٦٤Lא ^؟ 

 , تعـاىلاهللا  يف عبـادة^سول َّ بالرُاالقتداء :هي ̂ ِلسوَّرلل ُالمتابعة
 .عةْ من البدً خالية,ِنةُّ للسًقةِموافُالعبادة  بأن تكون

*** 
٦٥Lאא^؟ 

ِجوب المتابعة للرسول ُ عىل وُيلِلَّالد   ّ ِ  : تعاىلاهللا  قول,^ِ
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ

  .]٣١: عمرانآل [ َّمب زب رب ىئيئ نئ
*** 



 

٣٩  אאאא 

٦٦Lאא؟ 
 .رعْشَ هللا بما مل يُدّعبَّالت :هيين ِّ يف الدُالبدعة

 يف الكتاب ٌ ليس لها أصلُها الناسَ أحدثٍ عبادةُّكل: وقيل هي
 .وال يف عمل الخلفاء األربعة الراشدين, وال يف السنة

*** 
٦٧Lאא؟אK 

 ْنَمـ« :^ قوله ُيلِلَّالدو, مة وضاللةَّحرُ بدعة يف الدين مُّكل
ِث فَدْحَأ ُّوكـل « :^  وقولـه.IQH»ٌّدَ رَوُهَه فِْن مَذا ما ليسَنا هِرْ أمْيَ
 .IRH»ٌاللةَ ضٍعةْبد

*** 
٦٨Lאא؟ 

 :  يف الدين نوعانُالبدعة
ّ قولية اعتقاديةبدعة :ُلََّو األُعْوَّالن  , والمعتزلـة,ّكمقـاالت الجهميـة, ّ

ّوسائر الفرق الضالة, ّوالرافضة ,والخوارج  .واعتقاداهتم, ّ
ّكالتعبد هللا بعبادة مل يشرعها,  يف العباداتُبدعة :ِيانَّ الثُعْوَّالن   :  أقساموهي, ّ

                                                 
 ).١٧١٨(, ومسلم )٢٦٩٧( رواه البخاري )١(
 ).٨٦٧ ( رواه مسلم)٢(



 

٤٠ 
אא

َ األُمْسِقْال ما يكون يف أصل العبادة, كالطواف حول القبور أو  :ُلَّوْ
 .أعياد الموالد وغيرها

  . كالذكر الجماعي, يف صفة أداء العبادة المشروعةُما يكون :ِيانَّالث ُمْسِقْال
 , بتخصيص وقت للعبادة المشروعة مل يخصصه الشرعُما يكون :ُِثالَّ الثُمْسِقْال

  . أو ليلته بقيام, من شعبان بصيامِ النصفِ يومِكتخصيص
*** 

٦٩Lאאא؟ 
 : ومن أبرزها ما يلي, كثيرةالبدع يف الدين  
 . بالمولد النبويُ االحتفال−١
 . اإلسراء والمعراجِ بليلةُ االحتفال−٢
 .ها مساجدُواتخاذ,  عىل القبورُ البناء−٣

*** 
٧٠L؟אא 

 : فمن ذلك, يف البدع له أسبابُالوقوع
 . الهوىباعِّتا  −٢     .ينِّلدالجهل بأحكام ا  −١
 .ه بالكفارُّالتشب  −٤      .قليد األعمىَّالت  −٣

*** 



 

٤١  אא 

 

אא 
 
٧١Lא؟ 

 .ٍ مخصوصةٍ عىل أعضاءُ والمسحُلْسَ الغ:ضوء هوُالو
*** 

 

٧٢L؟א 
:, وهي الوضوء عشرةُشروط 

 .العقل −٢        .اإلسالم −١
 .ةّالني −٤        .التمييز −٣
 . بأن ال ينوي قطعها حتى تتم طهارته, حكمهاُاستصحاب −٥
 . موجب الوضوءُانقطاع −٦
 ., من حدث البول أو الغائطهَلْ قبٌ أو استجمارٌاستنجاء −٧
 .هُ الماء وإباحتُطهورية −٨
 . ما يمنع وصوله إىل البشرةُإزالة −٩

 . من حدثه دائم وقت الصالة يف حقُدخول −١٠
*** 



 

٤٢ 
אא

٧٣L؟א 
 :, وهيفروض الوضوء ستة

 . ومنه المضمضة واالستنشاق, الوجهُغسل −١
 . اليدين مع المرفقينُغسل −٢
 . ومنه األذنان,أسَّ مجيع الرُمسح −٣
 .جلين مع الكعبينِّ الرُغسل −٤
 .رتيبَّالت −٥
 .المواالة −٦

*** 
٧٤Lאא؟ 

 : ٌأربعة الوضوء ُنواقض
 . أو ريحٍ أو غائط أو مذيٍ من بول, من السبيلينُالخارج −١
ٍبجنون, أو إغماء, العقل ُزوال −٢  . أو نوم, إال النوم اليسيرٍ
 . لحم اإلبلُأكل −٣
َّمس الذكر, بدون حائل −٤ ُّ. 

*** 



 

٤٣  אא 

٧٥Lאא
א؟ 
A  B﴿ : تعاىلاهللا ُقول,  الوضوء عىل وجوبُيلِلَّالد

C D E F G K J I H 
L M N O P Q﴾ ]٦: المائدة[. 

