
 

 

 
 
 

 الموسوعة العلمية   
سؤال وجواب   055  

 الجزء الثالث  
 

 ما تعريف شرك االلوهية ؟: س  501
 هو صرف شيء من أفعال العباد لغير اهلل : ج  105

 ما أنواع شرك االلوهية ؟: س  105
 .هناك عدة أنواع ما يلي : ج  105 

 . وهو دعاء غير اهلل فيما اليقدر عليه إال اهلل: شرك في الدعاء  -5
َفُعَك َواَل َيُضرَُّك َفِإْن فَ َعْلَت : والدليل على أن دعاء غير اهلل شرك قوله تعالى  َواَل َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما اَل يَ ن ْ



 

 

  (والظالمين المشركين)َفِإنََّك ِإًذا ِمَن الظَّاِلِميَن 
 .شفع لعند اهلل وتقرب منه زلفا وهو التقرب الى المعبودات الباطلة مع الزعم أنها ت: شرك الشفاعة  -5

َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّهْم َوال :) قال اهلل تعالى: والدليل على أن طلب الشفاعة من غير اهلل شرك 
َفُعُهْم َويَ ُقوُلوَن َهُؤالِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللَّه  وقال تعالى  ِه ُشَفَعاَء ُقْل َأَوَلْو َكانُوا ال َأِم اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَّ ) يَ ن ْ

َماَواِت َواألْرِض  َفاَعُة َجِميعاً َلُه ُمْلُك السَّ  ( يَْمِلُكوَن َشْيئاً َوال يَ ْعِقُلوَن ُقْل ِللَِّه الشَّ
وهو أن يأتي بأصل العبادة رياء أو الجل الدنيا وتحصيل أغراضها ،وهذا : شرك النية واالرادة والقصد  -3

 .يصدر من مؤمنالعمل ال
نْ َيا َوزِيَنتَ َها نُ َوفِّ ِإَلْيِهْم َأْعَماَلُهْم { :قوله تعالى: والدليل على أن العمل لغير هلل شرك  َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَحَياَة الدُّ

َحِبَط َما َصنَ ُعوا ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُهْم ِفي اْْلَِخَرِة ِإالَّ النَّاُر وَ * ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل يُ ْبَخُسوَن 
 . يَ ْعَمُلونَ 

وهو أن يتخذ مشرعا سوى اهلل تعالى أو يتخذ شريكا هلل في التشريع، فيرضى بحكمه  : شرك الطاعة -4
 .ويدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقربا وقضاء وفصال في الخصومات

من الخلق يحبهم كحب اهلل فيقدم طاعتهم على طاعته ويلهج بذكرهم وهو اتخاذ االنداد : شرك المحبة  -1
 . ودعائهم

َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه َأْنَداًدا ُيِحبُّونَ ُهْم َكُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن : قال تعالى: والدليل على شرك المحبة 
 .َآَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا ِللَّهِ 

 .وهو الخوف من غير اهلل أن يؤثر فيه أو يصيبه بما اليقدر عليه اال اهلل : شرك الخوف  -6

 .وهو إثبات صفات اهلل تعالى للمخلوقين: شرك األنداد  -7
من جعل بينه وبين اهلل وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم،  : قال اإلمام محمد بن عبدالوهاب

 .كفر إجماعاً 
 ي وقع به مشركوا العرب ؟ما الناقض الذ: س  103
ألن المشركون جعلوا بينهم وبين اهلل وسائط يدعوهم ويسألوهم الشفاعة، : ف    ي شرك اإللهي      ة : ج  103

 .ويتوكلون عليهم، وهذا كفر إجماعاً 
حكم من جعل بينه وبين اهلل وسائط يتوكل عليهم ؟: س  104  
نبياء وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسألهم جلب فمن جعل المالئكة واأل: قال ابن تيمية: ج  104

المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب، وهداية القلوب وتفريج الكروب، وسد الفاقات، فهو  



 

 

5/554انظر مجموع الفتاوى ".كافر بإجماع المسلمين    
مشرك ؟   ما الدليل على أن من جعل بينه وبين اهلل وسائط يتوكل عليهم: س  101   

: اْلي     ات في ه     ذا كثيرة فمنه     ا : ج  101  
ن يَْدُعو ِمن ُدوِن اللَِّه َمن الَّ َيْسَتِجيُب َلُه ِإَلى َيوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعن ُدَعائِِهْم َغا}: ق ول ه تعالى  ِفُلوَن َوَمْن َأَضلُّ ِممَّ

. {اء وََكانُوا ِبِعَباَدتِِهْم َكاِفرِينَ َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا َلُهْم َأْعدَ     

ُلَغ َلُه َدْعَوُة اْلَحقِّ َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه اَل َيْسَتِجيُبوَن َلُهم ِبَشْيٍء ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّْيِه ِإَلى ا} : وقال تعالى ْلَماء ِلَيب ْ
       . {ِإالَّ ِفي َضاَللٍ  َفاُه َوَما ُهَو بَِباِلِغِه َوَما ُدَعاء اْلَكاِفرِينَ 

 مختصر الشمائل المحمديةمن صاحب كتاب : س  106
   .أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي صاحب السنن: ج  106  

 متى ولد وتفي اإلمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي صاحب السنن ؟ :س  107

 .ه 572: وتوفي سنة  -ه  502: ولد سنة : ج  107
ستحب عيادة المريض ؟هل ي: س  105  
( نعم . ) قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي: ج  105     

أمرنا رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم   باتباع الجنازة، وعيادة : لما ثبت في الصحيحن من حديث البراء قال
.المريض   

هل يستحب تذكير المريض بالوصية ؟: س  102  
ما حق امرئ مسلم : أنه قال: م لما روى ابن عمر َرِضَي اللَُّه َعْنُه عن النبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نع: ج  102

.يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه، إال ووصيته مكتوبة عنده     
كيف التعامل أذا نزل الموت مع المسلم ؟: س  150   

.ي عدة أمورقال أبو محمد موفق ابن قدامة المقدس: ج  150     
.يستحب أن يلي المريض أرفق أهله به، وأعلمهم بسياسته، وأتقاهم لربه -5      

. إذا رآه منزواًل به تعاهد بل حلقه فيقطر فيه ماء أو شرابًا، ويندي شفتيه بقطنة -5    
.ال إله إال اهلل مرة، لقول رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ويلقنه قول -3      

.لقنوا موتاكم ال إله إال اهلل رواه مسلم   
.ويكون ذلك في لطف ومداراة -4    



 

 

وال يكرر عليه فيضجره، إال أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه، لتكون آخر كالمه، لقول رسول اهلل َصلَّى اللَُّه  -1  
.دَعَلْيِه َوَسلََّم من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل دخل الجنة رواه أبو داو    

: ليخفف عنه، لما روى معقل بن يسار أن رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قال ( يس)ويقرأ عنده سورة  -6  
.اقرؤوا يس على موتاكم رواه أبو داود   

وجهوني، وألن خير : ويوجهه إلى القبلة، كتوجيهه إلى الصالة؛ ألن حذيفة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قال -7     
.الس ما استقبل القبلةالمج   

ما كيفية التعامل مع الميت بعد الموت ؟: س  155   
.قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي عدة أمور: ج  155     

قال رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم إذا حضرتم : إذا مات أغمض عينيه، لما روى شداد بن أوس قال -5  
.البصر، فإن البصر يتبع الروح من المسندموتاكم فأغمضوا    

.وألنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره، ويشد لحيته بعصابة عريضة  
يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه، لئال ينفتح فوه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل -5     

.ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ بسم اهلل وعلى ملة رسول اهلل َصلَّ : ويقول الذي يغمضه -3      
. ويلين مفاصله؛ ألنه أسهل في الغسل، ولئال تبقى جافة فال يمكن تكفينه -4    

.ويخلع ثيابه لئال يحمي جسمه فيسرع إليه التغير والفساد -1    
. ويجعل على سرير أو لوح حتى ال تصيبه نداوة األرض فتغيره -6    

.نتفخ بطنه، وإن لم يكن فطين مبلولويترك على بطنه حديدة لئال ي -7    
.ويسجى بثوب؛ ألن رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم سجي ببرد حبرة متفق عليه -5      

إني ألرى طلحة قد حدث فيه الموت : ويسارع في تجهيزه؛ ألن النبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قال -2  
ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانيفآذنوني به وعجلوا فإنه ال   

.أهله رواه أبو داود   
إذا شك في موته ماذا عليه ؟: س  155  

.قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي انتظر به حتى يتيقن موته: ج  155       
ما عالمات الوفاة ؟: س   153  

.عالمات قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي ثالثة: ج  153      
.انخساف صدغيه -5     



 

 

.وميل أنفه -5    
.وانفصال كفيه -3    

.واسترخاء رجليه -4     
ما حكم تأخير الجنارة بقدر ما يجتمع لها جماعة ؟: س  154  
.يجوز ما لم يخف عليه، أو يشق على الناس: قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي : ج  154    
 ل الميت ؟ما حكم تغسي :س  151
فرض على الكفاية؛ ألن النبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه : قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي : ج  151

.متفق علي     ه. اغسلوه بماء وسدر: َوَسلََّم قال في الذي وقصته ناقة  
ه عنه ؟إذا كان على الميت حقوق ليس قادراً على قضاءها هل يستحب أن يُتكفل ب: س  156    

فإن تعذر تعجيله استحب أن يتكفل به : قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي :  ج  656     
نعم، ديناران  : هل عليه دين؟ قالوا: عنه، لما روي أن النبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أتي بجنازة فسأل  

.رواه النسائي.  فصلى عليه هما علي يا رسول اهلل: فقال أبو قتادة. فلم يصل عليه    
ما حكم تنفيذ وصية الميت ؟: س  157  
تستحب المسارعة في تفريق وصيته ليتعجل : قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي : ج  157

.ثوابها بجريانها على الموصى له   
من أولى الناس بتغسيل الميت ؟: س  155  
أولى الناس بغسله من أوصي إليه بذلك : ن قدامة المقدسيقال أبو محمد موفق الدين اب: ج  155    

وأوصى أنس . ألن أبا بكر الصديق َرِضَي اللَُّه َعْنُه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك 
.أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، وألنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه     

ون للميت وصي من يتواله ؟إذا لم يك: س  152   
إن لم يكن له وصي فأوالهم بغسل الرجل أبوه، : قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي : ج  152

  ثم جده، ثم ابنه وإن نزل، ثم األقرب فاألقرب من عصباته، ثم الرجال من ذوي
.األرحام، ثم األجانب ألنهم أولى الناس بالصالة عليه     

األولى بتغسيل المرأة ؟من : س  150  
أوالهم بغسل المرأة أمها، ثم جدتها، : قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي : ج  150    

.ثم ابنتها ثم األقرب فاألقرب، ثم األجنبيات   



 

 

هل يجوز للمرأة غسل زوجها ؟: س  155   
جوز للمرأة غسل زوجها بال ي: قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه اهلل  :ج  155  

لو استقبلنا ما أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه : ولقول عائشة. خالف ، لحديث أبي بكر
.رواه أبو داود. َوَسلََّم إال نساؤه    

هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد الوفاة ؟: س  155  
:وفي غسل الرجل امرأته روايتان: ن قدامة المقدسي رحمه اهلل قال أبو محمد موفق الدين اب: ج  155      

. لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك رواه ابن ماجه: يباح؛ ألن النبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قال لعائشة: أشهرهما  
ُهَما ، فلم ينكره منكر، فكان إجماعًا، وألنها أحد الزوجين فأبيح لآلخر  وغسل علي فاطمة َرِضَي اللَُّه َعن ْ

.غسله كالزوج   
.ال يباح؛ ألنهما فرقة أباحت أختها وأربعاً سواها، فحرمت اللمس، والنظر كالطالق: واألخرى    

هل أم الولد كالزوجة في حكم التغسيل ؟: س  153  
ألنها محل وأم الولد كالزوجة في هذا؛ : قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه اهلل : ج  153

استمتاعه ، فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة، وكان الطالق بائنًا، فهي كاألجنبية محرمة عليه، وإن  
.إن الرجعية مباحة له فله غسلها وإال فال: كانت رجعية، وقلنا    

هل يجوز تغسيل الكافر للمسلم ؟: س  154  
. حضة فال تصح من كافر كالصالةال يصح غسل الكافر لمسلم؛ ألن الغسل عبادة م: ج  154  
هل يجوز للمسلم أن يتولى دفن أبيه ؟: س  151  
.ال يتولى دفنه، إال أن يخاف ضياعه فيواريه : ج  151      

لما روي عن علي َرِضَي اللَُّه َعْنُه  -يجوز ذلك، وحكاه قواًل ألحمد َرِضَي اللَُّه َعْنُه : قال أبو حفص العكبري
اذهب فواره رواه أبو داود : قال. إن عمك الشيخ الضال قد مات: َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  قلت للنبي: أنه قال

.والنسائي   
مسلم مات والده النصراني ماذا عليه ؟: س  156  
قال أحمد َرِضَي اللَُّه َعْنُه  : ج  156    

ذا أراد أن يدفن رجع، مثل قول عمر فليركب دابته وليسر أمام الجنازة، وإ: في مسلم مات والده النصراني 
.َرِضَي اللَُّه َعْنهُ     

هل يجوز للرجل غسل غير زوجته وأم الولد ؟: س  157  



 

 

. ال يجوز لرجل غسل امرأة غير زوجته وأم الولد: ج  157     
هل يجوز للمرأة غسل غير زوجها وسيدها بعد وقاتهم ؟: س  155  
أحدهما محرم على صاحبه في الحياة، فلم يجز له غسله   ال يجوز سوى زوجها وسيدها؛ ألن: ج  155

.كحال الحياة   
إذا مات رجل بين نساء، أو امرأة بين رجال، أو خنثى مشكل ماذا يفعلوا ؟: س  152  
إذا ماتت : قال رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : ييمم، في أصح الروايتين، لما روى واثلة قال : ج  152

.ة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجل أخرجه تمام في فوائدهالمرأ   
ما حكم من ماتت أخته ولم يجد من يغسلها  ؟: س  130  
قال اإلمام أحمد رحمه اهلل في الرجل تموت أخته فلم يجد نساء، يغسلها، وعليها ثياب ويصب : ج  130

 عليها الماء صبًا، التيمم أولى ألن  
غسل من غير مس ال يحصل به التنظيف وال إزالة النجاسة، بل ربما كثرت، فكان التيمم أولى كما ال  

.لو وجد ماء ال يطهر النجاسة    
 هل يجوز للمرأة غسل الصبي ؟: س  135
. يجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ سبع سنين نص عليه ، ألن عورته لبست عورة: ج  135    
 ل الجارية وهي البنت التي لم تبلغ ؟هل يجوز للرجل غس: س  135
القياس التسوية بين الغالم : توقف اإلمام أحمد في غسل الرجل الجارية بعد وفاتها، قال الخالل:ج  135

.والجارية، لوال أن التابعين فرقوا بينهما، وسوى أبو الخطاب بينهما في الجواز، جرياً على موجب القياس   
المغسل أميناً ؟هل ينبغي أن يكون : س  133    

.ال يغسل موتاكم إال المأمونون: نعم ينبغي أن يكون الغاسل أمينًا، لما روي عن ابن عمر أنه قال :ج  133    
.وألن غير األمين ال يؤمن أن ال يستوفي الغسل، ويذيع ما يرى من قبيح     

ماذا يجب على المغسل ؟: س  134  
وى من غسل ميتاً ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه عن النبي عليه ستر ما يرى من قبيح؛ ألنه ير : ج  134

.كيوم ولدته أمه رواه ابن ماجه بمعناه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أنه قال    
من غسل ميتاً ورأى عليه عالمات الخير هل يستحب له ذكرها ؟: س  131   

.ويرغب في مثل طريقته إن رأى أمارات الخير استحب إظهارها، ليترحم عليه،: ج  131      
هل يستحب َستر الميت عن العيون : س  136  



 

 

يستحب ستر الميت عن العيون، وال يحضره إال من يعين في أمره؛ ألنه ربما كان فيه عيب يستره : ج  136 
.في حياته، وربما بدت عورته فشاهدها   

ماذا يجرد من الميت عند تغسيله ؟: س  137   
د تغسيله، ويستر ما بين سرته وركبتيه، وروى ذلك األثرم عنه، واختاره الخرقي وأبو يجرد الميت عن: ج  137

الخطاب؛ ألن ذلك أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وأشبه بغسل الحي، وأصون له عن أن يتنجس 
ال ندري : ليل أنهم قالوابد. بالثوب إذا خلع عنه، وألن أصحاب النبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم كانوا يفعلون ذلك

.والظاهر أن النبي أمرهم به وأقرهم عليه. أنجرد النبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم كما نجرد موتانا؟ رواه أبو داود   
أن األفضل غسله في قميص رقيق ينزل الماء فيه، ويدخل الغاسل يده في كم القميص : وروى المروذي، وعنه 

.وألنه أستر للميت. ن النبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم غسل في قميصهفيمرها على بدنه؛ أل    
ما كيفية وضع الميت عند التغسيل ؟: س  135  
يستحب أن يوضع على سرير غسله، متوجهاً، منحدراً نحو رجليه، لينصب ماء الغسل منه، وال : ج  135

. يستنقع تحته فيفسده  
المغسل ثالثة آنية ؟ هل يستحب أن يكون عند: س  132  
يستحب أن يتخذ الغاسل ثالثة آنية، إناء كبير فيه ماء، بعيداً عن الميت، وإناء وسطًا، وإناء يغترف : ج  132

    به من الوسط، ويصب على الميت، فإن فسد الماء الذي في الوسط كان اْلخر سليماً ؟
هل يستحب أن يكون الماء مجمر فيه بخور ؟: س  140   

.نعم يكون بقربه مجمر فيه بخور لتخفى رائحة ما يخرج منه( اب الجو )     
م     ا فروض تغسيل الميت ؟: س  145  
وتعميم البدن بالغسل؛. ألنها طهارة تعبدية، أشبهت غسل الجنابة. النية: ثالثة أشياء: ج  145  

.بناء على غسل الجنابة وفي التسمية وجهان.ألنه غسل فوجب فيه ذلك، كغسل الجنابة وتطهيره من النجاسة   
هل يجوز مس عورة الميت ؟: س  145   

.ال يحل له مس عورته؛ ألن رؤيتها محرمة فلمسها أولى: ج  145   
هل يجوز مس جسد الميت مباشرة ؟: س  143  
.يستحب أن ال يمس سائر بدنه إال بخرقة: ج  143   
هل المستحب أن يكون المسح من تحت الثياب ؟: س  144  
.نعم يستحب: قال ابن قدامة :  ج 144   



 

 

.   لما روي أن علياً َرِضَي اللَُّه َعْنُه غسل النبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص  
لماذا ينبغي على الغاسل أن يكون معه خرقتين خشنتين لماذا ؟: س  141  

. ها، ويلف األخرى على يده فيمسح بها سائر البدنينجيه بإحداهما ثم يلقي: السبب : ج  141    
ما حكم وضوء الميت ؟: س  146  
ابدأن : لما غسلنا ابنة رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قال: لما روت أم عطية أنها قالت: سنة : ج  146

.فكذلك الميت وألن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل. بميامنها ومواضع الوضوء منها متفق عليه  
هل من السنة تغسيل الميت وتراً ؟: س  147   

نعم يغسله وترًا للخبر، فيغسله ثالثاً فإن لم ينق بثالث زاد إلى خمس، أو إلى سبع ال يزيد عليها؛ : ج  347
.ألنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي     

بأي شئ يبدأ في تغسيل الميت ؟:  س  345  
اَلُم أن يبدأ بشقه األي: ج  345 ابدأن بميامنها فيغسل يده اليمنى، وصفحة عنقه، وشق : من، لقوله َعَلْيِه السَّ

صدره، وجنبه، وفخذه، وساقه، وقدمه، ثم يقلبه على جنبه األيسر ويغسل شق ظهره األيمن وما يليه، ثم يقلبه 
.على جنبه األيمن ويغسل شقه األيسر كذلك     

لسدر ؟م   ا كيفية تغسيل الميت با: س  342  
كان يبدأ : أن يضرب السدر، ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته؛ ألن النبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : ج  342

    
.بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة    

هل يجعل السدر في جميع الغسالت ؟: س  110  
.لظاهر الخبر، وذكره الخرقي ظاهر كالم أحمد أن السدر يجعل في جميع الغسالت: ج  110    

يغسل األولى بماء وسدر، ثم يغسل الثانية بماء ال سدر فيه، كيال يسلب : وقال القاضي وأبو الخطاب
وال فائدة في ترك يسير ال يؤثر فإن أعوز السدر جعل مكانه ما يقوم . طهوريته، وال يجعل فيه سدر صحيح

.مقامه كالخطمي والصابون ونحوه مما ينقي   
هل يستحب تغسيل الميت بماء وسدر ؟: س  115  
اغسلوه بماء وسدر : أن يغسله بسدر مع الماء، لقول رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : من السنة : ج  115

اغسلنها ثالثاً أو خمسًا أو سبعاً إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في : وقال للنساء الالتي غسلن ابنته
.متفق عليه. كافوراً أو شيئاً من كافوراْلخرة      



 

 

ما صورة غسل فم الميت ؟: س  115  
.يلف على يده خرقة مبلولة، ويدخلها بين شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه: ج  115  
هل يدخل فاه وأنفه ماء عند تغسيل الميت ؟: س  113  
.بطنه ثم خرج فأفسد وضوءهال يدخل فاه وال أنفه ماء؛ ألنه ال يمكنه إخراجه، فربما دخل : ج  113    
 ما معنى شرك األنداد ؟: س  114
 .   هو تسوية المخلوق بالخالق في شيء من خصائص الربوبية أو نسبتها إلى غيره عز وجل : ج  114
 أذكر مثااًل على شرك التسوية ؟: س  111
ولياء تتصرف بعد الموت شرك عباد القبور الذين الذين يزعمون أن أرواح األ: من أالمثلة عليه : ج  111

 . فتقضي الحاجات وتفرج الكروبات 
 ما معنى شرك التعطيل ؟: س  116
 .هو تعطيل خصائص الربوبية وانكار ان يكون اهلل رب العالمين : ج  116
 أذكر مثااًل على شرك التعطيل ؟: س  117
 ,ِلي َصْرحاً َلَعلِّي أَبْ ُلُغ اأْلَْسَبابَ يَا َهاَماُن اْبِن }" شرك فرعون فإنه قال : من االمثلة عليه : ج  117

َماَواِت َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإنِّي أَلَظُنُُّه َكاِذباً    {َأْسَباَب السَّ
 ما تعريف شرك الربوبية ؟: س  115
 .هو صرف شيء من أفعال اهلل لغيره: ج  115
 ما تعريف الشرك األكبر ؟: س  112
 .مد بن عبد الوهاب وهو تسوية غير اهلل باهلل في شيء من خصائص اهلل قال الشيخ مح: ج  112

يُكم ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن  ﴿:وي     دل على هذا التعريف قوله تعالى    ﴾تَاللَِّه ِإن ُكنَّا َلِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن  ِإْذ ُنَسوِّ
وما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود أن النبي صلى اهلل  ﴾ثُمَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَربِِّهم يَ ْعِدُلوَن  ﴿: وقوله تعالى

 .أن تجعل هلل نداً وهو خلقك: عليه وسلم قال في جواب من سأله أي الذنب أعظم عند اهلل؟ قال
أصل الشرك أن تعدل باهلل تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، فإنه لم : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .المخلوقات في جميع األمور، فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك يعدل باهلل أحد من
 م    ا أقس    ام الش    رك ؟: س  160
 :اختلف أهل العلم في أقسام الشرك على قولين: ج  160

 .شرك أكبر، وشرك أصغر: أن أقسام الشرك قسمان: القول األول



 

 

 .أصغر وشرك خفي شرك أكبر وشرك: أن أقسام الشرك ثالثة :والقول الثاني
أكبر وأصغر، فاألكبر ال يغفره اهلل إال بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون : قال ابن القيم أما الشرك فهو نوعان

 (5/365)مدارج السالكين . اهلل نداً يحبه كما يحب اهلل 
.ما عواقب الشرك األكبر : س  165  
.م    ن عواقب     ه م     ا يل      ي: ج  165  

.نه يجعل صاحبه كافًرا مشرًكاأ -5  
ِإنَُّه َمن ُيْشِرْك بِالّلِه فَ َقْد َحرََّم الّلُه َعَليِه  ﴿:قال تعالى. أن صاحبه مخلٌد في النار فقد حرم اهلل عليه الجنة -5

   ﴾اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَنَصاٍر 
 . يغفر للمشرك إال أن يتوبأن اهلل تعالى أخذ على نفسه أال -3

تَ َرى ﴿: قال تعالى ِإْثًما  ِإنَّ الّلَه اَل يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاُء َوَمن ُيْشِرْك بِالّلِه فَ َقِد اف ْ
ر الشرَك شيٌء من أنواع المكفرات المعروفة إال أن يتوب المشرك من ﴾َعِظيًما  شركه فهو محروم من  فال يكفِّ
 .المغفرة

  ﴾َلِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك  ﴿: أن الشرك يحبط جميع األعمال قال تعالى -4
ُهم مَّا َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن  ﴿: وقال  . ﴾َوَلْو َأْشرَُكوْا َلَحِبَط َعن ْ

ضي اهلل عنه أن النبي صلى أن الشرك يبيح دم المشرك وماله روى مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة ر  -1
ال إله إال اهلل، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: " اهلل عليه وسلم قال

وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهلل فال يعصم المال والدم إال التوحيد، وأما الشرك فإنه يبيح الدم والمال، 
 . ما استثناه الشرع كأهل الذمة والعهدفالمشرك حالل الدم والمال إال

لما : أنه أعظم ذنب فهو الظلم العظيم فقد روى أحمد والبخاري ومسلم حديث عبد اهلل بن مسعود قال -6
شق ذلك على أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه  ﴾الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم يَ ْلِبُسوْا ِإيَمانَ ُهم ِبظُْلٍم  ﴿: نزلت هذه اْلية

أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال : وقالواوسلم 
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  ﴿: لقمان البنه    ﴾يَا بُ َنيَّ اَل ُتْشِرْك بِاللَِّه ِإنَّ الشِّ

أعظم عند اهلل؟ سألت رسول اهلل أي الذنب : " وروى أحمد والشيخان أيًضا حديث عبداهلل بن مسعود قال
.الحديث.... " إن ذلك لعظيم: أن تجعل هلل نًدا وهو خلقك، قلت: قال  

ما أعظم فتنة يجب أن يخافها المسلم على دينه ؟: س  165   
ال شك أن الشرك األكبر أعظم ذنب عصي اهلل به وهو أشد نواقض اإلسالم جرًما وهو أصل كل :  ج  165



 

 

.شر وجماعه   
لى أن عبادة غير اهلل شرك ؟ما الدليل ع : س  163  
   45: النساء]{ ِإنَّ اللََّه اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ }: قول اهلل تعالى: ج  163

{     النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصارٍ ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك بِاللَِّه فَ َقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنََّة َوَمْأَواُه }: وقال تعالى  
أيهما أعم الكفر أم الشرك ؟: س  164  
الكفر أعم من الشرك، ألن الكافر قد يكون جاحدا للرب سبحانه وتعالى، ال يؤمن برب مثل  : ج  164

كفر والشرك عموم فرعون والمعطلة والدهرية، وأما المشرك فإنه يؤمن بالرب ولكنه يشرك معه غيره فبين ال
.وخصوص  

هل هناك نواقض غير التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؟: س  161  
نعم هناك نواقض اإلسالم أكثر من عشرة نواقض لكن شيخ اإلسالم محمد بن عبدالوهاب رحمه : ج  161

ذكر عشرة نواقض ألسباب منها  : اهلل   
نواقضا لإلسالم أن هذه النواقض مما اتفق العلماء على كونها -5  
أن هذه النواقض األكثر وقوًعا بين الناس، -5  

أن هذه النواقض أشد النواقض خطًرا، ولذلك خصها الشيخ بالذكر والعناية كما ذكر في نهاية  -3   
.النواقض  

هل يجب على اإلنسان معرفة نواقض اإلسالم ؟: س  166  
يها فتخرجه من اإلسالم وهو يدري أو ال يدري، نعم يجب على اإلنسان معرفتها، ألنه قد يقع ف: ج  166

 فهذا إبراهيم عليه السالم خاف على نفسه من الشرك مع أنه هو الذي كسر األصنام وأوذي 
َن َربِّ ِإن َُّهنَّ َأْضَلْلَن َكِثيًرا مِّ  ﴾31﴿في اهلل ومع هذا لم يأمن على نفسه وقال َواْجُنْبِني َوبَِنيَّ َأن ن َّْعُبَد اأَلْصَناَم 

    ﴾36﴿النَّاِس َفَمن تَِبَعِني َفِإنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصاِني َفِإنََّك َغُفوٌر رَِّحيٌم 
الحكم بما أنزل اهلل من أي أنواع التوحيد؟: س  167  
توحيد الربوبية ألنه تنفيذ لحكم اهلل الذي هو مقتضى الربوبية: ج  167  
م     ا أقسام الغيب ؟: س  165  
.    انقسم   : ج  165  

واقع نسبي، يكون لشخص معلوما وْلخر معلوما      :األول   
مستقبل حقيقي، ال يكون معلوما ألحد إال اهلل أو من أطلعه عليه :الثاني  



 

 

ما تع     ريف    ات الطاغوت ؟: س  162  
.ع     دة امور : ج  162  

. إبليس -5   
.من ُعبد وهو راض -5  
.من دعا الناس إلى عبادة نفسه -3  
. من ادعى شيئا من علم الغيب -4  
.من حكم بغير ما أنزل اهلل -1  

م    ا تعري     ف الطاغ     وت ؟: س  170  
. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع: ج  170  
هل إدريس قبل نوح عليهما السالم  ؟: س  175  
.إدريس من أنبياء بني إسرائيل وليس قبل نوح: ج  175  

كيف الرد على منكري البعث ؟: س  175   
:  ال      رد علي     هم من ع       دة ام        ور : ج  175  

أممهم . البعث مما تواتر به النقل عن األنبياء والمرسلين في الكتب اإلالهية والشرائع السماوية وتلقته -5 
.بالقبول  

.شهد العقل بإمكانه من وجوه -5  
.من العدم قادر على اإلعادةالقادر على الخلق  -3  

.الذي خلق السماوات واألرض قادر على خلق الناس وإعادتهم من باب أولى -4   
.القادر على إحياء األرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى -1  

.  شهد الحس والواقع إمكان البعث كما جاء ذلك في القرآن -6   
. نفس بما كسبتالحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازى كل  -7  

إلى كم تنقسم االقامة في بالد الكفر؟:س  173  
 .نقسم اإلقامة في بالد الكفر إلى أنواع: ج  173

الدعوة إلى اإلسالم  وهي من الجهاد، وهي فرض كفاية على من قدر عليها -5  
خل في ذلك ويد. لدراسة أحوال الكافرين وتحذير المسلمين من حال أهل النار وهو أيضا من الجهاد -5  

.التجسس للمسلمين  



 

 

.لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم عالقاتها مع دول الكفر كموظفي السفارات حكمها حكم ما أقام ألجله -3  
حاجة خاصة مباحةكالتجارة والعالج فتباح اإلقامة بقدر الحاجة -4      
ن السابقينللدراسة لخطورة هذا الصنف وجب التحفظ فيه أكثر وإضافة شروط إلى الشرطي -1  

النضوج العقلي الذي يميز بين الضار والنافع -6   
علم بالشريعة يمكن من التمييز بين الحق والباطل ودحض الباطل بالحق -7  
دين يتحصن به ضد الكفر والفسوق -5  
حاجة المسلمين إلى هذا العلم وأن ال يوجد له نظير في بالده -2  

أن يقيم في بالد الكفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون  وهذا أخطر، كيف تطيب نفس مؤمن: للسكن -50
 الحكم فيها لغير اهلل

ما شروط اإلقامة في بالد الكفر ؟ : س  174  
ال بد فيها من شرطين أساسيين ما هما ؟:ج  174  

أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده علم وإيمان يمنعانه من الشهوات والشبهات: أوال   
من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر اإلسالم بال ممانعأن يتمكن : ثانيا   

هل يجوز السفر إلى بالد الكفر ؟: س  171  
.يجوز السفر إلى بالد الكفر إال بثالثة شروط: ج  171  

علم يدفع الشبهات: أوال    
دين يمنع من الشهوات :ثانيا   
الحاجة إلى ذلك كالعالج أو علم ال يتوفر في بلده: ثالثا   

ل يجوز تقدم فدية اإلطعام قبل رمضان ؟ه: س  176  
.ال يقدم؛ ألن تقديم الفدية كتقديم الصوم: ج  176  
م     ا تعري     ف دول     ة اإلس    الم ؟:س  177  
هي التي تقام فيها الشعائر على وجه عام شامل ال على وجه محصور: ج  177  
م     ا تعري     ف الهجرة شرعاً ؟: س  175  
.نتقال من بلد الشرك إلى بلد اإلسالماال: ج  175  

