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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة  والالالةع ى الب نا حمالا ومالد وللالب الل االني اللالاللعن، وال عحمال  
 الدائم  ى ب أىدائهم أمجعني إىل ق اع عوع الدعن.

 العقيدة اإلسالمية

 د  اإلسةم  ؟ما لي العق  س:
العق الالد  اإلسالالةم    عالالوأ ى الالب أ الالو  تةتالال  ومالالا ععاالال: ا الالح ا  الالو ، ولالالي  العو  الالد  ج:

 والعد  والحماو  واإلمام  واملعاد.
 ما لي ا  و  الثةت ؟ س:
 العو  د والحماو  واملعاد. ج:
 ما لو العو  د؟ س:
ًاا، نالالاا مالالن ا    ولالالو اتىعقالالاد هلالال ا كالال ا ال الالوا إكالالاا ىاملالالاا قالالدعلاا    مالالاا   عالال ج: اا هلصالال

وعاقالالب إىل ا هلالالد، ًالالامةا فم الال:  الال،اخ ال مالالا ،  ال الالاا ىالالن نالالإل نقالال  وى الال ، ولالال ا اإللالالب 
وا الالد ت ًالاللعح لالالب، وت عيالالاهب ًالاليو مالالن   قالالب وت ا الالن روععالالب ت ة الالالدن ا وت ة ا  الالل .. 

 وقد دلت ا دل  والربالني ى ب )او  ده(.
 ما لي الحماو ؟ س:
أا اهلل سالالالالا انب أرسالالالإل أنا الالالاوا إىل الايالالالالل، ل هداعالالال  إىل احلالالال  واىل  الالالاللا  الحماالالالو   عالالال   ج:
 مالعق م.
 ما لو املعاد؟ س:
املعاد  ع  أا اهلل سا انب واعاىل هلعد فحماو العالا،، ومالوخ نالإل رأ روي، عع الد الحمالا   ج:

أو إىل احل ا ، ل جزعهم  ا ىم وا ة دار الدن ا فمن لمن وأ الالن نالاا االزاوه افحمال ، ومالن ن،الل 
ًه الحمار.  ىصب ناا مص

 لإل جي  ى ب نإل إنالاا أا ععدعن هلدعن؟ س:
 جي  العدعن هلدعن    ح. ج:
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 لإل  ص إل معلف   ال  ال وا واا  أع ت؟ س:
 واا . ج:
 ما لو الدعن ال أ ع زع العدعن هلب؟ س:
 اإلسةع. ج:
 لإل ع زع الع ن د ى ب املالائإل العقائدع  وهل اهنا ل حما ؟ س:
ًلم ،الا، فاللا الع ن الد ى الب جي  الع ن د  ج: ى ب املالائإل اتىعقادع  وهل اهنا ل حمالا  واال ن

 املالائإل اتىعقادع  مهم اداا، إر هلاتىعقاد عالعق م اإلنالاا أو عحم لف.
 ال تقليد في العقائد

 ؟  لإل جيو  العق  د ة ا مور العقائدع   س:
 مليهور.العق  د ة ال،لوع فقط، وت جيو  ة أ و  اتىعقاداخ ى ب ا ج:
 لإل جيو  العق  د ة أ و  الدعن؟ س:
 نة.  ج:
 ملارا جي  ى ب اإلنالاا أا عالعد  ى ب العق د ؟ س:
 وإت نإل مععقد هلييو على   عب، إرا ، حيعج ا مل إىل دل إل. ج:
 لإل جي   ص إل ال قني ة اتىعقاداخ؟ س:
اهلل سالا انب واعالاىل إرا أس م اإلنالاا أو ناا مالال ماا فالوااال  ى  الب  صال إل ال قالني هلال ج:

وسالالائل ًالال ونب امللاالالال  هل  الالو  الالالدعن إرا ، ع الالن مع قحمالالاا أأ نالالاا ًالالاناا أو  انالالاا أو وا الالاا ،هلالالإل 
هلالالدوا ال قالالني ت ع الالوا إاالالاا فهالالو مالالن ألالالم ًالالع  ا  الالو ، وا عالالاخ واللواعالالاخ واإلمجالالاع هلالالإل 

 العقإل أعضاا د  ى ب رلح.
 لإل جيو  اليح ة ا و  الدعن؟ س:
أ و  الدعن فلا رلح موا  ل  ،الل، نعالم إرا ًالح هلالدوا أا ع الوا  حيلع اليح ة ج:

 هل ده ناا الة ع ى  ب إرلاب ً ب هلالع، ل واتسعدت  وحنو ا.
 ما لو   م الععص  ة العقائد؟ س:
الععصالال  هلل وللسالالالولب ولدعحمالالالب هلالالني مالالالالع   ووااالالال ، أمالالا الععصالالال  ل مالالالور افال  الالال    ج:

 ب فهو ولع إرا أهلداه.نالقوم   واإلق  م   والعلق   وما أًا
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 إلهيات

طاملا أا معلف  اهلل سه   وم الل  إىل ل ه الدرا ، ملارا جند ىيلاخ ا دلال  والربالالني  س:
 ومئاخ ال ع  واملحما لاخ ا ع  نإل سحم  إلتااخ واود اهلل؟

 أماع املحم لعن. ج:
 ما لي أ    معلف  اهلل اعاىل؟ س:
  ةي.إنب أىظم احلقائ ، وعوا  الصةي واإل ج:
 ملارا ا دأ معلف  اهلل إىل الزلد ة الدن ا؟ س:
  ا اإلنالاا عصإل إىل ضآل  الدن ا. ج:
 لإل راخ اهلل سا انب واعاىل م،هوع ازئي كا  ق   اراي ة نإل أحناو الواود؟ س:
 اهلل سا انب واعاىل مواود ة نإل م اا، ل ن حنو ل ا الواود فوق إدراك الايل. ج:
 عاىل ت على هلالعني ول ن عُلى هلالق  ، فما مع  روععب هلالق  ؟اهلل سا انب وا س:
 الع م هلواوده و ،ااب ال مال  ، نع محما هلالادعه اخ. ج:
ًلا؟  س:  ن ف مت ز ا مور ال،للع  ىن غ
 إا نموا اإلنالاا فلل . ج:
 ملارا اععرب ىااد  اهلل أملاا فللعاا؟ س:
  ا هلاطن اإلنالاا عحمادأ هلب. ج:
 ت واود اهلل؟ملارا نثا س:
  ىت عُلاع. ج:

 لإل من الضلورأ إتااخ واود اهلل؟ س: 
 نعم. ج:
 ما ال،لق هلني اإلتااخ واملعلف . س:
 اإلتااخ هلعد املعلف . ج:
 ملارا اىعرب ال عائ  أا )ت إلب إت اهلل( ا مإل نصاب العو  د؟ س:
 ت إلب إتّ اهلل، لو العو  د.  ج:



 5 

 ا  م: اهلل؟ما لي اخللواخ العم    لةراا س:
ًاا قوتا وىمةا. ج:  رنل اهلل نث
 لحماك رواع  )خت قوا هل  ةق اهلل(، ما لي أ ةق اهلل؟ س:
 ما رنله ى ماو ا  ةق نما ة اام: الالعاداخ. ج:
 ن ف عالعل : اإلنالاا اقوع  اللاهلل  هل حمب وهلني رهلب؟  س:
 هل ثل  رنل نعم اهلل وافحم  والحمار وما أًاب. ج:
 د من أا العو  د أمل فللأ؟ما لو القص س:
  ا فلل  اإلنالاا اد  ى ب أا اهلل إلٌب وا ٌد. ج:
 ما الدل إل ى ب واود اخلال ؟ س:
 ال وا. ج:
 إرا ناا اخلال  ك ا العا، لو اهلل فمن     اهلل؟ س:
 اهلل واا  الواود فة  ال  لب. ج:
 ما الدل إل ى ب أا اخلال  ك ا العا، لو اهلل؟ س:
 تل عد  ى ب امل تل، وت م تل ا  ي سواه. ا ا  ج:
 لإل اتىعقاد هلالال ل  الغ ا   لغً اهلل مع ار العو  د واليلك؟ س:
 نة.  ج:
ًه سا انب ًلك؟ س:  لإل ط   الي،او واإلً،او من غ
 نة.  ج:
 لإل ط   الي،اى  من ىااد اهلل سا انب ًلك؟ س:
 نة.  ج:
 لإل اتسععان  هل ول او اهلل ًلك؟ س:
 .نة  ج:
 لإل دىو  الصاحلني ًلك؟ س:
 نة.  ج:
 لإل اعظ م أول او اهلل وخت  د رنلعاهتم ًلك؟ س:
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 نة.  ج:
 ما مع  ا لول   واللهلوهل  ؟ س:
 اإللب لو اخلال ، واللب لو امللّّب. ج:
 ما مع  العربك؟ س:
 ط   الربن . ج:
 لإل العربك هلآتار الحميب وا ول او ًلك؟ س:
 نة.  ج:
 القاور ًلك؟لإل الاحماو ى ب  س:
 نة.  ج:
 لإل  عار  القاور ًلك؟ س:
 نة.  ج:
 لإل الصة  ىحمد قاور الصاحلني ًلك؟ س:
 نة.  ج:
 لإل احل ف هلغً اهلل وأقالامب  خ وق أو  قب ى  ب ًلك؟ س:
 نة.  ج:
 ملارا الولاهل   عععربوا ل ه ا ً او ًلك وما لي ا سااب؟ س:
 ت دل إل كم. ج:
 اهلل عحماة العو  د؟ وملارا؟لإل إا العوسإل هل ول او  س:
وابتغوا إليه الوسيلةنة،  ا اهلل أمل هل لح قا  ىّز واإل    ج:

(1). 
 ما لي احل م  ة أمل اهلل اعاىل هلالعوسإل؟ س:
  ىت ت ع    اإلنالاا. ج:
 ما لو ال ،ل احمللع هلالحمالا  اىل اهلل ىزواإل؟ س:
إل إلن الار اهلل أو اعالإل الياللعح حيلع ال ،ل  خع ف اقالالامب، والظالالل إا ال ،الل ًالام ج:

                                                           
 .35سور  املائد   (1)
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معالالالب أو و الالال،ب  الالالا ت ع  الالال  هلالالالب نالعجالالالال م والظ الالالم ومالالالا أًالالالاب رلالالالح، ونالالالإل رلالالالح مالالالن احمللمالالالاخ 
ا ن د  املحمصوص ى  ها نعاهلاا وسحم  وإمجاىاا وعد  ى  ب العقإل أعضاا هلإل مثإل رلالح مالن أوضالح 

 الضلورعاخ.
 لإل جيو  الع  م ة راخ اهلل؟ س:
 اهلل سا انب واعاىل هل نب ن ف وما أًاب.ت جيو  الع  م ة راخ  ج:
 ما لو املقصود من  لمي اتحلاد ة ا او اهلل؟ س:
ت عاعالالالد أا عالالاللاد ،الالالا اإلفالالاللا  أو الع،الالاللعط هلالالال ا عالالالالمب اهلل هلا  الالالاو الالالالال ئ  أو االالالالمب  ج:

 ا  حماع هل  او اهلل سا انب واعاىل فلا اإلحلاد لو اتحنلاف.
 ار اهنا اقلب اىل اهلل  ل،ب؟ما لو   م ىااد  اً او هلاىعا س:
ًاا وسالائل ا وتالاا  الا لالي لالي أو هلالدىوى أهنالا اقاللب اإلنالالاا إىل اهلل  ج:  لع ىاالاد  الحمال

 ل،ب، فلا ىااد  غً اهلل سا انب واعالاىل ولمال ، سالواو نالاا رلالح الغالً هلياللاا أو   وانالاا نالالاقل 
 أو نااااا ناليجل أو مجاداا ناحلجل والحمار واملاو.

ة  لم  ىااد  الحمار والوتن هلني خمع ف أنواع ما عل ال  ى  الب ىاالاد  ىلفالاا نالصالة  وت فلق 
واللنوع والالجود واقدمي القلهلاا وما أًاب رلح، نما ت جيو  إرا قصد العاالاد  ولالو  الا ت ععالد 

 ىلفاا ىااد .
 ما لو   م ان ار اهلل و ،ااب؟ س:
و دان عب أع هلعض  ،ااب الثاوا ال   حيلع إن اره اإل وىة سواو هللن ار أ إل واوده أع ج:

 أو الال ا  .
 ما لو   م من ت ععلف اهلل ىزواإل؟ س:
من ت ععلفب اإل وىة ال لياه  مثةا ال فالواا  ى  ب ال، ال  والا الو واوهلالاا ىق  الاا،  ج:

  ً ورلالالالح ت عمالالالا  الضالالاللر العظالالالال م ة الالالالدن ا وا  الالالل  ودفالالال: الضالالالاللر احملعمالالالإل ة ا مالالالور اخللالالالال
 واا  ىقةا.

