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هلل رب افعادغ، وصذ اهلل ظذ كٌقـا حمؿد وظذ آفف  احلؿد

 :وصحٌف أمجعغ، وبعد

رشافة ؿصرة ادٌاين، ظظقؿة ادعاين، فطقػة افعٌارة، ؾفذه 

ة إلؾفام افؼؾقب، مـ مجقؾة اإلصارة، واوحة إشؾقب، مؼّرب

: مشعان بـ زايد بـ ظع افشقخ افداظل إػ اهللتصـقػ صقخـا 

اجلّقايش احلارثل، وهق مـ أهؾ ادؼامات افعؾقة ذم افديـ 

إمر مـ احلّؽام  وافدكقا، ومـ أهؾ اجلاه وادؽاكة ظـد أويل

هـ، كشل ذم 3585وافعؾامء، وـان مقفده حػظف اهلل تعاػ ظام 

بقت ديـ وصالح، وأدرك مجؾة مـ أهؾ افعؾؿ وافػضؾ، 

 وأخذ مـفؿ، واشتػاد مـ ظؾقمفؿ، ومـفؿ:

[ افشقخ افداظل إػ اهلل ظٌداهلل بـ شعدي افغامدي 3]

ي ، وأـثر مالزمتف، وصحٌف ذم احل(3647-3555) افعٌديل

 وافًػر، وٓزمف حتك أودظف ذم ؿزه رمحف اهلل تعاػ.
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[ ؾضقؾة افشقخ افعالمة افػؼقف ادحدث شؾقامن بـ 4]

، صاحب افتصاكقػ (9;35-3544) ظٌدافرمحـ احلؿدان

ادشفقرة، ومـف أخذ صقخـا اإلجازة بافرواية احلديثقة، وهق 

 ظؿدتف ذم رواية افًـة افـٌقية، وممفػات أهؾ افعؾؿ.

، (3644-;354) ضقؾة افشقخ ظٌداهلل بـ محقد[ ؾ5]

 حي بعض جمافًف، واشتػاد مـف افؽثر.

[ ؾضقؾة افشقخ افعالمة افػؼقف: ظٌداهلل بـ ظٌدافعزيز بـ 6]

، وؿرأ ظـده صحقح مًؾؿ ـاماًل (3654-3557) ظؼقؾ

 وؽره مـ ـتب أهؾ افعؾؿ.

-3554) [ شامحة افشقخ ظٌدافعزيز بـ ظٌداهلل بـ باز7]

 ، حي افؽثر مـ دروشف ذم افرياض وذم افطائػ.(3644

 وؽر همٓء مجٌع ؽػر مـ أهؾ افعؾؿ وافػضؾ.
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 وصقخـا مشعان حػظف اهلل تعاػ وبارك ذم ظؿره وظؾؿف>

ظؿؾ ذم افشمون افديـقة بقزارة افدؾاع حتك بؾغ بف افتؼاظد 

 .وهق رئقٌس فرئاشة افشمون افديـقة برتٌة ظؿقد

تعاػ، ذم حيه وشػره، صديد  فدظقة إػ اهللوٓزم ا

 آهتامم بافدظقة فؾتقحقد، وفزوم افًـة، وحماشـ إخالق،

 صدة افغرة ظذ افتقحقد وافًـة، مع مـمع ما هق معؾقم ظـف 

فغ اجلـاب، ورحابة افصدر، وـرم افضقاؾة، واحلػاوة 

 بطالب افعؾؿ.

رص صقخـا ظذ كؼ افتقحقد وتعؾقؿف وـان مـ صديد ح

ادجؿوع ادػقد يف "ـتب هذه افرشافة ادقشقمة بـ:  أن فؾـاس

، ذـر ؾقفا مفامت ما جيب ظذ ادًؾؿ معرؾتف "ظؾم افتوحقد

ٌعت مـ تقحقد اهلل تعاػ ظذ ضريؼة افًمال واجلقاب، وؿد ضُ 

افرشافة أـثر مـ مرة، وٕمهقتفا، وحؼِّ صقخـا ظذ ضالبف 

تفا ؿّرظ هلا وحمٌقف رؽٌت ذم إظادة كؼها وضٌاظتفا، وٕمهق



  
 

5 

ؾضقؾة افشقخ ظٌداهلل افؼرظاوي إمام اجلامع افؽٌر بزيدة، 

 مقاضـ أثٌتفا ـام هل، وختؿت وأصاد هبا، وظّؾؼ ظؾقفا ذم

ظّؾؼ بف، واهلل يٌارك ذم ظؾؿ برمز )ع( متققزًا هلا ظام أُ  تعؾقؼاتفف

صقخـا وظؿره، وجيزل فف إجر، ويـػع هبذه افرشافة، وصذ 

 ٌقـا حمؿد، وظذ آفف وصحٌف أمجعغ.اهلل وشؾؿ ظذ ك

 ـتٌف                                                 

 د. بدر بـ ظع بـ ضامل افعتقٌل                        
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 تؼديم افشقخ ظّضداهلل افؼرظووي

هلل رب افعادغ، وصذ اهلل ظذ كٌقـا حمؿد وظذ آفف  احلؿد

 :وصحٌف أمجعغ، وبعد

خ مشعان بـ زايد احلارثل مجعف افشق نين ؿد أضؾعت ظذ ماؾ

ؾلفػقتف ـثر افػقائد « ادجؿوع ادػقد يف ظؾم افتوحقد»ادًؿك 

جيب أن  ؿد أجاد ؾقف وأؾاد وذفؽ دا اصتؿؾ ظؾقف مـ ذـر ما

يعتؼد مـ إصقل افثالثة وأكقاع افتقحقد وأكقاع افؼك 

ؽ مل يذـر تكة وفذفوافؽػر وافـػاق ظذ كقع ادتقن بصػة خم

 .إدفة

، أشلل اهلل أن  ما رأيت أكف تحتاج إػ افتـٌقفؽر أين كٌفت ظذ

يـػع بف ـؾ مـ أضؾع ظؾقف وأن يضاظػ إجر فؾجؿقع إكف 

ٌقـا حمؿد وظذ ويل ذفؽ وافؼادر ظؾقف وصذ اهلل وشؾؿ ظذ ك

  .ؿال ذفؽ ظٌداهلل بـ إبراهقؿ افؼرظاوي، آفف وصحٌف أمجعغ

 ـه33/3/3638ُحرر                                                     
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وكًتغػره وكتقب إفقف،  إن احلؿد هلل كحؿده وكًتعقـف

وكتقب باهلل مـ رشور أكػًـا ومـ شقئات أظامفـا، مـ هيده 

ال هادي فف، وأصفد أن ٓ إفف اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾ

 إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف، وأصفد أن حمؿًدا ظٌده ورشقفف.

و افَِّذيَن آَمـُوا اتَُّؼوا اهللََّ َحقَّ ُتَؼوتِِه َوال ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْكُتْم  َ ﴿َيو َأُّيه

ُؽُم [، 344]آل ظؿران:ُمِْضؾُِؿوَن﴾ َو افـَّوُس اْظُّضُدوا َربَّ ﴿َيو َأُّيه

ُؽْم َتتَُّؼوَن ﴾ افَّ  ] افٌؼرة : ِذي َخَؾَؼُؽْم َوافَِّذيَن ِمْن َؿّْضؾُِؽْم َفَعؾَّ

ُؽُم افَِّذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن َكْػٍس ، [ 43 ُؼوا َربَّ و افـَّوُس اتَّ َ ﴿َيو َأُّيه

ثًِرا َوكَِِضوًء  ـَ ٌَّ ِمـُْفََم ِرَجواًل  َواِحَدٍة َوَخَؾَق ِمـَْفو َزْوَجَفو َوَب

وَن َظَؾْقُؽْم  افَِّذي َتَِضوَءُفوَن بِِه َواََْرَحوَم إِنَّ اهللََّ َواتَُّؼوا اهللََّ  ـَ  

و افَِّذيَن آَمـُوا اتَُّؼوا اهللََّ َوُؿوُفوا ، [3]افـًاء : ﴾ َرِؿقًّضو َ ﴿َيو َأُّيه

﴿ُيْصؾِْح َفُؽْم َأْظََمَفُؽْم َوَيْغِػْر  [94]إحزاب: َؿْواًل َشِديًدا ﴾
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ْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُشوَفُه َؾَؼْد َؾوَز َؾْوًزا َفُؽْم ُذُكوَبُؽْم َومَ 

 [.93]إحزاب:َظظِقًَم﴾

 أمو بعد:

َـ  ؾنن    ـتاب اهلل، وخر اهلدي هدي حمؿدٍ احلديث  أحً

، وـؾ بدظٍة والفة، إمقر حمدثاهتا، وـؾ حمدثٍة بدظة ورش  

 :أما بعد ثؿ  

اء ثـاًشا صغر احلجؿ ؾقف ؾقائد أـر   ؿد مجعُت  ؾنين ــُت 

ام ؾقفا مـ ظـدي بجديد، وإك   مطافعتل ذم ـتب افتقحقد مل آِت 

ـتاب افتقحقد "و "إصقل افثالثة"فا فـػيس مـ اؿتـصتُ 

ورشوحاهتا وبعض تعؾقؼات  "افذي هق حؼ اهلل ظذ افعٌقد

وأشؽـفؿ ؾًقح جـاتف  -رمحفؿ اهلل مجقًعا-أئؿة افدظقة 

، وأفزمت ومجعـا وإياهؿ وشائر ادقحديـ ذم جـات ظدن

 فا> ٕن  كػيس ومـ يًتطع مـ أوٓدي وأهع وإخقاين بحػظِ 

ـالًما فٌعض  ًؾؿ ؽر معذوٍر باجلفؾ هبا> وٕكـل رأيُت ادُ 
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اظغ إػ حتؼقؼ تقحقد ربِّ إكام، يقيص إئؿة إظالم افد  