هو الذي تقام فيه شعائر الكفر وال تقام فيه شعائر اإلسالم كاألذان والصالة جماعة واألعياد والجمعة على  
  وجه عام شامل



 

 

معرفة النبي صلى اهلل عليه وسلم تستلزم أمور ما هي ؟: س  172  
.  خمسة امور : ج  172   

فهو هاشمي قرشي عربي أشرف الناس نسبا: نسبه -5  
في مهاجره بالمدينة 50في بلده مكة و 13سنة منها  63: سنه ومكان والدته ومهاجره -5  
سنة 53على مدى : معرفة حياته النبوية -3  
بماذا كان نبيا ورسوال؟ نبي ب  اقرأ ورسول ب  يا أيها المدثر -4  
بماذا أرسل ولماذا ؟ أرسل بالتوحيد رحمة للعالمين -1    

كيف الرد على الحبرية ؟  :س  150  
.الرد على الجبرية شرعاُ واقعاً  : ج  150  

إثباُت النصوص لإلرادة والقدرة للعبد وإضافة العمل إليه: شرعاً        
كل إنسان يفرق بين ما يفعله إراديا وما يقع عليه بغير إرادته: واقعاً   

من الطوائف الذين ضلو في القدر؟ : س  155   
.القدر طائفتان ضل في: ج  155  

الجبرية قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة وال قدرة: األولى   
القدرية قالوا إن العبد مستقل بعمله في اإلرادة والقدرة وليس لمشيئة اهلل وقدره في ذلك أثر: الثانية   

م     ا ثم     ار اإليم     ان بالق     در ؟: س  155  
.ورثالثة أم: ج  155  

االعتماد على اهلل تعالى عند فعل األسباب -5  
أن ال يعجب اإلنسان بنفسه حال حصول مراده -5  
الطمأنينة والراحة النفسية بما بجري على العبد من أقدار اهلل -3  

ما الدليل على بطالن اإلحتجاج بالقدر على ترك الواجبات واقتراف المعاصي ؟: س  153  
. باطل لوجوه فمنها: ج  153  

َسيَ ُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشرَْكَنا َواَل َآبَاُؤنَا َواَل َحرَّْمَنا ِمْن ( عقاب من احتج على اهلل بالقدر  -5
َب الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َحتَّى َذاُقوا بَْأَسَنا ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فَ ُتخْ  رُِجوُه َلَنا ِإْن تَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َشْيٍء َكَذِلَك َكذَّ

(.  َوِإْن أَنْ ُتْم ِإالَّ َتْخُرُصونَ   
رِيَن َوُمْنِذرِيَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس )لو كان القدر حجة للمخالفين لما انتفت بإرسال الرسل  -5 ُرُساًل ُمَبشِّ  



 

 

ٌة بَ ْعَد الرُُّسِل وََكاَن اللَّ  ( ُه َعزِيًزا َحِكيًما َعَلى اللَِّه ُحجَّ  
أمر النبي صلى اهلل عليه وسلم بالعمل ونهيه عن اإلتكال فكل ميسر لما خلق له -3  

أمر اهلل العبَد ونهاه ولم يكلفه إال بما يستطيع، ولو كان العبد مجبرا على فعله لكان مكلفا بما ال  -4  
 يستطيع الفكاك منه

 ال نعلمه إال بعد وقوع المقدور فتكون بذلك إرادة العبد سابقة إرادة الفعل تسبق الفعل نفسه وقدر اهلل -1
 لمعرفته بقدر اهلل

حرص اإلنسان على أمور دنياه وأخذه باألسباب، أما في أمور الدين فيحتج بالقدر -6  
عدم قبول اإلنسان الحتجاج غيره عليه بالقدر بعد اعتدائه على حقه، بينما يحتج هو بالقدر على اعتدائه  -7

 على حق اهلل جل في عاله
هل اإليمان بالقدر ينافي أن يكون لإلنسان مشيئة في أفعاله اإلختيارية وقدرة عليها ؟: س  154  
.وواقعاً _ نعم والدليل على ذلك شرعاً :  ج  154  

:النصوص الث     ابت     ة  :شرعا  
رق بين ما يقع بإرادته وما يقع لغير كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويف: واقعا

 إرادته، لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة اهلل وقدرته 
م     اذا يتظم   ن اإليم    ان بالق     در ؟: س  154  
.اإليمان بالقدر يتضمن أربعة أمور:  ج  654  

بأفعاله أو بأفعال عبادهبأن اهلل علم كل شيء جملة وتفصيال أزال وأبدا سواء كان ذلك متعلقا  -5  
بأن اهلل كتب ذلك في اللوح المحفوظ -5  
بأن جميع الكائنات ال تكون إال بمشيئة اهلل سواء كانت متعلقة بأفعاله أو بأفعال المخلوقين -3  
بأن جميع الكائنات مخلوقة هلل تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها -4  

م    ا تعري    ف الق      در ؟: س  151   
.هو تقدير اهلل تعالى للكائنات حسبما سبق في علمه واقتضت حكمته: ج  151  
ما الرد على من زعم أن الميت إن كشف عن قبره وُجد كما هو ؟: س  156  
.الرد عليهم من وجوه : ج  156   

.ال تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة -5  
ال يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة اإليمان بالغيب  أحوال البرزخ من أمور الغيب التي -5



 

 

 ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها
أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره -3  
دإدراك الخلق محدود بما مكنهم اهلل تعالى من إدراكه وال يمكن أن يدركوا كل موجو  -4  

ما الدليل على بطالن من زعم من أهل الزيغ أن ال عذاب في القبر وال نعيم  ؟: س  157    
. الدليل ثالثة أمور: ج  157  

.شرعاً للنصوص الثابتة فيه -5  
حساً الموت أخو النوم والمرء يرى في منامه أنه في مكان غير فراشه -5   
.عقال إمكان ذلك في الرؤى -3  

العقلي على قدرة اهلل على إحياء الموته ؟ما الدليل : : س  155  
.أم      ران : ج  155  

القادر على ابتداء الخلق ال يعجز عن إعادته: أوال    
األرض تكون ميتة هامدة فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية  :ثانيا    

م     ا ثم    ار اإليمان باليوم االخر ؟: س  152    
.     ورث     الث     ة أم : ج  152   

الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم: أوال   
الرهبة عند فعل المعصية خوفا من عقاب ذلك اليوم :ثانيا   
تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم اْلخرة وثوابها :ثالثا   

ماذا يتظمن اإليمان باليوم األخر ؟ : س  120  
.      ة أم      ورثالث : ج  120  

وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاة : اإليمان بالبعث :أوال 
 غير منتعلين عراة غير مستترين غرال غير مختتنين

اإليمان بالحساب والجزاء :ثانيا   
قوأنهما المآل األبدي للخل: اإليمان بالجنة والنار :ثالثا   

م     ا ثم     ار اإليم     ان بالرس    ل ؟: س  125  
.ثم     رات اإليم     ان بالرس      ل: ج  125    

العلم بعناية اهلل بعباده ورحمته: أوال   



 

 

شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى :ثانيا   
محبة الرسل وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم :ثالثا   

 اإليمان بالرسول ؟ماذا يتظمن : س  125
.الفرق بينه وبين المغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخالف المغمى عليه: ج  125  
م     ا تعري    ف الرس    ول ش  رع    اُ ؟:  س  123  
وإنما لكل :)ما ثبت في الصحيحن من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى اهلل عليه وسلم : ج  123

  ( .امرئ ما نوى
م   ا تعري    ف الرس    ول ؟: س  124  
.الرسل بمعنى مرسل أي مبعوث بإبالغ شيء: ج  124  
ما ثمار اإليمان بالكتب السماوية ؟: س  121  
:ع     دة أم      ور فمنها : ج  121  

العلم بعناية اهلل بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به: أوال   
عه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهمالعلم بحكمة اهلل في شر  :ثانيا   

اإليمان بالكتب السماوية ماذا يتظمن ؟: س  126  
.اإليمان بالكتب يتضمن أربعة أشياء: ج  126   

.اإليمان بأن نزولها من عند اهلل حقا -5  
.اإليمان بما علمنا اسمه منها -5  
.تصديق ما صح من اخبارها -3  
لرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمهاالعمل بأحكام ما لم ينسخ منها وا -4  

 ال يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إال ما صح منها وأقره القرآن
ما ثمار اإليمان بالمالئكة ؟: س  127  
:ثمرات اإليمان بالمالئكة: ج  127   

العلم بعظمة اهلل وقوته وسلطانه فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق -5  
شكر اهلل تعالى على عنايته ببني آدم -5 .   

.محبة المالئكة على ما قاموا به من عبادة اهلل -3  
هل أنكر أحٌد وجود المالئكة ؟: س  125  



 

 

أنكر قوم من الزائغين كون المالئكة أجساما وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في : ج  125 
وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وإجماع المسلمينالمخلوقات وهذا تكذيب لكتاب اهلل تعالى   

ما متظمنات اإليمان بالمالئكة ؟: س  122  
.اإليمان بالمالئكة يتضمن أربعة أمور: ج  122     

اإليمان بوجودهم -5  
اإليمان باسم من علمنا اسمه منهم ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجماال -5  
اإليمان بما علمنا من صفاتهم -3  
يمان بما علمنا من أعمالهماإل -4  

م    ا عال     م المالئك     ة ؟:  س  600   
.عالم غيبي خلقوا من نور، منحهم اهلل اإلنقياد التام ألمره والقوة على تنفيذه: س  600  
ما الطوائف التي ضلت في باب األسماء والصفات ؟: س  605  
:طائفت       ان : ج  605  

وا األسماء والصفات أو بعضها زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه وهو زعم باطل المعطلة الذين أنكر  :األولى
  لوجوه

أن اهلل أثبت هذه األسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء، فزعُمهم اتهاٌم هلل بالتناقض تعالى اهلل  -5   
 عن ذلك علوا كبيرا

ماثلينأنه ال يلزم من اتفاق شيئين في اسم أو صفة أن يكونا مت -5  
المشبهة الذين أثبتوا األسماء والصفات مع تشبيه اهلل تعالى بخلقه زاعمين أن هذا هو مقتضى داللة : الثانية 

  النصوص ألن اهلل تعالى يخاطب العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه
را باطالمشابهة اهلل لخلقه أمر يبطله الشرع والعقل وال يمكن أن مقتضى الكتاب والسنة أم -5  
أن اهلل تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى  -5

 .فهو مما استأثر به
بماذا أبطل اهلل آلهة الكفار ؟: س  605  
:  بامرين وهما: ج  605  
.رأن هذه اْللهة ليس لها شيء من خصائص األلوهية فهي ال تنفع وال تض :األول   
.أن توحيدهم هلل بالربوبية يستلزم توحيدهم له باأللوهية :الثاني  



 

 

م     ا معن    ى ال إله إال اهلل ؟: س  603  
. ال َمْعبُ      وَد ِبَح     قٍّ إال اهللُ : س  603  
ما دليل شهادة إال إله إال اهلل ؟: س  604  
َهاَدةِ : ج  604 َد الّلُه َأنَُّه اَل اله ِإالَّ ُهَو َواْلَمالَِئَكة ُ َوُأْوُلوا اْلِعْلِم َقآئًِما ِباْلِقْسِط اَل َشهِ : ) قَ ْوُلُه تَ َعاَلى: َدلِيُل الشَّ

( اله ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم   
م     ا أرك    ان اإلس      الم ؟: س  601  

ًدا : َخْمَسةٌ  :ج  601  َرُسوُل اهلِل، َوِإَقاُم الصَّالِة، َوِإيَتاُء الزََّكاِة، َوَصْوُم َشَهاَدُة َأن ال اله ِإال اهللُ َوَأنَّ ُمَحمَّ
.َرَمَضاَن، َوَحجُّ بَ ْيِت اهلِل اْلَحَرامِ   

م     ا م     راتب اإلس     الم ؟: س  606  
.وَُكلُّ َمْرتَ َبٍة َلَها َأرَْكانٌ . اإلْسالُم، َواإِليَماُن، َواإِلْحَسانُ : َثالُث َمَراِتبَ : ج  606    
ما تعريف اإلسالم اصطالحاً ؟: س  607  
: قال تعالى. هو االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله :ج  607

. {َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِمينَ  اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرتُ  -ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن }
ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِينَ }: وقال تعالى َر اإْلِ { َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ  

م     ا تعري    ف اإلس    الم لغ       ة ؟: س  605  
انقاد : تسلم؛ أيأسلم واس: هو االنقياد والخضوع والذل؛ يقال: ج  605  

ا َأْسَلَما َوتَ لَُّه ِلْلَجِبيِن  ﴿: ومنه قول اهلل تعالى .فلما استسلما ألمر اهلل وانقادا له: أي ﴾فَ َلمَّ   
ما الدليل أن النذر من أنواع العبادة ؟: س  602  
(  يًرا يُ ْوفُ ْوَن بِالنَّْذِر َوَيَخاُفوَن يَ ْوًما َكاَن َشرُُّه ُمْسَتطِ : ) قوله تعالى: ج  602  
م      ا تعري    ف الن       ذر ؟: س  650  
.النذر يصدق على أمرين: ج  650   

القائمون بها هم الذين أثنى : جميع العبادات التي فرضها اهلل تعالى إذا شرع فيها اإلنسان فقد التزم بها: أوال  
 عليهم اهلل في كتابه

.روه وقيل محرممك: إلزام اإلنسان نفسه بشيء هلل عز وجل :ثانبا   
ما الدليل أن الذبح من أنواع العبادة ؟: س  655  
ُقْل ِإنَِّني َهَداِني رَبِّي ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما مِّلََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن : ) قَ ْوُلُه تَ َعاَلى : ج  655



 

 

ُل * َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن اْلُمْشرِِكيَن ُقْل ِإنَّ َصالَِتي َوُنُسِكي  اَل َشرِيَك َله َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوأَنَا َأوَّ
(لَعَن اهللُ َمْن َذَبَح ِلَغْيِر اهللِ : )َوِمَن الُسنَّةِ ( . اْلُمْسِلِميَن ُ   )   

ما أن     واع الذب     ح ؟: س  655  
. ثالثة أنواع : ج  655  

صرفه لغير اهلل شرك أكبر: بادة أي تعظيما للمذبوح له والتذلل له والتقرب إليهن يقع ع -5   
مأمور به إما وجوبا أو استحبابا: أن يقع إكراما للضيف أو لوليمة عرس وما شابه ذلك -5  
فهذا مباح: أن يقع على وجه التمتع باألكل أو االتجار -3  

م     ا أن     واع االستغاث     ة ؟: س  653  
:االستغاثة ع      دة أن       واع : ج  653  

وهذا من أفضل األعمال وأكملها وهو دأب الرسل وأتباعهم: اإلستغاثة باهلل تعالى -5   
شرك ألنه ال يفعله إال من اعتقد أن لهؤالء تصرفا : االستغاثة باألموات أو باألحياء غير الحاضرين القادرين -5

 خفيا في الكون
جائز: حياء العالمين القادرين على اإلغاثةاالستغاثة باأل -3   

لغو: االستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية -4 .  
م     ا تع      ريف االستغاث     ة ؟: س  654  
.طلب الغوث أي اإلنقاذ من الشدة والهالك: ج  654  
ما الدليل أن االستعاذة من أنواع العبادة ؟: س  651  
( ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس )َ و( ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق : ) قَ ْوُلُه تَ َعاَلى: ج  651  
ما تعريف االستعاذة في اللغة ؟ : س  656  

.هي االلتجاء، واالعتصام، والتحصُّن: ج  656   
ما تعريف االستعاذة شرعا ؟: س  657  
ن واالعتصام به من الشيطان الرجيم، وقد أجمع العلماء لفظ يتحقق به االلتجاء إلى اهلل، والتحصُّ : ج  657

اللهمَّ أِعْذني من الشيطان الرجيم: أنها ليست من القرآن، ومعناها   
ما الدليل أن االستعانة من أنواع العبادة ؟: س  655  
.وِإَذا اْستَ َعْنَت َفاْسَتِعْن بِاهللِ )... :َوِفي اْلَحِديثِ ( . ِإيَّاَك نَ ْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعيُن : ) قَ ْوُلُه تَ َعاَلى: ج  655   
م     ا أن      واع االستعان      ة ؟: س  652  



 

 

.ع     دة أن      واع: ج  652   
المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض األمر إليه واعتقاد كفايته وهذه ال تكون إال : االستعانة باهلل -5

 هلل تعالى
فهذه جائزة في البر: وق على أمر يقدر عليهاالستعانة بالمخل -5  
لغو: االستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر -3  
شرك ألنها ال تقع إال من : االستعانة باألموات مطلقا أو باألحياء على أمر غائب ال يقدرون على مباشرته -4

 شخص يعتقد أن لهؤالء تصرفا خفيا في الكون
مشروعة: محبوبة إلى اهلل تعالىاالستعانة باألعمال واألحوال ال -1  

م     ا تعري    ف االستعان     ة ؟: س  650  
طلب العون من اهلل تعالى في أمور الدنيا واْلخرة، والتبرؤ من الحول والقوة والتفويض إليه، كما : ج  650

ْل َعَلْيهِ : قال اهلل تعالى .  َفاْعُبْدُه َوتَ وَكَّ  
أنواع العبادة ؟ما الدليل أن اإلنابة من : س  655  
...( َوأَنِيُبوا ِإَلى رَبُِّكْم َوَأْسِلُموا َلهُ : )قَ ْوُلُه تَ َعاَلى: ج  655  

م   ا تعري    ف اإلناب      ة ؟: س  655    
الرجوع إلى اهلل بالقيام بطاعته واجتناب معصيته،: ج  655    

.ى اهلل واالعتماد عليهفهي قريبة من معنى التوبة ولكنها أرق لما تشعر به من االلتجاء إل  
م    ا الدليل أن الخشية من أنواع العبادة ؟: س  653  
( َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِني: ) قَ   ْولُ    ُه تَ َعاَلى: ج  653   
م     ا تعري   ف الخشي    ة ؟ : س  654  

من شخص قادر عليك  الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، فإَذن الخوف: ج  654 
.يسمى خشية أما إن كنت ال تدري أقادر هو أم ال فهو خوف  

ما الدليل على أن الخشوع من أنواع العبادة ؟: س  651  
(َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِني : ) قَ   ْولُ    ُه تَ َعاَلى: ج  651   
م     ا تعري     ف الخش      وع ؟: س  656  
.لعظمة اهلل بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي الذل والتطامن: ج  656  
ما الدليل أن الرغبة والرهبة من أنواع العبادة ؟: س  657  



 

 

َراِت َويَْدُعونَ َنا رََغًبا َورََهًبا وََكانُوا َلَنا َخاِشِعيَن : ) قَ ْوُلُه تَ َعاَلى :ج  657  (   ِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخي ْ  
     ا تعري      ف الرهب       ة ؟م  : س  655
.الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل: ج  655  

م     ا تعري      ف ال     رغب      ة ؟: س  652   
.محبة الوصول إلى الشيء المحبوب: ج  652   

ما الدليل أن التوكل من أنواع العبادة ؟:س  630   
ْؤِمِنيَن : ) قَ ْوُلُه تَ َعاَلى: ج  630 ُلوْا ِإن ُكنُتم مُّ ْل َعَلى اللَِّه فَ ُهَو َحْسُبُه : )وقوله( . َوَعَلى الّلِه فَ تَ وَكَّ ( َوَمن يَ تَ وَكَّ  
م    ا عوائ     ق التوك      ل ؟: س  635  
:عوائق التوكل ع      دة امور فمنها :  ج  635   

.وصفات الجهل بمقام اهلل من ربوبية وألوهية، وأسماء :األول      
 . الغرور واإلعجاب بالنفس :الثاني    

الركون للخلق واالعتماد عليهم في قضاء الحاجات: الثالث      
ل؛ ألنه عبادة ال تِصح مع جْعل العبد نفسه عبًدا  :الرابع    حب الدنيا واالغترار بها مما يحول بين العبد والتوكُّ

.للدنيا   
باإليمان ؟م    ا أهمية التوكل وارتباطه : س  635  
:من أقوال السلف في بيان أهمية التوكل وارتباطه باإليمان: ج  635  

 . التوكل جماع اإليمان: قال ابن عباس   
.التوكل على اهلل نصف اإليمان: قال سعيد بن جبير   

.عز وجل -ِذروة اإليمان اإلخالص والتوكل، واالستسالم للرب : قال أبو الدرداء   
.في المقامات أعز من التوكل ليس: وقال أبو محمد سهل   

.التوكل على اهلل جماع اإليمان: قال سعيد بن جبير   
.من طَعن في االكتساب، فقد طَعن في السنة، ومن طَعن في التوكل، فقد طعن في اإليمان: سهل بن عبداهلل  

م     ا أن      واع التوك     ل ؟: س  633   
.ع    دة أن      واع: ج  633  

.كل العبد على اهلل في استقامة نفسه وإصالحها دون النظر إلى غيرهتو : األول    
توكل العبد على اهلل في استقامة نفسه، وكذلك في إقامة دين اهلل في األرض ونصره، وإزالة الضالل : الثاني 



 

 

ن عن عبيده،، وهدايتهم والسعي في مصالحهم، ودْفع فساد المفسدين، ورْفعه، واألمر بالمعروف والنهي ع
  المنكر

توكل على اهلل في جْلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية؛ كالرزق والزواج، والذرية والعافية، واالنتصار  :الثالث 
.على العدو الظالم، أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية   

.توكل على اهلل في دفع محرم؛ من إثٍم أو فاحشٍة، أو دفع مأمور به :الرابع     
تع     ريف التوك    ل ؟  م     ا: س  634  
التوكل هو الثقة باهلل، وصدق التوكل أن تَِثق في اهلل وفيما عند اهلل، فإنه أعظم : قال ابن عباس: ج  634

.وأبقى مما لديك في دنياك   
ما الدليل على أن الرجاء من أنواع العبادة ؟: س  631  

{اَء رَبِِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًداَفَمن َكاَن يَ ْرُجو ِلقَ }: قَ ْوُلُه تَ َعاَلى: ج   631       
م     ا فض      ل الرج      اء؟: س  636  
أنا عند ظن عبدي : قال اهلل عز وجل: روى البخاري ومسلم عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: ج  636

.بي   
اع الرج     اء ؟م     ا أن     و : س  637  
:ال     رج    اء ن    وع        ان: ج  637   

لمن عمل بطاعة اهلل ورجا ثوابها، أو تاب من معصية ورجا قبول توبته: محمود :األول   
.الرجاء بال عمل، ألنه غرور وتمن: مذموم :الثاني   

ما الدليل على أن الخوف من أنواع العبادة ؟:س  635     
ْؤِمِنيَن : ) تَ َعاَلى قَ ْوُلهُ : ج  635  (.َفاَل َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّ    

م      ا تع    ريف الرج     اء ؟: س  632  
.طمع اإلنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون في بعيد المنال تنزيال له منزلة القريب: ج  632  
م      ا أن     واع الخ     وف ؟: س  640  
:     ة أن       واعثالث : ج  640   

وهذا ال يالم عليه العبد ما لم يكن سببا لترك واجب أو فعل محرم كما قال شيخ : خوف طبيعي :األول 
 اإلسالم

صرفه لغير اهلل شرك أكبر: خوف العبادة: الثاني    



 

 

كذلك من الشرك: خوف السر :الثالث   
م      ا تعري     ف الخ     توف ؟: س  645  
.لذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هالك أو ضررهو ا: ج  645  
م     ا أن      واع الدع     اء ؟: س  645  
:الدعاء نوعان: س  645   

دعاء الطلب، أي طلب الحاجات، ويجوز دعاء المخلوق القادر: دعاء مسألة: األول   
هذا ال يصرف إال هللأن يتعبد به للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، و : دعاء عبادة :الثاني   

م       ا حقيق      ة الدع       اء ؟: س  643  
إظهار االفتقار إلى اهلل تعالى، والتبرُّؤ من الحول والقّوة، وهو سمُة العبودية، : فقال الخطابي: ج  643  

.  شأن الدعاء"   ليهواستشعاُر الذلَّة البشريَّة، وفيه معنى الثناء على اهلل عزَّ وجلَّ، وإضافة الجود والكرم إ  
(د ع و)لسان العرب مادة " هو الرغبة إلى اهلل عز وجل": وقال ابن منظور  

م     ا تعري    ف الدع     اء شرع      ا ؟: س  644  
. معنى الدعاء استدعاُء العبِد ربَّه عزَّ وجلَّ العنايَة، واستمداُده منه المعونةَ : فقال الخطابي: ج  644   

   ا تعريف الدع    اء لغ      ة ؟م   : س  641
ابتهلت إليه بالسؤال، ورغبت فيما عنده من : دعوُت اللَّه أدعوه دعاءً : يُقال: الطلب واالبتهال: ج  641

.طلب له الشر: طلب الخير له، ودعا على فالن: طلب منه الخير، ورجاه منه، ودعا لفالن: الخير ودعا اللَّه  
حسان شرع     اً ؟م      ا تعريف اإل: س  646  

.أن تعبد اهلل كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه : ج  646   
م     اذا يتظم     ن اإليم       ان ؟: س  647  
.  أربع     ة أشي     اء: ج  647  

اإليمان بوجود اهلل ويدل على وجوده سبحانه الفطرة والعقل والنقل والحس أي إجابة الدعاء : األول 
ءومعجزات األنبيا  

والرب له الخلق والملك واألمر: اإليمان بربوبيته :الثاني   
واإلله هو المألوه أي المعبود حبا وتعظيما: اإليمان بألوهيته :الثالث   

بإثبات ما أثبته اهلل لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم من : اإليمان بأسمائه وصفاته :الرابع 
الالئق به من غير تحريف وال تعطيل وال تكييف وال تمثيلاألسماء والصفات على الوجه   



 

 

م      ا تعريف الحي      اء ؟: س  645  
.صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجز المرء عن فعل ما يخالف المروءة: ج  645    

م     ا ع     دد البض     ع ؟: س  642  
.م    ن الثالث      ة إلى التسع     ة: ج  642  
م     ا تعريف اإليمان شرعا؟: س  610  

( اإليمان قول وعمل، يزيد وينقص: قال الشيخ سفر الحوالي حفظه اهلل : ج  610   
   وهاتان الكلمتان على إيجازهما تحمل معاني عظيمة جداً 

ما هو اإليمان عند أهل السنة والجماعة؟: فإذا ُسئلت وقيل لك   
     ة ؟م    ا تع    ريف اإليم    ان لغ  :س  615
: ذهب كثيٌر من أهل العلم إلى أنَّ اإليمان في اللغة هو التصديق؛ بدليل قوله تعالى: ج  615  

ْئُب َوَما أَْنَت ِبُمؤْ  ﴿ َنا َنْسَتِبُق َوتَ رَْكَنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفَأَكَلُه الذِّ  ﴾يَن ِمٍن َلَنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدقِ َقاُلوا يَاأَبَانَا ِإنَّا َذَهب ْ
قت وآَمنت معناهما عندهم واحٌد، فهو التصديق مطلًقا: أي ق، فصدَّ بُمصدِّ   

بالشيء عن تصديٍق به، بدليل التفريق  -االعتراف : أي -وذهب آَخرون إلى أنَّ اإليمان في اللغة هو اإلقرار 
قُت فالنًا"أقررُت به، و: ؛ أي"آَمنت بكذا: "بين قول القائل فالنًاآمنت : "، وال تقل"صدَّ   

ما تعريف اإلسالم اصطالحاً ؟: س  615  
: قال تعالى. هو االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله: ج  615 

. {ِمْرُت َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِمينَ اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُ  -ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن }
ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِينَ }: وقال تعالى َر اإْلِ { َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ     

م    ا تعريف اإلسالم لغة ؟: س  613  
انقاد : أيأسلم واستسلم؛ : هو االنقياد والخضوع والذل؛ يقال: ج  613   

ا َأْسَلَما َوتَ لَُّه ِلْلَجِبيِن  ﴿: ومنه قول اهلل تعالى .فلما استسلما ألمر اهلل وانقادا له: أي ﴾فَ َلمَّ   
م    ا أن    واع العب    ادة ؟: س  614  
.أنواع العبادة في االسالم: ج  614  

ل واإلنابوالحب والخوف الرجاء والرغبة والرهبة وا: العبادات القلبية: األولى   لخشوع والتوكُّ   
عاء وتالوة الُقرآن والدعوة والنصيحة : العبادات اللسانية :الثانية      بنيَّة التقرُّب؛ كالشهادتين والثَّناء والدُّ

  واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر



 

 

، فال يستحقُّها إال كالصالة، والنحر، والنذر، والحج، والجهاد، وسائر العبادات: العبادات البدنية :الثالثة  
ِبيُر َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ اْلكَ  ﴿: اهلل وحَده؛ قال تعالى

﴾ .  
ما تعريف العبادة اصطالحاً ؟: س  611  

منها: ات متقاربةذكر أهل العلم أن لها عّدة تعريف: ج  611    
.هي أعلى مراتب الخضوع لّله، والّتذّلل له -5   
.هي المكّلف على خالف هوى نفسه تعظيماً لربّه -5   
.هي فعل ال يراد به إاّل تعظيم الّله بأمره -3   
.  هي اسم لما يحّبه الّله ويرضاه من األقوال، واألفعال، واألعمال الظّاهرة والباطنة -4        

ما تعريف العبادة لغة ؟ : س  616  
.الخضوع، والّتذّلل للغير لقصد تعظيمه وال يجوز فعل ذلك إاّل لّله، وتستعمل بمعنى الطّاعة: ج  616     

من هو ابن كثير ؟: س  617  
هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ المشهور صاحب التفسير : ج  617

.شيخ اإلسالم بن تيمية توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة والتاريخ من تالميذ  
ما الدليل أن الرب هو المعبود ؟: س  615  
ُقوَن : )قَ ْوُلُه تَ َعاَلى: ج  615 الَِّذي * يَا أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

َمآِء َمآًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا لَُّكْم َفالَ َجَعَل َلُكُم  َمآء بَِنآًء َوَأنَزَل ِمَن السَّ َتْجَعُلوْا ِلّلِه  اأَلْرَض ِفَراًشا َوالسَّ
.أَنَداًدا َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ   

ما هي أنواع آيات اهلل ؟: س  612    
.آيات اهلل نوعان: ج  612   

كالسماء واألرض، والشمس والقمر والنجوم، والنبات : وهي المخلوقات: نية آيات كو  :األولى     
  واإلنسان والحيوان، ونحوها 

آيات شرعية وهي الوحي الذي جاءْت به الرسل، فهي آيات مقروءة، أنزلها اهلل تعالى على رسله؛  :الثانية   
َناتٍ ُهَو الَِّذي يُ نَ زُِّل َعَلى َعْبِدِه آيَاٍت ب َ }: قال تعالى  فالقرآن وكذلك ما جاء في اإلنجيل والتوراة والكتب { ي ِّ

.السماوية من دالئل صحيحة قبل أن ُتحرَّف كل هذا داخل في اْليات الشرعية الدينية   
فهذه اْليات بما فيها من أشياء ال تناقض فيها، وبما جاءت به من مصالح العباد، وبيان طريق سعادتهم في 



 

 

دليل على اهلل تعالىدينهم ودنياهم برهاٌن و    
 بما عرفت ربك ؟: س  660
أعرفه بآياته ومخلوقات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع : ج  660

ْمسُ : ومن فيهن واألرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى َهاُر َوالشَّ  َوِمْن آيَاتِِه اللَّْيُل َوالن َّ
ْمِس َواَل ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإن ُكنُتْم ِإيَّاُه تَ ْعُبُدو  ِإنَّ رَبَُّكُم : َن ، وقوله تعالىَواْلَقَمُر اَل َتْسُجُدوا ِللشَّ

َماَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعرْ  َهاَر َيْطُلُبُه َحِثيثاً الّلُه الَِّذي َخَلَق السَّ ِش يُ ْغِشي اللَّْيَل الن َّ
َراٍت بَِأْمرِِه َأاَل َلُه اْلَخْلُق َواأَلْمُر تَ َباَرَك الّلُه َربُّ اْلَعاَلمِ  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ .يَن َوالشَّ  

م   ا أن     واع نع    م اهلل ؟: س  665  
:نَِعُم اهلل على نوعين: ج  665  

نعمة الرزق من أكٍل وشراب، وغير : وهي النِّعم التي ُتحسُّ بلمس أو مشاهدة ونحوهما، مثل: نعم محسوسة  
  ذلك مما يُدرك بالحواس

وهي النعم التي ال تدرك بالحواس، فليس لها شاخص يُرى، أو صوت يسمع، ونحو ذلك، : ونعم معنوية  
نحو ذلكنعمة اإليمان، ونعمة الفهم، وحسن النية، و : مثل   

م    ا معن    ى التربي    ة ؟: س  665  
.التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى: ج  665  
من ماذا ماخوذة كلمة الرب ؟: س  663  
فكل العالمين قد " الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه: "كلمة الرب مأخوذ من التربية ألنه قال: ج  663