*** 
٧٦L؟א 

 .ٍ مخصوصةٍ الماء يف مجيع البدن عىل صفةاستعمال :سل هوُالغ
*** 

 

٧٧Lא؟ 
 :موجبات الغسل ثالثة

 .ً, دفقا بلذة المنيُخروج −١
 .إنزالن مل يحصل إ و,ماعلج ا−٢
 .فاسِّ الحيض أو النُخروج −٣

*** 
 



 

٤٤ 
אא

٧٨Lאא،
 ؟
ِ وجوب الغسل  عىلُيلِلَّالد ُ UT S ﴿:  تعـاىلاهللا ُقولِ

V﴾ ]٦: المائدة[. 
*** 

٧٩Lאא؟ 
 : ومن أمهها,ٌ كثيرةِسلُ والغِضوءُ الوُحماسن

 .الحسية والمعنوية عظيم يدعو إىل النظافة ٌ دينَ اإلسالمَّ أن−١
 . من أعضاء الوضوءُالتي تصدريئات َّوالس ِنوبُّ الذُ تكفير−٢
 .ه ونشاطهِ البدن وسالمتِ عىل صحةُ الحفاظ−٣
 . حالِ عىل أحسنِالةَّ يف الصاهللا ِلمناجاة ُاالستعداد −٤

*** 
 



 

٤٥  א 

 
א 

 
٨٠L؟א 

  .ُيمِسلَّها التُ وآخرُكبيرَّها التُلّأو,  وأفعالٍ أقوالِ ذاتُ عبادة:الصالة هي
*** 

٨١Lאאאאא
 ؟
 :, وهييلةَّلال وِيوماليف  ٍ صلواتُمخس ُ المفروضةُلواتَّالص

 .)ركعتان(الفجر  −١
 .)بع ركعاتأر(الظهر  −٢
 .)أربع ركعات(العصر  −٣
 .)ثالث ركعات(المغرب  −٤
 .)أربع ركعات(العشاء  −٥

*** 
 



 

٤٦ 
אא

٨٢Lאא؟אא 
:  اهللا تعاىلُهو قول,  الصلوات الخمسِ عىل وجوبُيلِلَّالد

 خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 .]٢٣٨: البقرة[ َّمم

*** 
٨٣Lא؟א؟ 
 .سالمن اإل مٌجِ مخرٌ كفرِالةَّ الصُترك
ْإن بين الرجل وبي« :̂   قولهُيلِلَّالدو َ َْ َِ ُ ّ َن الشرك والكفر, تركَّ ْ َْ ْ ُِ ْ ِ ِّ ِ الصالةَ ّ«IQH.  

*** 
٨٤L؟א 

 : شروط الصالة تسعة
 .مييزَّالت −٣      .العقل −٢      .اإلسالم −١
 .ستر العورة −٦    .جاسةَّ النإزالة −٥    .رفع الحدث −٤
 .ةّالني −٩  .استقبال القبلة −٨  .دخول الوقت −٧

*** 
                                                 

 .٣٠صجه يّ تقدم تخر)١(



 

٤٧  א 

٨٥L؟א 
 : الصالة أربعة عشرُأركان

 . اإلحرامُتكبيرة −٢      . مع القدرةُالقيام −١
 .كوعَّالر −٤        . الفاتحةُقراءة −٣
 .بعةَّضاء السجود عىل األعُّالس − ٦    .كوعَّ بعد الرُاالعتدال −٥
 .جدتينَّالجلسة بين الس −٨      . من السجودُالرفع −٧
   .رتيبَّالت −١٠  . يف مجيع األركانُالطمأنينة −٩

     .الجلوس له −١٢      . األخيرُالتشهد −١١
 .سليمتانَّالت −١٤    .^ عىل النبي ُالةَّالص −١٣

*** 
٨٦L؟א 

ــي أعظــم ســورة يف : ســورة الفاحتــة ــصح ُه ــرآن, وال ت ُالق
 F G H I﴿ :ُالصالة إال هبا, وهي قول اهللا تعـاىل

J K L M N O P Q R S T U 

V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ 

a b dc﴾ ]٧− ١: الفاحتة[.  



 

٤٨ 
אא

٨٧L؟אא 
 :ٌ الصالة ثامنيةُواجبات

 .كبيرات غير تكبيرة اإلحرامَّ التُ مجيع −١
 .كوعُّي العظيم يف الرِّبَ سبحان رُقول −٢
 . والمنفرد,ه لإلمامَدِمَ حْنَِمل اهللامع َ سُقول −٣
 . ربنا ولك الحمد للكلُقول −٤
 . سبحان ربي األعىل يف السجودُقول −٥
 .جدتينَّ رب اغفر يل بين السُقول −٦
 . لهُالجلوس −٨    .لَّ األوُالتشهد −٧

*** 
٨٨Lאא؟ 

ـــ ـــّد األوُّشهَّالت ـــول الم ـــو أن يق ـــِحَّالت :صليُل ه  ِ, هللاُاتَّي
ِ  اهللاُةَمـْحَرَ وُّيِبـَّا النَهـُّيَ أَكْيـَلَ عُمَالَّ الـس,ُاتَبـِّيَّالطَ وُاتَوَلَّالصَو
 َهَلـِ إَ الْنَ أُدَهْشَ أ,َينِِحالَّ الصِ اهللاِادَبِى عَلَعَا وَنْيَلَ عُمَالَّ الس,ُهُاتَكَرَبَو
 .ُهُلُوُسَرَ وُهُدُبَا عًدَّمَحُ مَّنَ أُدَهْشَأَ و,ُ اهللاَِّالإ

*** 



 

٤٩  א 

٨٩Lאא؟ 
هد األول إذا جلس المـصيل بعـد رفعـه مـن الـسجدة ُّشَّ التُيكون

 .الثانية يف الركعة الثانية من صالة الظهر والعصر والمغرب والعشاء
*** 

٩٠L؟אא 
ــشهد ــُالت ــول الم ــو أن يق ــر ه ــِحَّالت :صليُ األخي  ِ, هللاُاتَّي