بتؾؼقـفا فؾؽٌار وافصغار ظذ حٍد شقاء، ذفؽ ٕهنا أصقل 

يؿؽـ أن يًتؼقؿ افتقحقد إٓ  افعؼقدة وأمفات افديـ، وٓ

 فا وافعؾؿ هبا، ثؿ افعؿؾ بف.بؿعرؾتِ 

شماٍل وجقاٍب فقًفؾ حػظفا، ثؿ صاء اهلل  فا بصقغةِ وجعؾتُ 

افرمحـ إؾغاين باحلرم ادؽل بإخ ظٌداهلل بـ ظٌد أن افتؼقُت 

ب ودار احلديث بقـل وبقـف ذم هذا افٌحث، وضؾَ  ،افؼيػ

فؾغة افعربقة وافػارشقة حلاجة مـل كًخًة مـف ظذ أن يطٌع با

افـاس اداشة إفقف، وشفقفة آضالع ظؾقف، دا تؼارصت اهلؿؿ 

ظـ مطافعة ادتقن وافغقص ذم مظان افػـقن، ؾلهظت 

إلجابة ضؾٌف وادقاؾؼة ظذ ما آمؾف حرًصا ظذ تعؿقؿ افػائدة، 

ومًامهًة مـل ذم أداء افـصقحة، واكتشال إخقاكـا مـ ورضة 

ففؿ مـ افغػؾة، ومل أرد أن أذـر ممفػقفا افـجٌاء اجلفؾ وتـٌ

حؼفؿ، وٓ  اً ؽؿط ٓ >ادة افعؾامء أهؾ افػضؾ وافقؾاءافً
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دى وأهؾ افػضؾ وافثـاء ؾفؿ مـ أئؿة اهلُ  ،هتقيـًا فشلهنؿ

ًٌا مًجا، وأُ  دظق اهلل هلؿ ًها أو ،صفد اهلل ظذ ذفؽأحٌفؿ ح

افشقطان وجفًرا، فؽـ د ا ظؾؿت أن بعض افـاس ؿد يصده 

ؾة، ؾال يـظر ظـ احلؼ وؿٌقفف إذا شؿع بعض إشامء ٕول وه

رتقاب، ؾقعؿقف بعض أهؾ آ فروج اذم هذا افؽتاب دِ 

 ويصؿف. افشقطان ظـ احلؼ

وظؾؿ ؾقف خًرا  ،وأكا ظذ يؼٍغ أكف إذا أراد اهلل بافؼارئ خًرا

بًابؼ ظؾؿف إزيل، ؾًقف تحصؾ ظذ خٍر ـثٍر، ويـؼح 

ا يؼرأ، وشقف يٌحث بـػًف ظـ مصادر هذا ادجؿقع صدره د

ادػقد، ويؼب مـ حقث رشبـا، ويـفؾ مـ حقث هنؾـا، وؿد 

شلل اهلل أن يـػع بف أ «ادجؿوع ادػقد يف ظؾم افتوحقد»ف شؿقتُ 

فؽريؿ وٓ جيعؾ افؼريب وافٌعقد، وجيعؾف خافًصا فقجفف ا

 إفف إٓ ؿ وبحؿدك أصفد أن ٓشٌحاكؽ افؾف، ٕحٍد ؾقف صقًئا
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شتغػرك وأتقب إفقؽ، وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـا أ ،أكت

 .آفف وصحٌف أمجعغادصطػك وحٌقٌف ادجتٌك حمؿٍد، وظذ 

 وـتّضه

 بـ زايد احلارثل افطائػل نف مشعااإلفأبق ظٌد

 افًادس مـ مجادى افثاكقة

 شـة مخًة ظؼ وأربعامئٍة بعد إفػ.
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 ؾصٌل 

ِـ  أشاُس  غار افصِّ  ـ فؾطؾٌةِ ؾؼ  افتل جيب أن تُ اإلشالمل  افدي

وٓ يعذر أحٌد باجلفؾ هبا ـائـًا  ،وافرجال وافـًاء ،وافؽٌار

 .(3)مـ ـان

 من ربك؟ س: 

 ريب اهلل.ج: 

 من كّضقك؟  س:

 .كٌقل حمؿدٍ ج: 

 مو ديـك؟  س:

 ديـل اإلشالم.ج: 

 مو افذي ُيْدِخل يف اإلشالم؟  س:

 حمؿًدا رشقل اهلل. صفادة أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن  ج: 

                                                 
تـٌقف: أي مـ ادؽؾػغ ، أما ؽر ادؽؾػغ مـ افصغار وادجاكغ وكحقهؿ ؾؾقًقا  (3)

 .()عـذفؽ 
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 مو معـى ال إفه إال اهلل؟  س:

 معـاها: ٓ معٌقد بحٍؼ إٓ اهلل.ج: 

 مو معـى حمؿًدا رشول اهلل؟  س:

ٓ  ج:   .بـ ظٌداهلل حمؿٍد معـاه: ٓ متٌقع بحٍؼ إ

 مو هو اإلشالم؟  س:

هق آشتًالم هلل بافتقحقد وآكؼقاد فف بافطاظة وافزاءة ج: 

 مـ افؼك وأهؾف.

 مو هي اَصول افثالثي افتي جيى معرؾتفو؟  :س

 .(3)«ديـف»و «كٌقف»و «ربف» :معرؾة افعٌدج: 

َمذا جيى ؾ ،ؾنذا ظرؾً هذه اَصول معرؾي ؿؾٍى  س:

 ظؾقك؟ 

 إذا ظرؾتفا جيب ظع  افعؿؾ هبا خافًصا فقجف اهلل.ج: 

                                                 
افؼز افثالثة، وهل افتل كجدد افرى هبا ذم ـؾ صٌاح ومًاء، وهل أشئؾة  (3)

 «.كّضقو رضقً بوهلل ربو، وبوإلشالم ديـو، وبؿحؿد: »ويؼقل ادًؾؿ تٌعًا فؾـٌل
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 وبعد افعؾم وافعؿل موذا جيى ظؾقك؟  س:

ظذ ما  (3)هلؿ ذفؽ وأصزوأبغ  ،أن أدظق افـاس جيُب ج: 

يؾحؼـل مـ إذى وآشتفزاء، ؾنن ذفؽ مـفج إكٌقاء، 

﴿َواْفَعْْصِ * إِنَّ اإِلكَِضوَن َفِػي ُخْْسٍ * إاِلَّ وافدفقؾ ؿقفف تعاػ: 

قِّ َوَتَواَصْوا  وِت َو َتَواَصْوا بِوحْلَ وحِلَ افَِّذيَن آَمـُوا َوَظِؿُؾوا افصَّ

﴾ ْزِ  [.5-3: ]شقرة افعكبِوفصَّ

 مو هي أرـون ال إفه إال اهلل؟ س:

ػل مجقع ادعٌقدات مـ تـ «ال إفه» كػٌل وإثٌات :هلا رــانج: 

تثٌت افعٌادة هلل وحده ٓ رشيؽ فف، وافـػل  «إال اهلل»دون اهلل، 

 د  بؾ ٓبُ ادحض ٓ يؽػل، ـام أن اإلثٌات ادحض ٓ يؽػل، 

احرص ظذ ؾفؿ و ،«ال إفه إال اهلل»مـ افـػل واإلثٌات مًعا 

                                                 
َواْصِزْ َوَمو أي أشلل اهلل اإلظاكة وافصز ٕكف ٓ صز إٓ باهلل ـام ؿال تعاػ: ﴿ (3)

َك إاِلَّ بِوهللَِّ وَك َكِْضَتِعغُ [ وؿال تعاػ: ﴿349﴾ ]افـحؾ: َصْزُ وَك َكْعُّضُد َوإِيَّ ﴾ إِيَّ

 (.)ع[ 7]افػاحتة: 
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هذا ادعـك يرمحؽ اهلل وتزأ مـ مجقع ادعٌقدات مـ دون اهلل، 

بآظتؼاد وافؼقل  >ت افعٌادة هلل وحده ٓ رشيؽ ففوأثٌِ 

ف كػًف مـ رؽب ظـفا، ػِ وافعؿؾ، وهذه مؾة إبراهقؿ افتل َش 

ال إفه إال » واظؾؿ بلن افتؾػظ هبذه افؽؾؿة، ا ديـ حمؿدٍ وهذ

ظـ ظؾٍؿ ويؼٍغ وإخالٍص  اافػفؿ دعـاهٓ يؽػل بدون  «اهلل

 .(3)مع باؿل افؼوط ادعؾقمة

 أين اهلل؟  س:

، وظذ ادؾؽ احتقى، (4)اهلل ذم افًامء ظذ افعرش اشتقىج: 

﴿َأَأِمـُتْم َمْن يِف وافدفقؾ ذم افؼرآن ـثر، مـفا ؿقفف تعاػ: 

                                                 
 مجعفا بعض افعؾامء ذم ؿقفؽ:شقليت ذـرها، وؿد  (3)

 ظؾؿ يؼغ وإخالص وصدؿؽ مع        حمٌــة واكؼـقــاد وافـؼـٌـقل هلا

ـَ إو  ثان َؿْد َأهِلَاوِزيد ثامـــفــا اْفؽـػـراُن مـــَؽ        بام دوَن اإلفِف ِم

، وافؽقػ جمفقل، واإليامن بف واجب، وافًمال -أي معـاه -آشتقاء معؾقم  (4)

 (.)ع ظـف بدظة
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ََمِء َأْن ََيِِْضَف بُِؽُم اََْرَض﴾ تعاػ:  [، وؿقفف38]ادؾؽ:افِضَّ

[، وؿقفف تعاػ: 34]ؾاضر:﴿إَِفْقِه َيْصَعُد اْفَؽؾُِم افطَّقُِّى﴾

ْم ِمْن َؾْوِؿِفْم﴾ ُ  [.74]افـحؾ:﴿ََيَوُؾوَن َرَّبَّ

أين اهلل؟ ؿوفً: يف افِضَمء، ؿول: من »فؾجارية:  فوشماف

 .«أكو؟ ؿوفً: رشول اهلل، ؿول: أظتؼفو ؾنهنو مممـي

 «شّضحون ريب اَظذ»وؿقل ـؾ مًؾٍؿ ومًؾؿٍة ذم افًجقد: 

ذم ـؾ ادذاهب افػؼفقة، ٓ خيافػ ذم ذفؽ واحٌد، ؾؽقػ 

 إن اهلل ذم ـؾِّ » :وإمر ـذفؽ أن يؼقل مًؾٌؿ خياف اهلل

أفقس احلامم مؽان؟! وافزبافة مؽان؟! هؾ اهلل  ؟!«مؽان

ؾقق افعرش ذم  ؾقفام؟ تعاػ اهلل ظـ ذفؽ ظؾًقا ـًٌرا، ؾاهللُ 

 .افعؾق افالئؼ بف

أن ظؾؿف وإحاضتف واضالظف وؿدرتف ٓ يغقب وٓ  صحقٌح 

مـ  ومعٌقدُ  إففُ  خيػك ظـف يشٌء ذم إرض وٓ ذم افًامء، هق

 ذم إرض ومـ ذم افًامء.
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 مو هو أحى يشٍء فديك؟  س:

 ريب وكٌقل وديـل أحب إيل  مـ كػيس وأمل وأيب.ج: 

 خؾؼك اهلل؟  يِّ يشءٍ َ س:

 خؾؼـل فعٌادتف وضاظتف.ج: 

 عـى افعّضودة؟ مو م س:

اشٌؿ  :ـتفك افذل هلل، وافعٌادةـتفك احلب، ومُ معـاها: مُ ج: 

جامع فؽؾ ما تحٌف اهلل ويرواه مـ إؿقال وإظامل افظاهرة 

 وافٌاضـة.