َقاَل }: بنعمه وأعدهم لما خلقوا له، وأمدهم برزقه قال اهلل تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعونرباهم اهلل 
فكل أحد من العالمين قد رباه اهلل عز { َفَمْن رَبُُّكَما يَا ُموَسى َقاَل رَب َُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدى

  .  وجل بنعمه
معرفة الرب ؟ ما هي طريق: س  664   

: أحدهما: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته عن طريقين: قال ابن القيم في الفوائد: ج  664
. التفكر في آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة، وهذه آياته المسموعة المعقولة: النظر في مفعوالته، والثاني

.انتهى  
الطريق في معرفة اهلل تعالى النظر في مخلوقاته، إذ لو أمكن : مي وفي الفتاوى الحديثية البن حجر الهيت

اه . تحصيلها بطريق آخر أسهل من ذلك لسلكه إبراهيم صلى اهلل على نبينا وعليه وسلم   



 

 

ما المقصود بتربية اهلل ؟: س  661  
بل الخلق كلهم قيامه سبحانه يجميع شؤون خلقه، وتدبيره ألمِر خْلقه، ال غنى ألحٍد عن فضله؛ : ج  661

فقراُء إليه، وهو الغني الحميد، ال يستطيعون االنفكاك عنه، وال الخالَص منه، وربوبيُته   سبحانه ال تختص 
 بخلٍق دون خلق؛ بل هي لجميع العالمين، ربَّاهم جل وعال 

وا نِْعَمَة اللَِّه اَل ُتْحُصوَها}بِنَعمه، فأغدق عليهم نعمه الكثيرة؛      .{َوِإْن تَ ُعدُّ
ما أصل كلمة الرب في اللغة ؟: س  666  
المالك، والمدبِّر، والمتصرف، والمتعهد، : )المربي، ويتفرع من هذه الكلمة عدة معاٍن، ك : ج 666

ربي اهلل، الذي : فقل: "، كل هذه تدُخل في معنى الرب؛ ولذا قال المؤلف في الجواب(والمصلح، والسيد
. بيُته سبحانه وتعالى لجميع الخلق، فربو "رباني وربَّى جميع العالمين  

 لو قيل لك من ربك ؟ : س  667
ربي اهلل الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لى معبود سواه والدليل قوله : ج  667

 .وكل ما سوى اهلل عالم وأنا واحد من ذلك العالم[ 5:الفاتحة]اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن : تعالى
بماذا تحصل معرفة النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟: س  665  
تحصل بدراسة حياته صلى اهلل عليه وسلم وما كان عليه من العبادة، واألخالق، والدعوة إلى اهلل : ج  665

عز وجل، والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصالة والسالم، ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد 
معرفة بنبية وإيماناً به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه، وشدته ورخائه وجميع أحواله  أن يزداد

 نسأل اهلل عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى اهلل عليه وسلم، باطنًا 
.وظاهرًا، وأن يتوفانا على ذلك انه وليه والقادر عليه  

ن ؟ما الواجب معرفته من أمور الدي: س  662   
معرفة ما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق، ودرء : قال العالمة العثيمين رحمه اهلل : ج  662   
المفاسد عنها، ودين اإلسالم من تأمله حق التأمل تأماًل مبيناً على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق، وأنه 

س اإلسالم بما عليه المسلمون اليوم، فإن الدين الذي ال تقوم مصالح الخلق إال به، وال ينبغي أن نقي
المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة حتى كأن العائش بينهم في البالد اإلسالمية يعيش 

.في بعض البالد اإلسالمية يعيش في جو غير إسالمي  
لو قيل لك ما دينك ؟ :س  670   



 

 

يَن ِعنَد : الم واإلنقياد هلل وحده، والدليل عليه قوله تعالىديني اإلسالم، واإلسالم هو اإلستس: ج  670 ِإنَّ الدِّ
َر اإِلْساَلِم ِديناً فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي : ، ودليل آخر قوله تعالى[52:آل عمران]الّلِه اإِلْساَلُم  َوَمن يَ ْبَتِغ َغي ْ

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم : له تعالى، ودليل آخر قو [51:آل عمران]اْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن 
[.3:المائدة]نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناً   

ما هي أنواع معرفة اهلل ؟: س  675  
معرفة عامة، ومعرفة خاصة: معرفة العبد لربه نوعان: قال ابن رجب رحمه اهلل : ج  675    

.المعرفة العامة وهي اإلقرار به والتصديق واإليمان: ل النوع األو     
معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى اهلل بالكلية، واالنقطاع إليه، واإلنس به، والطمأنينة بذكره،  :النوع الثاني 

انتهى. والحياء منه، والهيبة له  
تعّرف إلى اهلل في الرخاء يعرفك :  هذه المعرفة الخاصة ؛ هي التي وردت في قول النبي صلى اهلل عليه وسلم

.في الشدة  
ما هي أسباب معرفة اهلل ؟: س  675  
.عدة أسباب: ج قال العالمة ابن عثيمين  675  

فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته، النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل : االول 
َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشْيءٍ  َأَوَلمْ }: وحكمته، ورحمته قال اهلل تعالى {  يَ ْنظُُروا ِفي َمَلُكوِت السَّ  

ُروا}: وقال عز وجل { ُقْل ِإنََّما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تَ ُقوُموا ِللَِّه َمثْ َنى َوفُ َراَدى ثُمَّ تَ تَ َفكَّ  
َماَواِت َواأْلَرْ }: وقال تعالى َهاِر َْلياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَبابِ ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّ  { ِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالن َّ

النظر في آياته الشرعية وهي الوحي وما فيها من المصالح العظيمة التي ال تقوم حياة الخلق في الدنيا  :الثاني 
.والحكمة وال في اْلخرة إال بها، وانتظامها وموافقتها لمصالح العباد، وما اشتملت عليه من العلم  

{ َأَفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثيراً }: قال اهلل عز وجل   
ومنها ما يلقي اهلل عز وجل في قلب المؤمن من معرفة اهلل سبحانه وتعالى حتى كأنه يرى ربه رأي : الثالث 

أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن لم : "ليه الصالة والسالم حين ساله جبريل مال اإلحسان ؟ قالالعين قال النبي ع
".تكن تراه فإنه يراك  

ما األصول الثالث التي يجب على العبد معرفتها ؟: س  673  
ًدا َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وَ : ج  673 .َسلَّمَ َمْعرَِفُة اْلَعْبِد رَبَُّه، َوِديَنُه، َونَِبيَُّه ُمَحمَّ  
ما الدليل على أن أعظم ما أمر اهلل به التوحيد وأعظم ما نهى عن الشرك ؟:  س  674  



 

 

(  َواْعُبُدوْا الّلَه َواَل ُتْشرُِكوْا ِبِه َشْيًئا ) قَ     ْولُ     ُه تَ   َع   الَ   ى : ج  674   
م     ا ه     ي أن     واع الش    رك ؟ : س  671  
:      انن      وع:  ج  671   

(كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج اإلنسان عن دينه ) أكبر وهو  :النوع األول   
كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك ولكنه ال   يخرج عن ) أصغر وهو  :النوع الثاني  

(الملة   
ما أعظم ما نهى اهلل عنه ؟:س  676   

رُك، َوُهوَ َأْعَظُم َما نَ َهى عَ : ج  676  .َدْعَوُة َغْيرِِه َمَعهُ : ْنه الشِّ  
ُهْم َما َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن } : قال سبحانه     {   َوَلْو َأْشرَُكوْا َلَحِبَط َعن ْ  

وَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِيَن َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَك َلِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتكُ } : وقال سبحانه 
 } ،  

ْنِب أعظم ؟ قال : أن النبي   صلى اهلل عليه وسلم   سئل ( : الصحيحين)وفي  ا وهو : أيُّ الذَّ أْن تجعَل هلل نِدًّ
أن تزني بحليلة : ثم أي ؟ قال : قيل . أن تقتَل ولَدك خشيَة أن يطعَم معك : قيل ثم أّي ؟ قال . خلقك 

  جارك
دليل على أركان التوحيد ؟ما ال: س  677  

{   َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن بِاللَِّه فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى} : قوله تعالى: ج  677    
) الركن الثاني هو معنى { َويُ ْؤِمْن بِاللَِّه } : ، وقوله(ال إله)معنى الركن األول { َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت } : فقوله

(.إال اهلل      
م    ا أرك    ان التوحي     د ؟: س  675  

.النف     ي واإلثب       ات: رك    نان هم     ا: ج  675   
ال إله وهو نفي العبادة عما سوى اهلل، وإبطال الشرك، ووجوب الكفر بكل ما يعبد من دون اهلل :الركن األول      

هو إثبات العبادة هلل وحده، وإفراده سبحانه بجميع أنواع العبادةإال اهلل و  :الركن الثاني     
.ما الدليل على توحيد األسماء والصفات  :س  672  
َوِللَِّه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه بَِها َوَذُروا الَِّذيَن يُ ْلِحُدوَن ِفي َأْسَمائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا }: قوله تعالى :ج  672

{ْعَمُلونَ ي َ   
يا : وأمر بدعائه؛ بأن يُقال. أثبت اهلل سبحانه في هذه اْلية لنفسه األسماء، وأخبر أنها ُحسنى: ووجه الداللة 



 

 

وتوّعد الذين يُلحدون في أسمائه؛ بمعنى أنهم يميلون . اهلل، يا رحمن، يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين
توعدهم بأنه . تأويلها بغير معناها الصحيح، أو غير ذلك من أنواع اإللحاد بها عن الحق؛ إما بنفيها عن اهلل، أو

.سُيجازيهم بعملهم السيئ  
َهاَدِة ُهَو { }اللَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َلُه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى}: وقال تعالى ُهَو اللَُّه الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ

اَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلعَ الرَّ  وُس السَّ ُر ْحَمُن الرَِّحيُم ُهَو اللَُّه الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ زِيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكب ِّ
ا ُيْشرُِكوَن ُهَو اللَُّه اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوُِّر َلُه اأْلَسْ  َماَواِت ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّ َماُء اْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي السَّ

{  َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ   
.دلَّت هذه اْليات على إثبات األسماء هلل: وجه الداللة    

ما الدليل على توحيد اإللهية ؟: س  650  
.  والسنة _ الدليل من الكتاب : ج  650  

ُقونَ } : لىقوله تعا: الدليل من الكتاب  { يَا َأي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ  
{  َواْعُبُدوا اللََّه َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا}: وقول ه   

ياتونحوها من اْل{ َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ } : وقوله  
عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى اهلل عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق اهلل على العباد  :الدليل من السنة 

قال اهلل ورسوله أعلم قال أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا أتدري ما حقهم عليه قال اهلل ورسوله أعلم قال أن ال 
.يعذبهم  

ما توحيد األسماء والصفات ؟: س  655    
إفراد اهلل تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى اهلل عليه : ج  655

.وسلم وذلك بإثبات ما أثبته، ونفي ما نفاه من غير تحريف، وال تعطيل، ومن غير تكييف، وال تمثيل  
ما تعريف توحيد اإللهية ؟: س  655  
لعبادة بأن، ال يتخذ اإلنسان مع اهلل أحداً يعبده ويتقرب إليه كما يعبد إفراد اهلل سبحانه وتعالى با : ج  655

.اهلل تعالى ويتقرب إليه  
ما هي أسماء توحيد الربوبية ؟ :س  653   

:لتوحيد الربوبية أسماء منها: ج  653   
.التوحيد العملي  -5   

.التوحيد الخبري  -5  



 

 

.توحيد المعرفة واإلثبات  -3  
.يالتوحيد االعتقاد -4  

ما الدليل على توحيد الربوبية ؟: س  654    
َماِء }: وقال تعالى{ اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ }: قوله عز وجل: ج  654   ُر اللَِّه يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السَّ َهْل ِمْن َخاِلٍق َغي ْ

َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر   تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلكُ }: وقال تعالى{ َواأْلَْرِض ال ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ   
{َأال َلُه اْلَخْلُق َواأْلَْمُر تَ َباَرَك اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمينَ }: وقال تعالى  

ما تعريف توحيد الربوبية اصطالحاً ؟: س  651       
.إفراد اهلل سبحانه وتعالى بالخلق، والملك والتدبير: ج  651  
ية ؟ما معاني كلمة الربوب: س  656  
:في اللغة تطلق على المعاني التالية[ الرب]كلمة : ج  656   

.الَماِلك -5       
.الَمِلك - 5      

  . يِّد الُمطَاع - 3 السَّ   
.الُمَربِّي - 4     
.الُمَدبِّر - 1     

.الُمْصِلح - 6     
 . مِ  - 7 الُمَتمِّ   

ما أعظم ما أمر اهلل به ؟: س  657  
اهلل بالعبادة فتقصده بالعبادة دون كل من سواه ، فال تعبد معه صنما وال نبيا وال  التوحيد وهو إفراد: ج  657

  ملكا وال حجرا وال جنيا وال غير ذلك
لماذا خلق اهلل الخلق ؟: س  655  
(َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلْنَس ِإالَّ ِليَ ْعُبُدوِن : ) لعبادته والدليل َكَما َقاَل تَ َعاَلى: ج  655  
كيف يكون العبد مخلصاً ؟: س  652  
أن يقصد المرء بعبادته وجه اهلل عز وجل والوصول إلى دار كرامته بحيث ال يعبد معه غيره ال ملكاً : ج  652

َنا ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمنَ }: مقرباً وال نبياً مرساًل قال اهلل تعالى وقال { اْلُمْشرِِكينَ  ثُمَّ َأْوَحي ْ
نْ َيا َوِإنَُّه ِفي اْْل }: اهلل تعالى َناُه ِفي الدُّ ِخَرِة َلِمَن َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبْ َراِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفي ْ



 

 

ِميَن َوَوصَّى ِبَها ِإبْ َراِهيُم بَِنيِه َويَ ْعُقوُب يَا بَِنيَّ ِإنَّ اللََّه الصَّاِلِحيَن ِإْذ َقاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعالَ 
يَن َفال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ    . {اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

بماذا أمر اهلل جميع الرسل ؟: س  620  
: اس وخلقهم لها، كما قال اهلل تعالىبالحنيفة وهي عبادة اهلل مخلصاً له الدين أمر اهلل جميع الن: ج  620

وبين اهلل عز وجل في كتابه أن { َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ أَنَا َفاْعُبُدونِ }
ْنَس ِإالَّ }: الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى {  ِليَ ْعُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواأْلِ  

كيف يكون العبد مخلصاً ؟:  س  625  
أن يقصد المرء بعبادته وجه اهلل عز وجل والوصول إلى دار كرامته بحيث ال يعبد معه غيره ال ملكاً  :ج  625

َنا ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحنِ }: مقرباً وال نبياً مرساًل قال اهلل تعالى وقال { يفاً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكينَ ثُمَّ َأْوَحي ْ
نْ َيا َوِإنَُّه ِفي اْْل }: اهلل تعالى َناُه ِفي الدُّ ِخَرِة َلِمَن َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبْ َراِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفي ْ

ْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِميَن َوَوصَّى ِبَها ِإبْ َراِهيُم بَِنيِه َويَ ْعُقوُب يَا بَِنيَّ ِإنَّ اللََّه الصَّاِلِحيَن ِإْذ َقاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم َقاَل َأْسلَ 
يَن َفال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ    . {اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

م     ا أن     واع العب    ادة ؟: س  625  
.للعبادة نوعان: ج  625  

وهي الخضوع ألمر اهلل الكوني وهذه شاملة لجميع الخلق :كونية  :األولى   
.وهي الخضوع ألمر اهلل الشرعي وهذه خاصة بمن أطاع اهلل تعالى واتبع ما جاءت به الرسل: شرعية: الثانية   

م    ا مفه    وم العب   ادة ؟: س  623  
.للعبادة مفهومان عام وخاص: ج  623  

عظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعهالتذلل هلل محبة وت: المفهوم العام  
هي اسم جامع لكل ما يحبه اهلل ويرضاه من األقوال، واألعمال الظاهرة والباطنة: المفهوم الخاص     

م     ا معن    ى الحنيفية ؟: س  624  
.الملة المائلة عن الشرك، المبنية على اإلخالص هلل عز وجل: ج  624  

م    ا تع    ريف الطاع    ة ؟ :س  421   
.فعل األوامر واجتناب المناهي: ج  621  
ما تعريف الرشد اصطالحاً ؟ :س  626  
.االستقامة عن طريق الحق: ج  626  



 

 

َرَب َقرِيٍب ؟  : س  627 ما الدليل على عدم ُجواُز ُمَواالُة َمْن َحادَّ اهلَل َوَرُسوَلُه، َوَلْو َكاَن َأق ْ  
:الكتاب والعقل الصحيح :  ج 627   

اَل َتِجُد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو  : ) قَ ْوُلُه تَ َعاَلى :الدليل من الكتاب 
َلِئَك َكَتَب ِفي قُ ُلوِبِهُم اإِليَماَن َوأَيََّدُهم ِبُروٍح مِّْنُه َويُْدِخُلُهْم َكانُوا آبَاَءُهْم َأْو َأبْ َناءُهْم َأْو ِإْخَوانَ ُهْم َأْو َعِشيَرتَ ُهْم ُأوْ 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأْوَلِئَك ِحْزُب اللَّهِ   َأاَل ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعن ْ
(وَن ُهُم اْلُمْفِلحُ   

ألن مواالة من حاد اهلل ومداراته تدل على أن ما في قلب اإلنسان من اإليمان باهلل  :الدليل من العقل الصحيح
ورسوله ضعيف ؛ ألنه ليس من العقل أن يحب اإلنسان شيئاً هو عدو لمحبوبه، ومواالة الكفار تكون 

هم تكون بفعل األسباب التي تكون بها بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضالل، وموادت
مودتهم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل طريق، وهذا ال شك ينافي اإليمان كله أو كماله، فالواجب على 

المؤمن معاداة من حاد اهلل ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وبغضه والبعد عنه ولكن هذا ال يمنع نصيحته 
.ودعوته للحق  

ل أن اهلل ال يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، ال ملك مقرب، وال نبّي مرسل ؟ما الدلي: س  625  
:  والسنة _ الكتاب : ج  625  

(َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّه َفاَل َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحًدا : ) قَ ْوُلُه تَ َعاَلى :الكتاب     
{ َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّه } :رك به أن اهلل جل وعال قالأن اهلل ال يرضى بالشرك كائناً من كان المش: وجه الداللة 

فإثبات المساجد وهي { َفال َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحداً } : هذا من جهة، ومن جهة أخرى تأكيداً لهذا التوحيد قال
أن اهلل  محال العبادة هلل سبحانه وتعالى وحده ال شريك له، و تعقيب ذلك بالنهي عن دعاء غيره دليل على

.سبحانه وتعالى ال يرضى أن يشرك معه غيره  
.{َوال يَ ْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر } : ويدل لذلك أيضاً قوله  

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمالً : قال اهلل تعالى: ) أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: السنة 
( .أشرك معي فيه غيري تركته وشركه   

اجب المسلم تجاه الرسل ؟ما و : س  622  
لقوله فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل : الواجب تجاه الرسل طاعتهم وعدم معصيتهم :  ج  622

. النار  
إرسال الرسل على ماذا يدل ؟: س  700  



 

 

دليل على عناية اهلل جل وعال بخلقه، وأنه سبحانه وتعالى لم يتركهم هماًل ال يُقَصُدون بشيٍء من : ج  700
.العبادة، وال يُطلب منهم شيء  

ما الدليل أن من عصى الرسول يدخل النار ؟:س  705  
:والسنة _ الكتاب : ج  705    

Ÿ {  َوَمْن يَ ْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َويَ تَ َعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهينٌ }: قوله تعالى  :الكتاب   
Ÿ {  َوَمْن يَ ْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمِبيًنا}: ى وقوله تعال  

. عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل قال كل أمتي يدخلون الجنة إال من أَبى: ما رواه البخاري : السنة  
َمن أطاعني دخل الجنة، وَمن عصاني فقد أبى»قالوا يا رسول اهلل، وَمن يأبى ؟ قال        

ما الدليل على وجوب طاعة اهلل ؟: س  705  
:والسنة _ الكتاب  : ج  705     

Ÿ  {  َوَأِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُمونَ }: قوله تعالى  :الكتاب  
Ÿ َهَداِء َوَمْن يُِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اللَُّه َعلَ }: وقوله تعالى  يِقيَن َوالشُّ ْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن َوالصِّدِّ

{  َوالصَّاِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك رَِفيًقا  
كلُّ ُأّمتي يدخلون الجنََّة إال من أبى ، قالوا يا رسول اهلل، وَمن يأبى ؟  قال َمن أطاعني دخل الجنة،   :السنة 

      وَمن عصاني فقد أبى
على ارسال الرسل ؟ما الدليل : س  703  
ٌة بَ ْعَد الرُُّسلِ }: قوله تعالى :ج  703 رِيَن وُمنِذرِيَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّ {  ُرُساًل مَُّبشِّ  
ما الدليل أن اهلل لم يتركنا هماًل ؟ :س  704  
.األدلة على ذلك سمعية وعقلية : ج  704  

َنا ال تُ ْرَجُعوَن فَ تَ َعاَلى اللَُّه اْلَمِلُك اْلَحقُّ ال َأفَ }: قوله تعالى :الدليل السمعي  َحِسْبُتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم ِإَلي ْ
َرَك ُسدًى أََلْم َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ يُْمَنى ثُمَّ َكاَن َعَلَقًة }: وقوله{ ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ  ْنَساُن َأْن يُ ت ْ ى أََيْحَسُب اأْلِ َفَخَلَق َفَسوَّ

{ َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْيِن الذََّكَر َواأْلُنْ َثى أََلْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن ُيْحِيَي اْلَمْوَتى  
أن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع األنعام ثم تموت إلى غير بعث وال حساب  :الدليل العقلي 

ل بل هو عبث محض، وال يمكن أن يخلق اهلل هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل أمر ال يليق بحكمة اهلل عز وج
ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصالة والسالم ثم تكون النتيجة ال شيء، هذا مستحيل 

..على حكمة اهلل عز وجل  



 

 

ما الدليل أن اهلل رزقنا ؟: س  701  
: الكتاب والسنة والعقل  أدلة هذه المسألة كثيرة من: ج  701  

ِة اْلَمِتينُ }: قوله اهلل تعالى :الكتاب  َماَواِت }: وقال تعالى{ ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السَّ
َماِء َواأْلَْرِض َأمَّنْ }: وقوله{ َواأْلَْرِض ُقِل اللَّهُ  ْمَع َواأْلَْبَصاَر َوَمْن ُيْخِرُج اْلَحيَّ  ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السَّ يَْمِلُك السَّ

. {ِمَن اْلَميِِّت َوُيْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ َوَمْن يَُدب ُِّر اأْلَْمَر َفَسيَ ُقوُلوَن اللَّهُ   
ه وأجله، يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزق"فمنها قوله صلى اهلل عليه وسلم في الجنين : السنة  

".وعمله وشقي أم سعيد  
أن اهلل رزقنا فألننا ال نعيش إال على طعام وشراب، والطعام والشراب خلقه اهلل عز وجل كما قال اهلل  :العقلي 

ُهوَن ِإنَّا َلُمْغَرُموَن َأفَ َرأَيْ ُتْم َما َتْحُرثُوَن أَأَنْ ُتْم تَ ْزرَُعونَُه َأْم َنْحُن الزَّارُِعوَن َلْو َنَشاُء َلَجَعْلَناُه ُحطَا}: تعالى ماً َفظَْلُتْم تَ َفكَّ
ُمْنزُِلوَن َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه َبْل َنْحُن َمْحُروُموَن َأفَ َرأَيْ ُتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشَربُوَن أَأَنْ ُتْم َأنْ َزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن َأْم َنْحُن اْل

.ت بيان إن رزقنا طعاماً وشراباً من عند اهلل عز وجلففي هذه اْليا{ ُأَجاجاً فَ َلْوال َتْشُكُرونَ   
 م     ا الدلي     ل أن اهلل خلق     نا ؟ :س  706
:ذك     روا ف    ي ذل      ك ع     دة أدل      ة  :ج  706  

. ُهُم اْلَخاِلُقوَن َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم : وجود الخلق، وهو يشهد بوجود خالقه، قال تعالى: الدليل األول   
التسوية، ومعناه أن اهلل تعالى خلق الخلق بإتقان بديع، وهذا يظهر مثال في جوارحنا، فما من  :الدليل الثاني

ُصْنَع : قال تعالى. جارحة إال وأتقنها اهلل إتقانا بديعا حتى تؤدي وظيفتها التي خلقت من أجلها على أكمل وجه
. َشْيٍء ِإنَُّه َخِبيٌر ِبَما تَ ْفَعُلونَ  اللَِّه الَِّذي أَتْ َقَن ُكلَّ   

التقدير، ومعناه أن اهلل تعالى خلق كل شيء بتقدير وحساب وترتيب بحيث يتناسب مع مكان  :الدليل الثالث
لى ومن األدلة ع. ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ : قال تعالى. وجوده وزمانه، وبحيث يتالءم مع غيره من الموجودات

ذلك الشمس تبعد عنا مسافة لو نقصت لكان من الممكن أن نحترق، ومن ذلك هذا التكامل بين النبات 
وسائر الحيوان، فالنبات يتنفس ثاني أكسيد الكربون ويخرج األكسجين، وسائر الحيوان يتنفس األكسجين 

 ويخرج ثاني أكسيد الكربون، 
رَب َُّنا الَِّذي : قال تعالى. تعالى هدى كل مخلوق إلى ما يصلحهدليل الهداية، ومعناه أن اهلل : الدليل الرابع

 .َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدى 
 .ومن األدلة على ذلك المولود يولد فيهديه اهلل تعالى إلى التقام ثدي أمه



 

 

ما الدليل على وجوب العلم قبل القول والعمل ؟: س  707  
.والسنة _ الكتاب : ج  707  

َها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َواْلبَ ْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ )قال تعالى  :ليل من الكتاب الد ُقْل ِإنََّما َحرََّم رَبَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ
٣٣: األعراف( َوَأن ُتْشرُِكوْا بِالّلِه َما َلْم يُ نَ زِّْل ِبِه ُسْلطَاناً َوَأن تَ ُقوُلوْا َعَلى الّلِه َما اَل تَ ْعَلُمونَ    

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأول ِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً )وقول اهلل تعالى    ( َواَل تَ ْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ  
َواِهُكم مَّا َلْيَس َلُكم ِبهِ )وقوله تعالى   ْونَُه بِأَْلِسَنِتُكْم َوتَ ُقوُلوَن بَِأف ْ ِعْلٌم َوَتْحَسُبونَُه َهيِّناً َوُهَو ِعنَد  ِإْذ تَ َلقَّ  

(  اللَِّه َعِظيمٌ   
القضاة ثالثة؛ واحد في الجنة، واثنان في )ما قد ورد عنه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم أنه قال : الدليل من السنة 

هو في النار، النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم ف
رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم( ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار     

.ذنبه أن ال يكون قاضيا حتى يعلم: فما ذنب هذا الذي يجهل قال: قالوا)وفي رواية    
من اإلمام البخاري ؟ :س  705  
المغيرة البخاري، ولد ببخارى في البخاري هو أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن : ج  705

شوال سنة أربعة وتسعين ومائة ونشأ يتيماً في حجر والدته، وتوفي رحمه اهلل في خرتنك بلدة على فرسخين من 
.سمر قند ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين  

من اإلمام الشافعي ؟: س  702  
ثمان بن شافع الهاشمي القرشي، ولد في غزة هو أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن ع: ج  702

:ه  وهو أحد األئمة األربعة على الجميع رحمة اهلل تعالى 504ه  وتوفي بمصر سنة  510سنة   
ماذا يتضمن التواصي بالحق والتواصي بالصبر ؟: س  750   

ر بالمعروف والنهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان األم: قال العالمة العثيمين رحمه : ج  750  
َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت }: عن المنكر اللذين بهما قوام األمة وصالحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها ُكْنُتْم َخي ْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَّهِ  {ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ  
ما مراتب جهاد النفس ؟ :س  755  
:جهاد النفس أربع مراتب: قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى:  ج 755  

.أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي ال فالح لها وال سعادة في معاشها ومعادها إال به -5  
.أن يجاهدها على العمل به بعد علمه -5  



 

 

.أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من ال يعلمه -3  
لصبر على مشاق الدعوة إلى اهلل وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله اهلل، فإذا أستكمل أن يجاهدها على ا -4

".هذه المراتب األربع صار من الربانيين  
ما فضل سورة العصر ؟: س  755  
كان الرجالن من : روى الطبراني بسنده عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن الحصين األنصاري أنه قال: ج  755

 عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا؛ إال على أن يقرأ أحدهما على اْلخر سورة أصحاب رسول اهلل صلى اهلل
.العصر، ثم يسلم أحدهما على اْلخر  

.لو ما أنزل اهلل حجة على خلقه إال هذه السورة لكفتهم: وقال اإلمام الشافعي   
ما تصنيف سورة العصر ؟: س  753  
يره، وهو قول جمهور المفسرين، وذهب قتادة إلى هذه السورة مكية كما ورد عن ابن عباس وغ: ج  753

.أنها مدنية والرأي ما قاله جمهور العلماء  
ما سبب تسميتها بسورة العصر ؟: س  754  
سميت هذه السورة الكريمة بسورة العصر، إلقسام المولى سبحانه وتعالى بالعصر، وهو الزمان أو : ج  754

ذا لم يسلك طريق النجاة القائم على اإليمان والعمل الصالح جزء منه، على تحقق وتأكد خسارة اإلنسان إ
. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر في زمانه الذي أشارت مطلع السورة إليه بقوله   سبحانه  والعصر     

ما المراد بقوله تعالى والعصر ؟: س  751  
محل الحوادث من خير وشر،  أقسم اهلل عز وجل في هذه الصورة بالعصر الذي هو الدهر وهو: ج  751  

اإليمان، : فاقسم اهلل عز وجل به على أن اإلنسان كل اإلنسان في خسر إال من أتصف بهذه الصفات األربع
.والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتوصي بالصبر  

ما الفرق بين الصبر واالحتمال ؟: س  756  
على الشدة يفيد حبس النفس عن المقابلة عليه االحتمال للشيء يفيد كظم الغيظ فيه، والصبر : ج  756

حبست : بالقول والفعل، والصبر عن الشيء يفيد حبس النفس عن فعله، وصبرت على خطوب الدهر، أي
 النفس عن الجزع عندها، وال يستعمل االحتمال في ذلك؛ ألنك ال تغتاظ منه

ما حكم صوم الثالثاء واألربعاء تطوعا ؟: س  757  



 

 

وأما صيام يوم الثالثاء واألربعاء فليس بسنة على التعيين، وإال : لعالمة العثيمين رحمه اهلل قال ا: ج  757 
فهو سنة مطلقة، يسن لإلنسان أن يكثر من الصيام، لكن ال نقول يسن أن تصوم يوم الثالثاء، وال يسن أن 

انتهى.تصوم يوم األربعاء، وال يكره ذلك  
ما أعلى أنواع الصبر ؟: س  755   

} : أفضلها وأشرفها وأكبرها منزلًة هو الصبر على طاعة اهلل، والفضل لها جميعاً ثابت، قال تعالى: ج  755
.، فينبغي للمؤمن أن يحرص على تحقيق الصبر في جميع هذه األمور{وَُكالًّ َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى   

م     ا أن     واع الصب     ر ؟: س  752         
:ثة أقسامالصبر ثال: ج  755   

:الصبر على طاعة اهلل :األول   
:الصبر عن محارم اهلل :الثاني   

الصبر على أقدار اهلل التي يجريها على أيدي بعض عباده من األذية واالعتداء، أو مما ال كسب  :الثالث 
:للعباد فيها  

م    ا تع    ريف الصبر شرعاً ؟: س  752  
، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية الصبر هو حبس النفس عن محارم اهلل: ج  752

( ألقداره )    
(  ترك الشكوى من ألم البلوى لغير اهلل ال إلى اهلل: )وقيل هو      

حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه: )وقيل الصبر   
ه ومن اهلل عليه بالتوفيق ؟  ما واجب اإلنسان الذي عرف معبوده، ونبيه، ودين: س  750  
الواجب عليه السعي في إنقاذ أخوانه بدعوتهم إلى اهلل عز وجل وليبشر بالخير، قال النبي صلى : ج  750

أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم : "اهلل عليه وسلم لعلي بن أبى طالب رضي اهلل عنه يوم خيبر
من حق اهلل تعالى فيه، فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجاًل خير لك من إلى اإلسالم، وأخبرهم بما يجب عليهم 

من دعا إلى الهدى كان له من : "ويقول صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه مسلم. متفق على صحته" حمر النعم
األجل مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضاللة كان عليه من األثم مثل آثام 

" . تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً  من  
".من دل على خير فله مثل أجر فاعله: "وقال صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضاً   

م     ا وظيف     ة الرس     ل ؟: س  755  



 

 