ِ  اهللاُةَمـْحَرَ وُّيِبـَّا النَهـُّيَ أَكْيـَلَ عُمَالَّ الـس,ُاتَبـِّيَّالطَ وُاتَوَلَّالصَو
 َهَلـِ إَ الْنَ أُدَهْشَ أ,َينِِحالَّ الصِ اهللاِادَبِى عَلَعَا وَنْيَلَ عُمَالَّ الس,ُهُاتَكَرَبَو
 ٍدَّمَحُى مَلَ عِّلَ صَّمُهَّالل, ُهُلُوُسَرَ وُهُدُبَا عًدَّمَحُ مَّنَ أُدَهْشَأَ و,ُ اهللاَِّالإ
 َكَِّن إَيمِاهَرِْب إِى آلَلَعَ وَيمِاهَرِْبى إَلَ عَتْيَّلَا صَمَ ك,ٍدَّمَحُ مِى آلَلَعَو
ا َمـَ ك,ٍدَّمـَحُ مِى آلَلـَعَ وٍدَّمـَحُى مَلـَ عْكِارَ بـَّمُهَّ الل,ٌيدِجَ مٌيدِمَح
 .ٌيدِجَ مٌيدِمَ حَكَِّن إَيمِاهَرِْب إِى آلَلَعَ وَيمِاهَرِْبى إَلَ عَتْكَارَب

*** 
٩١L؟אא 

بعــد رفعــه مــن   األخيــر يكــون إذا جلــس المــصيلُالتــشهد
 .السجدة الثانية يف الركعة األخيرة

*** 



 

٥٠ 
אא

٩٢Lא؟ 
 :  كثيرة ومنهاِالةَّ الصُننُس   
 . االستفتاح−١
 .قيام كف اليد اليمنى عىل اليسرى حين الُلَعَ ج−٢
 , األوىلِكبيـرةَّعنـد الت,  اليدين حذو المنكبين أو األذنينُ رفع−٣

شهد َّوعنـد القيـام مـن التـ, فع منـهَّالرعند   و,كوعُّوعند الر
 .الثةَّل إىل الثَّاألو

 .جودُّكوع والسُّ ما زاد عن واحدة يف تسبيح الر−٤
 .تينَجدَّعاء بالمغفرة بين السُّ ما زاد عن واحدة يف الد−٥
 . جعل الرأس حيال الظهر يف الركوع−٦
 .جودُّوالبطن عن الفخذين يف الس,  العضدين عن الجنبينُ مجافاة− ٧
 .جودُّ الذراعين عن األرض حين السُ رفع−٨ 
 ,شهد األولَّونصب اليمنى يف الت, ىَ المصيل عىل رجله اليسرُجلوس −٩

ية, نائَّالة الثَّ, ويف التشهد األخير من الصوبين السجدتين
َّويسم  .االفتراش: ىُ



 

٥١  א 

ة, ّباعيـُّة والرّثيـالَّالة الثَّ, يف الـصشهد األخيـرَّ يف التُوركَّ الت−١٠
الجلوس عىل مقعدتـه وجعـل رجلـه اليـسرى تحـت : وهو

 .ُاليمنى ونصب اليمنى
 .التشهد األخيرآخر  يف ُعاءُّ الد−١١
 وصـالة , وصـالة الجمعـة, بالقراءة يف صالة الفجرُ الجهر−١٢

 األوليـين مـن صـالة ِكعتينَّ ويف الـر, واالستـسقاء,دينالعي
 .المغرب والعشاء

ــرار−١٣ ــرُ اإلس ــالقراءة يف الظه ــصر, ب ــن , والع ــة م  ويف الثالث
 . واألخيرتين من العشاء,المغرب

 . قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن−١٤
*** 

٩٣Lא؟אא 
 ُ والواجـب تبطـل,اًا أو سهوً بتركه عمدُ الصالةُكن تبطلُّالر

 وأما ,هوَّجبر بسجديت السُا فيً وأما تركه سهو, بتركه عمداُالةَّالص
 .ي يف تركهاِّ والشيء عىل المصل,تحبنن ففعلها مسُّالس

*** 



 

٥٢ 
אא

٩٤Lא؟ 
 : الة ثامنيةَّ الصُمبطالت

اسـي والجاهـل فـال َّأمـا الن, ِلمِكر والعِّ العمد مع الذُ الكالم−١
 .ه بذلكُ صالتُتبطل

 .األكل −٣        .الضحك −٢
 .انكشاف العورة −٥        .ربّالش −٤
 . الكثير عن جهة القبلةُاالنحراف −٦
 .الةَّ الكثير المتوايل يف الصُالعبث −٧
 .هارةَّ الطُانتقاض −٨

*** 
٩٥Lא؟ 

 : ومن أمههاٌ كثيرةِ الصالةُحماسن  
 .َّ وجلَّ عزِ هللاٌناجاةُ, ومِدرّلصل ٌ وانشراح,ِلقلبل ٌينةِطمأن ُالةّالص − ١
ُّالصالة تكفر الذ −٢ ِّ ُُ  .ِئاتِّيَّنوب والسُ
 .ِنكرُ والمِحشاءَ الفِ عنَ المسلمنهىَ تُالةَّالص −٣
  يفُ, ويكـونِصائبَ والمـِرورُّ الـشَِن مَ المسلمُفظْحَ تُالةَّالص −٥
 .ِفظهِ وحِ اهللاِةَّمِذ

*** 



 

٥٣  א 

 

א 
 
٩٦Lא؟ 

 , لطائفة مخـصوصة,ٍ خاصٍ يف مال,ٌ واجبٌّحق : هيُكاةَّالز
 .يف وقت مخصوص

*** 
٩٧Lאא؟ 

 k l ﴿ :تعاىل  اهللاُ قول,كاةَّ عىل وجوب الزُيلِلَّالد
m  n﴾ ]٤٣: البقرة[. 