 مو أحى يشٍء إػ اهلل؟  س:

 .(3)افتقحقدج: 

 مو أبغض يشٍء إػ اهلل؟  س:

 افؼك.ج: 

                                                 
إِْن َتْؽُػُروا َؾنِنَّ اهللََّ َؽـِيٌّ َظـُْؽْم َواَل َيْرََض فِِعَّضوِدِه اْفُؽْػَر َوإِْن َتْشُؽُروا ؿال تعاػ ﴿ (3)

 (.)ع[ 9﴾ ]افزمر: َيْرَضُه َفُؽمْ 
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 مو هو افتوحقد؟  س:

 ػ بلكقاع افعٌادة ـؾفا.إؾراد اهلل تعا :هقج: 

 مو هو افؼك؟  س:

 مـ أكقاع افعٌادة فغر اهللج: 
ٍ
 .(3)هق رصف يشء

 ـم أرـون اإلشالم؟ ومو هي؟  س:

أرـان اإلشالم مخًة، وهل: صفادة أن ٓ إفف إٓ اهلل، ج: 

وأن حمؿًدا رشقل اهلل، وإؿام افصالة، وإيتاء افزـاة، وصقم 

 رمضان، وحج بقت اهلل احلرام.

 ـم أرـون اإليَمن؟ ومو هي؟  :س

أرـان اإليامن شتة، وهل: أن تممـ باهلل ومالئؽتف وـتٌف ج: 

 وافؼدر خره ورشه. ،ورشؾف، وافققم أخر

 ـم أؿِضوم افؼك؟  س:

                                                 
 .()ع «مًاواة ؽر اهلل ذم اهلل ؾقام هق مـ خصائص اهلل تعاػ»ويؼال أيضًا:  (3)
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 افؼك كقظان: رشٌك أـز، ورشٌك أصغر.ج: 

 مـ أكقاع افعٌادة فغر اهلل،  ُف رَصْ  * افؼك اَـز هو:
ٍ
يشء

 أو يًجد فغر اهلل. ،أو يرـع ،أو يدظق ،اهلل يذبح فغر ـلنْ 

كًٌقا أو وفًقا، أو  (3)ـلن تحؾػ بغر اهلل* وافؼك اَصغر: 

  ٓ  اهلل وأكت، أو يؼقل: فقٓ يؼقل: أكا ظـد اهلل وظـدك، ومايل إ

> «ثؿ»طػ بافقاو، وافصحقح: أن يعطػ بـ اهلل وؾالن، أن يع

ػقد افساخل، وـذفؽ ؾنن ت «ؿ  ثُ »تػقد ادًاواة، و «افقاو»ٕن 

 ياء مـ افؼك إصغر.راف

 مو هي رشوط ال إفه إال اهلل؟  س:

                                                 
ؾفذا رشك  دـ تحؾػ بف إػ درجة ظٌادتف فف>تـٌقف: إٓ إذا ـان احلافػ معظِّام  (3)

ؾنهنؿ خياؾقن مـفؿ  ،ـام هل حال ـثر ممـ تحؾػ افققم مـ ظٌاد افؼٌقر ،أـز

، ؾتجد أحدهؿ تحؾػ باهلل تعاػ وتعظقؿفويعظؿقهنؿ أـثر مـ خقؾفؿ مـ اهلل 

واهلل تعاػ  تحؾػ بافقيل ـاذبا مـ خقؾف مـف، ؾفذا مـ افؼك إـز، وٓـاذبًا، 

 .)ع( أظؾؿ
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 رشوط ٓ إفف إٓ اهلل هل:ج: 

 .افعؾؿ ادـاذم فؾجفؾ[ 3]

 .وافقؼغ ادـاذم فؾشؽ[ 4]

 .واإلخالص ادـاذم فؾؼك[ 5]

 .وافصدق ادـاذم فؾؽذب[ 6]

 .وادحٌة ادـاؾقة فؾٌغض[ 7]

 .اذم فؾسكـوآكؼقاد اد[ 8]

 .وافؼٌقل ادـاذم فؾرد[ 9]

 وافؽػر بام ُيعٌد مـ دون اهلل.[ :]

وهل مًتـٌطٌة مـ افؽتاب  ،مـفا وهذه افؼوط ٓبد  

أـثر مـ افؼرآن وافًـة، و وظذ ـؾ رشٍط مـفا دفقٌؾ  ،وافًـة

واظؿؾ هبا> حتك  ،اكقفاـ هبا، بؾ احػظفا واظرف معؾال تًتفِ 

جمرد افتؾػظ هبا مع ظدم  ، وإٓ ؾنن  «هللال إفه إال ا»حتؼؼ معـك 

 معرؾة معـاها ٓ يـػع.
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 مو هي رشوط صفودة أن حمؿًدا رشول اهلل؟  س:

 ما يع:  (3)رشوضفاج: 

 .ضاظتف ؾقام أمر[ 3]

 .وتصديؼف ؾقام أخز[ 4]

 .واجتـاب ما هنك ظـف وزجر[ 5]

 وأٓ ُيعٌد اهلل إٓ بام رشع.[ 6]

 مو هي أرـون افعّضودة؟  س:

أرـاهنا ثالثة: هل ادحٌة وافرجاء واخلقف، ودفقؾفا ذم ج: 

ْؿُد هللَِِّ َربِّ شقرة افػاحتة، ؾدفقؾ ادحٌة:  ﴿احْلَ

ْْحَِن [، ودفقؾ افرجاء: 4]افػاحتة:اْفَعودََِغ﴾ ﴿افرَّ

                                                 
 ،اهلل مـ ضريؼ افؾزوم رشقُل  ؼال: هذا معـك صفادة أن حمؿداً أن يُ  تـٌقف: إَوػ (3)

وآكتفاء  ،وضاظتف ؾقام أمر ،وتصديؼف ؾقام أخز بف ،وٓ ريب أن تؼتيض اإليامن بف

هذا أوػ مـ  ،وٓ يؼدم ظؾقف ؿقل أحدٍ  ،وأن ُيعظؿ أمره وهنقف ،ظام هنك وزجر

 )ع(. واهلل تعاػ أظؾؿ ،اضَ جعؾفا رَشْ 
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ِحقِم﴾ ﴿َموفِِك َيْوِم [، ودفقؾ اخلقف: 5]افػاحتة:افرَّ

يِن﴾ إرـان ذم ـؾ ظٌادٍة [، ؾالبد أن تتقؾر هذه 6]افػاحتة:افدِّ

 تمدهيا هلل.

 مو هو اإلحِضون؟  س:

 هق أن تعٌد اهلل ـلكؽ تراه، ؾنن مل تؽـ تراه ؾنكف يراك.ج: 

 ـم أؿِضوم افتوحقد؟ ومو هي؟  س:

 أؿًام افتقحقد ثالثة، وهل:ج: 

 .تقحقد افربقبقة[ 3]

 .وتقحقد إفقهقة[ 4]

 .(3)وتقحقد إشامء وافصػات[ 5]

 من أكواع افتوحقد؟  ف ـل كوعٍ ظرِّ  س:

                                                 
ْؿُد هللوأدفة هذا افتؼًقؿ ـثرة مـفا أول افػاحتة: ﴿ (3) ؿد مـ أؾعال افعٌد، احلُ  ﴾احْلَ

ِ ؾػقف تقحقد إفقهقة ﴿ ِحقمِ ﴾ تقحقد افربقبقة، ﴿غَ َربِّ اْفَعودَ ْْحَِن افرَّ ﴾ تقحقد افرَّ

 إشامء وافصػات.
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: تقحقد اهلل بلؾعافف، ـاخلؾؼ توحقد افربوبقي، وهو ج:

واإلحقاء واإلماتة وإكزال ادطر وتدبر افؽقن  ِق زْ وافر  

خلؾؼف بجؿقع افـعؿ، وهذا افـقع  ف مرب  وتكيػ إمقر، وأك  

دخؾفؿ ذم اإلشالم، بؾ بف افؽػار، ومل يُ  مـ افتقحقد ؿد أؿر  

 حقد إفقهقة وتقحقد إشامء وافصػات.ٓبد معف مـ تق

، وهق: تقحقد اهلل بلؾعال افعٌاد، أي توحقد اَفوهقي: ثوكًقو

ـافصالة وافزـاة واحلج وافصقام -ف مجقع أكقاع افعٌادة تْكِ 

وافرـقع وافًجقد وافتعظقؿ وآكحـاء واخلقف وادحٌة 

 ـؾفا هلل -واخلشقع وافرؽٌة وافرهٌة وافتقـؾوافدظاء وافـذر 

 وحده ٓ رشيؽ فف.

وهذا  ،ؾؿـ رصف مـفا صقًئا فغر اهلل، ؾفق مؼٌك ـاؾر

وهق دظقة  «ال إفه إال اهلل»د هق معـك ؿقل افـقع مـ افتقحق

 افرشؾ مجقًعا، وهق أول واجٍب ظذ ادؽؾػ.
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وهق: إثٌات ما أثٌتف اهلل ثوفًثو: توحقد اَشَمء وافصػوت، 

امء احلًـك وافصػات مـ إش تف فف رشقفففـػًف، أو أثٌ

أو تعطقؾ، وهل  ؽققػأو متثقٍؾ أو ت افعؾقا، مـ ؽر حتريٍػ 

ٌء َوُهَو ، (3)أشامٌء وصػاٌت ظذ احلؼقؼة ِؿْثؾِِه يَشْ ـَ ﴿َفْقَس 

ِؿقُع افَّضِصُر﴾  [.33]افشقرى:افِضَّ

 ـم أرـون افتوحقد؟ ومو هي؟  س:

  .افصدق واإلخالص افتوحقد فه رــون: ج:

(، ورشط مـ رشوط )ٓ إفف إٓ اهلل ،افصدق رــ افتقحقد

ى افصدق صدق مع افـاس وحتر  اتف، وافصدق مع اهلل ذم ظٌاد

 حتك تؽقن صديًؼا، ومعـاه ؿريٌب جًدا مـ اإلخالص.

                                                 
ِؿقُع اْفَّضِصرُ ـام يؾقؼ بجالل اهلل تعاػ:﴿ (3) ٌء َوُهَو افِضَّ ِؿْثؾِِه يَشْ ـَ ﴾ ]افشقرى: َفْقَس 

 [ )ع(.33
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حؼقؼتف أكف خيؾص افعٌد ذم أؿقافف وأؾعافف  (3)واإلخالص

افتل أمر اهلل  مؾة إبراهقؿوكقاتف وإرادتف، وهذه هل احلـقػقة 

ؼٌؾ مـ أحٍد ؽرها، وهل حؼقؼة ـؾفؿ، وٓ يَ  هبا ظٌاده

ومـ يرؽب ظـ مؾة إبراهقؿ ؾؼد شػف كػًف، وأن  ،اإلشالم

 اهلل ٓ يؼٌؾ مـ إظامل إٓ ما ـان خافًصا فقجفف افؽريؿ.

