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شبكة 



األِرَبُعوَن الَعَقِديَُّة
ا في العقيذة اإلسالنية ًل يسع الهسلو جهلها أرةعىى سؤاًلا وجىاةا

اب:ـتـتصرة نٌ كـخـقاة ونــتـنً 

ةـيـذة اإلسالنـيـر العقـختصـن 

نٌ الكتاب والسًة الصحيحة 

خ: ـــيـــشـــالة ـلــيـــضـــفف ــيـــألــت  

 (رحهه هللا)جهيل زيًى نحهذ   

ا:ـهــتـــا ورتــرهــصـــتــواخ اهاـــقـتــاي 

جارــًـٌ الـســف حــىســـام يــســح 

" أةى يىسف "
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 ٌلدٌث:
وعلى آلِِو وأصحاِبِو وَمْن  ،ملسو هيلع هللا ىلصاحلمُد  ربِّ العاملُت، والصالُة والسالُم على خَِت َخْلِق هللِا أمجعُت حممٍد 

ا  بعد: ات ََّبَع ُىَداُىم، أمَّ
 من أعظم الواجبات على املسلم أن يعرف عقيدتو اليت هبا صالحو وفالحو وذماتو. فإنَّ 

ا كانت العقيدة هبذه األمهية؛ و  على إيصال العقيدة اإلسالمية لكل مسلم يف ىذه الورقات  حرصتُ َلمَّ
 حىت ال يبقى ملسلم عذر يف جهلها. ؛أبسلوب سهل خمتصر

خمتصر العقيدة "   -رمحو هللا  - الشيخ: دمحم مجيل زينو كتابَ األسئلة واألجوبة  يف  اعتمدتُ وقد 
منو  فانتقيتُ ، و كتاًًب سهاًل قيًماوجدتُ بعد اطالعي عليو ف"،  اإلسالمية من الكتاب والسنة الصحيحة

بعض األسئلة املهمة اليت مل يذكرىا الشيخ يف   تها وأضفتُ واختصرهتا ورتب واألجوبة جمموعة من األسئلة
 :ىذه الورقاتفسميت  ،أربعون سؤااًل وجواًبً  واألجوبة: وقد بلغ عدد األسئلة ،كتابو

 ". الَعَقِديَُّة أربعون سؤاًلا وجواًبا يف العقيدة اإلسالمية ًل يسع املسلم جهلها األربعون"  
 وختاماا:

لِّ اللهم صَ دِّا، وَ رَ  وُ لَ عَ ال يَْ  وأنْ  ،ولَ ب َّ قَ ت َ ي َ  أنْ و  ،الكرمي جهوًصا لو خالأْن يكون ىذا العمل  العظيمَ  هللاَ  لُ أَ سْ أَ  
 وسلِّم. وِ ، وعلى آلو وصحبِ نا حممدٍ وسلِّم على نبيِّ 

   
كتبه                                                                  

حسام يوسف حسن النجار                                                           

" أبو يوسف "                                                            
هـ1111مجادى اآلخرة  11                                                               

 

 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (2)  
 

 ٌا اىٍراد ةاىػل٘دة اإلسالٌ٘ث؟اىسؤال األول: 
 .وَعْقُده على توحيِد هللِا تعاىل وما َوَجب اإلمياُن بو دوَن شكٍّ ىي َجْزُم الَقلِب : اإلسالمية العقيدةاجلواب/ 

 ٌَ أَٗ ٗأخذ اىٍسيً غل٘دتّ؟اىسؤال اىحاُٖ: 
نة النبويةاجلواب/   ، ودما كان عليو السلف الصاحل.أيخذ املسلم عقيدتو من القرآن الكرمي، ومن صحيح السُّ

 ؟ذنرْاّ ٌع نً غدد أرناُوٌا ْٔ اإلسالم، اىسؤال اىحاىث: 
 .كرْ من الشِّ  وصُ لُ لو ًبلطاعة، والُ  حيد، واالنقيادُ  ًبلتو  االستسالمُ اإلسالم: ىو اجلواب/ 

ْساَلُم "  : ملسو هيلع هللا ىلصهللِا  َرُسولِ مخسة، وىي املذكورة يف قَ ْوِل  وعدد أركانو  َتْشَهَد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ هللاُ، َوَأنَّ  َأْن ( ٔ) اإْلِ
ًدا َرُسوُل هللِا، َوََتُجَّ اْلبَ ْيَت ِإِن ( ٘) َوَتُصوَم َرَمَضاَن، ( ٗ) َوتُ ْؤِتَ الزََّكاَة، ( ٖ) َوتُِقيَم الصَّاَلَة، ( ٕ)  حُمَمَّ

 ..." رواه مسلم.اْسَتَطْعَت ِإلَْيِو َسِبياًل 
 ؟ذنرْاٌا ْٔ اإلٍٗان، ونً غدد أرناُّ ٌع اىسؤال اىراةع: 

 .واعتقاد ًبلقلب، يزيد ًبلطاعة، وينقص ًبملعصية ،وعمل ًبألركان ًبللسان،  قول   اإلميان: ىو اجلواب/
وَُكُتِبِو، ( ٖ)َوَماَلِئَكِتِو، ( ٕ)َأْن تُ ْؤِمَن ًِبِ، ( ٔ" ): ملسو هيلع هللا ىلصهللِا  َرُسولِ ستة، وىي املذكورة يف قَ ْوِل  وعدد أركانو 
 ..." رواه مسلم.َوتُ ْؤِمَن ًِبْلَقَدِر، َخَْتِِه َوَشّرِهِ ( ٙ)َواْليَ ْوِم اْْلِخِر، ( ٘)َوُرُسِلِو، ( ٗ)