.الدعوة إلى اهلل عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصالة والسالم وطريقة من تبعهم بإحسان :ج  755   
هل يلزم تبييت النية من الليل لنيل فضيلة النفل المقيد كصيام ست من شوال ؟:  س 755   

تحصل فضيلة صيام ست من شوال، ولو لم تنِو إال من وقت الضحى، إذا لم تكن فعلت مفطرا : ج  755   
من شوال، وتكون مطبقا لما جاء ( يوما)فيصدق أنك صمت ( شرعيا صحيحا)قبل ذلك وتكون صمت صوما 

.من صام رمضان وستا من شوال: الحديث في    
 ما هي مجاالت الدعوة إلى اهلل ؟: س  753
:مجاالت الدعوة كثيرة : ج  753  

الدعوة إلى اهلل تعالى بالخطابة، وإلقاء المحاضرات، ومنها الدعوى إلى اهلل بالمقاالت، ومنها الدعوة : منها
.لتأليف ونشر الدين عن طريق التأليفإلى اهلل بحلقات العلم، ومنها الدعوى إلى اهلل با  

ومنها الدعوة إلى اهلل في المجالس الخاصة فإذا جلس اإلنسان في مجلس في دعوة مثاًل فهذا مجال للدعوة 
إلى اهلل عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على وجه ال ملل فيه وال إثقال، ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة 

المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل  علمية على الجالسين ثم تبتدئ
.اهلل على رسوله وتفهيمه، وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرساًل كما هو معلوم  

ما مستلزمات الدعوة إلى اهلل ؟: س  754   
: لقوله تعالى. جل حتى تكون الدعوة عن علم وبصيرةال بد لهذه الدعوة من علم بشريعة اهلل عز و : ج  754

والبصيرة تكون { ْشرِِكينَ ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن ات َّبَ َعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن اْلمُ }
.كيفية الدعوة، وفي حال المدعو  فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالماً بالحكم الشرعي، وفي  

كيف تكون الدعوة إلى العلم والعمل الذي تقدم ذكرهما ؟: س  751  
الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم من شريعة اهلل تعالى على مراتبها الثالث أو : ج  751

بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِهَي ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك }: األربع التي ذكرها اهلل عز وجل في قوله
ُهمْ }: والرابعة قوله{ َأْحَسنُ   {َوال ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ

 ما أنواع العبادة باعتبار نفعها ؟: س  756
:باعتبار نفعها قسمانالعبادة : ج  756   

كالصالة والصوم والحج: خاصة  :القسم األول   
.كالجهاد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر: متعدية  :القسم الثاني   



 

 

ما هي ثمرة العلم ؟: س  757  
العمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بال علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد : ج  757

.اليهود شابه  
 كيف يكون العمل بالعلم ؟: س  755 

يكون ذلك باإليمان باهلل والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة، : ج  755
والعبادات المتعدية، فالعبادات الخاصة مثل الصالة، والصوم، والحج، والعبادات المتعدية كاألمر بالمعروف 

 .والجهاد في سبيل اهلل وما أشبه ذلكوالنهي عن المنكر، 
 ما هي درجات العلم من حيث العمل ؟: س  752
 : العمل بالعلم على ثالث درجات: ج  752

ما يلزم منه البقاء على دين اإلسالم وهو التوحيد واجتناب نواقض اإلسالم، والمخالف في  :الدرجة األولى
هو منافٌق النفاق األكبر، وإن كان يتعاطى العلم ويعّلمه، فإّن هذه الدرجة كافر غير مسلم؛ فإن اّدعى اإلسالم ف

من يرتكب ناقضاً من نواقض اإلسالم من غير عذر إكراه وال جهل وال تأويل يعذر بمثله فإنّه خارج عن دين 
 .  اإلسالم، فالمخالف في العمل بهذه الدرجة من العلم ليس من أهل اإلسالم والعياذ باهلل

د وقع فيها بعض المنتسبين إلى العلم من أصحاب البدع المكّفرة، والذين نافقوا بارتكاب وهذه المخالفة ق
 . بعض أعمال النفاق األكبر بعدما كان لهم حّظ من العلم

ما يجب العمل به من أداء الواجبات واجتناب المحرمات؛ والقائم بهذه الدرجة من عباد اهلل : والدرجة الثانية
يها فاسق من عصاة الموّحدين، ال يحكم بكفره لقيامه بما تقتضيه الدرجة األولى، ولكن المّتقين، والمخالف ف

 . يخشى عليه من العقوبة على ما ترك من العمل الواجب
ما ُيستحّب العمل به وهو نوافل العبادات، واجتناب المكروهات، والقائم بهذه الدرجة على  :والدرجة الثالثة

حسنين، ومن ترك العمل بالمستحبات فال يأثم على تركه إيّاها، إذ ال يعّذب اهلل ما يستطيع من عباد اهلل الم
ر له من النوافل التي فيها جبٌر  أحداً على ترك غير الواجب، لكن من التفريط البّين أن َيَدَع العبُد ما تيسَّ

ل التي رّتب عليها ثواب لتقصيره في الواجبات، ورفعة في درجاته، وتكفير لسّيئاته، وال سّيما فضائل األعما
 . عظيم



 

 

 ما حكم ترك العمل بالعلم ؟ :س  730
 .األصل في العمل بالعلم أنه واجب، وأن من ال يعمل بعلمه مذموم: ج  730
هل معرفة األعمال على درجة واحدة ؟: س  735  
كل واحٍد معرفة هذه األعمال تختلف درجتها باختالف حال الناس، فالصالة يجب معرفتها على  : ج  735

من أهل اإلسالم، وأما الحج فإنه ال يجب معرفته تفصياًل إال على من أراد أن يحج ممن استطاع؛ ألنه واجب 
 .على المستطيع فقط، فالمعرفة لدين اإلسالم تتفاوت وتختلف باختالف أحوال الناس

م     ا أن     واع االدل     ة : س  735  
، وعقلية، األدلة على معرفة ذلك سمعية: ج  735  

. السمعية وهي ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة :األول   
العقلية وهي ما ثبت بالنظر والتأمل، وقد أكثر اهلل عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه فكم من آية  :الثاني 

ا معرفة النبي صلى وأم.قال اهلل فيها ومن آياته كذا وكذا وهكذا يكون سياق األدلة العقلية الدالة على اهلل تعالى
ٌد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعهُ }: اهلل عليه وسلم باألدلة السمعية فمثل قوله تعالى . اْلية{ ُمَحمَّ  

ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسلُ }: وقوله { َوَما ُمَحمَّ  
ات التي أعظمها كتاب اهلل عز وجل المشتمل على باألدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتى به من اْليات البين

اْلخبار الصادقة النافعة واألحكام المصلحة العادلة، وما جرى على يديه من خوارق العادات، وما أخبر به من 
.أمور الغيب التي ال تصدر إال عن وحي والتي صدقها ما وقع منها  

ما تعريف الدليل اصطالحاً ؟ : س  733  
.التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرما يمكن : ج  733  
ما أنواع اإلسالم ؟: س  734  
: ن    وع     ان : ج  734  

. عام -5  
.واإلسالم بالمعنى العام التعبد هلل بما شرع منذ أن أرسل اهلل رسله إلى أن تقوم الّساعة    

.خاص -5  
 عليه وآله وسّلم ونسخ جميع األديان اإلسالم بالمعنى الخاص الدين الذي أنزل على نبينا محمد صّلى اهلل

.الّسابقة له   
ما المقصود باإلسالم ؟: س  731  



 

 

المقصود هو العمل الذي جاء به اإلسالم من أحكامه وشرائعه العينية، وذلك في األصول التي : ج  731
: على خمس بني اإلسالم: يجب على كل أحٍد أن يقّر بها حتى يكون مؤمناً، وهي ما تضمنه حديث ابن عمر 

شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من 
  . استطاع إليه سبيالً 

ما الدليل عى وجوب اتباع ما جاء به النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟: س  736    
َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَِليمٌ فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلفُ }: قوله تعالى : ج  736 {وَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ  

أتدري ما الفتنة ؟: "قال اإلمام أحمد رحمه اهلل  
.الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك  

ما هي لوازم معرفة النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟: س  737  
 .      دة أم    ور فمنه     اع: ج  737

 . قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق -5
 . وتصديقه فيما أخبر -5
 . وامتثال أمره فيما أمر -3
 . واجتناب ما نهى عنه وزجر -4
ُموَك ِفيَما َشجَ }: وتحكيم شريعته والرضا بحكمه قال اهلل عز وجل -1 نَ ُهْم َفال َورَبَِّك ال يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ َر بَ ي ْ

ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً   { ثُمَّ ال َيِجُدوا ِفي أَنْ ُفِسِهْم َحَرجاً ِممَّ
لماذا وجب علينا معرفة النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟: س  735   

ألن معرفة النبي صلى اهلل عليه وسلم بها يعرف الشرع؛ ألنه الرسول الذي أرسله اهلل : ج  735  
.ى الناس بشيراً ونذيرًا، فيجب معرفة النبي صلى اهلل عليه وسلم عز وجل إل  

ما هي لوازم معرفة اهلل ؟: س  732  
قبول ما شرعه واإلذعان واألنقياد له، وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى اهلل عليه : ج  740

عز وجل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، ويتعرف العبد على ربه بالنظر في اْليات الشرعية في كتاب اهلل 
.وسلم  

ما حكم معرفة اهلل ؟: س   745  



 

 

معرفة اهلل واجبة على كل أحد، وهي أمر جبلت عليه القلوب، وفطرت عليه األفئدة، فالناس : ج  745 
مفطورون مجبولون على التعبد هلل عز وجل، وال يمكن أن يعبدوه إال إذا عرفوه، فبكمال المعرفة يحصل كمال 

العبودية، فكلما ازداد العبد علماً باهلل عز وجل ومعرفًة به سبحانه وتعالى ازداد عبوديًة له سبحانه وتعالى، 
والعلم باهلل والمعرفة به أصل العلوم والمعارف؛ ألن العلم به يتحقق مقصود الوجود، والمقصود من الخلق،  

ْعُبُدوِن َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ } : كما قال اهلل جل وعال {  ْنَس إال ِلي َ  
م   ا أقسام العل    م ؟: س   745  
: قسمان : ج  745  

وهو ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر إليه من غير نظر وال استدالل كالعلم بأن : ضروري  -5
.النار حارة مثالً   

.لنية في الوضوءوهو النظري ما يحتاج إلى نظر واستدالل كالعلم بوجوب ا: ونظري  -5  
م    ا مرات     ب اإلداراك ؟: س  743  
.مراتب اإلدراك ست: ج  743   

.العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً  -5    
.الجهل البسيط وهو عدم اإلدراك بالكلية -5   
.الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه -3    
.ك الشيء مع احتمال ضد راجحالوهم وهو إدرا -4    
.الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو -1    
.الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح -6   

م     ا تع    ريف العل      م ؟: س  744  
.هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً : ج  744  
 ي معرفة اهلل ؟هل هناك فرق بين أهل السنة واهل البدع ف: س  741
 : قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه اهلل : ج  741

فال يصح اإليمان إال إذا نظر، , أهل اليدع يرون أن أول واجب هو النظر: طريقة أهل البدع في معرفة اهلل 
ل ويقصدون بالنظر؛ النظر في اْليات المرئية؛ في اْليات الكونية، ينظر إلى السماء، يستدل على وجود اهلل ج

 . وعال بنظره



 

 

وهذا الدليل يكون باْليات , أهل السنة يقولون يجب أن يأخذ الحق بالدليل: طريقة أهل السنة في معرفة اهلل 
بنظر البالغ، وأما أهل السنة فيقولون البد من , أولئك يحيلون على اْليات الكونية المرئية بنظرهم, المتلّوة

ن ألجل معرفة أن هذا قد جاء عليه دليل، في أي المسائل؟ في النظر في الدليل، ال ألجل االستنباط، ولك
المسائل التي ال يصح إسالم المرء إال به؛ مثل معرفة المسلم أن اهلل جل وعال هو المستحق للعبادة دون ما 

ولو مرة، يكون قد دخل في هذا الدين بعد , سواه، هذا البد أن يكون عنده برهان عليه، يعلمه في حياته
ولهذا كان علماؤنا يعلمون العامة في المساجد، ويحفظونهم هذه الرسالة ثالثة األصول ألجل , الدليلمعرفٍة 

 .عظم شأن األمر
 ه    ل الواجب ف     ي عدم جواز التقليد في العقائد عند أهل السنة والجماعة وأهل البدع سواء ؟: س  746
عند أهل السنة يختلف عن الوجوب عند أولئك  الوجوب: قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه اهلل : ج  746

 .في هذه المسألة، والتقليد عند أهل السنة يختلف عن التقليد عند أولئك
 ما حكم التقليد في العقائد ؟: س  747
التقليد هذا ال يجوز في العقائد عند أهل السنة : قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه اهلل : ج  747

 .عند المبتدعة من األشاعرة والماتريدية والمتكلمة وكذلك ال يجوز, والجماعة
مامدى صحة حديث  كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهلل فهو أبتر  أقطع أجذم ؟: س  745  
جاء هذا الحديث من طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره، وقد : قال العالمة ابن باز رحمه اهلل : ج  745

( .أنه من باب الحسن لغيره، وباهلل التوفيق  واألقرب) ضعفه بعض أهل العلم    
لَم بدأ المؤلفون كتبهم بالبسملة ؟: س  742      

: لع      دة ام     ور فمنه    ا : ج  742  
(  بسم اهلل الرحمن الرحيم ) اقتداًء بالكتاب العزيز، فإن فيه  :االول    

.اقتداًء بالسنة القولية والفعلية :الثاني        
 . قول النبي صلى اهلل عليه وسلم كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهلل: نة القولية فالس    

ما ثبت في الصحيحين من كتاب رسول اهلل عليه الصالة والسالم إلى هرقل عظيم الروم، : والسنة الفعلية   
د عبد اهلل ورسوله إلى هرقل عظي: بسم اهلل الرحمن الرحيم: ) فإنه كتب فيه فشرع النبي   ( م الروم من ُمحمَّ

.صلى اهلل عليه وسلم   بالبسملة فيه  
.جرياً على ما سلكه سلف هذه األمة من التيمن بالبداءة بذكر اهلل جل وعال واسمه سبحانه وتعالى: الثالث    



 

 

في " المفردأدبه "اتِّباًعا لطريق الرَّاِسخين في العلم من صحابته األخيار؛ فقد أورد اإلمام البخاري في  :الرابع 
كيف يكتب صدر الكتاب؟ عن عبداهلل بن دينار أنَّ عبداهلل بن عمر كتب إلى عبدالملك بن مروان : باب

بسم اهلل الرحمن الرحيم، لعبدالملك أمير المؤمنين من عبداهلل بن عمر، سالٌم عليكم، : يُباِيعه، فكتب إليه
.ك بالسمع والطاعة على سنَّة اهلل وسنَّة رسوله فيما استطعتفإنِّي أحمد إليك اهلل الذي ال إله إالَّ هو، وأقرُّ ل   

 
من الفئة المستهدفة من هذا كتاب ثالثة األصول ؟: س  710  

المؤلف قصد بهذه الرسالة خطاب العامة لتعليمهم مهمات الدين، وتلقينهم أصول العقيدة، : ج  710 
.سهل ومختصر، مع اهتمام بذكر األدلةبطريقة تناسب إدراكهم ولسانهم وثقافتهم؛ لذا فأسلوبها   

ما سبب تأليف كتاب ثالثة األصول ؟ : س  715  
جاء في أحد الُنسخ أن األمير عبد العزيز بن محمد بن سعود، طلب من المؤلف أن يكتب رسالة : ج  715

.تعلموهاموجزة في أصول الدين، فكتب هذه الرسالة، وأرسلها األمير إلى جميع النواحي، وأمر الناس أن ي  
ما موضوع هذا  كتاب األصول الثالث ؟: س  715  
.تقرير توحيد اإللهية، وتعليم مهمات الدين: ج  715  
ما سبب اختالف تسمية  كتاب األصول الثالث ؟: س  713  
.  ألن المؤلف كتبها عدة مرات مع االختالف في األسلوب والقدر بحسب من يوجه لهم الرسالة: ج  713  
م الذي استقر عليه العلماء ؟ما االس:  713  

(بثالثة األصول وأدلتها ) الذي استقر عليه أكثر العلماء هو تسميتها : ج :  713         
ما أسماء كتاب األصول الثالث ؟: س  714  
.ذكر أهل العلم لهذا الكتاب عدة أسماء : ج  714  

ثالثة األصول وأدلتها، -5   
األصول الثالثة وأدلتها، -5  
. أصول العقيدة للعامة تلقين -3  

مبادئ اإلسالم    -4     
. متى كانت وفاة اإلمام محمد بن عبد الوّهاب : س  711  
.ه  عن إحدى وتسعين سنة 5506سنة : ج  711       
أين ولد محمد بن عبد الوّهاب ؟: س  716  



 

 

.في مدينة العيينة من نجد في الجزيرة العربية ، في بيت علم وفضل: ج  716    
من مؤلف كتاب األصول الثالث ؟: س  717  

.هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي: ج  717      
هل على أهل الشرائع طواف وداع ؟: س  715   
هل على أهل الشرائع بمكة الساكنين خارج الحرم هل : " سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه اهلل: ج  715

ليهم طواف وداع ، فهل يجوز لهم أن يذهبوا إلى بيوتهم ثم إذا خف الزحام عليهم طواف وداع ، وإذا كان ع
 بعد أسبوع أو أكثر يأتون إلى البيت ويطوفون له طواف الوداع ؟

الشرايع المتصلة بمكة، بيوتها متصلة ببيوت مكة، هذه من مكة، ما عليهم وداع: الشرايع قسمان   
يع القصوى ، التي يسمونها شرايع بو سليمان ؛ فهذه لها وداع ، وأما الشرايع التي بنيانها خارج مكة، الشرا

انتهى  " ألنها خارج مكة، وال يجوز له أن يذهب إال بعد أو يودع  
ما هي أقسام علم النجوم؟: السؤال: س  712   
 : علم النجوم ينقسم إلى قسمين: ج  712

، فيستدل مثاًل باقتران النجم الفالني بالنجم علم ُيستدل به على الحوادث األرضية فهذا ُمحّرم: القسم األول
الفالني على أنه سيحدث كذا وكذا، ويستدل بوالدة إنسان في هذا النجم أنه سيكون سعيدًا، وفي هذا النجم 

والحوادث . اْلخر بأنه سيكون شقيًا، فيستدلون باختالف أحوال النجوم على اختالف الحوادث األرضية
صلى بنا رسول اهلل : القة، ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهني رضي اهلل عنه قالاألرضية ليس للنجوم بها ع

هل تدرون ماذا : "صلى اهلل عليه وسلم ذات ليلة على أثر سماء من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال
مطرنا بنوء كذا  :أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال: قال: "اهلل ورسوله أعلم، قال: قالوا" قال ربكم؟

فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل اهلل ورحمته فذلك مؤمن بي كافر  -والباء للسببية-وكذا 
إذا طلع النجم الفالني ازداد : ومنه نعرف خطأ الذين يقولون. ، فالنجوم ال تأتي بالمطر وال الرياح"بالكوكب

 . هبوب الرياح ألن النجوم ال صلة لها بالرياح
إذا : "علٌم ُيستدل به على الجهات واألوقات، فهذا جائز وقد يكون واجباً كما قال الفقهاء :القسم الثاني

، قال اهلل "دخل وقت الصالة يجب على اإلنسان أن يتعلم عالمات القبلة من النجوم، والشمس، والقمر
، فلما ذكر اهلل عز وجل {هتدونوألقى في األرض رواسي أن تميد بكم وأنهارًا وسباًل لعلكم ت}: تعالى

، فاالستدالل {وعالمات وبالنجم هم يهتدون}: العالمات األرضية انتقل إلى العالمات األفقية، فقال تعالى
إذا طلع النجم الفالني دخل وقت المطر، أو : بهذه النجوم على األزمنة واألمكنة ال بأس به، مثل أن يقال



 

 

هذا نجم نحس ال : شاءمون باألنواء ويتفاءلون بها، فبعض النجوم يقولونوالعرب في الجاهلية يت. وقت الربيع
: مطرنا بنوء كذا، وال يقولون: هذا نجم سعود وخير، ولهذا إذا أمطروا قالوا: خير فيه، وبعضها بالعكس يقولون

فيه مطر وفي مطرنا بفضل اهلل ورحمته، مع أن النجم ليس سبباً للمطر، ألسنا نجد هذا النوء بعينه سنة يكون 
ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيراً ما ! سنة أخرى ال يكون فيه مطر؟

طلعت الشمس فليس له إال طلوع : طلع هذا النجم كقولنا: يكون في زمنها األمطار، فالنوء ال تأثير له فقولنا
. فقط وغروب، والنوء وقت تقدير وهو يدل على دخول الفصول  

لماذا خلق اهلل النجوم ؟: س  760  
:خلقها لثالث : ج  760    

:  زينة للسماء -5   
:ورجوماً للشياطين -5    

:وعالمات يهتدى بها في البر والبحر -3   
ما الدليل على كون اإليمان قوال وعمال ؟: س  765   

.اْلية(يَماَن َوزَي ََّنُه ِفي قُ ُلوِبُكْم َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب ِإَلْيُكُم اإْلِ )قال اهلل تعالى: ج  765  
(  َفآِمُنوْا بِالّلِه َوَرُسوِلهِ )وقال تعالى   

ومن عمل ,وهي من عمل القلب اعتقادا , وهذا معنى الشهادتين اللتين ال يدخل العبد في الدين إال بهما
  اللسان نطقا ال تنفع إال بتواطئهما

سمى الصالة  . يعني صالتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة( َع ِإيَماَنُكْم َوَما َكاَن الّلُه ِلُيِضي)وقال تعالى
  كلها إيمانا وهي

وجعل النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر . جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح
 وصيام رمضان وقيامه وأداء
إيمان " أي األعمال أفضل؟ قال :  عليه وعلى آله وسلموسئل النبي صلى اهلل, الخمس وغيرها من اإليمان

.باهلل ورسوله      
ماهو اإليمان؟: س  765  
اإليمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ويزيد بالطاعة وينقص : ج  765

.بالمعصية ويتفاضل أهله فيه    
تكاسل أو تأويل ؟ ما حكم من أقر بالصالة ثم تركها لنوع: ج  764   



 

 

َفِإن )أما الصالة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب فإن تاب وإال قتل حدا لقوله تعالى : ج  764
(تَابُوْا َوَأَقاُموْا الصَّاَلَة َوآتَ ُوْا الزََّكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهمْ   

ان مانعها ممن ال شوكة له أخذها اإلمام منه أما الزكاة فإن ك. الحديث وغيره" أمرت أن أقاتل الناس" وحديث 
ومن منعها فإنا آخذوها " ونكله بأخذ شيء من ماله لقوله صلى اهلل عليه وسلم ,قهرا    

. وشطر ماله معها والحديث حسن  
 وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على اإلمام قتالهم حتى يؤدوها لآليات واألحاديث

أما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه . والصحابة رضي اهلل عنهم أجمعينالسابقة وغيرها وفعله أبو بكر 
.اإلمام أو نائبه بما يكون زاجرا له وألمثاله   

وقد جاء الوعيد األخروي في ,أما الحج فكل عمر العبد وقت له ال يفوت إال بالموت والواجب فيه المبادرة 
.ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا, التهاون فيه   

ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه ؟: س  716  
يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون: ج  716      

 ما دليل الحج ؟: س  717

وْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِلّلهِ )قال اهلل تعالى: ج  717 (   َوأَتِمُّ  
(ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإَلْيِه َسِبياًل  َوِلّلِه َعَلى النَّاسِ )وقال تعالى   

. إن اهلل تعالى كتب عليكم الحج" وقال النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم   
بني اإلسالم على خمس وغيرها كثير" الحديث في الصحيحين و تقدم حديث جبريل وحديث     

ما الحكمة من خلق الجن واإلنس ؟: س  715  
نس ِإالَّ ِليَ ْعُبُدوِن  ﴿: عالىقال ت: ج  715    ﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

.حقُّ اهلِل َعَلى الِعَباِد َأْن يَ ْعُبُدوُه واَل ُيْشرُِكوا ِبِه َشيًئا  رواه الشيخان: الحديث   
ما دليل الصوم ؟: س  712  

( ُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكمْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَليْ )قال اهلل تعالى: ج  712   
ْهَر فَ ْلَيُصْمهُ )وقال تعالى .اْليات( َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ   

" شهر رمضان إال أن تطوع شيئا " فقال . أخبرني ما فرض اهلل علي من الصيام: وفي حديث األعرابي
.الحديث    



 

 

صالة والزكاة ؟ما دليل ال: س  760   
(  َفِإن تَابُوْا َوَأَقاُموْا الصَّاَلَة َوآتَ ُوْا الزََّكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهْم )قال اهلل تعالى: ج  760  

ينِ )وقال تعالى (  َفِإن تَابُوْا َوَأَقاُموْا الصَّاَلَة َوآتَ ُوْا الزََّكاَة َفِإْخَوانُُكْم ِفي الدِّ   
يَن ُحنَ َفاء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَما ُأِمُروا )وقال تعالى اْلية   (ِإالَّ ِليَ ْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ  

ما شروط شهادة أن محمدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهل تقبل الشهادة األولى بدونها ؟: س  765  
ن إال بهاتين الشهادتين وأنهما متالزمتان فشروط الشهادة قد قدمنا لك أن العبد ال يدخل في الدي: ج  765 

.األولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شروط في األولى    
ما معنى شهادة أن محمدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟: س  765  
ى كافة هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إل: ج  765

ًرا َونَِذيًرا َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسَراًجا مُِّنيًرا )الناس إنسهم وجنهم  (. َشاِهًدا َوُمَبشِّ  
فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حالل وحرم من 

النتهاء عماحرام واالمتثال واالنقياد لما أمر به والكف وا  
نهى عنه واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له وأن طاعته هي طاعة اهلل 

ألنه مبلغ عن اهلل رسالته ولم;ومعصيته معصية اهلل   
يزيغ عنها  يتوفه اهلل حتى كمل به الدين وبلغ البالغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال

وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء اهلل. بعده إال هالك . 
ما دليل شهادة أن محمدا رسول اهلل ؟: س  763   

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه ) قول اهلل تعالى: ج  763 َلَقْد َمنَّ الّلُه َعَلى اْلُمؤِمِنيَن ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسواًل مِّْن أَنُفِسِهْم يَ ت ْ
.اْلية( يِهْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ َويُ زَكِّ    

( َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيٌم )وقوله تعالى  
.ا من اْلياتوغيره( . َواللَُّه يَ ْعَلُم ِإنََّك َلَرُسوُلهُ )وقوله تعالى    

ما دليل المواالة هلل والمعاداة ألجله ؟: س  764  
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ تَِّخُذوْا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياء بَ ْعُضُهْم َأْوِلَياء بَ ْعٍض َوَمن )قال اهلل عز وجل: ج  764

ُهمْ  .إلى آخر اْليات( إنما وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا ) إلى قوله(يَ تَ َولَُّهم مِّنُكْم َفِإنَُّه ِمن ْ   
.يَماِن اْليتينيَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ تَِّخُذوْا آبَاءُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْوِلَياء َإِن اْسَتَحبُّوْا اْلُكْفَر َعَلى اإلِ )وقال تعالى   



 

 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن )اْليةوقال تعالى( لَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلهُ اَل َتِجُد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن بِال)وقال تعالى
.وغير ذلك من اْليات. إلى آخر السورة( آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْوِلَياء    

؟ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة : س  761   
ُهْم َوُيِحبُّونَهُ ) قال اهلل تعالى : ج  761  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َمن يَ ْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِتي الّلُه ِبَقْوٍم ُيِحب ُّ

  ) 
وقال النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة اإليمان أن يكون اهلل ورسوله 

إليه مما سواهما وأن يحب المرء ال يحبه إال هلل وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منه كما  أحب
.يكره أن يقذف في النار    

ما دليل الصدق من الكتاب والسنة ؟: س  766    
رَُكوا َأن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُهمْ . الم)قال اهلل تعالى: ج  766 اَل يُ ْفتَ ُنوَن َوَلَقْد فَ تَ نَّا الَِّذيَن ِمن  َأَحِسَب النَّاُس َأن يُ ت ْ

. إلى آخر اْليات( قَ ْبِلِهْم فَ َليَ ْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َوَليَ ْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِيَن    
وقال النبي صلى اهلل عليه وعلى آله و سلم ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل صدقا 

لبه إال حرمه اهلل على النارمن ق     
وقال لألعرابي الذي علمه شرائع اإلسالم إلى أن قال واهلل ال أزيد عليها وال أنقص منها فقال رسول اهلل صلى 

.اهلل عليه وعلى آله وسلم أفلح إن صدق     
ما دليل اشتراط اإلخالص من الكتاب والسنة ؟: س  767  
يُن اْلَخاِلصُ َأاَل ِللَّ )قال اهلل تعالى : ج  767 ينَ )وقال تعالى ( ِه الدِّ (  َفاْعُبِد اللََّه ُمْخِلًصا لَُّه الدِّ  

.وقال النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال ال إله إال اهلل خالصا من قلبه    
.ه إال اهلل يبغي بذلك وجه اهللوقال صلى اهلل عليه وعلى آله و سلم إن اهلل تعالى حرم على النار من قال ال إل     

ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة ؟: س  765  
اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوَأْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يَ ْعُبُدوَن    )قال اهلل تعالى في شأن من لم يقبلها: ج  765    إلى  

ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َيْسَتْكِبُروَن َويَ ُقوُلوَن أَئِنَّا َلَتارُِكوا آِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر مَّْجُنوٍن  ِإن َُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل َلُهْم اَل : قوله   
مثل ما بعثني اهلل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب " وقال النبي صلى اهلل عليه وعلى آله سلم 

 أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت
وأصاب منها , الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع اهلل به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا الكأل والعشب

 طائفة أخرى إنما هي قيعان ال تمسك



 

 

فذلك مثل من فقه في دين اهلل ونفعه ما بعثني اهلل به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك , ماء وال تنبت كأل
.هولم يقبل هدى اهلل الذي أرسلت ب,رأسا    

ما دليل اشتراط االنقياد من الكتاب والسنة ؟: س  762   
َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإَلى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى   )قال اهلل تعالى: ج  762  

. به وقال النبي صلى اهلل عليه و آله وسلم ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت  
ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة ؟: س  770   

ُأْوَلِئَك ُهُم )إلى قوله ( ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ َلْم يَ ْرتَابُوا)قول اهلل عز وجل: ج  770
(  الصَّاِدُقوَن   

أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل ال يلقى اهلل بهما عبد غير وقول النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أشهد 
.شاك فيهما إال دخل الجنة    

و قال صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ألبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن ال إله إال اهلل مستيقنا 
.بها قلبه فبشره بالجنة كالهما في الصحيح     

علم من الكتاب والسنة ؟ما دليل اشتراط ال: س  775  
بقلوبهم معنى ما نطقوا به ( َوُهْم يَ ْعَلُمونَ )أي بال إله إال اهلل( ِإالَّ َمن َشِهَد بِاْلَحقِّ ) قول اهلل تعالى: ج  775

.بألسنتهم   
من مات وهو يعلم أن ال إله إال اهلل دخل الجنة" و قول النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم      

وط شهادة أن ال إله إال اهلل التي ال تنفع قائلها إال باجتماعها فيه ؟ما هي شر : س  775   
:شروطها سبعة : ج  775    
العلم بمعناها نفيا وإثباتا :األول  

استيقان القلب بها :والثاني  
االنقياد لها ظاهرا وباطنا :الثالث  

القبول لها فال يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها: الرابع  
ص فيهااإلخال :الخامس  
الصدق من صميم القلب ال باللسان فقط: السادس  

.والمواالة والمعاداة ألجلها, المحبة لها وألهلها: السابع   
ما معنى شهادة أن ال إله إال اهلل ؟: س  773   



 

 

نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى اهلل وإثباتها هلل عز وجل وحده ال شريك له في : معناها: ج  773
.نه ليس له شريك في ملكهعبادته كما أ   

يرُ َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكبِ ) قال اهلل تعالى  ) 
ما دليل شهادة أن ال إله إال اهلل ؟: س  774  
نَُّه اَل ِإلَ َه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالَِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم َقآئَِماً بِاْلِقْسِط اَل ِإلَ َه ِإالَّ ُهَو َشِهَد الّلُه أَ ) قول اهلل تعالى : ج  774

(  اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم   
(  َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإالَّ اللَُّه )وقوله تعالى( َفاْعَلْم أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ) وقوله تعالى   

.اْليات( َما اتََّخَذ اللَُّه ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ) ه تعالى و قول   
اْليات وغيرها( ُقل لَّْو َكاَن َمَعُه آِلَهٌة َكَما يَ ُقوُلوَن ِإًذا الَّبْ تَ َغْوْا ِإَلى ِذي اْلَعْرِش َسِبياًل ) وقوله تعالى     