 ومو هي كواؿض اإلشالم؟  س:

ـثرة، وأخطرها وأـثرها اكتشارًا كقاؿض اإلشالم ج: 

 ظؼة، وهل:

 اهلل. افؼك ذم ظٌادة أوًٓ:

 ومـ جعؾ بقـف وبغ اهلل وشائط يدظقهؿ. ثاكقًا:

ر ادؼـغ أو يشؽ ذم ـػرهؿ.  ثافًثا: مـ مل ُيؽػِّ

 أـؿؾ مـ هديف. ي ؽر افـٌلاظتؼد أن هد مـ رابًعا:

                                                 
 حب اهلل تعاػ وإرادة وجفف )ع(. (3)
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ا: مـ أبغض صقًئا مما جاء بف افرشقل ًً  وفق ظؿؾ بف. خام

 مـ
ٍ
 .ديـ افرشقل شادًشا: مـ اشتفزأ بقء

 ومـف افكف وافعطػ. >شابًعا: افًحر

 ثامـًا: مظاهرة ادؼـغ ومعاوكتفؿ ظذ ادًؾؿغ.

يعة تاشًعا: مـ اظتؼد أن بعض افـاس يًعف اخلروج ظـ رش

 .دٍ حمؿ

يتعؾؿف وٓ يعؿؾ بف،  ظارًشا: اإلظراض ظـ ديـ اهلل ٓ

واحلذر أصد احلذر مـ افقؿقع ؾقفا، وـٌؾ مـفا  فاؾقجب معرؾت

 افًـة. ظؾقف دفقؾ مـ افؼرآن أو

ـ   َظِؿُؾوا ِمْن َظَؿٍل  ﴿َوَؿِدْمـَو إَِػ َمور ؿقل اهلل تعاػ: وتذ

[، وٓ تٌطؾ ظؿؾؽ 45]افػرؿان:َؾَجَعْؾـَوُه َهَّضوًء َمـُْثوًرا﴾

 بـاؿض مـ كقاؿض اإلشالم.

 مو هو أصل دين اإلشالم وؿوظدته؟  س:

 أصؾ ديـ اإلشالم وؿاظدتف أمران:ج: 
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 رشيؽ فف، وافتحريض ظذ ذفؽإمر بعٌادة اهلل وحده ٓ 

 .وادقآة ؾقف، وتؽػر مـ ترـف

وثاكًقا: اإلكذار ظـ افؼك بعٌادة اهلل وافتغؾقظ ذم ذفؽ 

 وادعاداة ذم ذفؽ وتؽػر مـ ؾعؾف.

 مو هو أول مو ُؾِرض ظذ ابن آدم؟  س:

ؾرض اهلل ظذ ابـ آدم افؽػر بافطاؽقت واإليامن أول ما ج: 

َؿْن َيْؽُػْر بِوفطَّوُؽوِت َوُيْمِمْن بِوهللَِّ َؾَؼِد ﴿ؾَ باهلل، ؿال تعاػ: 

 [.478]افٌؼرة:اْشَتْؿَِضَك بِوْفُعْرَوِة اْفُوْثَؼى﴾

 مو هي صػوت افؽػر بوفطوؽوت؟  س:

هل أن تعتؼد بطالن ظٌادة ؽر اهلل، وتسـفا وتٌغضفا ج: 

ر أهؾفا وتعادهيؿ.  وتؽػِّ

 مو هي صػي اإليَمن بوهلل؟  س:

اهلل هق اإلفف ادعٌقد وحده دون مـ شقاه،  أن  أن تعتؼد ج: 

ؾص مجقع أكقاع افعٌادة ـؾفا هلل، وتـػقفا ظـ ـؾ معٌقٍد وُت 
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شقاه، وحتب أهؾ اإلخالص وتقافقفؿ، وتٌغض أهؾ افؼك 

 وتعادهيؿ.

 مو هو افطوؽوت افذي ُأمركو أن كؽػر به؟  س:

ٌد مـ دون اهلل، وؿقؾ: افطاؽقت افطاؽقت ـؾ ما ظُ ج: 

، وؿقؾ: افطاؽقت «افشقطان»، وؿقؾ: افطاؽقت «اهـافؽ»

ـؾ ما ظؾقف أهؾ اجلاهؾقة مـ ظٌادة إوثان، » :يشؿؾ

، وـؾ هذه إؿقال بعضفا «وافتحاـؿ إفقفا وآشتـصار هبا

فؾصحابة، وبعضفا فؾؿػنيـ وهل حؼ، ؾقجب افؽػر 

 بافطاؽقت واإليامن باهلل.

 ـم رؤوس افطواؽقً؟  س:

 ن، ورؤوشفؿ مخًة:افطقاؽقت ـثروج: 

 افشقطان افداظل إػ ظٌادة ؽر اهلل.[ 3]

 احلاـؿ اجلائر ادغر ٕحؽام اهلل.[ 4]

 وافذي تحؽؿ بغر ما أكزل اهلل.[ 5]
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 ظل ظؾؿ افغقب.وافذي يد  [ 6]

 وافذي ُيعٌد مـ دون اهلل وهق راٍض بافعٌادة.[ 7]

افطوؽوت، ـل مو جتووز »وؿال بعض أهؾ افعؾؿ ادحؼؼغ: 

، وـؾ مـ هذه (3)«افعّضد حده من معّضوٍد أو متّضوٍع أو مطوعٍ  به

افطقاؽقت ظؾقف دفقٌؾ مـ افؼرآن، فقٌغ بطالكف وبطالن ظٌادتف 

مـ دون اهلل، ؾقجب افؽػر بافطقاؽقت ـؾفا وافزاءة مـفا، 

 وظداوهتا وافتًؾقح بذفؽ واإليامن باهلل وحده ٓ رشيؽ فف.

 من ادؾي؟ ومو هي؟ ـم أؿِضوم افؼك اَـز ادخرجي  س:

 أؿِضومه أربعي: ج:

: أي دظاء ؽر اهلل مـ ادخؾقؿغ، شقاٌء رشك افدظوةأوالً: 

، أو اً أو صجر ،اً ـاكقا مالئؽًة، أو أكٌقاء، أو أوفقاء، أو جـ

ٓ  اً أو ؽائٌ اً ، أو حارضاً حجر ﴿َؾال  اهلل، ؿال تعاػ: ، ؾال يدظق إ

                                                 
 .)64/ 3) "إظالم ادقؿعغ"كص ظؾقف ابـ افؼقؿ ذم  (3)
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، وافدفقؾ ظذ وجقد هذا [:3]اجلـ:َتْدُظوا َمَع اهللَِّ َأَحًدا﴾

﴿َؾنَِذا َرـُِّضوا يِف اْفُػْؾِك َدَظُوا اهللََّ افـقع مـ افؼك، ؿقفف تعاػ: 

وُهْم إَِػ اْفَزِّ إَِذا ُهْم  يَن َؾَؾَمَّ َكجَّ ُُمْؾِِصَغ َفُه افدِّ

ـُوَن﴾  [.87]افعـؽٌقت:ُيْؼِ

، وهق أن يؼصد اإلكًان، ثوكًقو: رشك افـقي واإلرادة وافؼصد

﴿َمْن ـقي بلظامفف ؽر اهلل ـادـاؾؼغ، وافدفقؾ ؿقفف تعاػ: وي

ْم ؾِقَفو َوُهْم  ْكَقو َوِزيـََتَفو ُكَوفِّ إَِفْقِفْم َأْظََمََلُ َقوَة افده وَن ُيِريُد احْلَ ـَ

ْم يِف اآلِخَرِة إاِلَّ افـَّوُر  ؾِقَفو ال ُيّْضَخُِضوَن * ُأْوَفئَِك افَِّذيَن َفْقَس ََلُ

وُكوا َيْعَؿُؾوَن﴾ َصـَُعوا ؾِقَفو َوَبوضٌِل َمو َوَحّضَِط َمو -37]هقد: ـَ

38.] 

، وهق ضاظة افعؾامء وإمراء ذم حتريؿ ما ثوفًثو: رشك افطوظي

ُذوا َأْحَّضوَرُهْم اهلل، أو حتؾقؾ ما حرم اهلل، ؿال تعاػ:  أحؾ   َ ﴿اَّتَّ

ُأِمُروا إاِلَّ  َن َمْرَيَم َوَموَوُرْهَّضوهَنُْم َأْرَبوًبو ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوادَِِْضقَح ابْ 
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و َواِحًدا ال إَِفَه إاِلَّ ُهَو ُشّْضَحوَكُه َظَمَّ  فَِقْعُّضُدوا إََِلً

ـُوَن﴾  [.53]افتقبة:ُيْؼِ

وحمٌة افعٌقدية ادشتؿؾة ظذ افتعظقؿ  رابًعو: رشك ادحّضي،

وافذل واخلضقع وافطاظة افتل ٓ تـٌغل إٓ هلل، ؿال تعاػ: 

ـَُحىِّ اهللَِّ ﴿َوِمَن افـَّو ِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأكَداًدا ُُيِّضهوهَنُْم 

[، أما ادحٌة افطٌقعقة 387]افٌؼرة:َوافَِّذيَن آَمـُوا َأَصده ُحّضًّو هلِلَِّ﴾

 ـؿحٌة افقفد وادال ؾؾقًت مذمقمة.