 لإل حيلع اليلك اف ي ف ال  اع حيلع اليلك اخل،ي أعضا؟ س:
 حيلع اليلك اخل،ي اعضا ة افم  . ج:
 ما لو   م الع، ل ة أفعا  اهلل وخم وقااب؟ س:
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عالع   الع، ً ة أفعا  اخلال  االإل وىالة وخم وقااالب ونال لح ة ًال ونب سالا انب ة  ج:
وى الالب ضالالوو املالالحمهج الالال أ ر الالب القالالللا افم الال ، ضالالمن اإلطالالار الالال أ هل حمعالالب ا عالالاخ واللواعالالاخ، 

، وهلالالحم،ا املقالالدار واحلالالد الالال أ  الالدوه لحمالالا، ولالال ا أمالالل ىق الالي وىقةئالالي ة نالالإل والالدود والعالال   
االإل عا و ىن جمهو ، فع  ب أا تعععدى احلدود اليت ر ها لب العا، واا ايي ى ب ضوو 

ًه. ادااب ووف  ىةمااب ولداععب، وإت فاكةك مص  إًر
 تار الع، ً ة خم وقاخ اهلل؟ما لي ل س:
إا الع، الالالل ة ال الالالوا وىظمعالالالب وىظمالالال   القالالالب عواالالال  اوت الالال  اترااالالالا  هلالالالاهلل سالالالا انب  ج:

واعاىل واتاصا  هلالاهلل عالالا  اسالعقام  الع، الً و الوه و القإل الاللوي واسالع  اع الالحم،ا امل همال  
نالعونإل ى الب اهلل   هلالعقوى وغ اعها ى ب الحم،ا ا مار ، وإجياد معاا مععال   أ لى ة اإلنالاا

 واللضا هلقضائب والعال  م  مله، وما أًاب رلح
 ما لو املقصود هل  م  العو  د وما معحمالا؟ س:
ن م  العو  د لي  )ت إلب إتّ اهلل( وملنا  من ىقد س   وىقد إجياب فحم،الي الااطالإل   ج:

 والغً أوتا مث إتااخ احل  احملض املل  ، ول ا عالع زع ن،ي افزو أعضاا.
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 الفلسفة

مالالا معالال  لالال ه العاالالار   )الوا الالد احلق قالالي ت عصالالدر محمالالب إتّ الوا الالد احلق قالالي غالالً رأ  س:
 اإلراد (؟
 عالال  أا الاالالال ط الالال أ ت ا ثالالل ف الالالب ت  اراالالاا وت رلحمالالاا، ت عصالالدر محمالالب إتّ وا الالالد،  ج:

ف صالدر ىحمالب ل ن رلح إمنا لو ة ال،اىإل هلافرب، وأما ال،اىإل هلاإلراد  ال نالاهلل سالا انب واعالاىل ال 
 ال ثً.
مالالالا معالالال  ا مالالالور احلق ق الالال  واتىعاارعالالال  واتنعزاى الالال  والالالاليت رنلمتولالالالا ة هلعالالالض جم الالالداخ  س:
 )ال،قب(؟
ا مور احلق ق   لي املواود  هل اهتا ناإلنالاا، وا مور اتنعزاى   لي املواود  هلواود  ج:

ع ، وا مور اتىعاارع  لالي محمي  انعزاىها، فة احما  هل،لض ال،ارض واىعاار املععرب نزوا   ا رهل
املحموط  هلاىعاار من هل ده اتىعاار نامل     واللق ال  واحللعال ، ث الو لالوت اىعاالاره ، ع الن كالا  قال  

 أ ةا.
 ما رأع م هلالعقو  العيل  اليت قاكا ال،ةس، ؟ س:
 ت     ل لح. ج:
 ما رأع م هلو د  الواود واملواود مما قالب هلعض ال،ةس، ؟ س:
 ل لح. ت     ج:
 لإل ني ك حنن م: اهلل ة ا إل الواود؟ س:
 واود اهلل ىني رااب وخيع ف ىن واودنا، نالائل  ،ااب ىزواإل. ج:
لقالالد أملنالالا اهلل اعالالاىل ًالال نب ة لعالالاخ ىدعالالد  هلاتسالالعقام  ى الالب العو  الالد، ف  الالف ا الالن  س:
 رلح؟
 هل ا ت عحم لف ة ىق د  أو ىمإل. ج:
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 العدل وصفات اهلل عزوجل