*** 
٩٨Lאאאא؟ 

 :كاة مخسةَّ فيها الزُاألموال التي جتب
 .نمَ والغُرَقَ والبُوهي اإلبل:  األنعامُهبيمة −١
 .مار فقطِّ من األرض من الحبوب والثُالخارج −٢
وكذلك ما يقوم مقامهما مـن , ةَّضِهب والفَّومها الذ: النقدان −٣

 .ةّقيِرَالعمالت الو
ُ والركازُنِعادَالم −٥    .جارةِّ التُعروض −٤ ِّ. 



 

٥٤ 
אא

٩٩Lא؟ 
 : كاة أربعةَّشروط وجوب الز   
 . اإلسالم−١
 .يةّ الحر−٢
ً ملك النصاب ملكا تاما مستقرا−٣ ً ً. 
 .IQH حوالن الحول عىل المال−٤

*** 
١٠٠Lא؟ 

مانية َّ الثُم األصنافُوه, ها المستحقون ل:كاة همَّأهل الز
 q r s ﴿:  يف قولهتعاىل اهللاذين حصرهم َّال

t u v w x y z { 
| } ~ � £ ¢¡ ¤ ¦¥ § ¨ 

 .]٦٠: التوبة[ ﴾©
                                                 

ا الخـارج مـن َّفأم, جارةِّقدين وعروض التَّرط خاص ببهيمة األنعام والنَّ وهذا الش)١(
ِّا المعـدن والركـاز َّمار فتجب زكاته عنـد حـصاده; وأمـِّاألرض من الحبوب والث

ل جـارة فحولهمـا حـوِّكاة عند وجوده; وأما نتائج البهائم وربـح التَّفتجب فيه الز
 .أصلهما



 

٥٥  א 

١٠١Lא؟ 
 :, ومنهاٌكاة كثيرةَّ الزُحماسن  
نيــاء  بــين األغُةَّبــَحَمْ وال,عــاونَّ والت,افــلَكَّمبــدأ الت تحقيــق −١

 .والفقراء من المسلمين
 .ِخلُ والبِّحُّ الشِلقُها عن خُ وإبعاد,هاُ وتزكيت,فسَّتطهير الن −٢
 . تعاىلاهللاف من ْلُ والخ,يادةِّ والز,ركةَ البُاستجالب −٣

*** 
 
 



 

٥٦ 
אא

 



 

٥٧  א 

 
א 

 
١٠٢Lא؟ 

, راتِّفطُلما ِوسائر, ربُّوالش,  عن األكلُاإلمساك : هوُومَّالص
 .ِمسَّ الشِ إىل غروبِادقَّ الفجر الصِمن طلوع, يةِّمع الن

*** 
١٠٣Lא؟ 

 ىهُّ : تعاىلاهللاقول  عىل وجوب صوم رمضان ُيلِلَّالد
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
  .]١٨٣: البقرة[ ََّّ ٍّ ٌّ ٰى

*** 
١٠٤Lא؟ 

 :صوم ستة الِ وجوبُشروط
 .ُالبلوغ -٢        .ُاإلسالم −١
 .ُحةِّ الص-٤        .ُالعقل −٣
 .ِفاسَّ والنِ من الحيضُّ الخلو−٦        .ُاإلقامة -٥

*** 



 

٥٨ 
אא

١٠٥Lאאא؟ 
 :  أربعة للفطر يف رمضانُ المبيحةُاألعذار

 .يامِّ, الذي يشق معهما الصرَِبالك وأ ُالمرض −١
 .ُفرَّالس −٢
 .فاسِّالن وأ ُالحيض −٣
 .ضاعِّالر وأ ُالحمل −٤

*** 
١٠٦Lאא؟ 
 :, وهيوم سبعةَّ الصُداتِفسُم
 .ُاعَالجم −١
 . المنيُإنزال −٢
 .ربُّالش وأ ُاألكل −٣
 . المغذيةِ اإلبرُمثل, ربُّكل أو الشَما كان بمعنى األ −٤
 .جامةم بالحَّ الدُإخراج −٥
 .ٍ أو شرابٍن طعامِ مِ ما يف المعدةُوهو إخراج, اًالتقيؤ عمد −٦
 .فاسِّ والنِ الحيضِ دمُخروج −٧

*** 



 

٥٩  א 

١٠٧Lאא؟ 
 :  إال بثالثة شروطَائمَّ الصُرِّفطُ الصوم ال تُمفسدات

 .ً وعالما بالوقت,ً عالما بالحكمَأن يكون −١
 .اً ذاكرَن يكونأ −٢
 .اًختارُ مَأن يكون −٣

*** 
١٠٨Lא؟ 

 :, ومنهاٌوم كثيرةَّاسن الصَحم  
 .ِمْلِالحَبر وَّ كالص, الكريمةِ عىل األخالقِفسَّ النُتعويد −١
 .رابَّعام والشَّ من الط,ِبدَ عىل العاهللا ِنعمِ بُذكيرَّالت −٢
 . إليهمِواإلحسان همِاساتَوَ لم,ءآ بحاجة الفقرُذكيرَّ الت −٣
 .ِالمتهَ وس,ِدنَ البِ عىل صحةُالمحافظة −٤

*** 



 