اهلل مـ هذا افذكب افعظقؿ افذي هق افؼك، ؾاحذر يا ظٌد

ٌص يص اهلل بف ؾنكف هضٌؿ فؾربقبقة، وتـؼ  ؾنكف أظظؿ ذكٍب ظُ 

ـٍ برب افعادغ، وؿد خاؾف إبراهقؿ اخلؾقؾ،  فألفقهقة، وشقء ط

 [.57]إبراهقؿ:﴿َواْجـُّْضـِي َوَبـِيَّ َأْن َكْعُّضَد اََْصـَوَم﴾ؾؼال: 

َك بِِه َوَيْغِػُر َموؿال تعاػ:  ُدوَن َذفَِك  ﴿إِنَّ اهللََّ ال َيْغِػُر َأْن ُيْؼَ

ْك بِوهللَِّ َؾَؼْد َضلَّ َضالاًل دَِ  ْن َيَشوُء َوَمْن ُيْؼِ

ْك بِوهللَِّ َؾَؼْد [، وؿال تعاػ: 338]افـًاء:َبِعقًدا﴾ ُه َمْن ُيْؼِ ﴿إِكَّ
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ـََّي َوَمْلَواُه افـَّوُر َوَمو َم اهللَُّ َظَؾْقِه اْْلَ فِؾظَّودَِِغ ِمْن  َحرَّ

 [.94]ادائدة:َأكَصوٍر﴾

رشك بؽ وأكا أظؾؿ، فؿ إين أظقذ بؽ أن أُ افؾ»ؿؾ دائاًم: 

 .«وأشتغػرك ظام ٓ أظؾؿ

 ـم أؿِضوم افؽػر؟ ومو هي؟  س:

 افؽػر ؿًامن:ج: 

 ، وهق مخًة أكقاع:ـػٌر خمرج مـ اإلشالم اَول:افـوع 

ى َظَذ ، ؿال تعاػ: ـػر افتؽذيى[ 3] َِّن اْؾَسَ ﴿َوَمْن َأْطَؾُم ِِم

ِذًبو َأوْ  ـَ َب بِو اهللَِّ  ذَّ قِّ دََّو َجوَءُه َأَفْقَس يِف َجَفـََّم َمْثًوى ـَ حْلَ

 [.:8]افعـؽٌقت:فِْؾَؽوؾِِريَن﴾

﴿َوإِْذ ، ؿال تعاػ: وـػر اإلبوء واالشتؽّضور مع افتصديق[ 4]

ُؿْؾـَو فِْؾَؿالئَِؽِي اْشُجُدوا آِلَدَم َؾَِضَجُدوا إاِلَّ إِْبؾِقَس َأَبى َواْشَتْؽَزَ 

وَن ِمَن اْفَؽوؾِِرينَ  ـَ  [.56]افٌؼرة:﴾َو
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﴿َوَدَخَل َجـََّتُه َوُهَو ، ؿال تعاػ: وـػر افؼك وافظن[ 5]

وَظَي  ٌ فِـَْػِِضِه َؿوَل َمو َأُطنه َأْن َتّضِقَد َهِذِه َأَبًدا * َوَمو َأُطنه افِضَّ َطوِِل

ا ِمـَْفو ُمـَؼَؾًّضو * َؿوَل فَ  َِجَدنَّ َخْرً ََ ُه َؿوئَِؿًي َوَفئِْن ُرِدْدُت إَِػ َريبِّ 

َػْرَت بِوفَِّذي َخَؾَؼَك ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن  ـَ َصوِحُّضُه َوُهَو ُُيَوِوُرُه َأ

ُك بَِريبِّ  اَك َرُجاًل * َفؽِـَّو ُهَو اهللَُّ َريبِّ َوال ُأرْشِ ُكْطَػٍي ُثمَّ َشوَّ

 [.:5-57]افؽفػ:َأَحًدا﴾

َػُروا َظَمَّ ُأكْ ، ؿال تعاػ: ـػر اإلظراض [4] ـَ ِذُروا ﴿َوافَِّذيَن 

 [.5]إحؼاف:ُمْعِرُضوَن ﴾

َػُروا ، ؿال تعاػ: وـػر افـػوق [7] ـَ ُْم آَمـُوا ُثمَّ  ﴿َذفَِك بَِلهنَّ

 [.5]ادـاؾؼقن:َؾُطّضَِع َظَذ ُؿُؾوَِّبِْم َؾُفْم ال َيْػَؼُفوَن ﴾

غر خمرج فأكقاع افؽػر، هق افؽػر إصغر ا مـ :افـوع افثوين

َب اهللَُّ ؿال تعاػ:  ًؿك ـػر افـعؿة،مـ اإلشالم، يُ  ﴿َوََضَ

لِّ َمَؽوٍن  ـُ ًْ آِمـًَي ُمْطَؿِئـًَّي َيْلتِقَفو ِرْزُؿَفو َرَؽًدا ِمْن  وَك ـَ َمَثاًل َؿْرَيًي 
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وُكوا  ـَ ْوِف بََِم  وِع َواْْلَ َؾَؽَػَرْت بَِلْكُعِم اهللَِّ َؾَلَذاَؿَفو اهللَُّ فَِّضوَس اْْلُ

 .[334]افـحؾ:َيْصـَُعوَن﴾

اك ؾنيِّ ، وأكقاظف، أظاذكا اهلل وإياك مـف هذه هل أؿًام افؽػر

اك أن تتفاون بف، ؾتؼع ؾقف ؾحذاري حذاري أن دمفؾف بعدم إيِّ 

افؾفم إين أظوذ »افعؾؿ ؾتؿًؽ افـار، إن مت ظؾقف، ؾؼؾ دائاًم: 

، وؿل: «بك من افؽػر وافػؼر دون ظذاب افؼز ال إفه إال أكً

 .«ظذ ديـكيو مؼؾى افؼؾوب ثّضً ؿؾّضي »

ـ   ﴿إِنَّ افَِّذيَن ر ؿقل اهلل تعاػ ذم افؽػار وادؼـغ: وتذ

ـَِغ يِف َكوِر َجَفـََّم َخوفِِديَن ؾِقَفو  َػُروا ِمْن َأْهِل اْفؽَِتوِب َوادُْْؼِ ـَ

ِي﴾ يَّ [، ؾعؾقؽ بتؼقى اهلل وآهتامم 8]افٌقـة:ُأْوَفئَِك ُهْم رَشه اْفَزِ

 ظقؿ.بافٌعد ظـ هذا اخلطر افع

 ـم أؿِضوم افـػوق؟  س:

 ؿًامن: ج: 

 ؿًٌؿ خمرج مـ اإلشالم، وهق: اظتؼادي.[ 3]
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 وؿًٌؿ ٓ خيرج مـ اإلشالم، وهق: ظؿع.[ 4]

 مو هو افـػوق االظتؼودي؟ وـم أكواظه؟  س:

افؽػر،  نظتؼادي هق: إطفار اإلشالم وإبطاافـػاق آج: 

 وأؿًامف شتة:

 .ؽذيب افرشقلت[ 3]

 .ء بف افرشقلما جا وتؽذيب بعض[ 4]

 .وبغض افرشقل[ 5]

 .ء بف افرشقلوبغض بعض ما جا[ 6]

 .ديـ افرشقل وافػرح باكخػاض[ 7]

 .لديـ افرشق وافؽراهقة باكتصار[ 8]

ادًؾؿ خيرج  هذه إمقر افًتة، وأن -رمحؽ اهلل-ؾتلمؾ 

أو بعض ما جاء بف،  ـذب افرشقل فقمـ اإلشالم مرتًدا 

قًحا واحًدا أو آيًة واحدة، بؾ حرًؾا واحًدا ؾؾق رد حديًثا صح

 مـ افؼرآن، ـقػ يؽقن حافف؟! 
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ديث افػالين صحقح، فؽـ ظؼع احل» ؾَم بوفك بؿن يؼول:

كؼقل: ؿؾ هق اهلل  داذا»، أو ؿال: «ؼٌؾف ذم هذا افعكٓ يَ 

افؼرآن يؽػقـا، وفًـا »، أو ؿال: «اهلل أحد» كؼقل:« أحد؟

افذي ٓ  غض احلٌقب ادصطػكأو أب، «بحاجٍة إػ افًـة

إيامن أحدكا حتك يؽقن أحب إفقف مـ وفده ووافده  ؿؾيؽ

وافـاس أمجعغ، بؾ أحب إفقف مـ كػًف افتل بغ جـٌقف، أو 

 مـ ديـف، ؾلبغض مثاًل افًقاك، أو أبغض افصالة، 
ٍ
بغض يشء

أو أبغض إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر، أو اشتفزأ هبا، أو 

 ، أو ؾرح وُه  «مفضقم احلؼقق ذم ديـ حمؿدادرء »ؿال: 

باكخػاض افديـ وتغؾب إظداء ظؾقف، أو ـره اكتصار افديـ 

 ؾقه.وظُ 

 مصر هذا؟ ماذا يؼال هلذا؟ ما حال هذا؟ ما

 : هذا هق افؽػر وافعقاذ باهلل.يؼاُل 
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، افذي ٓ خيرج مـ افؼِضم افثوين: وهو افـػوق افعؿع

شك إذا خُي مخًة خصال وهق خطٌر جًدا، وهق اإلشالم 

 تمدي بف إػ افـػاق إـز، وهل:اجتؿعت ذم إكًاٍن أن 

 .ث ـذبإذا حد  [ 3]

 .د أخؾػظَ وإذا وَ [ 4]

 .وإذا أؤمتـ خان[ 5]

 .وإذا خاصؿ ؾجر[ 6]

 وإذا ظاهد ؽدر.[ 7]

آيي ادـوؾق ثالث: إذا حدث »: كديث ادصطػمجعفا ح

وإذا »ذم رواية: ، و«وإذا وظد أخؾف، وإذا أؤَتن خون ،ـذب

 ، رواه افٌخاري ومًؾؿ.«خوصم ؾجر، وإذا ظوهد ؽدر

خػ ظذ كػًؽ مـف، ؾنن أمر و ،ؾاكتٌف فؾـػاق بلكقاظف

مـف، وكاصد  خاف ظذ كػًف ـغ ظؿر بـ اخلطابادمم
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ال؛ وال »ذم ادـاؾؼغ؟ ؿال:  ه رشقل اهللهؾ شام ةحذيػ

 .«ـي بعدك أحًدازأ

: ؿال ابـ أيب "صحقحف"ذم  -رمحف اهلل-وؿال افٌخاري 

ـؾفم َيوف  أصحوب افـّضيأدرـً ثالثغ من »مؾقؽة: 

 .«افـػوق ظذ كػِضه

مو أخوؾه »أكف ؿال:  -رمحف اهلل-ويروى ظـ احلًـ افٌكي 

 .«مو أخوؾه إال مممن، ومو أمـه إال مـوؾق -يعـي افـػوق-

أظاذكا اهلل ومجقع ادًؾؿغ مـ افؼك وافشؼاق وافـػاق، 

ؾ يا أخا اإلشالم أن ادـاؾؼغ ـاكقا فٕخالق، وٓ دموشقء ا

، ػ رشقل اهللصؾقن خؾويُ  ،«ٓ إفف إٓ اهلل»يؼقفقن: 

وهؿ ذم افدرك إشػؾ مـ افـار، ؾاحذر أصد  ،وجياهدون معف

 ر مـف إخقاكؽ.احلذر مـف، وحذِّ 

 تشفد أن ال إفه إال اهلل وأن حمؿًدا رشول اهلل؟  س:

 كعؿ> أصفد بذفؽ.ج: 
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 تشفد أن ظقِضى ظّضد اهلل ورشوفه؟  :س