ما محل الشهادتين من الدين ؟: س  771   
( ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلهِ )قال اهلل تعالى. ال يدخل العبد في الدين إال بهما:  ج 771  

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن محمدا عبده " وقال النبي صلى اهلل عليه وسلم 
.الحديث وغير ذلك كثير" ورسوله     

ا الدليل على تعريفه باألركان الخمسة عند التفصيل ؟م: س  776   
اإلسالم أن تشهد أن : " قوله صلى اهلل عليه وعلى آله سلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: ج  776

 ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل وتقيم الصالة
" قوله صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم و " و تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال 

.بني اإلسالم على خمس     
.فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان وكالهما في الصحيحين    

ما الدليل على شموله الدين كله عند اإلطالق ؟: س  777  
يَن ِعنَد الّلِه اإِلْساَلُم ) قال اهلل تعالى : ج  777 (  ِإنَّ الدِّ  

ى اهلل عليه وسلم بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأوقال النبي صل     
.  وقال صلى اهلل عليه وسلم أفضل اإلسالم إيمان باهلل   

.وغير ذلك كثير    
.ورجاله ثقات: أخرجه أحمد والطبراني في الكبير من حديث عمرو بن عبسة وقال الهيثمي في المجمع   

.واهلل أعلم. مرسل: قال المزي. يد الجرمي وعمرو بن عبسةلكنه منقطع بين أبي قالبة عبداهلل بن ز     



 

 

ما معنى اإلسالم ؟: س  775  
.معناه االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والخلوص من الشر: ج  775   

ْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلل ) قال اهلل تعالى  (   َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا مِّمَّ  
(  ِلْم َوْجَهُه ِإَلى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى َوَمن ُيسْ ) وقال تعالى   
ِر اْلُمْخِبِتيَن ) وقال تعالى  (  َفِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فَ َلُه َأْسِلُموا َوَبشِّ  

كم مراتب دين اإلسالم ؟: س  772  
.سان وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كلههو ثالث مراتب اإلسالم واإليمان واإلح: ج  772    
ماهو الشرع الذي أمر اهلل تعالى أن ال يدان إال به ؟: س  750  
هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السالم: ج  750   

يَن ِعنَد الّلِه اإِلْساَلُم ) قال اهلل تبارك وتعالى (  ِإنَّ الدِّ   
َر ِديِن الّلِه يَ ب ْ ) وقال تعالى َماَواِت َواأَلْرِض َطْوًعا وََكْرًها َأفَ َغي ْ (   ُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمن ِفي السَّ   
(  َوَمن يَ ْرَغُب َعن مِّلَِّة ِإبْ َراِهيَم ِإالَّ َمن َسِفَه نَ ْفَسُه ) وقال تعالى   
َر اإِلْساَلِم ِديًنا فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْلِخرَ ) وقال تعالى (  ِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن َوَمن يَ ْبَتِغ َغي ْ   
يِن َما َلْم يَْأَذن ِبِه اللَُّه ) وقال تعالى (  َأْم َلُهْم ُشرََكاء َشَرُعوا َلُهم مَِّن الدِّ   

.وغيرها من اْليات    
ما معنى إخالص النية ؟: س  755  

اهلل تعالىهو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة وإلباطنة ابتغاء وجه : ج  755    
يَن ُحنَ َفاء ) قال اهلل عز وجل (  َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِليَ ْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ   

(  َوَما أِلََحٍد ِعنَدُه ِمن ن ِّْعَمٍة ُتْجَزى ِإالَّ اْبِتَغاء َوْجِه رَبِِّه اأْلَْعَلى ) وقال تعالى   
(  ْجِه اللَِّه اَل نُرِيُد ِمنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكورًا ِإنََّما نُْطِعُمُكْم ِلوَ ) وقال تعالى   

َها َوَما َلهُ ) وقال تعالى نْ َيا نُؤتِِه ِمن ْ ِفي اْْلِخَرِة  َمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اْْلِخَرِة نَزِْد َلُه ِفي َحْرثِِه َوَمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ
(  ِمن نَِّصيٍب    

يمة ؟ما هو صدق العز : س  755       
.هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعل: ج  755  

( ُلوَن يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم تَ ُقوُلوَن َما اَل تَ ْفَعُلوَن َكبُ َر َمْقًتا ِعنَد اللَِّه َأن تَ ُقوُلوا َما اَل تَ ْفعَ ) قال اهلل تعالى  
كم شروط العبادة ؟: س  753  



 

 

: ث      الث      ة: ج  753  
صدق العزيمة وهو شرط في وجوده :األول  

.إخالص النية :الثاني    
.موافقة الشرع الذي أمر اهلل تعالى أن ال يدان إال به :الثالث    

. وهما الشرطان في قبولها   
بماذا عرف العباد ما يحبه اهلل ويرضاه ؟: س  754  
اله الكتب آمرا بما يحبه اهلل ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه عرفوه بإرسال اهلل تعالى الرسل وإنز : ج  754

.وظهرت حكمته البالغة, وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة   
ٌة بَ ْعَد الرُُّسِل )قال اهلل تعالى رِيَن َوُمنِذرِيَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجَّ (  رُُّساًل مَُّبشِّ   

(نُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر رَِّحيٌم ُقْل ِإن كُ ) وقال تعالى  
ما عالمة محبة العبد ربه عز وجل ؟: س 751   

عالمة ذلك أن يحب ما يحبه اهلل تعالى ويبغض ما يسخطه فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه: ج  751  
.و لذا كان أوثق عرى اإليمان الحب في اهلل والبغض فيه, ياءه و يعادي أعداءهو يوالي أول    

 متى يكون العمل عبادة ؟: س  756
.إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل: ج  756   

(َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبًّا لِّّلِه ) قال اهلل تعالى  
(  مِّْن َخْشَيِة رَبِِّهم مُّْشِفُقوَن  ِإنَّ الَِّذيَن ُهم) وقال تعالى   

َراِت َويَْدُعونَ َنا رََغًبا َورََهًبا وََكانُوا َلَنا ) وقد جمع اهلل تعالى بين ذلك في قوله ِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخي ْ
( َخاِشِعيَن   

 ما هي العبادة ؟: س  757
 ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة والبراءة اسم جامع لكل ما يحبه اهلل: العبادة هي: ج  757

.مما ينافي ذلك ويضاده    
ما معنى العبد ؟: س  755  
العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم : ج  755

 العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب



 

 

كن و ظاهر و كامن و مؤمن و كافر وبر وفاجر وغير ذلك الكل مخلوق هلل عز وجل و يابس و متحرك و سا 
  مربوب له مسخر بتسخيره مدبر

ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه وكل يجري ألجل مسمى ال يتجاوزه مثقال ذرة ذلك تقدير , بتدبيره
.العزيز العليم تدبير العدل الحكيم   

الذين ال , و أولياؤه المتقون, ب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين هم عباده المكرمونو إن أريد به العابد المح
.خوف عليهم و ال هم يحزنون    

ما هو ذلك األمر الذي خلق اهلل الخلق ألجله ؟:س  752     
نَ ُهَما اَلِعِبيَن مَ ) قال اهلل تعالى : ج  752   َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ ا َخَلْقَناُهَما ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوَلِكنَّ َوَما َخَلْقَنا السَّ

( َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن   
نَ ُهَما بَاِطاًل َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا فَ َوْيٌل لِّلَِّذيَن َكَفُرو ) وقال تعالى  َماء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ (  اَوَما َخَلْقَنا السَّ  
مَ ) وقال تعالى  (  اَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحقِّ َوِلُتْجَزى ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوُهْم اَل يُْظَلُموَن َوَخَلَق اللَُّه السَّ  
نَس ِإالَّ ِليَ ْعُبُدوِن ) وقال تعالى  (َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ  

ما أول ما يجب على العباد ؟:س  720       
وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به , خلقهم اهلل له أول ما يجب على العباد معرفة األمر الذي: ج  720  

وألجله خلقت الدنيا واْلخرة والجنة والنار وبه حقت الحاقة ووقعت والواقعة , رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم
وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف وفيه تكون الشقاوة والسعادة وعلى حسبه تقسم األنوار ومن لم 

.نورا فما له من نور يجعل اهلل له    
من الذي جاء إلى المدينة يستنجد بالرسول صلى اهلل عليه وسلم وكان ذلك سببا لنقض قريش : س  725

 صلحهم مع النبي صلى اهلل عليه وسلم وبناء عليه غزاهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتم فتح مكة ؟
.عمرو بن سالم الخزاعي : ج  725  
 للزيادة في المتن ؟ ما األمثلة :س  725

: م    ا يل     ي :  ج  725   
ما رواه مسلم من طريق على بن ُمْسِهر عن األعمش عن أبي َرزين : مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة  -5

في حديث ولوغ الكلب ، ولم يذكرها سائر " فْلُيرِْقُه " وأبي صالح عن أبي هريرة رضي اهلل عنه من زيادة كلمة 
" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " من أصحاب األعمش ، وإنما رووه هكذا  الحفاظ

 : مثال للزيادة المنافية -5فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن ُمْسِهَر ، وهو ثقة، فتقبل تلك الزيادة 



 

 

هل اإلسالم ، وهي أيام َأْكل وُشْرب زيادة يوم عرفة ، في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ِعْيُدنا أ
فان الحديث من جميع طرقه بدونها ، وإنما جاء بها موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر ، 

 . والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما 
ِعي عن حذيفة قال ما رواه مسلم من طريق أبي مالك األشجعي عن رِبْ : مثال للزيادة التي فيها نوع منافاة   -3
وجعلت لنا األرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً فقد تفرد : .. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : 

أبو مالك األشجعي بزيادة تربتها ولم يذكرها غيره من الرواة ، وإنما رووا الحديث هكذا وجعلت لنا األرض 
.مسجداً طهوراً   

 الزيادة في اإلسناد ؟ ما حكم( السؤال ) : س  723
أما الزيادة في اإلسناد فَ تَ ْنَصبُّ هنا على مسألتين رئيسيتين يكثر وقوعهما، وهما تعارض الوصل مع : ج  723

اإلرسال، وتعارض الرفع مع الوقف، أما باقي صور الزيادة في اإلسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثاً خاصة مثل 
 .المزيد في متصل األسانيد

 : قد اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على أربعة أقوال وهي هذا و 
 . وهو قول جمهور الفقهاء واألصوليين( أي قبول الزيادة ) الُحْكُم لمن وصله أو رفعه  -5
 .وهو قول أكثر أصحاب الحديث ( أي ردُّ الزيادة ) الحكم لمن أرسله أو وقفه  -5 
 . ب الحديثوهو قول بعض أصحا: الحكم لألكثر -3 
. وهو قول بعض أصحاب الحديث : الحكم لألحفظ  -4   

 ما شرح تعريف الحديث المتواتر ؟: س  724
أي هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل : ج  724

 . عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختالق هذا الخبر
ما تع      ريف الحديث المتواتر اصطالحاً ؟ :س  721  

. ما رواه عدد كثير ٌتحيل العادة تواطؤهم على الكذب: ج  721    
 ما تع      ريف الحديث المتواتر لغ      ة ؟: س  726
  . هو اسم فاعل مشتق من المتواتر أي التتابع، تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله: ج  726
 تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا ؟ ما : س  727
 : ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: ج  727

 . فان كان له طرق بال َحْصِر عدد معين فهو المتواتر  -5



 

 

  . وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو اْلحاد -5
 على من يطلق الحاكم عند المحدثين ؟: س  725
 . بجميع األحاديث حتى ال يفوته منها إال اليسير على رأي بعض أهل العلم هو من أحاط علماً : ج  725
على من يطلق الحافظ عند المحدثين ؟: س  722  
: فيه قوالن : ج  722  

.  مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين -5  
. بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. وقيل هو أرفع درجة من المحدث  -5  

على من يطلق المحدث عند المحدثين ؟: س  500  
. ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية : ج  500  

اصطالحاً ؟ الٌمْسَندما تع     ريف : س  505   
. له ثالثة معان: ج  505  

 . كل كتاب جمَع فيه مرويات كل صحابي على ِحَدة   -5
 . لمرفوع المتصل سنداً الحديث ا -5
 . فيكون بهذا المعنى مصدراً ميمياً " السند " إن يٌراد به  -3

لغ     ة ؟ الٌمْسَندما تع     ريف  :س  505  
. اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه له: ج  505  
؟ما تع     ريف المتن اصطالحاً : س  503  

. الكالمما ينتهي إليه السند من : ج  503    
؟ما تع     ريف المتن لغ     ة : س  504  
.ما صلب وارتفع من األرض: ج  504  
اصطالحا ؟ما تع     ريف السند لغ     ة : س  501  
. سلسلة الرجال الموصلة للمتن:ج  501  
 لم    اذا ُسّمَي بالسند ؟: س  506
 . ألن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه: ج  506
    ريف السند لغ     ة ؟ما تع  : س  507
   . المعتمد: ج  507



 

 

ما مع    ى اإلسناد ؟: س  505   
: له معنيان: اإلسناد: ج  505  

 . َعْزو الحديث إلى قائله مسنداً  -5
.وهو بهذا المعنى مرادف للسند . سلسلة الرجال الٌموصلة للمتن  -5   

األثَر؟ما تع     ريف : س  502   
: فيه قوالن هما: ج  502  

 . أي أن معناهما واحد اصطالحاً :  هو ٌمرادف للحديث -5
. وهو ما ٌأضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال: ٌمغاير له -5  

ما تع     ريف الخب       ر اصطالح    ا ؟: س  550  
: فيه ثالثة أقوال وهي: ج  550  

 . أي إن معناهما واحد اصطالحاً : هو مرادف للحديث -5
 . والخبر ما جاء عن غيره . فالحديث ما جاء عن النبي صلى اهلل عليه وسلم: اير لهمغ -5
 . أي إن الحديث ما جاء عن النبي صلى اهلل عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره:أعم منه -3

ما تع     ريف الخب       ر لغ    ة ؟: س  555  
  .وجمعه أخبار . النبأ : ج  555
     ريف الحديث اصطالح    ا ؟ما تع: س  555
.  ما أضيف إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة :ج  555  
ما تع    ريف الحديث لغ      ة ؟: س  553  
.ويجمع على أحاديث على خالف القياس . الجديد: ج  553  
 ؟ما ثم     رة تعلم علم مصطلح الحديث : س  554
 . الصحيح من السقيم من األحاديث تمييز: ج  554
ما موضوع مصطلح الحديث ؟: س  551  
  . السند والمتن من حيث القبول والرد: ج  551
ما الم    راد بعلم مصطلح الحديث ؟: س  556  
  . علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد: ج  556
 عليه وسلم نوراً أم بشراً ؟هل كان النبي صلى اهلل : س  557



 

 

ثبت أن المالئكة هي التي خلقت من نور ، وليس أحد من بني آدم ، قال النبي صلى اهلل عليه : ج  557
ا ُوِصَف  الُم ِممَّ موِم ، َوُخِلَق آَدُم َعَليِه السَّ رواه )َلُكم وسلم ُخِلَقت الَمالِئَكُة ِمن نُوٍر ، َوُخِلَق ِإبِليُس ِمن نَاِر السَّ

(  مسلم  
أول ما خلق اهلل نور نبيك يا : ) وفيه إشارة إلى بطالن الحديث المشهور على ألسنة الناس : قال اإللباني 

ونحوه من األحاديث التي تقول بأنه صلى اهلل عليه وسلم خلق من نور ، فإن هذا الحديث دليل (  جابر 
.انتهى" وبنيه ، فت نّبه وال تكن من الغافلين  واضح على أن المالئكة فقط هم الذين خلقوا من نور ، دون آدم    

َنا ِإَلى نُوحٍ  }   : هل األنبياء المذكورون في قوله تعالى: س  555 َنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحي ْ ومن   ؟ رسل أم ال  { ِإنَّا َأْوَحي ْ
  ؟  أول الرسل

َنا إِ  }   : النبيون المذكورون في قوله تعالى: ج  555 َنا ِإَلى نُوٍح َوالنَِّبيِّيَن ِمن بَ ْعِدهِ ِإنَّا َأْوَحي ْ كلهم        { َلْيَك َكَما َأْوَحي ْ
ٌة بَ ْعدَ  }   : رسل لقوله تعالى في سياقها رِيَن َوُمنِذرِيَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّ وكل من   { الرُُّسلِ . رُُّساًل مَُّبشِّ

ُهم مَّن َقَصْصَنا َعَلْيَك  }   : لقوله تعالى ذكر في القرآن من النبيين فهم رسل َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُساًل مِّن قَ ْبِلَك ِمن ْ
ُهم مَّن لَّْم نَ ْقُصْص َعَلْيكَ  َكَما  }   : وأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى اهلل عليه وسلم لقوله تعالى   { َوِمن ْ

َنا ِإَلى نُوٍح َوالنَِّبيِّيَن ِمن بَ ْعدِ  أنت أول   : وقد ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون نوحاً فيقولون له  { هِ َأْوَحي ْ
ٌد أَبَا َأَحٍد مِّن  }   : رسول أرسله اهلل إلى أهل األرض ، ولقوله تعالى في محمد صلى اهلل عليه وسلم  مَّا َكاَن ُمَحمَّ

وإذا كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسل قطعاً إذ ال رسالة إال بنبوة  .   { رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَل اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيِّينَ 
  . كل رسول نبي وليس كل نبي رسواًل    : ولهذا يقال

ما هو حكم من كان يأتي لفتاة وكان يلمسها بعض الشيء وهي ليست محرماً له وقد تاب من : س  552
 هل ممكن أن أتزوجها أم ال وأنا مازلت أحبها ؟ ذلك كله وقد تزوجت من غيره ثم طلقها وهي مازلت تحبني

 .ال حرج عليك أن تتزوج بها بعد انتهاء عدتها إن صلح حالكما وتبتما إلى اهلل عز وجل: ج  552
( كان فيها الكثير من المعاصي) من عمري كانت لي عالقة بفتاة من جيلي  56أنا شاب في ال : س  550

رآن أن ال أتزوج غيرها وبعد فترة ، تبت إلى اهلل توبة نصوحاً وانا ال فوجدت نفسي أني قد أقسمت لها بالق
أجد في تلك الفتاة المرأة المثالية من الجهة اإلسالمية ، فهل أنا مقّيد بأن أتزوجها أم أن اهلل غفر لي سرعان 

ا محّيرني وأرجو االجابة بأسرع وقت ممكن ؟  ما تبت إليه؟ الموضوع جدًّ
ذه الفتاة قد تابت إلى اهلل تعالى توبة نصوحاً فال مانع من الزواج منها، وخاصة إذا كنت إذا كانت ه: ج  550

قد أعطيتها لفظك بذلك، وحلفت لها عليه، فهذا من باب الوفاء بالعهد، وعدم نقض األيمان بعد التوكيدوهو 
افقين، لكن الشرع ال مأمور به شرعًا، ومحمود طبعًا، وإخالف العهد منهي عنه شرعًا، وهو من صفات المن



 

 

يلزمك بالزواج منها، وخاصة إذا كنت تشك فيها، وإذا لم تتزوجها، فإن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة 
.مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم تجد فعليك صيام ثالثة أيام    

التوبة الصادقة تمحو ما قبلها، أما إذا كانت لم تتب توبة صادقة، فال ينبغي لك أن تتزوج بها، ولتعلم أن 
.والتائب من الذنب كمن ال ذنب له    

وعليه، فال مانع شرعاً من زواجك بها إذا تبتما إلى اهلل تعالى، بل هو األفضل إن شاء اهلل وفاءًا بالعهد وبرًا 
.للقسم، لكنه غير الزم    

 فسها من الوقوع في الزنى؟ما هو حكم المرأة التي تحجم عن الزواج وهي ال تخشى على ن: س  555
ال حرج على من لم يرغب في النكاح ذكراً كان أو أنثى في تركه مع القدرة عليه، وإن كان األفضل : ج  555

 .له النكاح، لما في ذلك من تكثير النسل المسلم الذي يعمر األرض بعبادة اهلل وطاعته
في الذهاب إلى بيت اهلل الحرام والمسجد إذا كان المسلم الشاب غير متزوج، فهل تكون نيته : س  555

 النبوي أفضل؟ أم ينوي أن يتزوج ؟
فإن الذهاب إلى : إن كان السائل يسأل عن التفضيل بين الذهاب إلى الحرمين وبين الزواج: ج  555

.الحرمين أفضل إن لم يكن الزواج متعينا بسبب خوف العبد على نفسه من الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج   
أما إن كان مسافرا للحج أو لزيارة المسجد النبوي وعنده رغبة في الزواج بمكة والمدينة، فإنه يتعين عليه أن و 

.ينوي العبادة المطلوبة، وال حرج عليه في رغبته أن يتزوج إذا وصل هناك   
ما هو حكم من أنجب طفال وعمره قد اجتاز الخمسينات؟ وهل يعد ظلما في حق الطفل؟ : س  553

 زاكم اهلل كل خير ؟وج
ليس في الشرع ما يمنع الرجل من اإلنجاب في أي سن، واألصل اإلباحة ما لم يرد دليل للمنع، : ج  553

يَا : وقد أنجب إبراهيم   عليه السالم   بعد تقدم سنه وتقدم سن زوجته حتى قالت زوجته بعد البشارة باإلنجاب
75:هود}ا بَ ْعِلي َشْيًخا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب َويْ َلَتى َأَأِلُد َوأَنَْا َعُجوٌز َوَهذَ    

وال يكون األب ظالما لولده بإنجابه في سن متأخرة، لكن على الوالد أن يحسن تربية ولده بقدر استطاعته، 
.ويستعين باهلل عز وجل ويسأله أن يصلح له ولده   

مسألة الزواج منه، فقال أحد األشخاص  توجد مشاكل بيني وبين اإلنسان الذي أرتبط به وتتعثر: س  554
اسمي واسمه وأكتب في ورقة اسمي واسمه وأمسح عليها بكلونيا  22ألمي إن علي أن أسبح على سبحة 

وقلبي رفضها، وأجد حرمة في هذا األمر، فما الذي يجب علي فعله لكي .. وأحرقها وأدفنها في طين زرعه
 يحدث الزواج منه ويتيسر الحال؟ 



 

 

ال ينبغي المسارعة إلى اعتبار أن تأخر الزواج بسبب سحر أو عين أو نحوهما، فليس هذا بالزم، : ج  554
بل قد يكون ذلك راجعا إلى بعض العوائق األخرى الكثيرة، فلن يحدث شيء قبل وقته المقدر فيه، قال 

   {35:األحزاب}وََكاَن َأْمُر اللَِّه َقَدرًا َمْقُدورًا : تعالى
األرزاق يأتي المسلم ما كتب له منه، ومن أهم ما ننصح به هنا كثرة الدعاء، فالخير كله بيد  والزواج رزق من

اِع : اهلل عز وجل، فتضرعي إليه وسليه التوفيق، قال تعالى َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
556:البقرة}ْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدوَن ِإَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلي ُ    

ودعاء الوالد   أما كان أم أبا   ألوالدهما مستجاب، ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه، وحسنه األلباني، عن 
ثالث دعوات يستجاب لهن، ال شك : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أبي هريرة   رضي اهلل عنه   قال

.المظلوم ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولدهدعوة : فيهن   
ما أفضل الكتب حول الحياة الزوجية ؟: س  551  
من أفضل الكتب في كيفية اختيار األزواج، وآداب المعاشرة الزوجية، وبيان حقوق الزوجين كل : ج  551

روس، للشيخ محمود آداب الزفاف، للشيخ محمد ناصر الدين األلباني، وكتاب تحفة الع: على اْلخر، كتاب
.مهدي استانبولي   

وننبه من يريد اإلقدام على الزواج، على أهمية استشارة الثقات؛ لمعرفة دين وخلق من يرغب في خطبتها، 
. ويستخير ربه فيها، وبذلك يكون التوفيق بإذن اهلل عز وجل  

 لق على الجدار ؟ما حكم تصاعد األتربة أثناء التنظيف إلى قرآن أو اسم هلل تعالى مع: س  556
كنس األرض األصل فيه الجواز، لكن إذا تصاعد منه الغبار أو تطاير منه شيء على القرآن أو : ج  556

.على أسماء اهلل تعالى؛ فإنه يزال عنها بالنفض أو المسح   
القرآن أو وأما ما يستقذر فتجب المبادرة بإزالته عن القرآن الكريم وعن أسماء اهلل تعالى، أو ما فيه شيء من 

من الحديث ولو كان طاهًرا؛ ألن تركه عليه مع القدرة على إزالته عنه كوضعه عليه ابتداء ال يجوز؛ قال 
َكِإْلَقاِء "وجاء في شروح المختصر عند قول خليل ". والترك فعل في صحيح المذهب: "صاحب المراقي

َواَم َكااِلْبِتَداءِ َوَلْو طَاِهًرا َكُبَصاٍق، َأْو ت َ : "قالوا" ُمْصَحٍف ِبَقَذرٍ  .رُْكُه ِبِه َمَع اْلُقْدرَِة َعَلى إزَاَلِتِه؛ أِلَنَّ الدَّ   
 حكم اقتباس آية قرآنية أو جزء منها في الحديث بين الناس ؟: س  557
باالقتباس، وهذا : إدخال آية من القرآن أو جزء منها في كالم المتكلم دون عزو، هو ما يسمى: ج  557

 .فهو محرم: كان مقصد الكالم مفيدا، وأما االقتباس في مجال الهزلإنما يجوز إذا  



 

 

طائر النعام، أو أشكال ( صفة)على هيئة ( البسملة)يقوم بعض العاملين على أجهزة الطباعة بكتابة : س  555
 ما حكم ذلك مع التوجيه والنصح؟  . أخرى
األذكار الشرعية على شكل طائر النعام، أو هذا العمل المذكور، وهو كتابة البسملة، أو غيرها من : ج  555

غيره من الحيوانات، عمل منكر، وفيه انتقاص لجناب اهلل سبحانه وتعالى، فال يجوز إقراره، والسكوت عليه؛ 
:ألمور    

.أن فيه تصويرا لذوات األرواح، وذلك محرم: أولها   
.اإلساءة إلى أسماء اهلل وصفاته، وابتذالها: ثانيها   
.اه . بسم اهلل الرحمن الرحيم: عبث، أو االستخفاف بآية من كتاب اهلل تعالى، وهيال: ثالثها   

وقد بحث مجمع الفقه اإلسالمي، التابع لرابطة العالم اإلسالمي، مسألة كتابة اْليات القرآنية على شكل 
.لوحات للديكور وبيعها   

 عد ما كسرت ؟كيفية التصرف في لوحات جبس مكتوب عليها آيات قرآنية ب: س  552
فتتعين المحافظة عليها حتى تدفنها في , إذا كانت تلك اللوحة المتكسرة تشتمل على آيات قرآنية: ج  552

وقد ذكرنا كيفية التخلص من القرآن الكريم إذا لم يمكن االنتفاع , مكان طاهر ال تتعرض فيه للوطء باألقدام
.به    

كمبيوتر، لكن إذا انتهيت منه يأتي اسم البرنامج على هناك برنامج مجاني للمونتاج على ال: س  530
الفيديو، ولن أتمكن من إبعاده إال بشراء البرنامج كاماًل، علًما أن سعره خيالي، ولكن هناك طريقة تمكنني من 

إبعاد اسم البرنامج من الفيديو دون شرائه، فما حكم هذه الطريقة؟ علًما أني أستخدم البرنامج، وأنشر 
 ات على اإلنترنت، وأجني المال من المشاهدات واإلعالنات، فما حكم هذا المال ؟الفيديوه

ال يجوز لك حذف اسم البرنامج للتحايل على شرط منتجيه، بل ال بد من االلتزام بشروط : ج  530
لى المسلمون ع: أصحاب البرنامج، ومن ذلك عدم إزالة االسم، أو شراء البرنامج؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلم

ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب : ولقوله صلى اهلل عليه وسلم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي. شروطهم
من سبق إلى مباح، فهو أحق : وقوله صلى اهلل عليه وسلم. حسن صحيح: أخرجه الترمذي، وقال. من نفسه

مسلًما، أم كافًرا غير حربي؛  سواء أكان صاحب هذه البرامج. رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. به
.ألن حق الكافر غير الحربي محترم، كحق المسلم   

وعليه؛ فال يجوز لك ما تفعله من استخدم البرنامج للتربح، أو غيره، إال إذا كان ذلك وفق شروط أصحابه 
.المباحة، بال حيلة، وال خداع   



 

 

.البرنامج المنسوخوأما مسألة التربح من اإلعالنات، والمشاهدات من خالل ذلك     
تَّه من منافع على أصحاب البرنامج،  فالجواب أن لك االنتفاع بما اكتسبته مما هو مباح، لكنك ضامن لما فوَّ

.يقدر ذلك أصحاب الخبرة، واالختصاص    
أنا متزوجة وأعاني من مشكلة مع زوجي، فهو يحب أن يجامعني في الدبر وأنا أرفض ذلك، ألنه : س  535

ف للفطرة السليمة، ولكنه يصر على ذلك، وعندما أكون حائضا يصر على الجماع من الدبر، وقد حرام ومنا
مارسه معي بالعنف والخداع، فما حكم ذلك؟ وهو لم يكن يغتسل من الجنابة وال يصلي، ولكنه اْلن يصلي، 

. وأحيانا يصلي دون الغسل من الجنابة، فما حكم ذلك أيضا  
 .حرم بال ريب وهو كبيرة من الكبائر الوطء في الدبر م: ج  535

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الزوجين إذا توافقا على الوطء في الدبر وجب التفريق بينهما، قال شيخ 
ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما ال : اإلسالم ابن تيمية

 .ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما
وعليه؛ فال تجوز لك طاعة زوجك إذا أراد منك هذا الفعل المنكر، فالطاعة ال تكون إال في المعروف، وال 

طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما وقع فيه زوجك من الوطء في الدبر سواء حال الطهر أو حال الحيض، 
المنكر، فقد وقعت في الحرام وعليك فهو حرام، وعليه أن يتوب إلى اهلل تعالى، وإذا كنت طاوعِته على هذا 

 . التوبة إلى اهلل، أما ما غلبك عليه باإلكراه فال إثم عليك فيه، واإلثم عليه
وإذا كان زوجك يتهاون في الصالة المفروضة وال يغتسل من الجنابة، فهذا منكر أكبر، فإّن التفريط في 

ة كبيرة، فبيني ذلك لزوجك واجتهدي في الصالة المفروضة أو شروطها المتفق عليها منكر عظيم ومعصي
استصالحه وإعانته على التوبة إلى اهلل، ويمكنك االستعانة على ذلك ببعض الصالحين من األقارب أو غيرهم، 

وحثه على مصاحبة الصالحين وحضور مجالس العلم والذكر مع كثرة الدعاء له بالهداية، فإذا بذلت جهدك 
إذا ترك الزوج حق : الة بشروطها، فاألولى لك مفارقته، قال المرداويفي نصح زوجك ولم يحافظ على الص

 .اهلل فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه
 الفطر بسبب امتحان الرياضة وشدة الحر ؟: س  535
الواجب على المسلم تعظيم شعائر اهلل، وأن يعلم أن طاعة اهلل من أسباب جلب الخير، ودفع : ج  535

ر، وليس لمسلم أن يتعمد الفطر لشدة حر، أو غير ذلك، إال إذا شق عليه الصوم مشقة بالغة، بحيث الش
.خشي على نفسه التلف، أو حصول مرض من جراء الصوم   



 

 

طلب مني شخص أن أشتري له أرضا وأبني له عليها على أن يسدد لي جميع المصروفات مع : س  535
أشهر، فهل هذا االتفاق جائز؟ علما بأنه  6بعد انقضاء % 50ارة وكذلك مصروفات لإلد% 51زيادة بنسبة 

 ؟% 51يتوقع انخفاضا كبيرا لقيمة العملة قد تفوق 
هذا الشخص ال يملك ثمن األرض وال نفقة بنائها حاال، طلب من السائل أن يقوم بشرائها والبناء : ج  535

ء على اسم الطالب وفي ملكه من البداية، فحقيقة عليها، بالوصف المذكور في السؤال، فإن كان الشراء والبنا
: االتفاق بينهما تؤول إلى الربا، كأنه أسلفه ثمن األرض وبناءها، واسترده بزيادة معلومة متفق عليها سلفا

من التكلفة النهائية، وهذا % 50:، وجمع إلى ذلك إجارة على اإلدارة، بأجرة غير معلومة، وهي نسبة51%
  .ال يصح، وال يجوز

 حكم وصول المفطر إلى حلق الصائم ؟: س  533
إذا كان الحال كما ذكرت من كون الماء لم يصل إلى حلقك، فإنك لم تفطري بذلك، فإن الفطر : ج  533

ال يحصل إال بوصول الماء إلى الحلق، وعلى تقدير وصوله إلى الحلق، وأنت لم تقصدي ذلك، فال يفسد 
ذكر المؤلف   رحمه اهلل   ست مسائل علق الحكم فيها : تنبيه: اهلل  صومك، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه

بوصول الماء إلى حلق الصائم، فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى الحلق، ال إلى المعدة، وظاهر كالم شيخ 
اإلسالم ابن تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة، وال شك أن هذا هو المقصود؛ إذ لم يرد في 