َِا اىيُّ  ىٍاذااىسؤال اىخاٌس:   تػاىٕ؟خَيَلَ
ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن ﴾  َوَما   ﴿ تعاىل: قالا، شيئً  بو نشركَ  وال هلنعبدَ  هللاُ  انَ قَ لَ خَ  اجلواب/  .[ٙ٘]الذارايت: َخَلْقُت اْلِْنَّ َواإْلِ

 ٌا ْٖ اىػتادة؟: اىسادساىسؤال 
 من األقوال واألفعال، كالدعاء والصالة وغَتمها. و هللاُ العبادة: اسم جامع ملا حيبُّ  اجلواب/

 ٌا ْٔ اإلخسان فٖ اىػتادة؟اىسؤال اىساةع: 
تَ رَاُه، فَِإْن ملَْ َتُكْن  َكأَنََّك  َأْن تَ ْعُبَد هللَا اإلحسان:  بقولو: " ،يف العبادة اإلحسانَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنيبُّ  َعرَّفَ  اجلواب/

 .رواه مسلم"  تَ رَاُه فَِإنَُّو يَ رَاكَ 
 اىرسو؟ اىيّ أرسو ىٍاذااىسؤال اىحاٌَ: 

ٍة  ُكلِّ  َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف  ﴿ تعاىل: قال، عنو الشريكِ  ونفيِ  وعبادتِ  إىل للدعوة الرسلَ  أرسل هللاُ اجلواب/  أُمَّ
ْت َعَلْيِو الضَّاَلَلُة َفِسَتُوا يف  َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ   ُهْم َمْن َحقَّ ُهْم َمْن َىَدى اَّللَُّ َوِمن ْ َفِمن ْ

ِبَُت ﴾ ]النحل:   .[ٖٙاأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
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 ؟وٌا خق اىػتاد غيٕ اىيّ ،غيٕ غتاده ىيّخق ا ٌااىسؤال اىتاسع: 
اْلِعَباِد َأْن يَ ْعُبُدوُه َواَل ُيْشرُِكوا بِِو  َعَلى  هللِا  َحقَّ  ِإنَّ ..." ىذا السؤال، بقولو: َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص أجاَب النيبُّ  اجلواب/

ًئا َب َمْن اَل ، َشي ْ ًئاَوَحقَّ اْلِعَباِد َعَلى هللِا َأْن اَل يُ َعذِّ  " رواه البخاري ومسلم....ُيْشرُِك ِبِو َشي ْ
 ؟ٔة٘ثاىرة تٔخ٘د ْٔ ٌااىسؤال اىػاشر: 

َربِّ  َّللَِِّ  احْلَْمُد   ﴿أبفعالو، كاللق والتدبَت وغَتمها، قال تعاىل:  ىو إفراد الربِّ هلالج لج: توحيد الربوبية اجلواب/
 . [ٕاْلَعاَلِمَُت ﴾ ]الفاَتة: 

 ؟األىْٔ٘ث تٔخ٘د ْٔ ٌااىسؤال اىدادي غشر: 
َفاْعَلْم  ﴿ تعاىل: قالوغَت ذلك،  والنذر كالدعاءدون غَته،   ًبلعبادة هللا  إفرادىو : توحيد األلوىية اجلواب/

 .[ٜٔ﴾ ]دمحم:  اَّللَُّ  ِإالَّ  ِإَلَو  اَل  أَنَُّو 
 ؟تٔخ٘د األسٍاء واىطفات ْٔ ٌااىسؤال اىحاُٖ غشر: 

ما أثبتو هلالج لج وذلك أبن نثبت لو  ،مبا لو من األمساء والصفات  ىو إفراد هللا :والصفاتتوحيد األمساء  اجلواب/
وال تكييف، كإثبات صفة  ،وال تعطيل ،وال تشبيو ،بال أتويلمن األمساء والصفات،  ملسو هيلع هللا ىلص لنفسو أو أثبتو لو رسولو

ِميُع اْلَبِصَُت ﴾ ]الشورى:  َلْيَس   ﴿ تعاىل: قال، االستواء والنزول واليد وغَت ذلك  .[َٔٔكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَّ
 نيٍث اىتٔخ٘د، وٌا ٌػِاْا؟ْٖ  ٌااىسؤال اىحاىث غشر: 

َذِلَك أِبَنَّ  ﴿ تعاىل: هللا، قال إال حبق معبود : الومعناىا "،ال إلو إال هللا  كلمة التوحيد ىي: "اجلواب/ 
 .[َٖٓوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِو اْلَباِطُل َوَأنَّ اَّللََّ ُىَو اْلَعِليُّ اْلَكِبَُت ﴾ ]لقمان: احلَْقُّ  ُىَو  اَّللََّ  

 ىيٍسيً؟ اىتٔخ٘د فائدة ْٖ ٌااىسؤال اىراةع غشر: 
، وتكفَت الذنوب الدنيا يف اهلدايةُ و ، دمن العذاب املؤبَّ  اْلخرة يف نُ مْ األَ : للمسلم فائدة التوحيد اجلواب/