٦٠ 
אא

 



 

٦١  א 

 
א 

 
١٠٩Lא؟ 

ٍ مكة لعمل مخصوص, يف زمن مخصوصُقصد : هوُّالحج ٍٍ ٍ. 
*** 

١١٠Lאא؟ 
 مب خب حبُّ:  تعـاىلاهللا ُقـول, ِّجَ وجوب الح عىلُيلِلَّالد
  .]٩٧: آل عمران[ َّهتمث مت خت حت جت هب

*** 
١١١Lא؟ 

 :  شروط الحج مخسة
 .ُم اإلسَال−١
 .ُلْقَ الع−٢
 .ُلوغُ الب−٣
 .يةِّرُ الح−٤
 .ُاعةَ االستط−٥

*** 



 

٦٢ 
אא

١١٢Lא؟ 
 : أنساك الحج ثالثة

 .عُّمتَّالت −١
 .ُرانِالق −٢
 .ُادَاإلفر −٣

*** 
١١٣Lא؟ 

 : أربعةِّجَأركان الح
 .ُاإلحرام −١
 .رفةَِع بُالوقوف −٢
 .اإلفاضة ُطواف −٣
 .ِروةَفا والمَّ بين الصُالسعي −٤

*** 
١١٤Lאא؟ 

 :  سبعةِّجَواجبات الح
 . من الميقاتُ اإلحرام−١
 .ًهاراَ ن لمن أتاهاِيلَّ بعرفة إىل اللُ الوقوف−٢
 .حرَّ النِيلة يومَفة لِ بمزدلُبيتَ الم−٣



 

٦٣  א 

 .شريقَّمنى ليايل أيام التِ بُبيتَ الم−٤
 .ًمرات مرتباَ رمي الج−٥
 .قصيرَّ أو التُلقَ الح−٦
 .ير الحائض والنفساءَ الوداع لغُ طواف−٧

*** 
١١٥Lא؟ 

 :  ومنها,ٌ كثيرةِّ الحجُننُس
 .اإلحرام قبل ُبّتطيوال ُاالغتسال  -١
 . القدوم للمفرد والقارنُطواف  −٢
ُالرمل  −٣ َ  .الثة األوىل من طواف القدومَّالثاألشواط  يف َّ
 .َ يف طواف القدومُاالضطباع  −٤
 .وافَّ ركعتين بعد الطُصالة  −٥
 .فةَرَالمبيت بمنى ليلة ع  −٦
 . من حين اإلحرام إىل رمي مجرة العقبةُلبيةَّالت  −٧
 وبـين  مجع تقديم,هر والعصر يف عرفةُّالجمع بين صاليت الظ  −٨

 .مع تقديمَمزدلفة جِصاليت المغرب والعشاء ب
*** 



 

٦٤ 
אא

١١٦Lאאא؟ 
, مَّالـد يف تركـه ُيجـب ُوالواجب,  إال بهُّ الحجُيصح  الُالركن
 . تركهاشيء عىل من  وال,ستحبُنن ففعلها مُّوأما الس

*** 
١١٧Lאאא؟א 

ِ المحـراألشياء الممنوعة عىلهي  : اإلحرامحمظورات  ٍّ بحـجِمُ
 :وهي عىل ثالثة أقسام ,ٍأو عمرة

َّقــسم محــرم عــىل الــذ :ُلَّوَ األُمْسِقـْال ٌ ّ  ُةَعْبَ ســَوُهــَكور واإلنــاث وٌ
 : ٍاتَورُظْحَم
َّإزالة شعر الر −١  . أو غيرهٍقأس بحلُ
 .ِ األظافرُتقليم −٢
 . الطيبُاستعمال −٣
 .كاحِّالن ُعقد −٤ 
ٍ المباشرة لشهوة−٥  ُ. 
 .ماعِ الج−٦ 
 .يدَّ الصُقتل −٧

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD%22


 

٦٥  א 

ٌقسم محـرم عـىل الـذكور فقـط وهـو محظـوران :ِيانَّ الثُمْسِقْال ّ ٌ : 
 .تغطية الرأس −١
 .ُلبس المخيط −٢
ٌقسم محرم عىل اإلناث فقط وهو محظوران :ُِثالَّ الثُمْسِقْال ّ ٌ : 
 ., أو البرقعلبس النقاب −١
 .لبس القفازين −٢

    *** 
١١٨L؟א 

 : ها ومن أمهِّ,ٌ كثيرةِّ الحجُحماسن
 ,ةَّ المـودُوحـصول , العـاملد المسلمين من مجيع بـالُاجتماع −١

 . والتعارف فيما بينهم,ةَّحبَوالم
 يجتمعـون ,ٌ واحـدةٌهم أمةَّ وأن, بين المسلمينِ الوحدةُإظهار −٢

 ٍّ بـين غنـيَ ال فرق,ٍ واحدٍ وبلباس,ٍ واحدٍ وزمان,ٍ واحدٍيف مكان
 .َ وأسودَ وأبيض,ٍّ وأعجميٍّ وعربي,ٍوفقير

 . القيامةِ يوماهللا بين يدي ِووقوف العباد, ِ باآلخرةُالتذكير −٣
*** 



 

٦٦ 
אא

 



 

٦٧  אא 

 
אא 

 
١١٩Lאאא؟א 

 .ِةَاعَمَة والجَّنُّ السُ أهل:هم ارَّاجية من النَّ النُالفرقة
*** 

١٢٠Lאא؟ 
 النبـي ِ بـسنةِالذين اجتمعوا عىل األخـذ :هم امعةَة والجَّنُّ السُأهل

 .واالعتقاد, والعمل,  يف القول,ًوباطنا اًوالعمل هبا ظاهر ^
ستقيم المستمـسكون ُراط المـِّ الـصُ أهل:هم ةَّنُّ السُوقيل أهل
 ُلفَّ وسار عليـه الـس^ ٌدَّمَحُء به مذي جاَّ ال,حيحَّباإلسالم الص