إن وصوله إلى : لكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق، لكن الفقهاء   رحمهم اهلل   قالواا
.الحلق مظنة وصوله إلى المعدة، أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف، والحلق مجوف   

 أجر شقة لتستخدم في برامج مستشفى فاستخدموها في بث القنوات ؟: س  534
تأجير شقة : إذا كانت هذه القنوات مما ال يجوز بثه، فال تجوز اإلعانة على هذا البث، ومن هذا: ج  534

نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه : قال اإلمام أحمد: لخصوص هذا الغرض قال ابن القيم في إعالم الموقعين
، ويلزم من لم يسد الذرائع وسلم عن بيع السالح في الفتنة، وال ريب أن هذا سد لذريعة اإلعانة على المعصية

أن يجوز هذا البيع كما صرحوا به، ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن اإلعانة على اإلثم والعدوان، وفي معنى 
.اه . هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية اهلل   

 حكم أخذ األشياء التي ال يرغب فيها أصحابها ؟: س  531
.أن ما يترك رغبة عنه، أو يكون سبيله اإلتالف، فال حرج في أخذه، واالنتفاع بهذكر العلماء :  ج  531   



 

 

وما ينتبذه الناس رغبة عنه، فهو أحق به، ... ومن سبق إلى مباح، كصيد، وعنبر، ومسك : جاء في اإلنصاف  
، وسائر  وكذلك لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما ال تتبعه الهمة، وكذا اللقيط، وما سقط من الثلج، والَمنِّ

.اه . المباحات، فهو أحق به، وهذا بال نزاع   
وما يتركه الُحصَّاد من الزرع، واللُّقَّاط من التمر رغبة عنه، ملكه آخذه، مسلما كان أو : وجاء في كشاف القناع

.اه . ِذمِّيا   
الشركة، وإنما تتركها حتى وعلى هذا، فإن كانت تلك العينات، أو المواد تافهة مصيرها التلف، وال تستخدمها 

ترمى، فال بأس بأخذها واالنتفاع بها،  واألولى استئذان من له اإلذن في الشركة، في أخذ تلك العينات، خشية 
.أن يكون للشركة فيها غرض لم يطلع عليه الموظف   

 ما حكم اشتراط غرامة التأخير على القرض ؟: س  536
طة في العقد، فهو ربا صريح، وكون الزيادة ال تلزم إال بعد سنتين، أو ما دام القرض يرد بزيادة مشتر : ج  536

. أكثر، ال يبيح القرض؛ ألّن اشتراط غرامة التأخير على القرض، ال يجوز  
 ما حكم االنتفاع بمال األب المختلط ؟ : س  537
الفوائد المضافة إليه ال حرج على األبناء في قبول تلك الودائع، وما دام أصل الوديعة مبيًنا، و : ج  537

مبينة، فلهم االنتفاع بأصل الوديعة، وأما الفوائد ففيها تفصيل، وهو أنها إذا كانت ربوية، فليس لهم االنتفاع 
بها، بل تدفع للفقراء والمساكين، أو تدفع في المصالح العامة للمسلمين، إال إذا كان األبناء فقراء، فال حرج 

، وقضاء دينهم منها، وإال فال، قال اإلمام النووي حاكًيا قول الغزالي في عليهم حينئذ في أخذها ألنفسهم
.اه . وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ ألنه أيًضا فقير: المال الحرام   

فال حرج : وأما لو كانت الودائع لدى بنك إسالمي، في حساب توفير، ونحوه من صور المضاربة الشرعية
.لوديعةحينئذ باالنتفاع بأرباح تلك ا   

وأما الجهل بمصدر أصل الوديعة، وما يشتريه األب من طعام، أو غيره، والخشية من أن يكون األب اكتسب 
: -رحمه اهلل-ذلك من حرام، فهذا ال يمنعكم من االنتفاع به، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   

ن ملًكا له، إن ادعى أنه وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، واألصل فيما بيد المسلم أن يكو 
ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت األمر على األصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس 

األمر قد غصبه هو، ولم أعلم أنا، كنت جاهاًل بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروًفا 
.ن كان أكثر ماله حراًما، ففيه نزاع بين العلماءبأن في ماله حراًما، ترك معاملته ورًعا، وإ   



 

 

 ما حكم لبس الصليب للتخفي في المطارات ؟: س  535
إذا علَّقه المسلم ليظهر أنه نصراني فهذا إظهار : قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه اهلل تعالى : ج  535

، إال من كان يخشى على نفسه، فهو لموافقة النصارى على دينهم، وموافقة النصارى على دينهم كفر باهلل
 ( َمْن َكَفَر بِاللَِّه ِمْن بَ ْعِد ِإيَمانِِه ِإال َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاأِليَمانِ : )ُمكَره، واهلل تعالى يقول

 .وأما من علَّقه جاهاًل به فهو معذور لجهله
والواجب على المسلم أن يحذر مما ... لكفر باهلل وأما من علَّقه مجاملة فذلك حرام عليه ُيخشى عليه من ا

من تشبه بقوم : )حرم اهلل عليه ، وال يخفى أنه من أعظم أنواع التشبه بالكفار، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم
 .انتهى ". رواه أبو داود ، فالواجب الحذر، ونسأل اهلل السالمة والعافية، واهلل أعلم( فهو منهم

 استحل نكاح المتعة وهل يخرج بذلك من دين اإلسالم ؟ما حكم من : س  532
نكاح المتعة نكاح محرم من األنكحة الفاسدة ، وقد استقر إجماع أهل العلم على تحريمه ومن : ج  532

استحله فإنه يُعرَّف بما ورد فيه من النهي الصريح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فإن أصر على قوله 
فإنه يكون مخطئا ضاال في هذه المسألة ، لكنه ال يكفر ، وال يخرج : ، أو متأوال لنص معتمدا على شبهة 

.بذلك من دين اإلسالم بذلك    
 ما حكم أوالد الكفار والمشركين الذين يموتون وهم صغار ، يدخلون الجنة أم النار ؟: س  540
خرة فالصحيح من أقوال أهل العلم حكم أوالد المشركين في الدنيا حكم آبائهم ، أما في اْل: ج: ج  540

 :في شأنهم قوالن 
أنهم يمتحنون عن اإلسالم فمن نجا من الفتنة دخل الجنة ، ومن لم ينج دخل النار ، وذلك بأن  :أحدهما 

 "يدعى إلى اإلسالم فمن أجاب دخل الجنة ومن لم يجب دخل النار
من حديث سمرة بن جندب أنه صلى اهلل عليه ( حهصحي)أنهم من أهل الجنة ؛ لما رواه البخاري في  :والثاني 

وسلم رآهم في المنام مع إبراهيم عليه السالم في روضة مع أطفال المسلمين  وألنهم ماتوا على الفطرة لم 
ما من مولود إال يولد على : يهودهم آباؤهم ولم ينصروهم ولم يمجسوهم ؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلم 

وقد بسط . هذه الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه  الحديث متفق عليه  إال على"وفي لفظ " الفطرة
 (.طريق الهجرتين وباب السعادتين)العالمة ابن القيم رحمه اهلل تعالى القول فيهم في آخر كتاب 

 ما حكم استلحاق ولد الزنا ؟: س  545
إن استلحقه، وهو القول المفتى به عندنا، جمهور الفقهاء على أن ولد الزنا ال يلحق بالزاني و : ج  545

.  وهنالك قول آخر اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يذهب إلى القول بجواز استلحاقه له  



 

 

ارتد في نهار شهر رمضان ثم عاد إلى اإلسالم فماذا عليه ؟: س  545   
:  ج  545  

.فقد أبطله: فمن كفر وارتد أثناء صومه     
ال نعلم بين أهل العلم خالفاً في أّن من ارتد عن اإلسالم في أثناء الصوم ، أنه : بن قدامة رحمه اهلل قال ا

يفسد صومه ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، إذا عاد إلى اإلسالم ، سواٌء أسلم في أثناء اليوم ، أو بعد انقضائه ، 
الشك فيه ، أو بالنطق بكلمة الكفر ، مستهزئا وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به ، أو بشكه فيما يكفر ب

َوَلِئن َسأَْلتَ ُهْم َليَ ُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َونَ ْلَعُب ُقْل َأبِاللَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكنُتْم : ) أو غير مستهزئ ، قال اهلل تعالى 
66 – 61)التوبة ( اِنُكْم َتْستَ ْهزِئُوَن ، اَل تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرتُم بَ ْعَد ِإيمَ  )"   

هل يكفر من يحب المعصية وانتشارها ؟: س  543  
هناك فرقا بين من يحب أن يقع الكفر وينتشر ، وبين من يشتهي المعصية ، ويحب أن تتيسر له ، : ج  543

.ويحب وقوع المعصية وانتشارها     
.ممن يدعي اإلسالم فهو منافق نفاقا أكبر فمحبة وقوع الكفر وانتشاره كفر مخرج عن اإلسالم ، فإن كانت     

فهذا دليل على نقص : فإن كان ذلك بسبب الهوى وميل النفس لها : وأما محبة وقوع المعصية وانتشارها 
.اإليمان ، ولكنه ليس كفرا     

كفر أكبر فهو  : وإن كان ذلك كراهية لشرع اهلل وحكمه ، أو تفضيله لغيره من األحكام والملل والشرائع عليه 
.مخرج من الملة    

ما حكم االلتفات إلى األسباب ؟: س  544  
األخذ باألسباب عبادة واالعتماد : المسلم مطالب بأخذ األسباب المشروعة، وقد قال أهل العلم: ج  544

عليها شرك، ومن أخذ باألسباب ولو كانت ضعيفة ثم اعتمد على اهلل تعالى فقد امتثل، قال شيخ االسالم ابن 
االلتفات إلى األسباب، واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد، ومحو األسباب أن تكون : تيمية

.اه . أسباباً نقص في العقل واإلعراض عن األسباب المأمور بها قدح في الشرع    
 هل يجوز لبس خاتم منقوش عليه طالسم ؟: س  541
طالسم ، وال ما نقش عليه حرز ، ولو كان من القرآن ال يجوز لبس الخاتم الذي نقشت عليه ال: ج  541

 .واألدعية ، لدخول ذلك في التمائم



 

 

وعلى فرض أن الالبس لما عليه الحرز المذكور، ال يريد به التحرز ، وال يعتقد في التمائم، فإن ذلك ال ينبغي 
قد يساء به الظن في ذلك، وقد  ، متى كان على صورة التميمة ؛ لما فيه من التشبه بالمتعلقين بالتمائم؛ وألنه

 .يقتدي به من يظنه يتحرز بها
 .واهلل أعلم

.فإن أتلفها هو أو غيره ضمن المتسبب في التلف قيمتها أو بدلها  -5  
هل يمكن ألحد أن يرى اهلل تعالى في الدنيا ؟: س  546  
ال من الكفار ، روى مسلم  في رؤية اهلل تعالى في الدنيا ال يمكن تحققها ألحد ، ال من المؤمنين و : ج  546

اَل : صحيحه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  جَّ َر النَّاَس الدَّ تَ َعلَُّموا أَنَُّه َلْن يَ َرى َأَحٌد ِمْنُكْم : ... ) يَ ْوَم َحذَّ
 ( . رَبَُّه َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى يَُموَت 

 .لم يجبه إلى ذلكوقد سأل موسى عليه السالم أن يرى اهلل تعالى ، ولكن اهلل 
ا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه رَبُُّه َقاَل َربِّ َأرِِني أَْنظُْر ِإَلْيَك َقاَل َلْن تَ َراِني َوَلِكِن انْ : ) قال اهلل تعالى  ظُْر ِإَلى َوَلمَّ

ا َتَجلَّى رَبُُّه لِ  ا َأَفاَق َقاَل اْلَجَبِل َفِإِن اْستَ َقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تَ َراِني فَ َلمَّ ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فَ َلمَّ ْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّ
 .543/األعراف( ُسْبَحاَنَك تُ ْبُت ِإَلْيَك َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنيَن 

 .فمن ادعى أنه يرى اهلل في الدنيا فقد زعم أنه أفضل من موسى عليه السالم 
 من سب الدهر ؟" يوًما أسوداً اللهم أرنا فيهم " هل الدعاء ب  : س  547
ال حرج في الدعاء بهذه الكلمات ، وال يعد ذلك من سب الدهر ؛ ألن المراد وصف اليوم : ج  547

ِإنَّا َأْرَسْلَنا : ، وكقوله تعالى  77/هود( َهَذا يَ ْوٌم َعِصيٌب : ) بالشدة والكرب ، فهو كقول لوط عليه السالم 
َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِيًحا َصْرَصًرا ِفي أَيَّاٍم : ) ، وقوله  52/القمر( ي يَ ْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمرٍّ َعَلْيِهْم رِيًحا َصْرَصًرا فِ 

، ونحو هذا مما فيه وصف أو إخبار عن الشدة والقسوة ، وال يراد به سب اليوم أو  56/فصلت( َنِحَساتٍ 
.لتنقصذمه ، ففرق بين اإلخبار المجرد ، وبين إراد الذم والسب وا    

ثم إن وصف اليوم بأنه أسود ، ال يراد به العموم ؛ بل المراد به أنه أسود عليهم ، أو أسود بالنسبة لهم ؛ لما 
.ينالهم فيه   بحول اهلل وطوله   من العذاب والنكال      

 ما معنى ال تسبوا الدهر فإن اهلل هو الدهر؟: س  545
ء وهو مجاز وسببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند قال العلما: قال النووي شارحا له: ج  545

النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك فيقولون يا خيبة الدهر 
ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر، فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم ال تسبوا الدهر فان اهلل هو الدهر أي ال 



 

 

وأما الدهر . النوازل فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على اهلل تعالى؛ ألنه هو فاعلها ومنزلها تسبوا فاعل
ومعنى فإن اهلل هو الدهر أي فاعل . الذي هو الزمان فال فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق اهلل تعالى

 اه . النوازل والحوادث وخالق الكائنات
 لة التاريخ ؟ما حكم قول البعض ؛ في مزب: س  542
.سّب الدهر"ال تحمل المعنى الذي من أجله جاء النهي عن " مزبلة التاريخ"مقولة في : ج  542      

 هل يقع إحياء الموتى لغير األنبياء من الصالحين ؟: : س  510
أن أن إحياء الموتى قد يقع لغير األنبياء، من أتباعهم، كما يقع لبعض الكفرة المردة كالدجال، و : ج  510

.معيار الصالح والوالية هو لزوم االستقامة على الكتاب والسنة   
 حكم إهداء ثواب األعمال الصالحة للنصراني الميت ، وحكم الدعاء واالستغفار له ؟: س  515
.االستغفار وإهداء ثواب األعمال الصالحة للنصارى الموتى ، أمر ال يجوز: ج  515    

.للمشركين فقد نهى اهلل تعالى عن االستغفار    
بَ يََّن َلُهْم َما َكاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَ ْغِفُروا ِلْلُمْشرِِكيَن َوَلْو َكانُوا ُأوِلي قُ ْرَبى ِمْن بَ ْعِد َما ت َ : ) قال اهلل تعالى 

553/التوبة ( أَن َُّهْم َأْصَحاُب اْلَجِحيِم     
 ؟ ه    ل الخ    وارج كف    ار : س  515
على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة [ أي اإلمام أحمد]نصوصه : قال الشيخ تقي الدين: ج  515

.  وغيرهم، وإنما كفر الجهمية ، ال أعيانهم  
 هذا بفضل اهلل ثم القرآن ؟: هل يجوز أن نقول : س  513
فهو لغو ؛ ألن :  ال القراءة إن أراد القرآن الذي هو كالم اهلل: قال الشيخ عبد الرحمن البراك : ج  513

بفضل اهلل ثم بفضل اسماءه الحسنى ، وال معنى : الفضل الحاصل بكالم اهلل هو فضل اهلل ، كما لو قال 
.لالحتراز   

.فله وجه ، واألفضل إسناد الفضل هلل وحده: وأما إن أراد القراءة التي هي فعل اإلنسان وتالوته    
 حفالت في السنة بمناسبة الزواج ؟ما حكم إقامة عدد من ال: س  514
.قال شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه اهلل أن هذا من أنواع التفاهات وتشبه بالكفار: ج  514   
 طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة وكان لم يسم لها مهرا ؟: س  511
ُيَسمَّ لها مهٌر فلها إذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة، فإن سمي لها مهر فلها نصفه، وإن لم : ج  511

ُعوُهنَّ عَ : ) المتعة ، لقوله تعالى وُهنَّ َأْو تَ ْفِرُضوا َلُهنَّ َفرِيَضًة َوَمت ِّ َلى اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما َلْم َتَمسُّ



 

 

وُهنَّ . َعَلى اْلُمْحِسِنين اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقَدرُُه َمَتاًعا بِاْلَمْعُروِف َحقًّا  َوِإْن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَ ْبِل َأْن َتَمسُّ
َرُب َوَقْد فَ َرْضُتْم َلُهنَّ َفرِيَضًة َفِنْصُف َما فَ َرْضُتْم ِإالَّ َأْن يَ ْعُفوَن َأْو يَ ْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النِّ  َكاِح َوَأْن تَ ْعُفوا َأق ْ

ْقَوى َواَل ت َ  َنُكْم ِإنَّ اللََّه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيرٌ ِللت َّ .    ْنَسُوا اْلَفْضَل بَ ي ْ  

والمتعة غير مقدرة شرعا ، ولكنها تكون بحسب يسار الشخص أو عدمه ؛ فإن اتفقا على قدر معين فقد 
.حصل المراد ، وإن اختلفا ، فالحاكم هو الذي يحددها    

 الرسمية للحصول على اإلقامة في بالد الكفر؟ما حكم تغيير الديانة في األوراق : س  516
. كفر وردة عن اإلسالم ؛ ولو لم يعتقد الفاعل ذلك: تغيير الديانة في البطاقة ، أو جواز السفر : ج  516

والواجب عليك أن تتوب إلى اهلل تعالى، وأن تبادر بالعودة إلى اإلسالم في أوراقك الرسمية، وأن تمحو هذا 
وإن لم يمكنك العودة إلى بلدك، فابحث عن بلد آخر ال يشترط الكفر والردة . كنالكفر بأسرع ما يم

.للحصول على اإلقامة   
 ما حكم مواقع تعرض السير الذاتية للراغبين في العمل مقابل مال؟: س  517
 ال حرج فيما يقوم به الموقع من عرض السير الذاتية للراغبين في العمل، والتوسط بينهم وبين: ج  517

طالبي األعمال، مجانا، أو بأجرة معلومة؛ ألن ذلك من قبيل السمسرة والداللة، وهي مشروعة، إذا كان 
.التوسط في عمل مباح   

ْمَسَرِة : " قال البخاري رحمه اهلل في صحيحه َوَلْم يَ َر اْبُن ِسيرِيَن َوَعطَاٌء َوِإبْ َراِهيُم َواْلَحَسُن بَِأْجِر . بَاب َأْجِر السَّ
مْ  ْوَب َفَما زَاَد َعَلى َكَذا وََكَذا فَ ُهَو َلكَ : َوَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ . َساِر بَْأًسا السِّ َوَقاَل اْبُن . اَل بَْأَس َأْن يَ ُقوَل ِبْع َهَذا الث َّ

َنَك ؛ َفاَل : ِإَذا َقالَ : ِسيرِيَن  بَْأَس ِبِه، َوَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه ِبْعُه ِبَكَذا ، َفَما َكاَن ِمْن رِْبٍح فَ ُهَو َلَك ، َأْو بَ ْيِني َوبَ ي ْ
.انتهى( اْلُمْسِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِهمْ : )َعَلْيِه َوَسلََّم   

فال حرج في التسجيل المميز، الذي يدفع فيه صاحب السيرة أجرة مقابل عرض سيرته أول : وعلى ذلك 
.الجدول   

 من التركة ؟أنفق من ماله على عالج والده فهل يسترده : س  515
ما أنفقته من مالك الخاص في عالج والدك هو من واجب حقه عليك، ومن بره وصلته، ونرجو أن : ج  515

.يثيبك اهلل على ذلك بالثواب الجزيل واألجر العظيم    
.فلك أخذه: وإن أعطاك والدك ما أنفقته عليه أو بعضه في عالجه برضا منه     

فهذا غير مشروع، وال يليق في حق والدك الذي : يه ، مطالبة الدائن لغريمه أما أن تطالبه بجميع ما صرفته عل
.رباك منذ الصغر، وسهر ألجل راحتك وإسعادك، وأنفق عليك حتى كبرت وصرت رجال    



 

 

 أخذ ماله وبقيت معه الشيكات فهل يعطيها لغيره ممن يخشى أن يماطلهم المدين ؟: س  512
ن تسلم الشيكات أو تمزقها بعلم المهندس، وليس لك أن تعطيها إذا أخذت مالك فالواجب أ: ج  512

.للكفيل   
وإذا كنت تخشى مماطلة المهندس للكفيل، فينبغي أن تنصحه، دون أن تستعمل هذه الشيكات التي هي 

.أمانة تحت يدك اْلن     
صندوق في وقد عرضنا على الشيخ صالح الفوزان حفظه اهلل سؤاال عن حكم تدخل المحاسب أو أمين ال

 الشركة بأخذ المال من صاحب الشركة وإعطاء من يعتقده مظلوما ؟
ال يجوز للمحاسب أن يأخذ المال من صاحب العمل ، ويعطي من يعتقده مظلوما ؛ بل : فأجاب الشيخ بقوله 

.انتهى" ينصح الظالم ، ويعين المظلوم ، دون أن يمد يده إلى المال المؤتمن عليه     
 استعمال النبيذ لكشف الحشرات الضارة ؟ما حكم : س  560

النبيذ المسكر خمر، والخمر ال يجوز شراؤها وال حملها، بل يجب اجتنابها ، ويحرم إمساكها : ج  560 
.واالنتفاع بها في شيء  

 هل الحديث النبوي يعد من أنواع النثر ؟: س  565
أنه في غاية الفصاحة والبيان ، ثم هو وحي كالم النبي صلى اهلل عليه وسلم من قبيل النثر ، إال : ج  565

   وتشريع ، ليس كآحاد كالم الناس ، بل هو كالم من أعطي مجامع البالغة ، وأوتي جوامع الكلم
.واهلل أعلم  

 ما حكم دفع المال لتغيير مسمى الوظيفة ؟ : س  565
  . ألنه من الرشوة المحرمةيحرم : ج  565
 ل تيسير أمور االمتحان ؟دفع المال من أجما حكم : س  563

 .ألنه رشوة وغش يحرم : ج  563
 

ما حكم األموال التي تدفعها بعض الشركات لبعض أفراد الوزارات أو المؤسسات إلرساء : س  564  
 المناقصة عليهم ؟

  . هذه من الرشوة المحرمة: ج  564
ضى للتحليل نسبة من المال ؟يجوز لصاحب المختبر أن يعطي الطبيب الذي يحيل عليه المر  هل :س  561  
.ال يجوز ألن ذلك يعد من الرشوة المحرمة: ج  561  



 

 

؟ما حكم دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه : س  566  
. ال يج وز ألن هذا رشوة محرمة: ج  566  
؟حكم الهدية من مندوب شركات األدوية لألطباء : س  567  
لشركة الذي يقدم هدايا لألطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها يعتبر رائشا مندوب ا: ج  567

وهذا الوسيط بين الراشي والمرتشي وقد لعن النبي صلى اهلل عليه وسلم هؤالء الثالثة فقال عليه الصالة 
. لعن اهلل الراشي والمرتشي والرائش: )والسالم     

ميات والمكافآت للموظفين ؟ما حكم الهدايا واإلكرا: س  565   
ال يجوز للموظف أن يأخ ذ شيًئا من هدايا وعط ايا المراجعين ومثله مدير المدرسة ال يجوز له أن : ج  565

: يقبل هدايا الطالب أو آبائهم ألن ذلك كله من الغلول المحرم وثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 
  . ولها ذريعة إلى عدم العدل وقضاء الحاجات بغير حقوذلك ألن قب" هدايا العمال غلول 

هل الهدية للمدرس هل تدخل في باب الرشوة ؟: س  562  
بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية حكومية أو غير حكومية في معنى الرشوة فال : ج  562 

.يجوز دفعها وال أخذها  
هل يجوز له أن يدفع رشوة ليحج نافلة ؟  إذا كان المسل م قد حج الفريضة: س  570  
لكن إذا لم يكن حج الفريضة ولم يجد سبياًل ألدائها إال بدفع الرشوة رخص له في ذلك ال يجوز :  ج  570

.وحرم على المرتشي أخذها  
؟ من أخذ مااًل ثم تاب من ذلكما حكم : س  575       

 صدق به على نية أن األجر لصاحبهفإنه يرده إلى صاحبه إن أمكن وإال فإنه يت: ج  575

 .مع الندم واالستغفار والعزم على أن ال يعود لمثل هذا العمل
الحديث ؟.. من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر اهلل: ما درجة حديث: س  575  
من قال : الحديث المشار إليه رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد رضي اهلل عنه ولفظه: ج  575

أستغفر اهلل العظيم الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه ثالث مرات غفر اهلل : يأوي إلى فراشه حين
ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام 

 نعرفه إال من هذا الوجه من قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ال: قال الترمذي عقب روايته. الدنيا
.انتهى. حديث الوصافي عبيد اهلل بن الوليد   



 

 

عبيد اهلل بن الوليد الوصافي بفتح الواو وتشديد المهملة أبو إسماعيل : والوصافي هذا قال عنه في التقريب 
.انتهى. الكوفي العجلي ضعيف من السادسة   

صدوق أخطأ كثيرا وكان شيعيا : ل، قال عنه في التقريبوقد رواه الوصافي عن عطية العوفي، وعطية فيه مقا 
.انتهى. مدلسا   

وبهذا يتبين أن هذا الحديث ال يثبت، ولذا ضعفه األلباني رحمه اهلل، ولكن هذا الذكر قد ورد في فضله  
ذي ال من قال أستغفر اهلل العظيم ال: أحاديث أخرى، منها ما رواه الترمذي أيضا أنه صلى اهلل عليه وسلم قال

صححه األلباني. إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف   
باألحاديث . وال بأس بالعمل بهذا الحديث مع عدم نسبته إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألن العمل

.ة صحيحةالضعيفة في فضائل األعمال قد سوغه أكثر أهل العلم مادام العمل في أصله قد ثبت بأدل   
هل يشترط لحصول ثواب قراءة اْليتين من آخر سورة البقرة أن تكون في صالة ؟: س  573  
النووي في األذكار في باب ما يقول إذا أراد النوم، واضطجع على فراشه، وهذا واضح في أنه ال : ج  573

نا الشتراط ذلك، وظاهر تشترط قراءة هاتين اْليتين في الصالة، ولم يتعرض أحد من العلماء بحسب اطالع
.الحديث أن الثواب يحصل لمن قرأهما في الليلة على أي وجه كانت قراءته   

حكم السجود للشكر بعد كل صالة ؟: س  574    
سجدة الشكر إنما تشرع عند تجدد نعمة ظاهرة أو اندفاع نقمة ظاهرة كذلك، وال تشرع بعد كل : ج  574

.صالة، بل يعتبر ذلك بدعة محدثة      
ما حكم األذان ثالث مرات للجمعة ؟: س  571  
: تكرار األذان يوم الجمعة ثالث مرات من البدع المحدثة، قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: ج  571

وهو بدعة، قال ابن العربي في ... فتوهم كثير من أهل األمصار أن األذان لصالة الجمعة ثالث مرات
.المغرب فيؤذن ثالثة من المؤذنين لجهل المفتين في الرسالة وأما المغرب أي بالد: العارضة   

ما حكم الصالة النارية وصالة النصف من شعبان وصالة القربى واإلنابة ؟: س  576  
: هناك صلوات يصليها الصوفية، ال تجوز : ج  576  

.آية الكرسي: ركعة   يقرأون فيها 500الصالة النارية    -5     
.التي ورد فيها حديث ضعيف صالة التسابيح -5     

.صالة النصف من شعبان -3     
.صالة التوبة -4     



 

 

.صالة اإلنابة -1     
.صالة الُقربى -6     

هل السجدة المفردة بعد الصالة غير مشروعة ؟: س  577  
السجود إنما يشرع إذا وجد سبب يقتضيه كالسجود في صلب الصالة، وكسجود التالوة عند : ج  577

بآية يشرع السجود لها، وكسجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وكسجود السهو إذا وجد المرور 
.سبب يقتضيه في الصالة   

وأما السجود لغير سبب يقتضيه فال يشرع، وقد نبه العلماء رحمهم اهلل على أن التقرب إلى اهلل ال يكون  
غ من الصالة كما يفعله بعض الناس ليس من هدي بالسجدة المفردة، وعلى أن تعمد تلك السجدة بعد الفرا 

النبي صلى اهلل عليه وسلم فإن سجود الشكر ال يشرع في هذا الموطن، والتعبد هلل بالسجود المفرد ال يشرع، 
هذا الذي ذكرناه . وقد بين العالمة أبو شامة رحمه اهلل في كتابه الماتع الباعث على إنكار البدع والحوادث

.المه طرفا يتبين به المقصودونحن ننقل من ك   
هل يشرع بعد اإلقامة رفع الصوت بالدعاء بعد األذان ؟: س  575  
. المطلوب هو أن يقول الشخص الدعاء سرًا ال جهراً وال على الهيئة المذكورة: ج  575  
ما حكم صالة وحشة القبر ؟: س  555  
.عال أصل لما يسمى بصالة وحشة القبر، بل هي من البد : ج  555  
هل من السنة الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم جماعة عقيب الصلوات ؟: س  552  
الذكر الجماعي عقب الصالة ليس من السنة ، بل هو إلى البدعة أقرب ، سواء كان بصيغة الصالة : ج  552

. على النبي صلى اهلل عليه وسلم ، أم بالتسبيح والتحميد ، أم بالدعاء   
ِجُب ِإيَصاُل اْلَماِء ِإَلى بَاِطِن ِلْحَيِة الرَُّجِل َوَعاِرَضْيِه ِفي اْلُوُضوِء؟َهْل يَ : س  520  
َيُة اْلَكِثيَفةُ َيِجُب ِإيَصاُل اْلَماِء ِإَلى بَاِطِن اللِّْحَيِة َغْيِر اْلَكِثيَفِة َواْلَعاِرَضْيِن َغْيِر اْلَكِثيَفْيِن، َأمَّا اللِّحْ : ج  520

َشَرُة َكِثيَفاِن َفاَل َيِجُب ِإيَصاُل اْلَماِء ِإَلى بَاِطِنِهَما، َبْل َيْكِفي َغْسُل الظَّاِهِر، َواْلَكِثيُف َما اَل تُ َرى اْلبَ َواْلَعاِرَضاِن اْل
ْعُر النَّاِبُت َعَلى َجانَِبِي اْلَوْجهِ  . ِمْن ِخالَِلِه، َواْلَعاِرَضاِن ُهَما الشَّ  

يَِّة ِعْندَ : س  525 َغْسِل اْلَوْجِه؟ ما َمْعَنى الن ِّ  
َر َذِلَك مِ : ج  525 يَّاِت َمْعَناَها َأْن يَ ْنِوَي ِبَقْلِبِه َمَع َغْسِل َأوَِّل ُجْزٍء ِمَن اْلَوْجِه الطََّهارََة ِللصَّاَلِة، َأْو َغي ْ َن الن ِّ

.اْلُمْجزَِئِة َكَأْن يَ ْنِوَي رَْفَع اْلَحَدِث اأَلْصَغرِ    
ِليَل عَ : س  525  َلى َأنَّ اْلُوُضوَء َشْرٌط ِمْن ُشُروِط الصَّاَلِة ؟ اذُْكِر الدَّ



 

 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق ﴿: قوله تَ َعاَلى: ج  525
 [.6/ ُسورََة اْلَماِئَدة] ﴾ْعَبينِ َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلكَ 

 .َيِجُب َعَلى اْلَوِليِّ َأْن يُ َعلَِّمُهَما َأْشَياَء ِمَن اْلَعَقاِئِد َواأَلْحَكاِم، اذُْكْر بَ ْعَضَها: س  523
ِبُه َشْيًئا ِمْن َخْلِقِه، َوأَنَُّه َمْوُصوٌف َيِجُب َعَلْيِه َأْن يُ َعلَِّمُهَما َأنَّ اهلَل َخاِلُق ُكلِّ َشْىٍء، َوأَنَُّه ُسْبَحانَُه اَل ُيشْ : ج  523

ْقِص كَ  اْلَعْجِز َواْلَجْهِل، َوَأنَّ هلِل ِبِصَفاِت اْلَكَماِل الالَّئَِقِة ِبِه َكاْلُقْدرَِة َواإِلرَاَدِة َواْلِعْلِم، َوأَنَُّه ُمنَ زٌَّه َعْن ِصَفاِت الن َّ
رِيَن َوُمْنِذرِيَن َأوَُّلُهْم َءاَدُم ِعَباًدا ُمْكَرِميَن يَ ْفَعُلوَن َما يُْأَمُرو  َن َوُهُم اْلَمالَِئَكُة، َوأَنَُّه َأْرَسَل الرُُّسَل َوبَ َعَث اأَلْنِبَياَء ُمَبشِّ