 .[ُٕٛمْهَتُدوَن ﴾ ]األنعام:  َوُىْم  اأْلَْمُن  الَِّذيَن آَمُنوا َومَلْ يَ ْلِبُسوا ِإميَانَ ُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك هَلُُم  ﴿ تعاىل: قال
 ؟اىيّ أَٗاىسؤال اىخاٌس غشر: 

َوى ﴾  اْلَعْرِش  الرَّمْحَُن َعَلى  ﴿ تعاىل: قال، العرش فوق السماء يف هللا اجلواب/  .وارتفع عال :أي .[٘]طو: اْست َ
َماِء. قَاَل: َمْن َأََن؟ قَاَلْت: أَْنَت َرُسوُل هللِا. قَاَل:  أَْيَن   ،اْلاريةَ  ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ النَّ  لَ أَ وقد سَ  هللُا؟. قَاَلْت: يف السَّ

 َأْعِتْقَها فَِإن ََّها ُمْؤِمَنٌة " صحيح مسلم.
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 ؟كتٔل األغٍال غِد اىيٌّا ْٖ شروط اىسؤال اىسادس غشر: 
 شروط قبول األعمال عند هللا ثالثة، وهي: اجلواب/

َأْشرَْكَت  لَِئْن  َوَلَقْد أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَك  ﴿اإلميان ًب تعاىل وتوحيُده، قال تعاىل:  . أ
 .[٘ٙ]الزمر: ﴾  لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلَاِسرِينَ 

يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن ﴾ ]غافر:  َلُو  خُمِْلِصَُت  َفاْدُعوا اَّللََّ  ﴿إخالص العمل  وحده، قال تعاىل:  . ب  .[ٗٔالدِّ
نَ َهاُكْم َعْنُو الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما  آََتُكُم  َوَما   ﴿، قال تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصموافقة العمل ملا جاء بو الرسول  . ت

 .[ٚفَانْ تَ ُهوا َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب ﴾ ]احلشر: 
 ؟اىذُٔب أغظً ْٔ ٌااىسؤال اىساةع غشر: 

َأاَل أُنَ بُِّئُكْم : " ملسو هيلع هللا ىلصمن أنواع العبادة لغَت هللا تعاىل، قال النيب  نوعٍ  فُ رْ ، وىو صَ األكرب كُ رْ الشِّ  الذنوبِ  أعظمُ  اجلواب/
ْشَراُك ًِبِ،   .رواه مسلم..." اْلَواِلَدْيِن، َوَشَهاَدُة الزُّوِر، َأْو قَ ْوُل الزُّورِ  َوُعُقوُق  أبَِْكرَبِ اْلَكَبائِِر؟ َثاَلًًث: اإْلِ

 ٌا ْٔ ضرر اىشرك األنتر؟اىسؤال اىحاٌَ غشر: 
َبٍِت ِإْسَرائِيَل اْعُبُدوا اَّللََّ  َوَقاَل اْلَمِسيُح ايَ  ﴿للود صاحبو يف النار، قال تعاىل:  سببٌ  األكربُ  كُ رْ الشِ  اجلواب/

، [ٕٚائدة: ًِبَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَُّ َعَلْيِو اْْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمَُت ِمْن أَْنَصاٍر ﴾ ]امل ُيْشرِْك  َمْن  َرّبِّ َوَربَُّكْم ِإنَُّو 
 " رواه مسلم. َمن َلِقَي اَّللََّ ال ُيْشرُِك بو شيًئا َدَخَل اْلَنََّة، وَمن َلِقَيُو ُيْشرُِك بو َدَخَل النَّارَ  : "ملسو هيلع هللا ىلص النيبُّ  قالو 

 ْو ِٗفع اىػٍو اىطاىح ٌع اىشرك؟اىسؤال اىتاسع غشر: 
ُهْم َما   َوَلْو   ﴿ مشرًكا ًب، قال تعاىل:ال ينفع العمُل الصاحُل صاحَبو إن كان  اجلواب/ َأْشرَُكوا حَلَِبَط َعن ْ

رََكاِء َعِن  َأْغٌَت  َأََن  ": قَاَل هللُا تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللِا وَ ، [َٛٛكانُوا يَ ْعَمُلوَن ﴾ ]األنعام:  الشُّ
ْرِك، َمْن َعِمَل َعَماًل َأْشَرَك ِفيِو َمِعي َغَْتِي تَ رَْكُتُو َوِشرَْكوُ   " رواه مسلم. الشِّ

 ٌا ْٔ اىشرك األضغر؟اىسؤال اىػشرون: 
 ولَ قُ ي َ لِ  قَ دَّ صَ تَ ي َ  هلالج لج، كأنْ  هللاِ  بعبادتو غَتَ  واملراد بو: أن يقصد اإلنسانُ  الشرك األصغر ىو الرايء، اجلواب/

 عنو كرمي. الناسُ 
ْرُك اأْلَْصَغُر اَي َرُسوَل  َأَخاُف  َما  َأْخَوَف  " ِإنَّ : ملسو هيلع هللا ىلصهللِا  َرُسولُ قال  ْرُك اأْلَْصَغُر " قَالُوا: َوَما الشِّ َعَلْيُكُم الشِّ