 كعؿ> أصفد بذفؽ.ج: 

 أفؼوهو إػ مريم وروٌح مـه؟  ،اهلل ـؾؿيُ  :تشفد أن ظقِضى س:

 كعؿ> أصفد بذفؽ.ج: 

 تشفد أن اْلـي حق، وأن افـور حق؟  س:

 كعؿ> أصفد بذفؽ.ج: 

ـ ظ ػكؼاك، إفقؽ حديث ادصطإن ــت ـذفؽ ؾقا بُ 

من صفد أن ال »: شقل اهللل رؿال: ؿا ظٌادة بـ افصامت

إفه إال اهلل وحده ال رشيك فه، وأن حمؿًدا ظّضده ورشوفه وأن 

ظقِضى ظّضد اهلل ورشوفه، وـؾؿته أفؼوهو إػ مريم وروٌح مـه، 

واْلـي حق وافـور حق، أدخؾه اهلل اْلـي ظذ مو ـون من 

 .«افعؿل

 ـم أؿِضوم افشػوظي ظؿوًمو؟  س:

 ة.ـػقِّ تة ومَ ٌَ ثْ كقظان: مُ ج: 
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﴿َؾََم ظـ ادؼك وافؽاؾر، ؿال تعاػ:  ي هي:ـػقِّ ظي ادَ وػؾوفش

وؾِِعَغ﴾ ﴿ِمْن [، وؿال تعاػ: :6]اددثر:َتـَْػُعُفْم َصَػوَظُي افشَّ

ٌي َوال َؿّْضِل َأْن َيْلِِتَ َيْوٌم ال َبْقٌع ؾِقِه َوال ُخ  ؾَّ

طؾب مـ ؽر اهلل ـام [، وهل افتل تُ 476]افٌؼرة:﴾َصَػوَظيٌ 

ؼـقن مـ معٌقداهتؿ مـ دون اهلل، ؾفل باضؾٌة يطؾٌفا اد

 ومـػقٌة.

 :إهؾ افتقحقد واإلخالص بؼضقف وافشػوظي ادثّضتي هي:

أن يلذن اهلل فؾشاؾع أن يشػع ؾقف، ؾنكف ٓ يشػع ظـده [ 3]

 .[477]افٌؼرة:﴿َمْن َذا افَِّذي َيْشَػُع ِظـَْدُه إاِلَّ بِنِْذكِِه﴾إٓ بنذكف، 

َيْشَػُعوَن إاِلَّ  ﴿َوالتعاػ ظـ ادشػقع ؾقف،  يرى اهلل أن[ 4] 

[، ؾفق شٌحاكف ٓ يرى إٓ ظـ أهؾ :4]إكٌقاء:دَِِن اْرَتَه﴾

افتقحقد> حتك وإن ـان فدهيؿ ذكقٌب ومعايص، ؾزـة 

 افتقحقد تشؿؾفؿ برمحتف ورواه.
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كٌقف  ع ؾقـاشػِّ كًلل اهلل افؽريؿ رب افعرش افعظقؿ أن يُ 

ادحؼ، وصاحب افشػاظة  ذمع وادشػ   ؾفق افشاؾع حمؿدٍ 

 واحلقض ادقرود. ،وادؼام ادحؿقد ،افعظؿك

 ق افتوحقد يدخل اْلـي؟ هل من حؼَّ  س:

 كعؿ> إن صاء اهلل، مـ حؼؼ افتقحقد دخؾ اجلـة.ج: 

 مو معـى حتؼقق افتوحقد؟  س:

ك وافٌدع تصػقتف مـ صقائب افؼِّ  :افتحؼقؼ هقج: 

ؼ افتقحقد، ؿـ ـان ـذفؽ ؾؼد حؼ  واإلرصار ظذ ادعايص، ؾ

ذم إٓ ذم أهؾ اإليامن ذم إمة وٓ يقجد  وحتؼقؼ افتقحقد ظزيزٌ 

ع وتي   ،ف، ؾاؾطـ فذفؽـِّ اهلل مـفؿ بؽرمف ومَ  اعؾـجاخلُؾ ص 

وظـد كزول ادطر، وذم أدبار افصؾقات،  ،هلل ذم أوؿات افًحر

وجيعؾؽ  ،ؼرفعؾ اهلل أن جيـٌؽ ش ،وحقـام تؽقن صائاًم ؾتػطر

 ف مؾقٌؽ مؼتدر.إك  وهنر،  ٍت ذم جـا

 وفؼّضور؟ بهل جيوز افطواف  س:



  
 

43 

افؼٌقر، وفق ـاكقا أكٌقاء أو صاحلغ بٓ جيقز افطقاف ج: 

 ظذ وجف إرض إٓ بٌقتف افعتقؼ، ؾال 
ٍ
وٓ جيقز افطقاف بقء

 تًقى بققت ادخؾقؿغ افتل هل افؼٌقر بٌقت اخلافؼ افعظقؿ.

 فـّضي أو افؽعّضي؟ هل جيوز احلؾف بو س:

من حؾف بغر »: افدفقؾ ؿقففٓ جيقز ذفؽ افٌتة، وج: 

 .«اهلل ؾؼد أرشك

احلؾؼي واْلقط وتعؾقق افتَمئم فرؾع افّضالء  فّضس هل جيوز س:

 أو دؾعه؟ 

ده حؾؼة مـ رأى رجاًل ذم ي افـٌل ز ذفؽ> ٕن  ٓ جيقج: 

صقب يُ  اً يعـل مرو-ؿال: مـ افقاهـة  «مو هذه؟»ر، ؾؼال: ػْ ُص 

و دؾعف، ؼ احلؾؼة ذم ظضده فرؾع ادرض، أ، ؾعؾ  -افـاس

وهي  ًَّ اكزظفو، ؾنهنو ال تزيدك إال وهـًو، ؾنكك فو مِ »: ؿال

 ٓ بلس بف.بًـٍد ، رواه أمحد «ظؾقك مو ؾؾحً أبًدا
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َتقؿًي ؾال أتم ق تعؾَّ من »: مرؾقًظا روى ظؼٌة بـ ظامرٍ ودا 

ومن »، وذم رواية: « فهاهلل فه، ومن تعؾق ودظًي ؾال ودع اهلل

 .«ق َتقؿًي ؾؼد أرشكتعؾَّ 

 ،قصؾ إفقفوما يُ  ،ؾاحذروا يا ظٌاد اهلل مـ افؼك وأشٌابف

وتقـؾقا ظذ اهلل وحؼؼقا تقحقدـؿ، وتداووا، وٓ تتداووا 

وِصَف َفُه إاِلَّ ُهَو َوإِْن بحرام،  ـَ ﴿َوإِْن َيْؿَِضِْضَك اهللَُّ بُُِضٍّ َؾال 

ٍء َؿِديٌر﴾َيْؿَِضِْضَك بَِخْرٍ  لِّ يَشْ ـُ [> وٕن 39]إكعام:َؾُفَو َظَذ 

> «ٓ إفف إٓ اهلل»ـاذم ـامل اإلخالص افذي هق معـك ذفؽ ي

خؾص ٓ يؾتػت ؿؾٌف فطؾب كػٍع أو دؾع رٍض مـ شقى وٕن ادُ 

 اهلل، ؾؽامل افتقحقد ٓ تحصؾ إٓ بسك ذفؽ.

 مو هي رشوط ؿّضول افعؿل؟  س:

 رشضان: ج: 

  ذم افعؿؾ بتجديد افتقحقد.اإلخالص هلل[ 3]
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 وثقابت شـتف وظدم اخلروج تابعة فؾـٌلواد[ 4]

، «من ظؿل ظؿاًل فقس ظؾقه أمركو، ؾفو رد»: ؿال، ظـفا

 .أي مردوٌد ظذ صاحٌف

 ؾالبد مـ اإلخالص واتٌاع افًـة بلي ظؿٍؾ ـان.

 مو تؼول يف افؼرآن؟  س:

 ٌل ؽر خمؾقق.أؿقل: هق ـالم اهلل مـز  ج: 

 مو تؼول يف صػوت اهلل؟  س:

أؿقفف: هل صػاٌت حؼقؼقٌة ثابتٌة هلل، ـام أثٌتفا فـػًف، ج: 

ـقػفا وٓ ، وٓ أكػقفا وٓ أظطؾفا وٓ أُ فا فف رشقففوـام أثٌت

ٌء َوُهَو  (3)فقًت ـصػات افٌؼ ،أمثؾفا ِؿْثؾِِه يَشْ ـَ ﴿َفْقَس 

ِؿقُع افَّضِصُر﴾ ، [، فف ذاٌت فقًت ـافذوات33]افشقرى:افِضَّ

                                                 
معؾقم -تـٌقف: واظتؼد أن هلا معـًك ـام يؾقؼ بجالل اهلل تعاػ وظظؿتف، ؾآشتقاء  (3)

وافؽقػ جمفقل، واإليامن بف واجب، وافًمال ظـف بدظة، وهؽذا ُيؼال  -أي ادعـك

 .ات، )ع(ذم شائر إشامء وافصػ
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ظؾقف  ًت ـافصػات، وهق ؾقق افعرش مًتقٍ وفف صػاٌت فق

ـٌ مـ خؾؼف حٌل ؿققٌم متؽؾٌؿ  ،ظاٍل ظؾقفؿ، يًؿع ويٌك ،بائ

فقؾٍة إػ شامء افدكقا، كزوٌل يؾقؼ بجالفف، ويـزل  مريد، يـزل ـؾ  

ظشقة ظرؾة، يٌاهل ادالئؽة بعٌاده، ويـزل يقم افؼقامة فػصؾ 

وفف ظقـان،  ،ـة بلبصارهؿ فف وجفٌ افؼضاء، يراه ادممـقن ذم اجل

، وفف صقرة، ـؾفا تؾقؼ بجالفف وفف ؿدمٌ  ،وفف شاٌق  ،وفف يدان

جب، عْ حؽ ويَ ْض خط ويَ ًْ ض ويَ ٌغِ رى ويُ ب ويَ وظظؿتف، تُحِ 

ؾقا ظؾقفا دفقٌؾ وأـثر مـ افؼرآن أو وـؾ مـ هذه افصػات افعُ 

 افًـة افصحقحة، مقجقدٌة ذم مظاهنا مـ ـتب أهؾ افًـة.