ُّ, ولذلك يسمِحالَّالص  .ةَّلفيَّون بالسُ
*** 

١٢١Lאא؟ 
 ُأهـلو, هـم متمـسكون هبـاَّألن الـسنة ِ تـسميتهم بأهـلُسبب
 .هم مجتمعون عليهاَّألن الجماعة

*** 



 

٦٨ 
אא

١٢٢L؟ 
 ِلفَّ الـسِهم سـاروا عـىل منهـاجَّلفية ألنَّهم بالسِتَّ تسميُسبب

هما, ِ بِا, والعملم إليهِة, والدعوةَّنُّباع الكتاب والسِّح من اتِالَّالص
 .ِاعةَمَ والجِنةُّ السَفكانوا بذلك أهل

*** 
١٢٣Lאאאא
א؟ 

 قوله, ةَّيِاجَّ النُ الفرقةُ همِاعةَمَة والجَّنُّ أهل السّ عىل أنُيلِلَّلدا
ــَرَتْاف« :^ ــَ اليْتَق ــِْر فَنْيِعْبَســَى وَدْىل إحــَ عــُدْوُه ــَرَتْافَو, ًةَق  ْتَق
ث َالَىل ثَ عُةَُّم األِهِذَ هُقِرَتْفَتَسَو, ٍةَقِْر فَنْيِعْبَسَ وِنْيَْتِنىل ثَى عَارَّصالن
 ُلْوُسـَا رَ يـْمُ هـْنَم: َلِْيق, » واحدةّ إالِارّها يف النُّكل, ٍةَقِْر فَنْيِعْبَسَو
 .IQH»ةَاعَمَالج«: ويف لفظ, »ِْيحابْ وأصَ اليومِهْيَلَا أنا عَم«: الَق, اهللا

    *** 
 

                                                 
, وصـححه )٣٩٩٢(, وابـن ماجـه )٤٥٩٦(, وأبـو داود )٢٦٤١( رواه الترمذي )١(

 ).٢/٣٦٤(األلباين يف صحيح ابن ماجه 



 

٦٩  אא 

١٢٤Lאא
אאא؟ 

 ِفةِ, وصـِّ العلـوِفةِ صـِ يف إثبـاتِ والجماعـةِةَّنُّ الـسِ أهلُعقيدة
 علـيهم ُسلُّ الرِ عليهْمجعتَ وأُحابةَّ عليه الصَا أمجعَو مُ ه,ِتواءْاالس

 ِ مجيـعَق فـو,ِماءَّه وتعـاىل يف الـسَ سـبحانَاهللا ّأن ُ والسالمُالصالة
 , الهِمتـَه وعظِاللـَ بجُليقَ يًه استواءِ عىل عرشٍستوُم ,ِالمخلوقات

ِه يف شيء من صفاتَشابه خلقُي  .ه سبحانه وتعاىلٍ
*** 

١٢٥Lאאאא؟ 
 d e f﴿ : اهللا تعـاىلُ قـول, العلـوِ صفةِثباتإ عىل ُيلِلَّالد
g h i j k l m  n﴾ ]اهللا ُوقول .]١٦: الملك 
 .اآليات وغيرها من ,]١: األعىل[ ﴾o p q r ﴿ :تعاىل

*** 
١٢٦Lאאא؟ 

ّنة عىل إثبات صـفة العلـو, حـديث الجاريـة حينمـا ُّ من السُيلِلَّالد
 أنـا? ْنَمـ: يف الـسماء, ثـم قـال: ْأين اهللا? فقالت« : فقال^سألها النبي 

  .)]٥٣٧: (رواه مسلم[ »ٌنةِمْها مؤّها فإنْاعتق:  اهللا, قالُ رسولَأنت: ْفقالت



 

٧٠ 
אא

١٢٧Lא؟אא 
 y z﴿ : تعـاىلاهللا ُقـول,  صفة االستواءإثباتعىل  ُيلِلَّالد

, وجاء يف ستة مواضع من القـرآن, قـول ]٥: طـه[ ﴾| }
 ,]٥٤:األعــراف[ ســورة يف ﴾حنخن جن يم ىم﴿ : تعــاىلاهللا
, ]٥٩:الفرقـان[, وسورة ]٢:دالرع[, وسورة ]٣:يونس[سورة و

 ].٤:الحديد[, وسورة ]٤:السجدة[وسورة 
*** 

١٢٨Lאא؟ 
َالعلو واالرتفاع, يعني ارتفع: االستواءمعنى    , ِ العـرشَ فوقّ
 ُةّا الكيفيّة, و أمّ العربيِغةّ يف اللٌ فمعنى االستواء معلوم,هَ فوقوعَال

, ٌاالستواء معلـوم«: اهللا رمحه ُ مالكُ, كما قال اإلمامٌفهي مجهولة
 أي »ٌ عنـه بدعـةُ والـسؤالٌ به واجبُ, واإليمانٌ مجهولُوالكيف

هـا ّ أنِفاتّ الـصِ عـىل مجيـعٌةّليُ كٌ, وهذه قاعدةِةّؤال عن الكيفيُّالس
  .ِةّ الكيفيُ المعنى, مجهولةُمعلومة

*** 
 



 

٧١  אא 

١٢٩Lאאא؟א 
 تعـاىل ِاهللا ُه كـالمَّ أنـِ يف القـرآنِ والجماعـةِالـسنة ُ أهلُمذهب

 ُاهللا َمّتكلـ, منه بدأ وإليه يعود,  مخلوقُ غيرٌلَّ منزحروفه ومعانيه,
 .^ ٍ محمدِ به عىل قلبَ إىل جبريل فنزلُوألقاه, ًبه حقيقة

*** 
١٣٠Lאאא؟א 

 ¾ ½ ¼ « º ¹ ̧ ﴿:  تعاىلهُولق ُيلِلَّالد
¿ À Á ﴾ ]أي القرآن: يف اآليةاهللاوالمراد بكالم  ,]٦: التوبة .  