ُتْم تُ رَاُءوَن  هللِا؟ قَاَل: " الّراَِيُء، يَ ُقوُل هللُا  هَلُْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإَذا ُجزَِي النَّاُس أِبَْعَماهِلِْم: اْذَىُبوا ِإىَل الَِّذيَن ُكن ْ
ُدوَن ِعْنَدُىْم َجزَاًء " نْ َيا فَاْنظُُروا َىْل َتَِ   وىو حديث حسن. ،رواه أمحد يف الدُّ
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ِِِّ؟ ٌا خهً سباىسؤال اىدادي واىػشرون:   اىيّ أو دِٗ
أو ِديِنِو أكرُب الكبائر، وسابُّ هللِا أو ِديِنِو كافٌر إبمجاع املسلمُت، ويب عليو  هلالج لجَسبُّ هللِا  اجلواب/

ًبلشهادتُت، وإن مات قبل التوبة،  ّت ينطقَ  املسارعة يف التوبة النصوح إىل هللا تعاىل، وذلك أبن يغتسلَ 
ُل، وال الكفار،  أحكامفإنو أيخذ  ُن، وال ُيَصلَّى عليو، وال يُْدَعى لو ًبلرمحة، وال يُْدَفُن يف فال يُ َغسَّ ُيَكفَّ

 .مقابر املسلمُت
َْٗيػَََ اىدْر، نأن ُٗ خهً سب  ٌااىسؤال اىحاُٖ واىػشرون:   أو اى٘ٔم؟ اىساغثَاىشخصُ  لال: ٗا خ٘تث اىدْر، أو 

ْىِر! َفاَل يَ ُقوَلنَّ َأَحدُُكْم  اْبُن  يُ ْؤِذيٍِت  " : : قَاَل هللُا ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللِا  اجلواب/ َبَة الدَّ آَدَم؛ يَ ُقوُل: اَي َخي ْ
َلُو َونَ َهاَرُه، فَِإَذا ِشْئُت قَ َبْضتُ ُهَما " رواه مسلم. ْىُر أُقَ لُِّب لَي ْ ْىِر، فَِإّّنِ َأََن الدَّ َبَة الدَّ  اَي َخي ْ

  :ا )بتصرف(هَ رُ كُ ذْ ، أَ ثالثة أقسامإىل الدهر  بّ سَ  -رمحه هللا  -قد َقسََّم الشيخ ابن عثيمني و 
، برده أو  اليوم  ىذا   رِّ حَ  شدة  من  ا نَ ب ْ عِ تَ  يقول: كأن أن يقصد الرب اض دون اللوم، فهذا جائز،   األول:القسم 

  [.ٚٚ]ىود:  ﴾ َىَذا يَ ْوٌم َعِصيبٌ  ﴿: ومنو قول لوط 
أن يسب الدىر على أنو الفاعل، كأن يعتقد بسبو الدىر أن الدىر ىو الذي يقلب األمور إىل  الثاين: القسم

 .فهو كافر ،امن اعتقد أن مع هللا خالقً  وكلُّ  ،األنو اعتقد أن مع هللا خالقً ؛ فهذا شرك أكرب ،الَت والشر
أن يسب الدىر ال العتقاد أنو الفاعل، بل يعتقد أن هللا ىو الفاعل، لكن يسبو ألنو حمل  الثالث: القسم

 ،؛ ألن حقيقة سبو تعود إىل هللا سبحانوا حمرم، وال يصل إىل درجة الشركفهذ ،هلذا األمر املكروه عنده
 .ا تعاىل ىو الذي يصرف الدىر ويكون فيو ما أراد من خَت أو شرف

 ْو تجٔز االستػاُث ةغ٘ر اىيّ؟واىػشرون: اىسؤال اىحاىث 
 اًلستعانة بغري هللا تنقسم إىل قسمني: /اجلواب

االستعانة بغَت هللا فيما ال يستطيعون، كدعاء األموات أبن يشفوا املرضى، فهذا حمرم؛  القسم األول:
َك   ﴿لقولو تعاىل:  َك َنْسَتِعُتُ  ِإايَّ إذا سأَلَت فاسأِل اَّللََّ، وإذا  ولقولو ملسو هيلع هللا ىلص: "، [٘﴾ ]الفاَتة:  نَ ْعُبُد َوِإايَّ

 " رواه الًتمذي، وقال: حسن صحيح. استَعنَت فاسَتِعن ًبَّللَِّ 
فيما يستطيعون، كطلب مال من غٍت ورمو ذلك، فهذا جائز؛ لقولو  االستعانة بغَت هللا القسم الثاين:

ْقَوىَوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِّ   ﴿تعاىل:  َواَّللَُّ يف َعْوِن الَعْبِد ما كاَن الَعْبُد يف  ، ولقولو ملسو هيلع هللا ىلص: "[ٕ﴾ ]املائدة:  َوالت َّ
 " رواه مسلم. َعْوِن َأِخيوِ 
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 ٌا ْٔ اىتٔسو اىٍشروع واىٍٍِٔع؟اىسؤال اىراةع واىػشرون: 
  اجلواب/ 

: التوسل املشروع.  أوًلا
 . ويكون أبحد أمور ثالثة:يرضاهو  حيبوإىل هللا تعاىل مبا وىو التقرب 