َة َوبُِعَث  ُد بُن َعْبِد اهلِل الَِّذي ُوِلَد ِبَمكَّ ٌد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو ُمَحمَّ َوَهاَجَر ِإَلى اْلَمِديَنِة ِبَها َوَءاِخُرُهْم ُمَحمَّ
َعثُ ُهْم ِلْلِحَسابِ  ْمِر اهلِل َوَماَت َوُدِفَن ِفيَها، َوَأنَّ اهلَل َسيُ ْفِني اْلِجنَّ َواإِلْنَس ثُمَّ يَ ب ْ ِِ ُر  تَ ْنِفيًذا أَل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َوَغي ْ

رَِقِة،  َكَما يُ َعلُِّمُهَما ِمْن اأَلْحَكامِ . َذِلَك ِمْن ُأُموِر ااِلْعِتَقادِ  فَ ْرِضيََّة الصََّلَواِت َوالزََّكاِة، َوُحْرَمَة اْلَكِذِب َوالزَِّنى َوالسَّ
.َوِحلَّ بَ ْعِض اأُلُموِر َكاْلبَ ْيِع َوَغْيِر َذِلَك ِمَن اأُلُموِر الظَّاِهَرةِ     

ا َيِجُب َعَلى َوِليِّ الصَِّبيِّ َوالصَِّبيَِّة اْلُممَ  :س  524 َزْيِن اْلُمْسِلَمْيِن ُتَجاَهُهَما ؟اذُْكْر َشْيًئا ِممَّ ي ِّ   
ْي بَ ْعَد َتَماِم َسْبِع َيِجُب َعَلْيِه َأْن يَْأُمَرُهَما بِالصَّاَلِة َوالصَِّياِم، َوِإنََّما َيِجُب اأَلْمُر بَ ْعَد َسْبِع ِسِنيَن َقَمرِيًَّة أَ : ج  524

َر التَّْمِييَز بِااِلْسِتْقاَلِل . َك بَِأْن يَ ْفَهَم اْلِخطَاَب َويَ ُردَّ اْلَجَوابَ ِسِنيَن َعَلى اْلَفْوِر ِإْن َحَصَل التَّْمِييُز َوَذلِ  َوبَ ْعُضُهْم َفسَّ
ْرِب َوااِلْسِتْنَجاِء، َوَيُكوُن اأَلْمُر بَ ْعَد تَ ْعِليِم ُأُموِر الصَّاَلةِ  ْعَد َوَيِجُب َعَلْيِه َأْن َيْضرِبَ ُهَما َعَلى تَ رِْكَها ب َ . بِاأَلْكِل َوالشُّ

.َعْشِر ِسِنيَن َكَصْوٍم َأطَاَقاهُ    
َأْعِط ِمثَااًل ِلْلُعْذِر الَِّذي َيُجوُز ِبَسَبِبِه تَ ْقدِيُم الصَّاَلِة َأْو تَْأِخيُرَها َعْن َوْقِتَها اأَلْصِليِّ ؟: س  521   
َفُر الطَّوِيُل، فَ َيُجوُز ِمَن اأَلْعَذاِر الَِّتي َيُجوُز ِبَسَبِبَها تَ ْقدِيُم الصَّاَلِة َعَلى وَ : ج  521 ْقِتَها َوتَْأِخيُرَها َعْنُه السَّ

ِعَشاِء ِفي َوْقِت ِلْلُمَساِفِر َسَفًرا َطوِياًل َأْن َيْجَمَع بَ ْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر ِفي َوْقِت ِإْحَداُهَما، َوبَ ْيَن اْلَمْغِرِب َواْل
.ِإْحَداُهَما   

َلِة َوَما ِهَي َكْم َصاَلًة َيِجُب ِفي اْل: س  526 ؟يَ ْوِم َواللَّي ْ  
َلِة َخْمُس َصَلَواتٍ : ج  896 َفُسْبَحاَن اهلِل ِحيَن تُْمُسوَن َوِحيَن ُتْصِبُحوَن ﴿: َقاَل تَ َعاَلى. اْلَواِجُب ِفي اْليَ ْوِم َواللَّي ْ

َمَواِت َواأَلْرِض َوَعِشيًّا َوِحيَن ُتْظِهُرونَ  ، َوَقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل [57-55/ الرُّومُسورََة ] ﴾َوَلُه اْلَحْمُد ِفي السَّ
َرَواُه َأْحَمُد، َوِهَي الظُّْهُر َواْلَعْصُر َواْلَمْغِرُب َواْلِعَشاُء ” َخْمُس َصَلَواٍت َكَتبَ ُهنَّ اهللُ َعَلى اْلِعَبادِ “: َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

   .َوالصُّْبحُ 
؟( أنا ابن الذبيحين: )اهلل عليه وسلماشرحوا لنا قول الرسول الكريم صلى : س  527  



 

 

هذا ماروي عنه صلى اهلل عليه وسلم، وفي صحته نظر، لكنه مشهور، والذبيحان هما إسماعيل : ج  527
وعبد اهلل، إسماعيل جده ابن إبراهيم، فإن اهلل جل وعال أمر إبراهيم بذبحه، ثم نسخ ذلك والحمد هلل، لما 

داه بذبح عظيم، وأما عبد اهلل، فالمشهور أن عبد المطلب نذر أن اهلل وهبه سلما ألمر اهلل نسخ اهلل ذلك وف
عشرة أبناء أن يتقرب إلى اهلل بذبح أحدهما، فتمت له تم له ما رجا وأعطاه العشرة، فأقرع بينهم أيهم يذبحه، 

ه الدية في فوقعت القرعة على عبد اهلل، فلم يذبحه ووداه بمائة من اإلبل، بداًل من ذبحه، واستقرت هذ
أنا : )قريش، فيما ذكر جماعة من المؤرخين لقريش وعبد المطلب، ويروى عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

، تفسيراً لهذا، يعني الذبيح إسماعيل، والذبيح عبد اهلل الذي كاد أن يذبحه أبوه لوال أنه افتدي (ابن الذبيحين
، فهما ذبيحان قد استحقا ذبحهما لوال ما من اهلل من بمائة من اإلبل، ولوال أن اهلل نسخ ذبح إسماعيل

الوقاية، من اهلل به من الوقاية بذبحهما بنسخ الذبح في حق إسماعيل، وبافتداء عبد المطلب بابنه بمائة من 
.اإلبل، هذا هو المشهور في هذا  

؟من الذي آمن بالرسول صلى اهلل عليه وسلم دون تردد : س  525  
َما َعَرْضُت اإِلْسالَم َعَلى َأَحٍد ِإال  : "قاَل عليه الصالة والسالمالصديق رضي اهلل عنه  أبو بكر:  : ج  525

َر أَِبي َبْكٍر، َفِإنَُّه َلْم يَ تَ َلْعَثمْ  َوٌة َأْو تَ َردٌُّد، َغي ْ فكيَف ال تكوُن له تلَك المكانُة الغالَيُة، والمنزلُة " َكاَنْت َلُه ِعْنَدُه َكب ْ
.العالَيةُ    
؟اْلن حمّي الوطيس : من أول من قال : س  522  
ثَ نَ : ج  522 ْيُخ الصَّاِلُح ، َحدَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َبْحٍر اْلبُ رِّيُّ الشَّ ثَ َنا أَبُو َعْبِد اللَِّه ُمَحمَّ ا يُوُسُف ْبُن َحدَّ

ثَ َنا قُ رَّ  ثَ َنا َعْبُد اأَلْعَلى ، َحدَّ اٍد اْلَمْعِنيُّ ، َحدَّ : ُة ، َعْن َعْمرِو ْبِن ِديَناٍر ، َوال َأْعَلُمُه ِإال َأْسَنَدُه ِإَلى َجاِبٍر ، َقاَل َحمَّ
انْ َهَزُموا َوَربِّ : اْلَن َحِمَي اْلَوِطيُس ، ثُمَّ اْنَحَنى ِفي رَِكاِبِه ، َوَقاَل : يَ ْوَم ُحنَ ْيٍن : َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

.َبةِ اْلَكعْ        
؟كم كان عمر النبي صلى اهلل عليه وسلم حين بعث : س  200  
وهو العمر الذي يوحي , كان عمر النبي صلي اهلل عليه وسلم اربعين سنة حين بدأ يوحي اليه :ج  200

حتي ) ومن ذلك قوله تعالي , حيث هو السن الذي يغلب علي الرجل فيه العقل علي العاطفة , لألنبياء فيه 
بلغ أشده وبلغ اربعين سنة قال ربي أوذعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي وأن أعمل  إذا

......( صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي   
من هن مرضعات النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟: س  205  



 

 

نسوة أمه آمنة بنت ذكر أهل السير أربع نسوة أرضعوا النبي صلى اهلل عليه وسلم، وأول هؤالء ال: ج  205
وهب، وبعدها ثويبة موالة عمه أبي لهب التي كانت أول من أرضعه بعد أمه، وبعدهما حليمة بنت أبي ذؤيب 

السعدية، كما أرضعته امرأة من بني سعد كانت مرضعاً لعمه حمزة فقد كان مسترضعاً في بني سعد، ولذلك 
.جهتين من جهة ثويبة ومن جهة السعديةفحمزة أخو النبي صلى اهلل عليه وسلم من الرضاعة من    

من أعمام النبي الذين أدركوا اإلسالم ومن أسلم منهم ؟ : س  205  
.ذكرهم ابن القيم رحمه اهلل ، وأشار إلى أن في بعضهم اختالفاً : ج  205    

َهَداِء َحْمزَ : فقال رحمه اهلل  " ُهْم َأَسُد اللَِّه َوَأَسُد َرُسوِلِه َسيُِّد الشُّ ُة ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ، والعباس، وأبو طالب ِمن ْ
واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزى ، والزبير، وعبد الكعبة، والمقوم، وضرار، وقثم، والمغيرة 

ُهْم ِإالَّ حم: نوفل، َوزَاَد بَ ْعُضُهمُ : ولقبه حجل ، والغيداق واسمه مصعب، َوِقيلَ  زة، العوام، َوَلْم ُيْسِلْم ِمن ْ
.والعباس   

اِم، وعاتكة، وبرة، وأروى، وأميمة، وأم حكيم البيضاء اتُُه، فصفية ُأمُّ الزُّبَ ْيِر ْبِن اْلَعوَّ ُهنَّ صفية، . َوَأمَّا َعمَّ َأْسَلَم ِمن ْ
َح بَ ْعُضُهْم ِإْساَلَم أروى .َواْخُتِلَف ِفي ِإْساَلِم عاتكة وأروى، َوَصحَّ    

وََكَذِلَك َأْعَقَب أبو طالب . العباس، َوَعَقَب ِمْنُه َحتَّى َمأَلَ َأْواَلُدُه اأْلَْرضَ : َوَأْصَغُرُهْم ِسنًّا َوَأَسنُّ َأْعَماِمِه الحارث،
زاد "َوَأْكثَ َر، والحارث، وأبو لهب، َوَجَعَل بَ ْعُضُهُم الحارث والمقوم َواِحًدا، َوبَ ْعُضُهُم الغيداق وحجال َواِحًدا 

"المعاد  
ْساَلُم ِمْن َأْعَماِم النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  ِمنْ : قال الخافط   َأْربَ َعٌة، َلْم َعَجاِئِب ااِلت َِّفاِق َأنَّ الَِّذيَن َأْدرََكُهُم اإْلِ

ُهُم اثْ َناِن، َوَأْسَلَم اثْ َناِن، وََكاَن اْسُم َمْن َلْم ُيْسِلْم يُ َناِفي َأَساِمَي اْلُمْسِلمَ  أَبُو طَاِلٍب َواْسُمُه َعْبُد : ْيِن، َوُهَماُيْسِلْم ِمن ْ
َحْمَزة َواْلَعبَّاس: َمَناٍف، َوأَبُو َلَهٍب َواْسُمُه َعْبُد اْلُعزَّى، ِبِخاَلِف َمْن أْسَلْم وهما      

" فتح الباري"انتهى من   
؟ في القرآن( محمد)كم مرة ذكر النبي صلى اهلل عليه وسلم باسمه : س  203    

 .مرات( 4)ر في القرآن ذك: ج  203
ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسلُ }: قال تعالى  [.544: آل عمران] {َوَما ُمَحمَّ

ٌد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيِّينَ }: وقال تعالى  [.40: األحزاب]{ َما َكاَن ُمَحمَّ

دٍ }: ىوقال تعال  [.5: محمد]{ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوآَمُنوا ِبَما نُ زَِّل َعَلى ُمَحمَّ
ٌد َرُسوُل اللَّهِ }: وقال تعالى  [.52: الفتح]{ ُمَحمَّ



 

 

 اذكر بعض أسماء الرسول وما هو أشهرها ؟ : س  204
أنا محمد ، وأنا أحمد   وأنا : ي أسماء إن ل) قال رسول اهلل : قال . عن أبي سعيد الخدري : ج  204

 .الماحي  الذي  يمحو اهلل بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب   متفق عليه 
 ( .والخاتم ) .. زاد ابن سعد 

 ( .وأشهرهما محمد ، وقد تكرر في القرآن ) قال ابن حجر ( .  أحمد ، ومحمد )  وأشهرها 
 هل الرسول عليه الصالة والسالم رضع من أمه ؟:  س 201
سبل :  نص بعض أهل السير على أن أم النبي صلى اهلل عليه وسلم أرضعته أيامًا، قال صاحب: ج  201

أمه صلى اهلل عليه : األولى: وجملة من قيل إنهن أرضعنه صلى اهلل عليه وسلم عشر نسوة: الهدى والرشاد 
ه ، .أ".المورد والغرر"كر ذلك صاحب وسلم أرضعته سبعة أيام، ذ   

وأرضعته ثويبة جارية أبي لهب مع عمه حمزة ومع أبي سلمة عبد األسد المخزومي، ثم أرضعته حليمة 
.السعدية   

متى مات والد الرسول عليه الصالة والسالم ؟: س  206  
بل توفي : كثر المؤرخين، وقيلفقبل أن يولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وبه يقول أ: وفاة أبيه: ج  206

بل خرج تاجراً : بعد مولده بشهرين أو أكثر أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمرًا، فمات بها، وقيل
إلى الشام، فأقبل في عير قريش، فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها، ودفن في دار النابغة الجعدى، وله إذ 

.ذاك خمس وعشرون سنة   
متى ولد الرسول عليه الصالة والسالم ؟  :س  207  
ذكر أهل السير والتاريخ أن والدة النبي صلى اهلل عليه وسلم كانت في عام الفيل الثنتي عشرة ليلة : ج  207

.بالتاريخ الميالدي 175مضت من ربيع األول    
ه ؟ المحمول هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره مع أن الغالب أن تكون عن يمين: س  205  
المذهب ال بد أن تكون عن يساره، وعلى هذا فال يمكن أن تكون الكعبة عن يساره إال إذا حمله : ج  205

.على الكتف  
نعم ولك : والذي يظهر لي أنه ليس بشرط؛ ألن ظاهر قول الرسول عليه الصالة والسالم: قال اإلمام العثيمين 

.فيه من المشقةأجر ، أن له حجًا، ويحمل على ما يحمل عليه، ولما    
ما الحكمة من علو نسبه :  س  202 صلى اهلل عليه وسلم ؟    

.حتى ال يكون ألعداء اإلسالم سالح في أيديهم للصد عن سبيل اهلل  : ج  202  



 

 

 .وحتى ال يتوهم متوهم أن رسالته ما هي إال وسيلة لغاية وهي تغيير وضعه االجتماعي 
 ( .له الباطل ، وأقرب إلى انقياد الناس له قيل أنه أبعد من انتحا) وقال النووي 

 متى ول د النبي وأي ن ؟: س  250
.ولد يوم اإلثنين ، الثاني عشر من ربيع األول في مكة : ج  250     

 رواه مسلم  ( ذاك يوم ولدت فيه : أن رسول اهلل سئل عن صوم يوم اإلثنين ، فقال . عن أبي قتادة 
 ( .لد بجوف مكة ، وأن مولده كان عام الفيل ال خالف أنه و ) قال ابن القيم 

ما حكم صالة من صلى وعلى مالبسه صور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة ؟: س  255  
إذا كان جاهال فال شيء عليه ، وإن كان عالما فإن صالته صحيحة مع اإلثم على أصح قولي : ج  255

.ل ، ألنه صلى في ثوب محرم عليهصالته تبط: العلماء رحمهم اهلل ، ومن العلماء من يقول   
فراشة أو رأس ثعبان وما شابه ذلك ؟: ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل : س  255   

الحلي من الذهب والفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراؤه وحرام لبسه ، : ج  255 
كما في صحيح مسلم عن أبي . ن يطمسها وأن يزيلها وحرام اتخاذه وذلك ألن الصور يجب على المسلم أ

أال أبعثك على ما بعثني عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه : الهياج أن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه قال له 
.وسلم أال تدع صورة إال طمستها وال قبراً مشرفاً إال سويته     

ئكة ال تدخل بيتاً فيه صورة ، وعلى هذا فيجب على إن المال: وثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 
.المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه     

ما حكم رفع األصبع في التشهد بعد الوضوء، مع المداومة على ذلك ؟: س  253  
أشهد أن : ن يقولال أعلم له أصاًل، وإنما المشروع لمن انتهى من الوضوء أ: قال اإلمام العثيمين : ج  253

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من 
.المتطهرين وكفاية    

اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ؟: حكم دعاء:  س  254  
روع، وقد روى اإلمام أحمد في للمسلم أن يدعو بالدعاء المذكور، فهو من جملة الدعاء المش: ج  254

: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل رََجٌب، َقالَ : المسند وغيره َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك   رضي اهلل عنه   َقالَ 
.اللُهمَّ بَاِرْك َلَنا ِفي رََجٍب َوَشْعَباَن َوبَاِرْك َلَنا ِفي َرَمَضانَ    

.وإسناده ضعيف، كما قال األلباني واألناؤوط. َوبَ لِّْغَنا َرَمَضانَ : ... يرهوفي رواية غ   
ما حكم الُعمرة في شهر رجب ؟: س  251   



 

 

أو ترغيب , لم يثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم فيما نعلم فضل خاص للعمرة في شهر رجب : ج  251
شوال وذو القعدة وذو : وهي , في أشهر الحج و , وإنما ثبت الفضل الخاص للعمرة في شهر رمضان , فيها 

.الحجة    
بل أنكرت ذلك عائشة رضي اهلل عنها وقالت , ولم يثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه اعتمر في رجب 

رواه البخاري ومسلم  ( ما اعتمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في رجب قط :   
االغتسال ، هل يجب عليه الوضوء أم ال ؟ إذا اغتسل الجنب ومس ذكره أثناء: س  256  
من مس ذكره بشهوة أثناء االغتسال من الجنابة وجب عليه الوضوء بعد انتهاء الغسل ، وإذا كان : ج  256

.مسه بال شهوة فال يلزمه الوضوء    
م ؟لو قال قائل هذا اليوم ما عندي حظ  أو حظي غير طيب فهل في هذه المقولة تطير أو تشاؤ : س  257      

َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا : اهلل جل وعال يقول , ال ليس فيها تطير وال تشاؤم ألن الحظ موجود: ج  257
 .َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ 

يس لي حظ يقول أنا ل, نصيبه وما ُقدر له في هذا اليوم يكون حظًا عظيًما حظًا طيًبا ,الحظ بمعنى النصيب 
يعني ليس لي نصيب حسن في هذا اليوم أو حظي غير طيب يعني نصيبي أو ما ُقدر علي اليوم ليس بطيب لي 

 .فالحظ قد يكون موافقا لما يريده العبد وقد اليكون كذلك, فهذا ال بأس به
 ما حكم اإلسالم في القيام للقادم ؟ : س  255
عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أن وفد ثقيف لما جاءوا إليه قام  القيام للقادم ال بأس به؛ ألنه ثبت: ج  255

عليه الصالة والسالم، وهذا يدل على أنه ال بأس بالقيام للقادم، وال سيما إذا كان في تركه مفسدة بحيث يظن 
.القادم أنه لم يكرمه بعدم قيامه؛ ألن الناس قد اعتادوا أنه يكرم المرء إذا قدم بالقيام له    

هل يجوز للمصلي في بيته أن يصلي بالمالبس الخاصة بالنوم مثل الفوطة والبيجامة والبنطلون :  س 252
؟ ونحو ذلك؟ وإنني أقصد بذلك قيام الليل  

كل ثياٍب طاهرة مباحة إذا كانت تستر العورة فإنه يجوز الصالة بها ولو كانت في ثياب النوم، وال : ج  252
د أن تكون الثياب طاهرًة ومباحة وساترة، فإذا توفرت هذه الشروط فال بأس أن يشترط ثياٌب معينة إال أنه ال ب

.يصلي بها     
هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي ؟: س  250  



 

 

نعم، ال بأس بذلك من أجل قتل البعوض ونحوه من الحشرات ألن هذا ال يدخل في التعذيب : ج  250
. احتراقاً بالنار؛ إذ إن هذه الحشرة تصعق صعقاً ال  

متى بداية أذكار الصباح والمساء ؟: س  255  
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإن فاته ذلك فال بأس أن يأتي به إلى نهاية وقت الضحى وهو : ج  255

.قبل صالة الظهر بوقت يسير  
.يلتكون من العصر إلى المغرب فإن فاته فال بأس أن يذكره إلى ثلث الل: وبداية أذكار المساء    

.الشيخ محمد المنجد  
ما حكم االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم ؟: س  255  
سنة فال يضر تركها في الصالة عمًدا أو نسيانا: االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم : ج  255  

.وتكون اإلستعاذة في أول ركعة       
أم ال؟وهل لإلمام أن ُيْسكت من ماهو الموقف من الشحاذين على أبواب المسجد؟هل نعطيهم : س  253

 يقوم ويسأل بعد الصالة ؟
أماالشحاذين عند أبواب المساجد من الخارج فال بأس إذاكانوا صادقين أما داخل المسجد : س  253 

.فُينهون عن هذا ويقال لهم اخرج عند الباب    
ما حكم الجهر في الصالة الجهرية بالنسبة للمسبوق ؟ : س  254  

.فضل الجهر ألن الصالة الجهرية السنة فيها الجهر لكنه جهر اليؤذي من حوله من المصليناأل: ج  254     
إذا سمع المصلي اسم النبي صلى اهلل عليه وسلم وهو في صالة نافلة هل يصلي عليه ؟: س  251  
نفسه فال ال حرج عليه أن يصلي عليه وأما في الفريضة فإن تركها فال بأس وإن قالها بينه وبين : ج  251

.حرج في ذلك  
هل الدخان ينقض الوضوء ؟: س  256  
ال ينقض الوضوء ولكنه محرم خبيث، يجب تركه لكن لو شربه إنسان وصلى لم تبطل صالته ولم : ج  256

.يبطل وضوءه   
يشرع مسح العنق في الوضوء ؟هل : س  257  
.صلى اهلل عليه وسلمال يستحب مسح العنق في الوضوء ، لعدم ثبوت ذلك عن النبي : ج  257    

لم يصح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء ، بل وال روي عنه : قال ابن تيمية 
ذلك في حديث صحيح ، بل األحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يكن 



 

 

كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم ، ومن ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء  ; يمسح على عنقه 
أنه مسح رأسه حتى : استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ، أو حديث يضعف نقله 

ومثل ذلك ال يصلح عمدة ، وال يعارض ما دلت عليه األحاديث ، ومن ترك مسح العنق فوضوءه . بلغ الَقَذال 
.انتهى "صحيح باتفاق العلماء     

هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ؟: س  255  
ال يشرع مسح الوجه بعد الدعاء ، وقد تواتر في السنة دعاء النبي صلى اهلل عليه وسلم ربَّه ، ولم : ج  255

.يثبت أنه كان يمسح وجهه بعد دعائه    
فقد جاء فيه أحاديث  : ديه في الدعاء وأما رفع النبي صلى اهلل عليه وسلم ي: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

.كثيرة صحيحة ، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إال حديث أو حديثان ، ال تقوم بهما ُحجة        
إذا طهرت النفساء قبل األربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها : س 252

  ناوية الحج ؟
ساء قبل األربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف إذا طهرت النف: ج 252

.ألن النفاس ال حد ألقله    
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن ال تطوف بالبيت حتى تطهر، ألن النبي صلى اهلل عليه وسّلم 

.منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا   
 

إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف اإلفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا : س  230
  عليها أن تفعل مع العلم أنه ال يمكنها العودة بعد سفرها ؟

: ج  230  
.إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة وال شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج   

حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟ إذا: س  235   
إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس، وال تطوف بالبيت حتى : ج  235

 . تطهر
هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن : س  235

 يصلي تحية المسجد ؟ 



 

 

هر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارًا فاصاًل بينهما لكنه جدار قصير وال لذي يظا: ج  235
شك أن هذا خير للناس، ألنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي 

ن المسعى ال امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى أل
إن اإلنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه : يعتبر من المسجد، وأما تحية المسجد فقد يقال

يصليها ولو ترك تحية المسجد فال شيء عليه، واألفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصالة في 
.هذا المكان من الفضل  

لتي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟ما حكم المرأة المسلمة ا: س  233   
هذا ال يمكن اإلجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك ألن بعض أفعال الحج ال يمنع الحيض : ج  233  

منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف ال يمكن أن تطوف إال وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع 
.الحيض   

مة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورًا، وليس قدمت امرأة محر : س  234
  لها أحد بمكة فما الحكم ؟

تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة ألن الرجوع سهل : ج  234
عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وال يحتاج إلى تعب وال إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق 

.وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر ألن طوافها حينئٍذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور   
كيف تصلي الحائض ركعتي اإلحرام؟ وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في : س  231

  سرها أم ال ؟
:    ن رحم   ه اهلل ق    ال اإلم    ام العثيمي: ج  231  

ينبغي أن نعلم أن اإلحرام ليس له صالة فإنه لم يرد عن النبي صلى اهلل عليه وسّلم أنه شرع ألمته صالة : أوالً 
.لإلحرام ال بقوله وال بفعله وال بإقراره    

اهلل عليه إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض ألن النبي صلى : ثانياً 
وسّلم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر   رضي اهلل عنهما   حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل 

.وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى    
لحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة، أو هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها ا: وأما قوله في السؤال

.المصلحة، أمَّا بدون حاجة وال مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى اهلل فاألحسن أال تقرأه   



 

 

ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على : س  236 
و ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض ؟شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نح   

هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك باألوجاع والمغص الذي يأتي : ج  236
أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ ألن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول . الحائض عادة

.واهلل أعلم. البيضاء  عائشة   رضي اهلل عنها   ال تعجلن حتى ترين القصة   
من كانت من النساء ال تتوضأ لجهلها بالحكم ماذا عليها ؟: س  237   
.عليها أن تتوب إلى اهلل   عز وجل   وتسأل أهل العلم بذلك: ج  237   
ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول صلى اهلل عليه وسّلم حديث يدل على نقض الوضوء بذلك : س  235

الصحابيات كن يحرصن على االستفتاء في أمور دينهن ؟ السائل، مع أن   
.ألن السائل ال يأتي كل امرأة: ج  235    

بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟: س  232   
.نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهراً وهو الذي يخرج من الرحم ال من المثانة: ج  232   
لزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك السائل ؟ماذا ي: س  240   

إذا كان طاهراً فإنه ال يلزمها شيء، وإذا كان نجساً وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها : ج  240 
.أن تغسله  

. إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صالتها نزل مرة : س  245
ماذا عليها ؟أخرى،    

أما إذا كان ليس له حال بينة، حيناً ينزل . إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه: ج  245
.وحيناً ال، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي وال شيء عليها    

؟ وكيف يمكن معرفتها ؟(أي صالتها)ما هو آخر وقت العشاء : س  245   
لعشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر آخر وقت ا: ج  245

نصفين، فالنصف األول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل االخر ليس وقتاً بل برزخ بين العشاء 
.والفجر   

هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟: س  243   
ال يلزمها أن تجدد الوضوء وهو : ال، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل:  ج 243

. الراجح  



 

 

إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها ال تقضي صيام األيام التي : سائلة تقول: س  244
لب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد األيام التي أفطرتها فهي تط

  االن ؟
يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من : ج  244

الصيام إما أن يكون جهاًل، وإما أن يكون تهاوناً وكالهما مصيبة، ألن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما 
فعلى هذه .    عز وجل   ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاهالتهاون فإن دواءه تقوى اهلل

المرأة أن تتوب إلى اهلل مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى األيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، 
.وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل اهلل توبتها   

لث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن أنا امرأة أسقطت في الشهر الثا: س  241
  تصلي فماذا أفعل وأنا ال أعرف عدد األيام بالتحديد ؟

المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثالثة أشهر فإنها ال تصلي؛ ألن المرأة إذا أسقطت : ج  241
ويمكن : يكون دم نفاس ال تصلي فيه، قال العلماء جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها

أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يومًا، وهذه أقل من ثالثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين 
لثالثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد ال تترك الصالة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في 

الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصالة، وإذا كانت ال تدري كم تركت فإنها تقدر  نفسها فإذا كان
.وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم ُتَصلِّه   

ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة ؟: س  246   
.ذاقتهحكمه ال بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما : ج  246   
أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه : س  247

  مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء الالتي يصلين في المساجد ؟
وألن « وبيوتهن خير لهن»: األفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى اهلل عليه وسّلم: ج  247

لنساء ال يسلم من فتنة في كثير من األحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصالة خروج ا
في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي لالتي يصلين في 

  .المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة وال متطيبات
يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بعض النساء : س  245

  بالنسبة للصوم والصالة وسائر العبادات ؟



 

 

المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي : ج  245
يض؛ ألن أقل الطهر عند هؤالء العلماء ثالثة عشر يومًا، وقال وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثالثة ليس بح

إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثالثة : بعض أهل العلم
.عشر يوماً    

ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس ؟: س  242   
ر من هذا، وذلك ألن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق أنا أحذِّ : ج  242

هذا شيء كتبه اهلل على بنات آدم فاقنعي بما كتب اهلل   عز وجل   وصومي حيث ال : األطباء، ويقال للمرأة
ر اهلل   عز وجل     مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاًء بما قدَّ

قبل الوالدة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصالة من أجله أم ماذا؟ إذا رأت الحامل دماً : س  210   
إذا رأت الحامل الدم قبل الوالدة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصالة : ج  210

.والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد ال عبرة فيه وال يمنعها من صيام وال صالة   
ا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثالً وهي لم تصل بعد صالة الظهر هل يلزمها قضاء إذ: س  215

  تلك الصالة بعد الطهر؟
إنه ال يلزمها أن تقضي هذه الصالة؛ ألنها لم تفّرط : في هذا خالف بين العلماء، فمنهم من قال: ج  215

إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك : ومنهم من قال ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصالة إلى آخر وقتها،
من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة واالحتياط لها أن : الصالة لعموم قوله صلى اهلل عليه وسّلم

.تقضيها ألنها صالة واحدة ال مشقة في قضائها   
لسابق فما الواجب بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن أياماً من رمضان ا: س  215

  عليهن ؟
الواجب عليهن التوبة إلى اهلل من هذا العمل، ألنه ال يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى : ج  952

كان يكون علّي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه : رمضان الثاني بال عذر لقول عائشة   رضي اهلل عنه  
يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، فعليها أن تتوب إلى اهلل   عز  ، وهذا يدل على أنه ال«إال في شعبان

  .وجل   مما صنعت وأن تقضي األيام التي تركتها بعد رمضان الثاني
امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقِض حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من : س  213

تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان  رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم
 الثالث، أفيدونا أثابكم اهلل ؟



 

 

إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض وال تستيطع القضاء فإنها متى : ج  213 
ل وتتهاون فإنه استطاعت صامته ألنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان ال عذر لها وإنما تتعل

ال يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة   رضي اهلل عنها    كان يكون علّي الصوم 
فما أستطيع أن أقضيه إال في شعبان وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان ال عذر لها فهي 

اء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فال حرج عليها آثمة، وعليها أن تتوب إلى اهلل، وأن تبادر بقض
. ولو تأخرت سنة أو سنتين  

هل يلزم الحائض تغيير مالبسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم وال نجاسة ؟: س  214    
ر ال يلزمها ذلك؛ ألن الحيض ال ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما القاه فقط، ولهذا أم: ج  214

.النبي صلى اهلل عليه وسّلم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن   
ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة : س  211 

  ؟
لحاجة، كالمرأة المعلمة، أو ال حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان : ج  211

الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب األجر وثواب التالوة فاألفضل 
.أال تفعل ألن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض ال يحل لها قراءة القرآن   

الطهر ال ترى المرأة أثراً للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم في األيام األخيرة من الحيض وقبل : س  216 
  تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟

إذا كان من عادتها أال ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإن كان من : ج  216
.عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه ال تصوم حتى ترى القصة البيضاء   

إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه ال ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل : س  217 
   ؟

الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فال يعتبر طهرًا، : ج  217  
من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاًء، : العلموعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل 

فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم 
   .استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل

صومها ؟ نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على: س  215   
:إذا خرج دم الحيض واألنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى اهلل عليه وسّلم: ج  215  



 

 

ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم
ض غير الحامل أي يؤثر على مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحي

صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه ال يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً 
لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام 

بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا ال يؤثر على  الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت
   .صيامها ألنه ليس بحيض

إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن : بعض النساء الالتي يجهضن ال يخلو الحال: س  212 
م األيام التي تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيا

 ترى فيها الدم ؟
إذا كان الجنين لم ُيخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها : ج  212 

صحيح، وإذا كان الجنين قد ُخّلق فإن الدم دم نفاس ال يحل لها أن تصلي فيه، وال أن تصوم، والقاعدة في 
كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخّلق فليس الدم دم نفاس،   هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا

وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه ال يحرم عليها 
.ذلك   

لزمها سوى إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صالة الظهر مع العصر أم ال ي: س  260
   العصر فقط ؟

القول الراجح في هذه المسألة أنه ال يلزمها إال العصر فقط، ألنه ال دليل على وجوب صالة : ج  260
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب : الظهر، واألصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى اهلل عليه وسّلم قال

ظهر، ولو كان الظهر واجباً لبّينه النبي صلى اهلل عليه وسّلم، الشمس فقد أدرك العصر، ولم يذكر أنه أدرك ال
وألن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إال قضاء صالة الظهر دون صالة العصر مع أن 

الظهر تجمع إلى العصر، وال فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح 
وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج . زمها إال صالة العصر فقط لداللة النص والقياس عليهاأنه ال يل

.وقت العشاء فإنه ال يلزمها إال صالة العشاء، وال تلزمها صالة المغرب   
الحائض والنفساء هل تأكالن وتشربان في نهار رمضان ؟: س  265      

لكن األولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحد من نعم تأكالن وتشربان في نهار رمضان : ج  265
.الصبيان في البيت ألن ذلك يوجب إشكااًل عندهم   



 

 

أحياناً ترى المرأة أثراً يسيرًا للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم، مرة تراه وقت : س  265
يامها في كلتا الحالتين ؟العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم ص    

.إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً : ج  265   
إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟: س  263     
.لها أنه حيض صيامها ذلك اليوم صحيح؛ ألن األصل عدم الحيض حتى يتبين: ج  263   
إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك : س  264

   اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إال بعد غروب الشمس، أو : ج  264

إال بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج 
.إعادته إذا كان فرضاً، وال يبطل الثواب به إذا كان نفالً    

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إال بعد الفجر هل يصح صومها أم ال ؟: س  261    
فجر ولم تغتسل إال بعد طلوع الفجر، وكذلك نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل ال: ج  261  

النفساء ألنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو ُجنب فإن صومه يصح 
فاالن باشروهن وابتغوا ما كتب اهلل لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط }: لقوله تعالى

إذا أذن اهلل تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن ال يكون االغتسال إال ، و {األسود من الفجر
أن النبي صلى اهلل عليه وسّلم كان يصبح جنباً من جماع بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة   رضي اهلل عنها   

.وع الصبحأهله وهو صائم، أي أنه   عليه الصالة والسالم   ال يغتسل عن الجنابة إال بعد طل   
إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان : س  266 

   وهي تصوم، فهل صومها صحيح ؟
نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء ألنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي : ج  266

هذه النقط التي تكون كرعاف األنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه رضي إن : طالب   رضي اهلل عنه   أنه قال
.اهلل عنه   

المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً ال تصلي وال تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى : س  267
   انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟

الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها  النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان: ج  267
زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل األربعين ولو لم تجلس إال عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم 



 

 

والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق األحكام بوجوده أو عدمه، فمتى  . ويجامعها زوجها وال حرج في ذلك
ه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون كان موجوداً ثبتت أحكام

.مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي   
إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من : س  265

    ذلك فما الحكم ؟
كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة   إذا: ج  265

ا معيناً في  أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى ال تصلي حتى تطهر وذلك ألن النبي صلى اهلل عليه وسّلم لم يحد حدًّ
ذا الدم باقياً فإن المرأة على فمتى كان ه{ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}: الحيض وقد قال اهلل تعالى

حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن 
لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها ال تصلي سواء كان الحيض 

.داً عنها، أو ناقصًا، وإذا طهرت تصليموافقاً للعادة السابقة، أو زائ   
هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل األربعين؟: س  262   
نعم، متى طهرت النفساء قبل األربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب : ج  262

ما يمنع الصوم وال ما يمنع وجوب الصالة عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، ألنها طاهر ليس فيها 
.وإباحة الجماع   

إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صالة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها :س  270 
   قضاؤه ؟

إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في : ج  270
صوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً وال يلزمها قضاؤه؛ ألنها صامت وهي طاهر وإن رمضان فإنه يلزمها ال

لم تغتسل إال بعد طلوع الفجر فال حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتالم وتسحر ولم يغتسل 
.  إال بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً   

ساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند الن
النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا ال أصل له بل 

.إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح   
وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها  إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك: س  275

  قضاء ذلك اليوم ؟



 

 

: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قوالن: ج  275    
إنه يلزمها اإلمساك بقية ذلك اليوم ولكنه ال يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو  :القول األول

م أحمد   رحمه اهلل  المشهور من مذهب اإلما    
إنه ال يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ْ ألنه يوم ال يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة : القول الثاني

ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق لإلمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ ألنها 
اإلمساك عن : عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم

المفطرات تعبداً هلل عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم 
.اإلمساك، وعلى كال القولين يلزمها قضاء هذا اليوم   

؟حكم الفرح بما يصيب الناس من مصائب : س  275  
كم الفرح تابع لسببه، فمن فرح بسبب حصول ما يحبه اهلل، كان فرحه محموًدا، ومن فرح بما ح: ج  275 

يغضب اهلل، كان فرحه مذموًما، ومن فرح بما يؤول إلى أحد هذين النوعين ويواليهما، كان تابًعا له في الحكم؛ 
امل عليه وما يؤول ولهذا يختلف حكم الفرح بما يصيب الكفرة والظلمة من المصائب بحسب سببه والح

لو قِتل عدو اإلنسان ظلًما وتعديًا، فَسرَّه قتُله، وَفرح : إليه، قال العز بن عبد السالم في كتابه قواعد األحكام
 به، هل يكون ذلك سرورًا بمعصية اهلل أم ال؟

س من إن فرح بكونه ُعِصي اهلل فيه، فبئس الفرح فرحه، وإن فرح بكونه تخلص من شره، وخلص النا: قلت
.ظلمه وغشمه، ولم يفرح بمعصية اهلل بقتله، فال بأس بذلك؛ الختالف سببي الفرح   

ال أدري بأي األمرين كان فرحي؟: فإن قال  
ال إثم عليك؛ ألن الظاهر من حال اإلنسان أنه يفرح بمصاب عدوه ألجل االستراحة منه، والشماتة به، : قلنا

.اه . كانت المصيبة سماويةال ألجل المعصية؛ ولذلك يتحقق فرحه، وإن     
.ونقل ذلك الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية وأقره   

المفاضلة بين العفو عن الظالم والدعاء عليه ؟: س  273   
يجوز لك الدعاء على من ظلمتك بأخذ مالك بقدر مظلمتك، ويجوز لك العفو عنها، والعفو في : ج  273

َفَمْن َعَفا : لعفو عن المسيء، ووعد على ذلك باألجر الكبير، قال تعالىاألصل أفضل، فقد رّغب الشرع في ا
َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ُتِحبُّوَن َأن يَ ْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه : وقال تعالى. {40: الشورى}َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّه 

   {55:النور}َغُفوٌر رَِّحيٌم 
.وما زاد اهلل عبداً بعفو إال عزا:  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ وقال رسول اهلل   



 

 

َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة * َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ُهُم اْلبَ ْغُي ُهْم يَ ْنَتِصُروَن : وأباح للمظلوم أن ينتصر من ظالمه، قال تعالى
َوَلَمِن انْ َتَصَر بَ ْعَد ظُْلِمِه َفُأوَلِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن * اللَِّه ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن  ِمثْ ُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى

   {45  32: الشورى}َسِبيٍل 
الدعاء قصاص، : ومن االنتصار من الظالم الدعاء عليه بقدر مظلمته دون تعٍد، قال اإلمام أحمد رحمه اهلل

اه . ر أي فقد انتصر لنفسهفمن دعا فما صب: وقال  
والذي نرجحه أّن العفو أفضل إال إذا كان يؤدي إلى تمادي الظالم في ظلمه، فيكون االنتصار أفضل، جاء في  

لكن قد يكون العدل أفضل من العفو بعارض موجب لذلك؛ مثل كون العفو سببا : كتاب بريقة محمودية
ز، وكون االنتصار سببا لتقليله أو هدمه إذا كان الحق قصاصا لتكثير ظلمه؛ لتوهمه أن عدم االنتقام منه للعج

.اه  باختصار. مثال أو نحو ذلك من العوارض مثل كونه عبرة للغير   
الذين إذا أساء الناس إليهم عفوا عنهم، فإن من : والعافين عن الناس   يعني: وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل

فمن عفا وأصلح فأجره على اهلل   : ق اهلل العفو هنا ولكنه بين قوله تعالىعفا وأصلح فأجره على اهلل، وقد أطل
أن العفو ال يكون خيرا إال إذا كان فيه إصالح، فإذا أساء إليك شخص معروف باإلساءة والتمرد والطغيان 

نسان على عباد اهلل، فاألفضل أال تعفو عنه وأن تأخذ بحقك، ألنك إذا عفوت ازداد شره، أما إذا كان اإل
.اه . الذي أخطأ عليك قليل الخطأ قليل العدوان، لكن أمر حصل على سبيل الندرة، فهنا األفضل أن تعفو     

هل من الغيبة ذم الجمادات ؟: س  274  
إن هذا القلم فاشل أو نحو ذلك من العبارات التي تذم فيها : ليس من الغيبة قول القائل: ج  274

ما لم يذكر القائُل صاحَبها على جهة الذم، فإن ذلك غيبة، ألنه ذم لفعله،  الجمادات التي صنعها اإلنسان،
اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء : قال الغزالي   رحمه اهلل   في إحياء علوم الدين

حتى في ثوبه وداره ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه 
.انتهى. إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب: وأما في ثوبه فكقولك... ودابته     
حكم ما يقع بالنفس من شماتة بالناس بدون إظهارها ؟ما : س  271  
: المنهي عنه هو إظهار الشماتة بالمسلم، كما في الترمذي من حديث واثلة   رضي اهلل عنه وقال:  ج  271

.ال تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه اهلل ويبتليك: حسن غريب حديث   
فهو غير مؤاخذ به   إن شاء : وأما ما يقع في النفس مما ال يسترسل الشخص معه أو ال يقدر على دفعه عنه

.اهلل  
هل يجوز الرد على السآب ؟: س  276     



 

 

ال إثم فيه، ألن كالم المسلم من  المسلم مطالب بكف لسانه إال عن ذكر اهلل تعالى، أو عن قول: ج  276
جملة عمله، وسيحاسب عليه إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، ومن الخطورة بمكان أن يطلق اإلنسان لسانه في 

أعراض المسلمين بالسب أو الشتم أو ذكر العيوب لحرمة ذلك، وثبوت الوعيد الشديد في شأنه، ومن ذلك 
.متفق عليه. سوق، وقتاله كفرسباب المسلم ف: قوله صلى اهلل عليه وسلم    

َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه : ويجوز لمن وقع عليه السب، أن يرد على الساّب بمثل ما سّبه، لقوله تعالى
.{524: البقرة}ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم    

ما حكم الصالة خلف النمام وتهنئته وتعزيته ؟: س  277  
النميمة محرمة بال شك، لما في الصحيح من حديث حذيفة   رضي اهلل عنه   أن النبي صلى اهلل : ج  277

.ال يدخل الجنة قتات: عليه وسلم قال   
. ومن عرف بالنميمة ونقل الكالم بين الناس على جهة اإلفساد، فإنه فاسق  

ة، فإن كان يرتدع بالهجر هجر وإال فجائز كذلك، واألولى عمل ما فيه المصلح: وأما تهنئته وتعزيته ونحو ذلك
لم يهجر ونصح ووعظ حتى ينتهي عما يفعله، على أننا نبين أن بعض نقل الكالم قد يكون مباحا غير داخل 

. في حد النميمة المحرمة  
هل يلزم من يعتنق اإلسالم، أن يغير اسمه القديم إلى اسم إسالمي جديد ؟: س  275   

ال يلزم ذلك، إال إذا كان االسم مما ال يجوز إقراره شرًعا، كاالسم المعبد :  قال اإلمام العثيمين: ج  275
لغير اهلل، ونحوه، فإنه يلزم تغييره، وكذلك لو كان االسم خاصًّ بالكفار ال يتسمى به غيرهم، فيجب تغييره 

رين، أو يتهم بأنه لم أيًضا؛ لئال يكون متشًبها بالكفار، ولئال يحّن إلى هذا االسم الكافر الذي يختص بالكاف
.انتهى. يسلم بعد  

هل يجوز تعداد اإلحسان عند الجحود واإلساءة ؟ : س  272  
وال يحل ألحد : تعداد اإلحسان عند الجحود واإلساءة فليس من المنة المحرمة، قال ابن حزم: ج  272  

ال : حسانه، قال اهلل عز وجلأن يمنَّ بما فعل من خير؛ إال من كثر إحسانه وعومل بالمساءة، فله أن يعدد إ
{ 564: البقرة}تبطلوا صدقاتكم بالمنِّ واألذى   

ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة، وال ينظر إليهم وال : روينا عن أبي ذر قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ذبة   ومن طريق المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكا: يزكيهم، ولهم عذاب أليم

مسلم عن عبد اهلل بن زيد لما فتح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، 
يا : فبلغه أن األنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فخطبهم فقال



 

 

بي، وعالة فأغناكم اهلل بي، ومتفرقين فجمعكم اهلل بي؟ معشر األنصار؛ ألم أجدكم ضالال فهداكم اهلل 
أال تجيبونني، أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا، وكان من األمر كذا   فهذا : اهلل ورسوله أمن؟ فقال: ويقولون

.اه  من المحلى باختصار. موضع إباحة تعديد اإلحسان   
فيهم نساٌء وأطفاٌل ؟ هل يجوز نصب المنجنيق على أهل الحرب إذا  كان: س  250  
يجوز بيات الكفار، ورميهم بالمنجنيق والنار، وقطع المياه عنهم، وإن : قال ابن قدامة في الكافي: ج  250

سمعت رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : تضمن ذلك إتالف النساء والصبيان، لما روى الصعب بن جثامة قال
.اه . متفق عليه. هم منهم: كين، نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم؟ فقاليسأل عن الدار من ديار المشر    

قال نبيكم أو فعل نبيكم ؟: هل من حرج في قول الخطيب لمن يحدثهم: س  255  
استخدم هذا األسلوب كثير من السلف الصالح من الصحابة الكرام ومن بعدهم، منهم عمر وأنس : ج  255

ة وغيرهم   رضوان اهلل عليهم   تجد ذلك في الصحيحين وغيرهما، فقد قال وابن مسعود وابن عباس وعائش
. إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين: إن نبيكم صلى اهلل عليه وسلم قال: عمر   رضي اهلل عنه
.رواه البخاري وغيره   

ده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته إنه ال يأتي عليكم زمان إال الذي بع: وقال أنس بن مالك   رضي اهلل عنه
.رواه البخاري وغيره. من نبيكم صلى اهلل عليه وسلم   

.ولذلك، فإنه ال حرج في مثل هذا القول إن كان بقصد الحث والتشويق   
ما حكم صالة من وقع في مبطل للصالة بناء على فتوى غير صحيحة ؟: س  255     

لعلم عما أشكل عليه، فإذا سألت من تثق بعلمه ودينه عن الواجب على العامي أن يسأل أهل ا: ج  255
: األنبياء} . َفاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ :  مسألة فأفتاك فيها فقد برئت ذمتك بذلك، لقوله تعالى

43}    
إثم عليه حتى إن بان خطؤه، فإن كان أفتى باجتهاد بعد بذل الوسع في معرفة حكم المسألة فال : وأما المفتي

بل هو مأجور على اجتهاده   إن شاء اهلل   وإن كان أفتى عن غير علم وتثبت فهو آثم بذلك، وليس على متبعه 
إثم، ففي سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة   رضي اهلل عنه   أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

.صححه األلباني. فإنما إثمه على من أفتاه من أفتي بفتيا غير ثبت،: وسلم قال   
فال تلزم إعادتها إن كانت المسألة التي أفتاك فيها هذا المفتي من مسائل االجتهاد، فإن أفتاك : وأما الصالة

.بقول معتبر قد قال به بعض أهل العلم، ثم بان لك خطؤه فليس عليك إعادة الصالة   
 هل هي حديث نبوي ؟... رال تلقوا الحكمة أمام الخنازي: س  253



 

 

ليس هذا من كالم النبي صلى اهلل عليه وسلم، وال وجود له في شيء من كتب السنة، وال تجوز : ج  253
نسبته إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم بحال، وليحذر المسلمون من نسبة األحاديث إلى النبي صلى اهلل عليه 

وإن كان معنى هذه . كذب على غيره وليس ككذب على أحدوسلم فإن كذبا عليه صلى اهلل عليه وسلم ليس ك
.العبارة قد نبه عليه بعض العلماء   

نشر العلم عند من ليس من َأهله ُمفسد َلُهم كإطعامك اْلَعَسل والحلواء من : قال أبو محمد ابن حزم رحمه اهلل
.انتهى. الصَّْفَراءِبِه احتراق َوحمى، َأو كتشميمك اْلمسك والعنبر لمن ِبِه صداع من احتدام    

:وللشافعي رحمه اهلل من أبيات   
اَل ِعْلًما أَضاَعُه  وَمن َمَنَع الُمْسَتوِجِبيَن فقد ظََلمْ ... َوَمْن َمَنح اْلُجهَّ  

ين عّمن يُرِيُدُه  يَ ُبوء بَأْوزاٍر وإثٍِم إذا َكَتم... وكاتُم ِعْلم الدِّ  
 ما حكم القول على اهلل بال علم ؟: س  254
القول على اهلل تعالى بغير علم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وقد جعله اهلل سبحانه وتعالى :  ج 254

َها َوَما َبَطَن : عديل الشرك، وتوعد عليه بالعذاب األليم، قال تعالى ُقْل ِإنََّما َحرََّم رَبَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ
ْثَم َواْلبَ ْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ  َوَأْن ُتْشرُِكوا بِاللَِّه َما َلْم يُ نَ زِّْل ِبِه ُسْلطَانًا َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما اَل تَ ْعَلُموَن  َواإْلِ

   {33:األعراف}
ْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن َواَل تَ ُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحَراٌم ِلتَ ْفتَ ُروا َعَلى اللَِّه ا: وقال سبحانه

   {557  556:النحل}يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب اَل يُ ْفِلُحوَن َمَتاٌع َقِليٌل َوَلُهْم َعَذاٌب أَِليٌم 
تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا ِلُيِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر ِعْلٍم ِإنَّ اللَّهَ : وقال جل من قائل ِن اف ْ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم  َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ

{   554األنعام}الظَّاِلِميَن   
من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من : وجاء في الحديث المتواتر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

.النار   
والكذب على النبي صلى اهلل عليه وسلم داخل في الكذب على اهلل   كما هو معلوم   يقول ابن حجر في 

ويله صلى اهلل عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على اهلل تعالى، ألنه إثبات حكم من األحكام تق: الفتح
.اه . الشرعية سواء كان في اإليجاب أو الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه   

 مؤلفات في موضوع الجهاد في اإلسالم وفقهه ؟: س  251



 

 

في المذاهب كلها وهي متوفرة بحمد اهلل تعالى، وبإمكانك  موضوع الجهاد متوفر في كتب الفقه: ج  251
االطالع عليها واختيار ما تشاء منها، وبعضها قديم وبعضها معاصر، فمن كتب المعاصرين فقه السنة لسيد 

.سابق، والملخص الفقهي لصالح الفوزان ونحوها   
 فترة السداد؟ من نوى الجهاد وتأخر لسداد الدين فهل ينال أجر الجهاد في : س  256
يرجي لمن كان عازًما على الجهاد عزًما صادقًا وعجز بسبٍب ما أن ينال أجر الجهاد؛ وذلك لما : ج  256

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا : روى البخاري عن أنس بن مالك   رضي اهلل عنه
: يا رسول اهلل: ا، وال قطعتم واديًا إال كانوا معكم، قالواإن بالمدينة أقواًما ما سرتم مسيرً : من المدينة، فقال

.وهم بالمدينة، حبسهم العذر: وهم بالمدينة؟ قال   
.ِإَذا َمِرَض اْلَعْبُد َأْو َسافَ َر ُكِتَب َلُه ِمْثُل َما َكاَن يَ ْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحا: وروى البخاري مرفوًعا   

من سأل اهلل : ي اهلل عنه  أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قالوروى اإلمام مسلم عن سهل بن حنيف  رض
.الشهادة بصدق بلغه اهلل منازل الشهداء، وإن مات على فراشه   

.من طلب الشهادة صادًقا أعطيها، ولو لم تصبه: وفي حديث مسلم   
 ما حكم المقاتل حمية، وتنوع مقاصد المهاجر للدنيا ؟: س  257
ه حكم أصحاب الذنوب إن لم يتب منها، فأمره إلى اهلل، إن شاء غفر له، وإن المقاتل حمية حكم: ج  257

ْنَساُن ِفيِه ِلَغْيِر : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل في مجموع الفتاوى. شاء عذبه َواْلِقَتاُل َكِثيًرا َما يُ َقاِتُل اإْلِ
.انتهى. فَ َهَذا ُكلُُّه ُذنُوبٌ . ًة، َويُ َقاِتُل رِيَاءً اللَِّه؛ َكاَلَِّذي يُ َقاِتُل َشَجاَعًة، َويُ َقاِتُل َحِميَّ    

والمهاجر الذي قصد بهجرته الدنيا مقاصده كثيرة؛ لكثرة أمور الدنيا التي يقصدها، فمنها األمور المباحة، 
.ومنها األمور المحرمة التي من هاجر إليها كان من أصحاب الذنوب، فيشابه المقاتل حمية من هذه الحيثية   

نيا ال تنحِصُر، فقد يُهاِجُر اإلنساُن لطلِب : قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم والهجرُة ألمور الدُّ
نيا ال تنحِصُر، فلذلك قال  فهجرتُهُ : )) ُدنيا ُمباحٍة تارًة، ومحرَّمٍة أخرى، وأفراُد ما يُقَصُد بالهجرِة من ُأموِر الدُّ

..انتهى. كائناً ما كان : ، يعني (( إلى ما هاجَر إليه    
ما الكتب التي تُعنى بأسماء اهلل الحسنى ؟: س  255           

أسماء اهلل الحسنى الهادية إلى اهلل والمعرفة به : القواعد المثلى للعالمة ابن عثيمين، وكتاب: ج  255
ء اهلل الحسنى لمحمد النهج األسمى في شرح أسما: عمر سليمان األشقر، وكتاب/ للعالمة الجليل الدكتور

.بن حمد الحمود   
؟ ( أحد)ما حكم التسمية ب  : س  252   



 

 

ال يجوز ، ألن كلمة أحد ال تطلق في اإلثبات إال على اهلل تعالى، كما قال ابن كثير في تفسير : ج  252
جميع وال يطلق هذا اللفظ على أحد في اإلثبات إال على اهلل عز وجل، ألنه الكامل في : سورة اإلخالص

.ما جاءني أحد: صفاته وأفعاله، وأما في النفي فيصح أن يقال   
ثم إنه تجوز تسمية األشخاص باألسماء المشتركة بين الخلق وبين اهلل، ويدل لذلك إقرار النبي صلى اهلل عليه 

 علي وحكيم، ويدخل في هذا ما لو سمينا شخصا: وسلم لبعض أسماء الصحابة التي وقع فيها االشتراك مثل
.باسم كريم أو اسم باسط أو اسم علي  

معنى أحد في آيتي سورة اإلخالص ؟: س  220  
يعني : كما قال ابن كثير{ اإلخالص }ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحد : أحد   فمعنى قوله تعالى: معنى كلمتي: ج  200

.اه . الواحد الذي ال نظير له وال وزير وال نديد وال شبيه وال عديل   
له كفوا أحد   أي لم يكن أحد من خلقه مماثال وال مشابها له، ال في أسمائه وال في صفاته،  لم يكن: ومعنى

{ 55:الشورى}َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء : وال في أفعاله تبارك وتعالى وتقدس كما قال تعالى }  
{ 61: مريم{ } َهْل تَ ْعَلُم َلُه َسِميًّا}: وقال تعالى   

انسب لنا ربك، فأنزل : أن المشركين قالوا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وفي الحديث عن أبي بن كعب
قل هو اهلل أحد اهلل الصمد   فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، ألنه ليس شيء يولد إال سيموت، وال شيء : اهلل

شبيه وال لم يكن له : ولم يكن له كفوا أحد   قال: يموت إال سيورث، وإن اهلل عز وجل ال يموت وال يورث
  .رواه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. عدل وليس كمثله شيء

هل المطلوب اسم من أسماء اهلل؟: س  225    
وعلى هذا؛ فإن , فلم نقف على من ذكر ذلك من أهل العلم, المطلوب ليس من أسماء اهلل تعالى: ج  225 

ليس من أسماء اهلل تعالى، وهذا ال يجوز، جاء في كتاب  من قبيل التعبيد بما" عبد المطلوب"التسمية ب 
وهذا ألن أسماء اهلل سبحانه توقيفية، فال يطلق عليه إال ما ثبت بالكتاب، : المناهي اللفظية للشيخ بكر أبوزيد

ما ومثله الغلط في التعبيد ب. أو السنة، وعليه؛ فما لم يثبت بهما، ال يجوز إطالقه، وال التسمية بالتعبيد به
عبد المقصود، عبد الستار، عبد الموجود، عبد المعبود، عبد الهوه، عبد المرسل، : ليس من أسماء اهلل تعالى

تسمية اهلل بما لم يسم به نفسه، والتعبيد بما لم يسم اهلل به : فالخطأ في هذه من جهتين... عبد الطالب 
 .انتهى. نفسه، وال رسوله صلى اهلل عليه وسلم

قبيل لفظ الجاللة ؟حكم ت: س  225  



 

 

مدار تعظيم اهلل جل وعال على اتباع شرعه، ال على المظاهر والشكليات والعادات المجردة، فمن : ج  225
أراد السداد والتوفيق في تعظيم اسم اهلل وغيره من معظمات الدين فليتبع الهدي النبوي في ذلك، قال ابن 

فتعظيم المصحف ,  عليه وسلم نعظمه ونتبعه فيهفكل ما عظمه رسول اهلل صلى اهلل: الحاج في المدخل
وكذلك المسجد تعظيمه , والعمل بما فيه ال تقبيله وال القيام إليه كما يفعل بعضهم في هذا الزمان, قراءته

أو اسم , الصالة فيه ال التمسح بجدرانه، وكذلك الورقة يجدها اإلنسان في الطريق فيها اسم من أسمائه تعالى
, ياء عليهم الصالة والسالم، ترفيعه إزالة الورقة من موضع المهانة إلى موضع ترفع فيه ال بتقبيلهانبي من األنب

وكذلك الخبز يجده اإلنسان ملقى بين األرجل، تعظيمه أكله ال تقبيله، وكذلك الولي تعظيمه اتباعه ال تقبيل 
.اه . باالبتداع عنده فكذلك ما نحن بسبيله تعظيمه باتباعه ال, وال التمسح به, يده وقدمه    

 الصم      د ؟: م     ا معن     ى:س  223
وليس كذلك؛  أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة؛  فيه للسلف : شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول فيه : ج  223

:والمشهور منها قوالن . بل كلها صواب   
.له أن الصمد هو الذي ال جوف : أحدهما   

. في الحوائج لذي يصمد إليه أنه السيد ا: الثاني   
.اللغة الصحابة، والتابعين، وطائفة من أهل  هو قول أكثر السلف من : األول   
بأسانيدها في كتب  واْلثار المنقولة عن السلف  السلف، والخلف، وجمهور اللغويين،  قول طائفة من : الثاني

: وقال مجاهد، ومعمر . لصمد الباقي بعد خلقها: وقال قتادة... وفي كتب السنة وغير ذلك التفسير المسندة، 
وسنبين إن . واللذين تقدما الجوزي األقوال فيه أربعة، هذين،  وقد جعل الخطابي، وأبو الفرج ابن . هو الدائم

     ....(أن بقاءه ودوامه من تمام الصمدية شاء اهلل 
اجتمع بعضه إلى بعض، ولم يكن فيه  والجمع فيه القوة؛ فإن الشيء كلما  لفظ الصمد فيه الجمع، : وقال

صمد؛ لقوته، وتماسكه، واجتماع  : ولهذا يقال للمكان الغليظ المرتفع . خلل كان أقوى مما إذا كان فيه خلو 
وكذلك  قصدته، وقصدت له، وقصدت إليه،  : يقال. المصمود؛ أي المقصود أجزائه، والرجل الصمد هو السيد  

بها من يكون في  وإنما يقوم . حوائجهم من يقوم بها ، والناس إنما يقصدون في وإليه هو مصمود، ومصمود له، 
.اه . ثابتا نفسه مجتمعا قويا    

؟  ( العفو)ما معنى اسم اهلل : س  224    



 

 

فعول من العفو، وهو : العفو: الذي يمحو السيئات ويتجاوز عنها، جاء في تحفة األحوذي: معناه: ج  224
يتجاوز عن المعاصي، وهو أبلغ من الغفور، ألن الغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ الذي يمحو السيئات و 

.اه . عن المحو، وأصل العفو المحو والطمس، وهو من أبنية المبالغة، يقال عفا يعفو عفوا، فهو عاف وعفو    
 الفرق بين الرؤوف والرحيم ؟: س  221
.معنى الرؤوف والرحيم متقارب: ج  221   

. َأشد الرَّْحَمةِ : الرَّْحَمُة، َوِقيلَ : الرْأفة: لسان العربجاء في   
ة : وقال اإلمام الغزالي في المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى الرؤوف ُذو الرأفة، والرأفة شدَّ

.الرَّْحَمة، فَ ُهَو ِبَمْعنى الرَِّحيم َمَع اْلُمَبالَغة ِفيهِ    
.ن الرؤوف أبلغ في الرحمةأ: ولذلك فإن الفرق بينهما هو   

؟من أسماء اهلل الحسنى( الكفيل)هل : س  226  
من أسماء اهلل الحسنى؛ فهو سبحانه وتعالى الكفيل بأرزاق خلقه، وآجالهم، " الكفيل"اسم : ج  226

وقد ذكر هذا االسم غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير،  . وإنشائهم، ومآلهم
.نقل عنه حافظ الحكمي في معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول كما   

 من زوجها أبوها بغير إذنها هل لها الخيار في الرفض ؟: س  227
نعم لها الخيار لما ثبت في الصحيح أن امرأة زوجها أبوها في عهد النبي صّلى اهلل عليه وسّلم وهي : ج 227

 .أن تشاور وتراجع: فال بد من استئمارها، أي. ليه وسّلمثيب فخيرها النبي صّلى اهلل ع
 من أسماء اهلل الحسنى ؟: هل العاطي: س  225
اسم العاطي ليس من أسماء اهلل الحسنى، ألن أسماء اهلل تعالى توقيفية، أي ال تؤخذ إال من : ج  225

ء في معجم المناهي اللفظية لبكر نصوص الوحي   القرآن والحديث   ولم يرد فيهما أنه من أسمائه تعالى، وجا
.عبد العاطي: ليس من أسماء اهلل، فال يجوز التعبيد به، فال يُقال: العاطي: أبو زيد رحمه اهلل   

هل السيد من أسماء اهلل الحسنى ؟: س  222  
. السيد اهلل: السيد من أسماء اهلل الحسنى كما قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: ج  222  

وهو من األسماء المشتركة التي تطلق عليه سبحانه وتعالى  . بو داود وغيرهما وصححه األلبانيرواه أحمد وأ
.الكبير والوكيل والسالم والعزيز: كما تطلق على غيره من خلقه، مثل   

 ما حكم إجبار السيد عبده الصغير على الزواج ؟ : س  5000



 

 

أن يتزوج، فالسيد مع مملوكه كاألب مع أوالده، للسيد أن يجبر عبده الصغير الذي لم يبلغ على : ج  5000
 .يزوج الصغار من العبيد والمجانين ونحوهم، لكنه أكثر سيطرة من األب

ألنه يملك الطالق وإذا كان يملك الطالق فال يملك إجباره على : ووجه التفريق بين العبد الصغير والكبير 
 .النكاح كالحر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 