 فؾِضحر وجوٌد وحؼقؼي؟  هل س:

 كعؿ> فؾًحر حؼقؼٌة ووجقد.ج: 

 م افِضحر؟ مو حؽم تعؾَّ  س:

ََمِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى  ﴿َوَموتعؾؿف ـػر، ـام ؿال تعاػ: ج:  ُيَعؾِّ

ََم َكْحُن ؾِْتـٌَي َؾال َتْؽُػْر﴾  [.344]افٌؼرة:َيُؼوال إِكَّ
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 وهل فه تلثٌر ظذ اإلكِضون؟  س:

 .(3)كعؿ> فف تلثرج: 

 مو حؽم ؾوظؾه؟  س:

حد افِضوحر َضبٌي »حده افؼتؾ، دا ذم احلديث ج: 

 .«بوفِضقف

 هل جيوز فؾؿِضحور أن يتعوفٍ بوفِضحر؟  س:

ٓ جيقز افتداوي باحلرام، وفؽـ بافتعاويذ افؼرآكقة، ج: 

 وكؼٌة مٌاحة، ٓ بافًحر.

 هل افتـجقم من افِضحر؟  س:

                                                 
افؼظل افديـل،  تـٌقف: وتلثره ٓ يؽقن إٓ بعد إذن اهلل تعاػ افؽقين افؼدري ٓ (3)

يَن بِِه ِمْن َأَحٍد إاِلَّ بِنِْذِن ؾنن اهلل تعاػ مل يلذن بف رشظا ؿال تعاػ: ﴿ َوَمو ُهْم بَِضورِّ

 .)ع( [344﴾ ]افٌؼرة: اهللَِّ
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ًاحر، فكعؿ> افتـجقؿ كقٌع مـ افًحر، وادـ جؿ ـاج: 

من اؿتّضس ظؾًَم من افـجوم، ؾؼد اؿتّضس صعّضًي من »: فؼقفف

 .«افِضحر زاد مو زاد

 من هو افؽوهن؟  س:

هق افذي خيز ظـ أصقاء ؽقٌقة مل تؼع بعد مـ اشساق ج: 

 ومما يقحل بف افشقاضغ بعضفؿ إػ بعض. ،افشقاضغ

 اف؟ من هو افعرَّ  س:

افنؿة،  وأف افـاس بؿقاوع افضافة عرِّ هق افذي يُ ج: 

 واشؿ افًارق وافًاحر. ،ومقوع افًحر

 اف؟ مو حؽم افذهوب إػ افؽوهن أو افعرَّ  س:

ٓ جيقز افذهاب إفقفام، وٓ تصديؼفام دا روى مًؾٌؿ: ج: 

اًؾو يِضلفه ظن يشٍء ؾصدؿه ِل تؼّضل فه صالٌة أربعغ من أتى ظرَّ »

ـوهـًو اًؾو أو ومن أتى ظرَّ »، ودا روى إربعة واحلاـؿ: «فقؾي

 .«ؾصدؿه بَم يؼول، ؾؼد ـػر بَم أكزل ظذ حمؿد
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ان وافعراؾغ ف  ؾعذ ادًؾؿ أن يٌتعد ظـ همٓء مجقًعا افؽُ 

افغ وادشعقذيـ وافًحرة ادٌطؾغ، م  وادـجؿغ وافرَ 

بحجة أهنؿ  ،وافدجافغ افذيـ يلـؾقن أمقال افـاس بافٌاضؾ

زوهنؿ يعاجلقن افـاس، ويردون ظؾقفؿ منوؿاهتؿ، وخي

وهؿ إخقان  ،بافغقب، وؿد ـذبقا واهلل، واحتؿؾقا زوًرا وهبتاًكا

ويقايل بعضفؿ بعًضا،  ،افشقاضغ يقحل بعضفؿ إػ بعضٍ 

وتقوقح أمرهؿ فؾـاس، وافتحذير مـ  ،ؾتجب مؼاضعتفؿ

 أراح اهلل مـفؿ افٌالد وافعٌاد. ،مغٌة ؾعؾفؿ

 هل يعؾم أحٌد افغقى ؽر اهلل تعوػ؟  س:

أحٌد مـ اخلؾؼ افغقب، ٓ ادالئؽة وٓ إكٌقاء،  ٓ يعؾؿج: 

وٓ إوفقاء، وٓ اجلـ، وٓ اإلكس، ؾفق ظؾٌؿ اشتلثر بف اهلل 

وَن اهللَُّ فُِقْطؾَِعُؽْم َظَذ اْفَغْقِى  ﴿َوَمو: -ظز وجؾ-تعاػ، ؿال  ـَ

َتّضِي ِمْن ُرُشؾِِه َمْن َيَشوُء﴾ [، ;39ظؿران: ]آلَوَفؽِنَّ اهللََّ جَيْ
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َؿَواِت َواََْرِض اْفَغقَْى تعاػ: وؿال  ﴿ُؿْل ال َيْعَؾُم َمْن يِف افِضَّ

وَن ُيّْضَعُثوَن﴾  [.87]افـؿؾ:إاِلَّ اهللَُّ َوَمو َيْشُعُروَن َأيَّ

 هل جيوز بـوء ادِضوجد ظذ افؼّضور؟  س:

ٕهنا وشقؾٌة ؿد تمدي ، (3)ٓ جيقز بـاء ادًاجد ظذ افؼٌقرج: 

فعـي اهلل ظذ افقفود »: ؿال، ذفؽ مرإػ افؼك، ؾقح

 .«وافـصورى اَّتذوا ؿّضور أكّضقوئفم مِضوجد

 هل جيوز بـوء افؼّضوب ظذ افؼّضور؟  س:

> ٕكف وشقؾٌة إػ ظٌادة أصحاب (4)ٓ جيقز ذفؽ أيًضاج: 

افؼٌقر ادٌـقة ظؾقفا افؼٌاب، وهؾ حصؾت ؾتـة افؼك ودظاء 

افؼٌاب إرضحة وافطقاف هبا وظٌادة أرباهبا إٓ بًٌب بـاء 

وإبـقة وادًاجد، ؾال تًؿع إٓ مـ هيتػ بافٌدوي 

 واحلًغ، وزيـب ... افخ. ،وافعقدروس، واجلقالين

                                                 
 .)ع( ظـ ذفؽ فـفل افـٌل (3)

 ظـ ذفؽ )ع(. فـفل افـٌل (4)
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 فاشؿاوؿد هتػقا ظـد افشدائد ب

 (3)ـام هيتػ ادضطر بافصؿد افػرد                              

ت، مشك ظذ ت ؾلصؿَ ت وأظؿَ ت وضؿ  افؾفؿ إهنا ؾتـٌة ظؿ  

ـؽر هذا هق م ظؾقف افؽٌر، وأصٌح مـ يُ وهرِ  ،هذا افصغر

هلل افعع افعظقؿ، ـؽر، ؾال حقل وٓ ؿقة إٓ باادافذي يعؿؾ 

 .اافؾفؿ ؽػر

 هل يوجد يف هذه اَمي من يعّضد اَوثون؟  س:

ذم هذه إمة مـ يعٌد إوثان مصداًؿا دا  (4)كعؿ> شقؽقنج: 

ٌي من ال تؼوم افِضوظي حتى يؾحق ح»: بف ادصطػك أخز

 .«ئوٌم من أمتي اَوثونأمتي بودؼـغ، وحتى تعّضد ؾِ 

 ؟ م أمي حمؿدٍ هنإ :هل يؼول فؾـوس مجقًعو س:

                                                 
صقخ   مدحبقت مـ ؿصقدة افشقخ حمؿد بـ إشامظقؾ افصـعاين افشفرة ذم (3)

 اإلمام حمؿد بـ ظٌدافقهاب ودظقتف. اإلشالم

 .، )ع(جد ذم هذه إمة مـ يعٌد إوثانو (2)
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وفؽـ هذه إمة  مة حمؿدؿ أُ مجقع افـاس يؼال هلج: 

 تـؼًؿ إػ ؿًؿغ: 

 أمة افدظقة، وهؿ افـاس مجقًعا بام ؾقفؿ افؽػار.[ 3]

 وأمة اإلجابة وهؿ ادًؾؿقن.[ 4]

 شتعوذة بغر اهلل؟ وز االهل جت س:

وَن ِرَجوٌل ، فؼقفف تعاػ: (3)ٓ دمقز آشتعاذة بغر اهلل ـَ ُه  ﴿َوَأكَّ

نِّ َؾَزاُدوُهْم  ِمَن اإِلكِس َيُعوُذوَن بِِرَجوٍل ِمَن اْْلِ

[، ؾال تعقذوا وٓ تؾقذوا إٓ باهلل، أو بؽؾامتف 8]اجلـ:َرَهًؼو﴾

 ٓذ بادؾؽ اجلؾقؾ ـػاه. افتامات، ؾال تعذ وٓ تؾذ إٓ باهلل، مـ

 هل جيوز االشتغوثي بغر اهلل؟  س:

                                                 
 .، )ع(ر ظؾقف إٓ اهلل مـ افؼك إـزبغر اهلل ؾقام ٓ يؼد ةشتعاذإٓن  (3)
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ٓ جيقز آشتغاثة بغر اهلل، ؾقام ٓ يؼدر ظؾقف إٓ اهلل> ج: 

إكه ال يِضتغوث يب، وإكَم »: إـز، ؿالٕن ذفؽ مـ افؼك 

 .«يِضتغوث بوهلل

 واالشتغوثي به؟  ،هل جيوز دظوء ؽر اهلل س:

وآشتغاثة بف، ـام يػعؾ ـثٌر مـ ٓ جيقز دظاء ؽر اهلل ج: 

يا رشقل »افـاس بؼقهلؿ ظـد افشدائد وادصائب وإزمات: 

ٓ جيقز،  (3)، ـؾ هذا رشك«يا ؾالن مدد»، أو «اهلل! اؽثـل

تؽقن افعٌادة فغر  هؾق افعٌادة، ؾال يؽقن إٓ هلل، وؾافدظاء ه

معٌقٍد مـ فدن ظرصؽ إػ ؿرار أروؽ  ؾ  افؾفؿ إن ـ ؟اهلل

 ضٌؾ إٓ وجفؽ افؽريؿ.با

 هل جيوز افغؾو يف اَكّضقوء وافصوحلغ؟  س:

                                                 
 أـز خمرج مـ ادؾة، )ع(. (3)
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قاء ؾضاًل ظـ ؽرهؿ مـ ٓ جيقز افغؾق ذم إكٌج: 

وافغؾق هق: اإلؾراط ذم افتعظقؿ واددح> بحقث ، افصاحلغ

، وؿد هنك اهلل تعاػ ظـف، ؾؼال (3)جيعؾ ادخؾقق ذم مـزفة اخلافؼ

ال َتْغُؾوا يِف  ﴿َيو َأْهَل اْفؽَِتوِب : -ظز وجؾ-

[، حمذًرا فـا أن كؼع ؾقام وؿع ؾقف أهؾ 393]افـًاء:ِديـُِؽْم﴾

 افؽتاب مـ ذفؽ.