ْسٌَت َفاْدُعوُه هِبَا ﴾ ]األعراف:  َوَّللَِّ   ﴿التوسل إىل هللا تعاىل أبمسائو وصفاتو، قال تعاىل:  . أ  .[ٓٛٔاأْلَمْسَاُء احلُْ
َنا َمَع آَمنَّا مبَا أَنْ َزْلَت  َرب ََّنا   ﴿التوسل إىل هللا تعاىل ًبإلميان والتوحيد، قال تعاىل:  . ب َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسوَل فَاْكتُ ب ْ

اِىِدينَ   .[ٖ٘﴾ ]آل عمران:  الشَّ
قصة الثالثة نفر الذين دخلوا الغار، التوسل إىل هللا تعاىل ًبلعمل الصاحل، كالصالة والصدقة، ودليلو:  . ت

 ري ومسلم.رواه البخا ، فتوسل كل واحد منهم بعمل صاحل عملو، ففرج هللا عنهم.وانطبقت عليهم الصخرة
 اثنياا: التوسل احملرم املمنوع.

، ومثالو: التوسل ًبألموات وطلُب احلاجات منهم، وىذا النوع ىو التقرب إىل هللا تعاىل مبا ال حيبو وال يرضاهو 
َفُعَك َواَل َتْدُع ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما  َواَل   ﴿. قال تعاىل: ة مناف للتوحيدلَّ من املِ  جٌ ِر خمُْ  أكربُ  كٌ رْ شِ  من التوسل اَل يَ ن ْ

رَبَُّكْم  اْدُعوا  ﴿ . أي: املشركُت. وقال تعاىل: [ٙٓٔ﴾ ]يونس:  َيُضرَُّك فَِإْن فَ َعْلَت فَِإنََّك ِإًذا ِمَن الظَّاِلِمُتَ 
بُّ اْلُمْعَتِديَن ﴾ ]األعراف:   .[َ٘٘تَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإنَُّو اَل حيُِ

 ةغ٘ر اىيّ؟ فُدَيِاىْو ٗجٔز اىسؤال اىخاٌس واىػشرون: 
َمن كاَن َحاِلًفا، فَ ْلَيْحِلْف ًبَّللَِّ أْو " : ملسو هيلع هللا ىلص النيبِّ لقول  ؛ال يوز للمسلم أن حيلف بغَت هللا اجلواب/

  .رواه البخاري ومسلم"  لَِيْصُمتْ 
 ؟اىيّ ىغ٘ر اىِذر ٗجٔز ْواىسؤال اىسادس واىػشرون: 

َنَذْرُت َلَك َما يف َبْطٍِت  ِإّّنِ  َربِّ  ِإْذ قَاَلِت اْمَرَأُت ِعْمرَاَن  ﴿ تعاىل: قال، هلالج لج  إال النذر يوز ال اجلواب/
ِميُع اْلَعِليُم ﴾ ]آل عمران:  َ : " ملسو هيلع هللا ىلص وقال النيبُّ ، [ٖ٘حُمَرَّرًا فَ تَ َقبَّْل ِمٍتِّ ِإنََّك أَْنَت السَّ َمن َنَذَر أْن ُيِطيَع اَّللَّ

 .رواه البخاري " فَ ْلُيِطْعُو، وَمن َنَذَر أْن يَ ْعِصَيُو فال يَ ْعِصوِ 
 ؟اىيّ ىغ٘ر اىذةح ٗجٔز ْواىسؤال اىساةع واىػشرون: 

، [ٕ﴾ ]الكوثر:  ِلَربَِّك َوارْمَرْ  َفَصلِّ   ﴿، قال تعاىل: األكرب الشرك من ألنو الذبح لغَت هللا؛ يوز ال اجلواب/
 " رواه مسلم. هللاِ  ِلَغَْتِ  َذَبَح  َلَعَن هللُا َمْن : " ملسو هيلع هللا ىلصوقال النيبُّ 
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 أٌاٌم؟ واىلتر اىطالة تجٔز ْواىسؤال اىحاٌَ واىػشرون: 
َها َعَلى  ََتِْلُسوا  اَل   " :ملسو هيلع هللا ىلص ؛ لقول النيبِّ القرب إىل الصالة َتوز ال اجلواب/  .مسلم رواه"  اْلُقُبوِر َواَل ُتَصلُّوا ِإلَي ْ

 ؟اىٍسئٍن ٗدهً أن ٗجب ةٍاذااىسؤال اىتاسع واىػشرون: 
نَ ُهْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَُّ َواَل تَ تَِّبْع  اْحُكْم  َوَأِن  ﴿، قال تعاىل: النبوية نةوالسُّ  الكرمي ًبلقرآن حيكموا أن يب اجلواب/ بَ ي ْ

حَيُْكْم مبَا  ملَْ  َوَمْن   ﴿، وقال تعاىل: [ٜٗ﴾ ]املائدة:  َما أَنْ َزَل اَّللَُّ ِإَلْيكَ َأْىَواَءُىْم َواْحَذْرُىْم َأْن يَ ْفِتُنوَك َعْن بَ ْعِض 
حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَُّ َفُأوَلِئَك ُىُم  ملَْ  َوَمْن   ﴿ ، وقال تعاىل:[ٗٗ﴾ ]املائدة:  أَنْ َزَل اَّللَُّ َفُأوَلِئَك ُىُم اْلَكاِفُرونَ 