*** 
١٣١Lאאאא؟ 

ٌ عىل أنه منـزلُيلِلَّالد َّ َ  ̈ § ¦ ¥ ¤ ﴿: ه تعـاىلُ قولـ,ُ
 n﴿:  قوله تعاىل,ٍق مخلوُ عىل أنه غيرُيلِلَّالدو ,]١: الفرقان[ ﴾©

o p rq﴾ ]من ُوالقرآن, قْلَ غير الخَ األمرَ فجعل]٥٤: األعراف 
 ,]٥٢: الـشورى[ ﴾A B C D E GF﴿: األمر لقوله تعاىل

 . مخلوقةُه تعاىل غيرُ وصفات, من صفاتهٌ صفةاهللا َ كالمَّوألن
*** 



 

٧٢ 
אא

١٣٢Lאאא؟ 
 المـؤمنين َّ تعـاىل أناهللا ِماعـة يف رؤيـةَ والجِنةُّالسعقيدة أهل 

 .ِةَّ ويف الجن,ِ يوم القيامة,ا بأبصارهمًهم عيانَّرون ربَي
*** 

١٣٣Lא؟אא 
 ىمُّ  :ه تعـاىلُهم يف اآلخـرة قولـِّ رؤية المؤمنين لرب عىلُيلِلَّالد
: وقوله تعاىل ،]٢٣ – ٢٢: القيامة[ َّىن من خن حن جن يم

﴿B C D E﴾  ]وقد ورد يف احلديث ,]٢٦: يونس 
 اهللا إىل وجه ُ النظر: هيُ والزيادة, الجنة: هيالصحيح أن احلسنى

 .IQHالكريم
*** 

١٣٤Lא؟אא 
 ٌ واعتقـاد,سانِّ باللٌول قَ اإليمانَّة والجماعة يعتقدون أنَّنُّ السُأهل
 . بالمعصيةُقصْنَوي, ِاعةَّ بالطُ يزيد,حِ بالجوارٌ وعمل,ِبالقلب

*** 
                                                 

 ).١٨١(انظر صحيح مسلم  )١(



 

٧٣  אא 

١٣٥Lאאא؟א 
ُيمـان ِاإل« :^ هُ القول والعمل من اإليمان قولَّعىل أن ُيلِلَّالد َ

 ُةَاطـَِما إَاهَنْدَأَو, ُ اهللاَِّال إَهَِل إَ ال:ُلْوَقا َهُلَضْفَأَف, ًةَبْعُ شَونُعْبَسَ وٌعِْضب
 َ القـولَلَعَ فج,IQH»ِانَيمِ اإلَِن مٌةَبْعُ شُاءَيَحْالَ و,ِيقِرَّ الطِنَى عََذاأل

 . من اإليمانَوالعمل
*** 

١٣٦Lאא؟ 
 l m﴿:  تعـاىلاهللا  وينقص قـولُيمان يزيد أن اإل عىلُيلِلَّالد

n o﴾ ]عـىل إمكانيـة ُدليل هو زيادة اإليامن ُ و دليل,]٣١: المدثر 
 .نقصانه

*** 
١٣٧Lאאא

א؟ 
 المـسلمين ِ مجاعـةِزومُلـَوجـوب  ِ والجماعةِةَّنُّ السُ أهلُيعتقد
 a﴿ : قولـه تعـاىلُيلِلَّالـدو , مفـارقتهمِدم وع,همِوإمام
b c d e f ﴾ ]١٠٣: آل عمران[. 

                                                 
 .واللفظ له) ٣٥(, ومسلم )٩( رواه البخاري )١(



 

٧٤ 
אא

١٣٨Lאא
אא؟ 

ــسُيعتقــد  والة أمــور ِ طاعــةَة والجماعــة وجــوبَّنُّ أهــل ال
 :^ ولـه قُيلِلَّالـد و,ً ولو كـانوا فجـارا,المسلمين يف المعروف

 ْنَ أَِّال إ,َهِرَ وكـَّبَحـَا أَيمـِ ف,ُةَاعـَّالطَ وُعْمَّم السِلْسُمْ الِءْرَمْالى َلَع«
 .IQH»َةَاعَ طَالَ وَعْمَ سَالَ فٍةَيِصْعَِم بَِرمُأ ِْنإَف, ٍِةيَصْعَِم بَرَمْؤُي

*** 
١٣٩Lאאא

א؟ 
 يف ُدَّر وال يخلـُكفـَه ال يَّ السنة والجماعة أنِعند أهل لكبيرة اِ فاعلُحكم

: ه تعاىلِ لقول,ر لهَفَوإن شاء غ, بما يستحق بهَّ إن شاء عذاهللاره إىل ْوأم, النار
﴿r s t u v w x y z { | } ~﴾ ]٤٨: النساء[.  