 
اعض  إنحمالالالا إرا قا حمالالالا أ الالالإل العدالالالال  فامالالالارا ن،الالالالل واالالالود احلالالالواد  وا فالالالاخ عقالالالو  الالالال س:

 والزت   والعوا ف و  قب الحما  امليولني واجملانني؟
 لإلمع اا ولغً رلح. ج:
 ما لو مع  افور؟ س:
 الظ م. ج:
 ما لو مع  ن ميت القضاو والقدر؟ س:
 القدر  العقدعل، والقضاو  ا مل والحمهي. ج:
 لعقدعل الع وعين اخلاراي؟ما لو ا س:
 ناحماو ال وا ، ه ال  ،  .  ج:
 ن ف عغً الدىاو القضاو؟  س:
  ا اهلل قادر ى  ب. ج:
 ما مع  ن م  )الاداو( ولإل الاداو لو اغً القدر؟ س:
 الاداو إ هار ما  ،ي قاةا. ج:
 ما لي  ،اخ اخلال  الثاوا   اليت جي  أا عو ف ،ا؟ س:
 ملعد، مدرك، قدمي، مع  م،  ادقىا،، قادر،  ي،  ج:
 ما مع  أا اهلل ىا،؟ س:
 أنب عع م نإل ًيو. ج:
 ما مع  أنب خمعار؟ س:
 هلا ع اره ع،عإل ما علعد، ت هلافرب. ج:
 ما مع  أنب قادر؟ س:
 أنب ععم ن من نإل    . ج:
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 ما مع  أنب  ي؟ س:
 أنب ل ا   ت. ج:
 ما مع  مدرك؟ س:
 أأ على وعالم:.. اخل. ج:
 ما مع  قدمي أ  ي؟ :س
 من ا    إىل ا هلد. ج:
 ما مع  أهلدأ؟ س:
 دائم. ج:
 ما مع  مع  م؟ س:
 خي   ال ةع. ج:
 ما مع  أنب  ادق؟ س:
 ت ع  ب. ج:
 ما اعلعف القا ح وما لو؟ س:
 نإل ًيو عقا ب العقإل.  ج:
 ما مع  الظ م؟ س:
 العمإل  ةف املوا عن. ج:
 والقدر؟ ما لو اىعقادنا ة القضاو س:
 إهنما مواوداا. ج:
 ما لو اىعقادنا ة ا ر اق؟ س:
 إا اهلل لو اللا ق. ج:
 ما مع  ال لف؟ س:
 أأ ع لف هلعااده. ج:
 لإل إا الع م اإلكي ا   ي عحم،ي ا ع ار اإلنالاا؟ س:
 نة.  ج:
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، إرا نالالالاا اهلل ىاملالالالاا  الالالا  (2)ال ُيسأأأعل عمأأأا يفعأأأل و أأأم يسأأأعلو قالالالا  اهلل اعالالالاىل   س:
ًه، هلال ا ع الوا مصالالً فالةا إىل الحمالار وت ا، الالده الالدىو  إىل اإلسالالةع، واا س   صالإل ل ايالل ولغالال

مصالالالً رلالالالح إىل افحمالالال ، ف مالالالارا ع  الالالف اإلنالالالالاا أ الالالةا، ومالالال: ى الالالم اهلل هلالالال لح فمالالالا لالالالي الغاعالالال  
   حمئٍ  من اإلجياد؟

 الع م ت علااط هلاملع وع، فلنح إرا ى مت هل ا عا  املالجد فهإل هلحماوه ملااط هلح؟! ج:
 لإل جي  اتىعقاد هل ا اهلل اعاىل مع  م؟ س:
جيالالالال  اتىعقالالالالاد هل ونالالالالب اعالالالالاىل مع  مالالالالا هلالالالالاملع  الصالالالال  ح لالالالال لح، وقالالالالد تاالالالالت ة ى الالالالم  ج:

الال،  تسالالع ال  رلالالح ة  قالالب  نالالب  ال الالةع  أا اهلل سالالا انب واعالالاىل ت عالالع  م نع  محمالالا هل،الالم ًو
عهالالالود امل،قالالالود  ة اعالالالاىل لالالال ا الالالالالم، وت لالالالواو لحمالالالاك، إىل غالالالً رلالالالح مالالالن ًالالاللائط ال الالالةع امل

سا عب املقدس . هلإل علاد هلالقو   إما     الصوخ نمالا العزمالوا هلال لح، وإمالا إجيالاد ىةمال  دالال  
 ى ب رلح ة ال وي هلالا  الق م.