 .[ٚٗ﴾ ]املائدة:  حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَُّ َفُأوَلِئَك ُىُم اْلَفاِسُقونَ  ملَْ  َوَمْن   ﴿، وقال تعاىل: [٘ٗدة: ﴾ ]املائ الظَّاِلُمونَ 
 اىددٗث؟ غَ ةاىلرآن ُستغِٖ ْواىسؤال اىحالجٔن: 

َ لِلنَّاِس َما نُ ّزَِل ِإلَْيِهْم الذِّْكَر  ِإلَْيَك  َوأَنْ َزْلَنا  ﴿ احلديث، قال تعاىل:  عن ًبلقرآن نستغٍت ال اجلواب/ لِتُ بَ ُتِّ
ُروَن ﴾ ]النحل:  معو، أال يوِشُك َرُجٌل  ومثَلو  أال إّن أوتيُت الكتاَب ، وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: " [َٗٗوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ

، وما وجدُُت فيو من َحرَاٍم فَأِحلُّوه لقرآن، فما َوَجدُُت فيو من حاللَشبعاُن على أريكتو يقول: عليكم هبذا ا
 " رواه أبو داود، وإسناده صحيح. فَحّرُِموه

 ْو ٗجٔز تلدًٗ كٔل غيٕ كٔل اىيّ ورسٔىّ؟اىسؤال اىدادي واىحالجٔن: 
ُموا بَ ُْتَ َيَدِي اَّللَِّ  اَل  ال يوز تقدمي قول على قول هللا ورسولو، قال تعاىل: ﴿ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  اجلواب/ تُ َقدِّ

يٌع َعِليٌم ﴾ ]احلجرات:  َذا َقَضى اَّللَُّ [، وقال تعاىل: ﴿ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة إِ َٔوَرُسوِلِو َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ مسَِ
[. ٖٙأَْمرِِىْم َوَمْن يَ ْعِص اَّللََّ َوَرُسوَلُو فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمِبيًنا ﴾ ]األحزاب:  ِمْن  اْلِيَ َرُة  َوَرُسوُلُو أَْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم 

، َويَ ُقوُل: نَ َهى أَبُو َبْكٍر ملسو هيلع هللا ىلص أَُقوُل: قَاَل النَّيبُّ  ،َسيَ ْهِلُكونَ  أَُراُىْم  : " - رضي هللا عنهما - وقال ابن عباس
 َوُعَمُر " رواه أمحد، وإسناده ضعيف.

 ضيٕ اىيّ غيّ٘ وسيً؟ اىرسٔل ٌدح فٖ ُتاىؼ ْواىسؤال اىحاُٖ واىحالجٔن: 
َا  ُقْل  ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص، قال تعاىل:  الرسول مدح يف نبالغ ال اجلواب/ َا ِإهَلُُكْم ِإَلٌو َبَشٌر  َأََن  ِإَّنَّ ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإََلَّ أَّنَّ

َا َأََن َعْبُدهُ  ،ُتْطُروّن َكَما َأْطَرِت النََّصاَرى اْبَن َمْرميََ  اَل ، وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: " [َٓٔٔواِحٌد ﴾ ]الكهف:   ،فَِإَّنَّ
 " رواه البخاري. فَ ُقولُوا: َعْبُد هللِا َوَرُسولُوُ 

 اىرسو؟ ةػد اىِاس أفضو ٌَىحاىث واىحالجٔن: اىسؤال ا
ُر النَّاِس قَ ْرّن، ُّتَّ الَِّذيَن "  قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول أصحاب أفضل الناس بعد الرسل اجلواب/ َخي ْ

 " رواه البخاري. يَ ُلونَ ُهْم، ُّتَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهمْ 
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 اىطداةث؟ أفضو واىحالجٔن: ٌَاىسؤال اىخاٌس 
 عنهم هللا رضي علي ّت عثمان، ّت عمر، ّت أفضل الصحابة اللفاء الراشدون، وىم: أبوبكر، اجلواب/

َستَ َرْوَن ِمْن بَ ْعِدي اْخِتاَلفًا َشِديًدا، فَ َعَلْيُكْم ِبُسنَّيِت َوُسنَِّة اْلَُلَفاِء  " النيب ملسو هيلع هللا ىلص:أمجعُت، والدليل قول 
ُكْم َواأْلُُموَر اْلُمْحَدًَثِت، فَِإنَّ ُكلَّ ِبدْ  َها ًِبلن ََّواِجِذ، َوِإايَّ " رواه ابن  َعٍة َضاَلَلةٌ الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديَُِّت، َعضُّوا َعَلي ْ

 ديث صحيح بطرقو وشواىده.ماجو، وىو ح
 ؟غيٕ اىٍسيً اىطداةث خقٌا اىسؤال اىراةع واىحالجٔن: 

ب َُّهم ويدافَع عنهم ويَ تَ َرضَّى عليهم عند ذِْكرِِىم،  َحقُّ الصحابِة  اجلواب/ أْن و على املسلم: أْن حيُِ
 فنت.رى بينهم من الا جَ مَّ عَ  َيْسُكتَ 