*** 
١٤٠L؟אא؟ 
ًمـن رمـى مؤمنـا « : ^ قولـه ُيلِلَّالدو ,ٌ حرامِ المسلمُتكفير   

 .IRH»ٍبكفر فهو كقتله
                                                 

 ).١٨٣٩(, ومسلم )٧١٤٤( رواه البخاري )١(
 ).٦١٠٥ (البخاري رواه )٢(



 

٧٥  אא 

١٤١Lאאא؟ 
 قلـوهبم ُ سـالمة:يه  أهل السنة والجامعة يف الصحابةُعقيدة
ــبغض,مــن الحقــد ^ رســول اهللا ِألصــحاب , والعــداوة , وال

ِ ألسنتهم من الطعنُوسالمة ِّوالسب َّ ون َّترضـَيو ُّ يحبـوهنم,فهـم ,َّ
ٍ, ويتبعوهنم بإحسان,عنهم  : بما ذكر اهللا تعاىل عنهم ويدعون لهمَّ
﴿  G  F  I  H  J  K  L﴾ ]١٠: الحشر[. 

*** 
١٤٢Lאא^؟ 

هـم َّ أن^ يف آل بيت رسـول اهللا ِة والجماعةَّنٌّ السِ أهلعقيدة
ولكـنهم , ^ وللقرابة من رسول اهللا, لإليمان: ينوهنم ألمرُّحبُي
 . أو اعتقاد عصمتهم,يغلون فيهم بعبادهتم من دون اهللا ال

*** 
١٤٣Lאאאא؟א 

ه مـن لـوازم َ أنِاءَرَ والبِالءَ الويف والجماعة ِةَّنُّ السِ أهلُعقيدة
 .اهللا َّ إالَ ال إلهْاإليمان, ومقتضى شهادة أن

 .همُ المؤمنين ومواالتُةَّ محب:ء معناهَالَالوو



 

٧٦ 
אא

 مـنهم ُ والبـراءة,همُ الكـافرين ومعـاداتُغضُ ب: معناهُوالبراء
  لكـن ال,ه هبم فيما هو مـن خصائـصهمُّشبَّ التُ وترك,ومن دينهم

 ُ أو منـع, والتعـدي علـيهم,همُ من البراءة من الكافرين ظلمُيلزم
 .التعامل معهم

*** 
١٤٤Lאא؟ 

ــدة ــلُعقي ــسِ أه ــَة والجَّنُّ ال ــسى ِة يف عَماع ــسىي          أن عي
َ ال يعبٌعبد, هُولُسَ ورِاهللا ُبدُع َّ ال يكذٌد, ورسولُ  مـن ٌ بـشرأنه, وبُ

 . بال أبٍّ من أمٌ مخلوق,بني آدم
*** 

١٤٥Lאאא
אא؟א؟ 

َ اإلسالم قد نسخ كل َيعتقدون أن دينة والجماعة َّنُّ السُأهل َ َ
ُبعثة م بعد ٍ من أحدُال يقبل تعاىل اهللا َّوأن, ابقةَّاألديان الس  ^ ٍدَّمَحِ

 .ألديان فهي باطلة ما سواه من اَّ, و أناإلسالما سوى دين ًدين



 

٧٧  אא 

١٤٦Lאאאא
אאא،א؟ 

وبطالن ما , ُّين الحقِّ اإلسالم هو الدّ الكريم عىل أن من القرآنُيلِلَّالد
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ:  تعاىلاهللاقول : سواه من األديان
  .]٨٥: آل عمران[ َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

*** 
١٤٧Lאאא

אאא^؟ 
بدين اإلسالم الذي  ِ اإليمانِنة عىل وجوبُّ الس منُيلِلَّالد  

ٍوالذي نفس محمد بيده ال« :^ه ُقول هو ٌ محمدُجاء به الرسول ُ 
ٌيسمع بي أحد من هذه األ مة يهودي وال نصراين, ثم يموت ومل ُ

ُيؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار ُ«IQH. 
*** 

١٤٨Lאא
 Kאאא؟

 ة والجماعة من نصوص الكتاب والسنة هوَّنُّ أهل السُموقف
,  إليهاُ واالنقياد,حيحةَّة الصَّنُّلنصوص الكتاب والس ُيمِسلَّالت

                                                 
 ).١٥٣(سلم  رواه م)١(



 

٧٨ 
אא

 مخُّ:  تعاىلاهللا قول ُيلِلَّالدو , عقل معارضتها برأي أوُوعدم
 جض مص خص حص مس خس حس جس
 مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض
  .]٦٥: النساء[ َّجف

*** 
١٤٩Lאאא؟א 

 سنام ُهو ذروة اد الجهَّ أنيعتقدوناعة َمَة والجَّنُّأهل الس
 لكن البد له ,لياُ هي العاهللا ُ كلمةٌوهو مشروع لتكون ,اإلسالم

  وأن يكون,ِ واالستطاعةِ من أمهها وجود القدرة,من شروط
.تحت راية يعقدها ويل أمر المسلمين 

*** 
١٥٠Lאא

אאא،א؟ 
ُّأهــل الــس ْنة والجماعــة يتبــرأون مــن أفعــال اإلرهــابيين وإن ُ

َّسموها جهادا, ألن ٌ أفعـالهم أفعـال َّهم عىل منهج الخوارج, وألنً
 األبريـاء َلْ اآلمنـين, وقتـَ اإلسالم, وترويعَنكرة تتضمن تشويهُم

 . ببالد المسلمينِ والفسادِ الضررَالمعصومين, وحصول
 ,,, وسلم عىل نبينا محمداهللاىل  التوفيق وصاهللاوب



 

٧٩  אא 

 
אא 

 
א א 
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٨٠ אא
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