، «إيوـم وافغؾو، ؾنكَم أهؾك من ـون ؿّضؾؽم افغؾو: »وؿال

 .فرواه أمحد وافسمذي وابـ ماج

ال »ؿال:  ن رشقل اهللأ ظـ ظؿران "افصحقحغ"وذم 

إكَم أكو ظّضد ؾؼوفوا ظّضد  تطروين ـَم أضرت افـصورى ابن مريم،

                                                 
ؾنن وصؾ إػ  ،وافؽذب تـٌقف: افغؾق دماوز احلد واإلضراء جماوز احلد ذم اددح (3)

 ظـ ادؾة خمرٌج  ،رؾع رتٌة ادخؾقق إػ خصائص اخلافؼ جؾ وظال ؾفق رشك أـز

 .)ع(
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جلاكب افـٌقة،  ص، وفقس ذم ادـع مـ ذفؽ تـؼ  «اهلل ورشوفه

 وإكام خشقة أن يصؾ افتـؼص جلاكب إفقهقة.

 هل جيوز افتزك بوَصجور واَحجور وكحوهو؟  س

ٓ جيقز ذفؽ، وهق مـاٍف فؾتقحقد> ٕن افتعؾؼ ظذ ج: 

ذم  (3)رشكٌ إصجار وإحجار وؽرها فطؾب افزـة هبا 

 افعٌادة.

 هل جيوز افذبح فغر اهلل؟  س:

مـاٍف فؾتقحقد، فؼقفف  (4)ٓ جيقز ذفؽ، بؾ هق رشكٌ ج: 

َك َو اْكَحْر ﴾تعاػ:   [.4]افؽقثر:﴿َؾَصلِّ فَِربِّ

هل افـذر فغر اهلل رشك، ـؿن يـذر فؾؼّضور واَوفقوء  س:

 وافصوحلغ؟ 

                                                 
 .)ع( أي: رشك أـز (3)

 .)ع( أي: رشك أـز (4)
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بافعٌادة، وما  كعؿ> افـذر فغر اهلل ـائـًا مـ ـان رشكٌ ج: 

يػعؾف ظامة افـاس افققم مـ تؼديؿ افـذور فألرضحة مـ 

اهلل  كإن صػ :افؼرابغ وافزيت وافشؿع وافـؼقد، وؿقهلؿ

وتعظقؿ افؼٌقر هبذه  ،دٍ قورزؿـل بؿقف ،مرييض، ورد ؽائٌل

ـُ  ، وٓ (3)ف رشكؾ  افصػة، وؿقهلؿ: يا شقدي ؾالن فؾؿقت، ؾفذا 

ؾال دمقز إٓ  ،الة وافدظاء وافذبحجيقز> ٕن افـذر ظٌادة ـافص

 هلل.

 مو حؽم افتوشل؟  س:

 جيقز افتقشؾ بثالثة أمقر، وهل: ج: 

، فؼقفف افتوشل إػ اهلل بلشَمئه احلِضـى، وصػوته افعؾقوأوالً: 

ِْضـَى َؾوْدُظوُه : -ظز وجؾ- ﴿َوهلِلَِّ اََْشََمُء احْلُ

                                                 
 ،وافعٌادة ٓ تؽقن دخؾقق ،تـٌقف: رشك أـز خمرج مـ ادؾة ٕن افـذر ظٌادة (3)

واظتؼاد ذفؽ ـػر  ،ف ذم إمقر دون اهللوٕكف ما كذر فف إٓ أكف طـ أن ادقت يتك

 ، )ع(.ورشك
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ؽ [، ؾقجقز أن تؼقل: افؾفؿ إين أشلف3:4]إظراف:َِّبَو﴾

أو تػرج  ،أن ترزؿـل ،وصػاتؽ افعؾقا ،بلشامئؽ احلًـك

 أو تغػر يل. ،ظـل

ـام ؾعؾ أصحاب  ثوكًقو: افتوشل إػ اهلل بوَظَمل افصوحلي

افغار ظـدما شدت ظؾقفؿ افصخرة، ؾتقشؾقا إػ اهلل بلظامهلؿ 

 افصاحلة.

، ٓ بذواهتؿ ـام ؾعؾ ثوفًثو: افتوشل إػ اهلل بدظوء افصوحلغ

ٌ  ، وؿال: ؿُ افـٌل اس ظؿِّ ء افعٌظؿر بدظا اس ؾادع اهلل، ؿ يا ظ

 «.ـا مـ دظاءكتـًٓ »وـام يؼقل افرجؾ ٕخقف: 

هذا ؾقام أظؾؿ واهلل أظؾؿ، أكقاع افتقشؾ ادؼوع، وأما 

افؾفؿ إين أشلفؽ بجاه افـٌل »ؾال جيقز، ـؿـ يؼقل:  (3)ؽرها

 .«أو بجاه ؾالن أو بحؼ ؾالن

                                                 
هق مـ ومـف ما  ،ؾؿـف ما هق مـ افؼك إـز >تـٌقف: وأما افتقشؾ ادؿـقع (3)

ؾلما ضؾب افشػاظة وافدظاء مـ  ،ظـفا ؾقؽقن مـ افٌدظة ادـفل ،شائؾ افؼكو
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ؿول ال إفه إال اهلل ودخل  ر منهل يؿؽن أن يؽػُ  س:

 اإلشالم؟

هذه صٌفٌة ظظقؿة تروج بغ أوشاط ادًؾؿغ ويعتؼدها ج:  

وأظداء افتقحقد  ،ـثٌر مـ اجلفال، ويػتل هبا دظاة افًقء

قن ؿدياًم وحديًثا، وهل ؿقهلؿ: إن ادًؾؿ افذي يوافؼٌقر

حمؿًدا رشقل اهلل، ويصع ويؼقؿ إرـان  ،يؼقل: ٓ إفف إٓ اهلل

ر أبًدا، ومل يعؾؿ همٓء اجلفؾة أن ؽػُ افظاهرة، ٓ يؿؽـ أن يَ 

مـ افتٌس هبا،  ةِ ًٌا ذم ردفإلشالم كقاؿض تـؼضف وتؽقن شٌ

ويؽقن هبا ذم ظداد ادرتديـ، وذـرها افعؾامء ذم ـتب افػؼف، 

 .«بوب حؽم ادرتد» :وأؾردوا هلا باًبا مًتؼاًل شؿقه

                                                                                              

مـ إكٌقاء  أو بغره شؾ بجاه افـٌلوأما افتق ،إمقات ؾنكف مـ افؼك إـز

ؾفذا ٓ جيقز ٕكف مـ افٌدظة ومـ  ،وـذا افتقشؾ بذات ادخؾقؿات ،وافصاحلغ

 .)ع( واهلل تعاػ اظؾؿ ،وشائؾ افؼك
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ادرتد، وهق افذي باب حؽؿ »وإفقؽ ضرًؾا مـ ذفؽ، ؿافقا: 

يؽػر بعد إشالمف كطًؼا أو اظتؼاًدا أو صًؽا أو ؾعاًل، وفق ـان 

هذا صًٌقا ممقًزا، ؾتصح ردتف ـام يصح إشالمف، وأمجعقا ظذ 

أو  ،أو ـػر بعد إشالمف ،ومـ أرشك باهلل ،وجقب ؿتؾ ادرتد

أو وحداكقتف ـػر، أو جحد صػٍة مـ صػاتف أو  ،جحد ربقبقتف

ق مـ أو وفًدا ـػر، أو ادظك افـٌقة، أو صد  اتذ فف صاحٌة 

﴿َوَفؽِْن ـػر> ٕكف مؽذٌب فؼقل اهلل تعاػ:  ا بعد افـٌلادظاه

 [.64]إحزاب:َرُشوَل اهللَِّ َوَخوَتَم افـَّّضِقَِّغ﴾

أو جحد كًٌقا أو ـتاًبا مـ ـتب اهلل أو صقًئا مـفا، أو جحد 

ورشقفف ـػر، أو اهلل  ادالئؽة، أو جحد بافٌعث ـػر، أو شب  

اشتفزأ باهلل وـتٌف ورشؾف ـػر، أو جعؾ بقـف وبغ اهلل وشائط 

ويتقـؾ ظؾقفؿ ويدظقهؿ ويًلهلؿ ـػر إمجاًظا، أو أتك بؼقٍل 

جد مـف امتفاٌن أو ؾعٍؾ رصيٍح بآشتفزاء بافديـ ـػر، أو وُ 

فؾؼرآن ـػر، أو شخر بقظد اهلل أو وظقده ـػر> ٕكف 
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، أو صؽ ذم بغر اإلشالم ر مـ دانَ ؽػِّ يُ  ـآشتفزاء باهلل، أو مل

 ورشحف. "اإلؿـاع"هذا ـالم ؾؼفاء احلـابؾة ذم  «ـػرهؿ

وأما احلـػقة ؾفؿ أـثر افػؼفاء تقشًعا ذم باب ادرتد رظايًة 

ٌحر اف"ؿال ابـ كجقٍؿ احلـػل ذم ـتابف  ،جلاكب تعظقؿ اهلل وديـف

إن  ويؽػر»: (347-;7/33) "افدؿائؼ زافرائؼ ذم رشح ــ

يقم  هللا ـلفق أكصػد أن اهلل يرى بافؽػر، وبؼقفف: اظتؼ

وبؼقفف: اهلل يعؾؿ أين ؾعؾت ـذا، وهق ، افؼقامة ٓكتصػت مـف

يعؾؿ أكف ما ؾعؾ، ويؽػر بنتقاكف افؽاهـ وتصديؼف، وبؼقفف: أكا 

أظؾؿ ادنوؿات، وبؼقفف: ٓ أظؾؿ أن آدم ظؾقف افًالم كٌٌل أو 

ذم ؿؾٌف، ويؽػر برده حديًثا  لفـٌد بغض آ، ويؽػر مـ أرا

مروًيا بافتقاتر أو اشتخػ بًـٍة مـ شــف، ويؽػر مـ اظتؼد أن 

ت افؼرآن، ؾؼال: افتػبآن خمؾقق حؼقؼة، ويؽػر إن مزح افؼر

ويؽػر بؼقفف: هذه ، افًاق بافًاق، أو ؿال: ؾؽ رؿٌة

افطاظات جعؾفا اهلل ظذاًبا ظؾقـا، وخياف افؽػر ظذ مـ ؿال 
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ادعروف ؽقؽاء ومهج، وخياف افؽػر ظؾقف إذا صتؿ فممر ب

 .«ظادـًا مـ أهؾ افتقحقد وافًـة، ويؽػر بآشتفزاء بأذان

 تم ادجؿوع واحلؿد هلل افذي بـعؿته تتم افصوحلوت.

 

 