"  َأْصَحاّب، فَ َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم أَنْ َفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَىًبا، َما بَ َلَغ ُمدَّ َأَحِدِىْم َواَل َنِصيَفوُ  َتُسبُّوا  اَل "  النيب ملسو هيلع هللا ىلص:قال 
ب ُُّهْم  اَل  اأْلَْنَصاُر "  النيب ملسو هيلع هللا ىلص:رواه البخاري ومسلم. وقال  َناِفٌق، َفَمْن َأَحب َُّهْم ُمْؤِمٌن، َواَل يُ ْبِغُضُهْم ِإالَّ مُ  ِإالَّ  حيُِ

 " رواه البخاري ومسلم. َأَحبَُّو هللاُ، َوَمْن أَبْ َغَضُهْم أَبْ َغَضُو هللاُ 
 ؟ىيٍؤٌَِ٘ اىٔالء ْٔ ٌااىسؤال اىسادس واىحالجٔن: 

أَْولَِياُء بَ ْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنوَن  ﴿ ، قال تعاىل: املوحدين للمؤمنُت والنصرة احلب ىو اجلواب/
 .[ٔٚ﴾ ]التوبة: بَ ْعضٍ 

 ؟وُطرتًٓ اىهفار ٌٔاالة تجٔز ْواىسؤال اىساةع واىحالجٔن: 
َوالنََّصاَرى  اْليَ ُهوَد  تَ تَِّخُذوا  اَل  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  ﴿ ايَ ، قال تعاىل: ونصرهتم الكفار موالة َتوز ال اجلواب/

ُهْم ِإنَّ اَّللََّ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَُت ﴾ ]املائدة: أَْولَِياَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّو ِمن ْ  .[ٔ٘بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َوهلَّ
 ٌا ْٖ اىتٍائً، وٌا خهً تػي٘لٓا؟اىسؤال اىحاٌَ واىحالجٔن: 

على البيوت أو  عُ وضَ أبعناق الصبيان أو الكبار أو يُ  قُ لَّ عَ وىي ما ي ُ  ،مجع متيمة التمائم: اجلواب/
 ، أو ْللب النفع.-وخاصة العُت  -لدفع الشر  ؛السيارات من خرزات وعظام

 " رواه أمحد، وإسناده قوي. َمْن َعلََّق مَتِيَمًة فَ َقْد َأْشَركَ ملسو هيلع هللا ىلص: "  حرام؛ لقول النيب وحكم تعليقها:
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 ؟تطدٗلٍٓا فٖ غيً اىغ٘بو اىػراف وأيهاَْ ْو ٗجٔز اىذْاب ىاىسؤال اىتاسع واىحالجٔن: 

شيء مل عن  مامن ذىب إليهما فسأهلال يوز الذىاب للكاىن وال العرَّاف وال تصديقهما، و  اجلواب/
 وإن صدقهما مبا يقوالن، فقد كفر مبا أنزل على دمحم. .تقبل لو صالة أربعُت ليلة

 احلديثان اآلتيان: ودليل ما سبق
َلةً  َفَسأََلهُ َعرَّاًفا  أََتى  َمْن  "  ملسو هيلع هللا ىلص:قال النيبُّ  احلديث األول:  رواه مسلم."  َعْن َشْيٍء ملَْ تُ ْقَبْل َلُو َصاَلٌة َأْرَبِعَُت لَي ْ
َقهُ َمْن أََتى َكاِىًنا، أَْو َعرَّافًا،  " قال النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: احلديث الثاين: َعَلى  أُْنزَِل  مبَا  َكَفَر  مبَا يَ ُقوُل، فَ َقْد  َفَصدَّ

دٍ    ح.حديث حسن، رجالو ثقات رجال الصحي" رواه أمحد، وىو  حُمَمَّ
 ٌا ْٖ اىتدغث؟اىسؤال األرةػٔن: 

ا ما كان لو الِبدعةقال ابُن َرَجٍب:  اجلواب/ ريعِة َيُدلُّ عليو، فأمَّ أصٌل : ما ُأحِدَث دمَّا ال أصَل لو يف الشَّ
رِع َيُدلُّ عليو، فَليَس بِبْدعٍة َشرًعا، وإن كان بدعًة لُغةً   .من الشَّ

 ، منها:النيب ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء التحذير ِمَن الِبدَِع يف أحاديَث عن 
 " رواه البخاري ومسلم. أَْمرََِن َىَذا َما لَْيَس ِفيِو فَ ُهَو َردّّ  يف  َأْحَدَث  َمْن "  :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب قال  .ٔ

 "، أي: مردود وغَت مقبول. َردّّ  ومعٌت: "    
ْمِع َوالطَّاَعِة َوِإْن َكاَن َعْبًدا َحَبِشيِّا، فَِإنَُّو َمْن يَِعْش ِمْنُكْم يَ َرى "  النيب ملسو هيلع هللا ىلص: قال .ٕ أُوِصيُكْم بِتَ ْقَوى هللِا َوالسَّ

ُكمْ بَ ْعِدي اْخِتاَلًفا َكِثَتًا،  َواِجِذ، َوِإايَّ َها ًِبلن َّ وا َعَلي ْ  فَ َعَلْيُكْم ِبُسنَّيِت َوُسنَِّة اْلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديَُِّت، َوَعضُّ
 رواه أمحد، وىو حديث صحيح. َضاَلَلٌة " َوحُمَْدًَثِت اأْلُُموِر، فَِإنَّ ُكلَّ حُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، َوِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة 
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 فٓرس اىٍدتٔٗات
ذالصػحة العنوان

ذ1 مؼدمة

ذ2 الدؤالذاألول:ذماذادلرادذبالعؼقدةذاإلدالمقة؟

ذ2 الدؤالذالثانل:ذمـذأوـذوأخذذادلدؾؿذعؼقدتف؟

ذ2 الدؤالذالثالث:ذماذهقذاإلدالم،ذوكؿذعددذأركانفذمعذذكرها؟

ذ2 الدؤالذالرابع:ذماذهقذاإلميان،ذوكؿذعددذأركانفذمعذذكرها؟

ـَاذاهلُلذتعاىل؟ ذ2 الدؤالذاخلامس:ذدلاذاذَخَؾَؼ

ذ2 الدؤالذالدادس:ذماذهلذالعبادة؟

ذ2 الدؤالذالدابع:ذماذهقذاإلحدانذيفذالعبادة؟

ذ2 الدؤالذالثامـ:ذدلاذاذأردؾذاهللذالردؾ؟

ذ3 الدؤالذالتادع:ذماذحؼذاهللذعؾكذعباده،ذوماذحؼذالعبادذعؾكذاهلل؟

الربقبقة؟الدؤالذالعاذر:ذماذهقذتقحقدذ ذ3 

ذ3 الدؤالذاحلاديذعشر:ذماذهقذتقحقدذاأللقهقة؟

ذ3 الدؤالذالثانلذعشر:ذماذهقذتقحقدذاألمساءذوالصػات؟

ذ3 الدؤالذالثالثذعشر:ذماذهلذكؾؿةذالتقحقد،ذوماذمعـاها؟

ذ3 الدؤالذالرابعذعشر:ذماذهلذفائدةذالتقحقدذلؾؿدؾؿ؟

ذ3 الدؤالذاخلامسذعشر:ذأوـذاهلل؟

الدادسذعشر:ذماذهلذذروطذقبقلذاألعؿالذعـدذاهلل؟الدؤالذ ذ4 

ذ4 الدؤالذالدابعذعشر:ذماذهقذأعظؿذالذنقب؟

ذ4 الدؤالذالثامـذعشر:ذماذهقذضررذالشركذاألكرب؟

ذ4 الدؤالذالتادعذعشر:ذهؾذوـػعذالعؿؾذالصاحلذمعذالشرك؟

ذ4 الدؤالذالعشرون:ذماذهقذالشركذاألصغر؟

ـِِف؟الدؤالذاحلاديذوالعشرون:ذماذ حؽؿذدبذاهللذأوذِدو ذ5 

ـَذذالشخُصذالداعَةذأوذالققم؟ ذ5 الدؤالذالثانلذوالعشرون:ذماذحؽؿذدبذالدهر،ذكأنذُوؼال:ذواذخقبةذالدهر،ذأوذَوْؾَع

ذ5 الدؤالذالثالثذوالعشرون:ذهؾذجتقزذاالدتعانةذبغريذاهلل؟
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ذ6 الدؤالذالرابعذوالعشرون:ذماذهقذالتقدؾذادلشروعذوادلؿـقع؟

اخلامسذوالعشرون:ذهؾذجيقزذاحَلِؾُػذبغريذاهلل؟الدؤالذ ذ6 

ذ6 الدؤالذالدادسذوالعشرون:ذهؾذجيقزذالـذرذلغريذاهلل؟

ذ6 الدؤالذالدابعذوالعشرون:ذهؾذجيقزذالذبحذلغريذاهلل؟

ذ7 الدؤالذالثامـذوالعشرون:ذهؾذجتقزذالصالةذوالؼربذأمامؽ؟

ادلدؾؿقن؟الدؤالذالتادعذوالعشرون:ذمباذاذجيبذأنذحيؽؿذ ذ7 

ذ7 الدؤالذالثالثقن:ذهؾذندتغينذبالؼرآنذعـذاحلدوث؟

ذ7 الدؤالذاحلاديذوالثالثقن:ذهؾذجيقزذتؼدوؿذققلذعؾكذققلذاهللذوردقلف؟

ذ7 الدؤالذالثانلذوالثالثقن:ذهؾذنبالغذيفذمدحذالردقلذصؾكذاهللذعؾقفذودؾؿ؟

ذ7 الدؤالذالثالثذوالثالثقن:ذمـذأفضؾذالـاسذبعدذالردؾ؟

ذ8 الدؤالذالرابعذوالثالثقن:ذماذحؼذالصحابةذعؾكذادلدؾؿ؟

ذ8 الدؤالذاخلامسذوالثالثقن:ذمـذأفضؾذالصحابة؟

ذ8 الدؤالذالدادسذوالثالثقن:ذماذهقذالقالءذلؾؿؤمـني؟

ذ8 الدؤالذالدابعذوالثالثقن:ذهؾذجتقزذمقاالةذالؽػارذونصرتفؿ؟

تعؾقؼفا؟ذالدؤالذالثامـذوالثالثقن:ذماذهلذالتؿائؿ،ذوماذحؽؿ ذ8 

ذ9 الدؤالذالتادعذوالثالثقن:ذهؾذجيقزذالذهابذلؾؽاهـذأوذالعرافذوتصدوؼفؿاذيفذعؾؿذالغقب؟

ذ9 الدؤالذاألربعقن:ذماذهلذالبدعة؟
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