 لإل جيو  اتىعقاد هلالعجال م هلالحمالا  اىل اهلل ىزواإل؟ س:
 ت جيو  اتىعقاد هلعجالم اهلل سا انب واعاىل.  ج:

 وع  اهلل اعاىل؟لإل جيو  اتىعقاد هلام اا ر 
جي  اتىعقاد هل ا اهلل ااالارك واعالاىل لال ا الالالم وت حيالإل ة االالم، ولال ا ة اهال ،  ج:

فلنب سا انب واعاىل جملد ىن املاد  واحل ز وافه  وامل اا والزمالاا واملقالدار ومضالارىاهتا ولال لح 
 عالع  إل روععب.

 لإل ععم ن اتنالاا من و ف اهلل اعاىل؟ س:
اهلل سالالالا انب نمالالالا لالالالو لالالالو،  ا م،الالاللداخ ال غالالال  والالالدود   ال الالالالاا ىالالالااز ىالالالن و الالالف ج:

وال الالالاا أعضالالاا والالدود نمالالاا ون ،الالاا، و الال،ااب اعالالاىل غالالً والالدود  وت ا الالن أا عالالالعوى  احملالالدود 
 غً احملدود.
 لإل  ،اخ اهلل ىني رااب؟ ولإل ا ن ادرانها؟ س:
اب ومالالا نعالالم  الال،ااب سالالا انب ىالالني رااالالب، ونمالالا ت ا الالن إدراك نحمالالب رااالالب ف الال لح  الال،ا ج:

 ع نل ة و ،ب اعاىل فهو إًاراخ وىةماخ ىام  ت غً.

                                                           
 .23سور  ا نا او   (2)
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 ما لو   م الع، ل ة راخ اهلل؟ س:
ًاا مالالا عالالالوق  ج: ع الالله الع، الالل ة راخ اهلل ون ، عالالب وقالالد حيالاللع، وسالالا  احللمالال  أا رلالالح نثالال

 اإلنالاا إىل اتف او ى ب اهلل واىل أنواع من اتحنلاف العقائدأ.
ا مالن الواضالح أنالب ت عصالإل ف الل اإلنالالاا ال مهمالا أىم الب ال إىل وم: قل: الحمظل ىن رلح فل

إدراك نحمالالالب راخ اهلل سالالالا انب ون ، عالالالب.فاا احملالالالدود ت ععقالالالإل أا عالالالالعوى  غالالالً احملالالالدود هلالالالإل إا 
احملالالدود ا  الالغل أو ا ضالال   ت عالالالعوى  احملالالدود ا نالالرب أو ا وسالال: ف  الالف هلغالالً احملالالدود. فالالة 

اىل ى الالالالالم وت  الالالالالن وت ولالالالالالم إطةقالالالالالاا ى الالالالالب حنالالالالالو ا الالالالالن اا عصالالالالالإل إىل )نحمالالالالالب( اهلل سالالالالالا انب واعالالالالال
اإلسالالع ال ، وامنالالا املعلفالال  ا الالوا هلآتالالار اهلل سالالا انب واعالالاىل فالال ع م أنالالب مواالالود وإا لالالب الصالال،اخ 

 الثاوا   وأنب محمزه ىن الص،اخ الال ا   مما ععرب ىحمب هلالربلاا اتين.
 لإل جي  اتىعقاد هلقدر  اهلل اعاىل املل ق ؟ س:
 جي  اتىعقاد هل لح. ج:
 لإل ناا الع وعن هلالقدر  أع هلا ل ؟ س:
إا ا الوعن ال الالوا نالالاا هلالقالدر  ت هلآلالال  ال نقلالال: احللال  هلاملحميالالار ال وإت عالالالع زع ىالالود  ج:

 ال ةع إىل     ا ح ا ل  ول  ا ف عال الإل والعال الإل وا .
 لإل جي  اتىعقاد  ي ئ  اهلل وإراداب؟ س:
 ال،اىإل املخعار. جي  اتىعقاد  ي ئ  اهلل اعاىل وإراداب وأنب ج:
 لإل جي  اتىعقاد هل ا اهلل اعاىل لو الغين املل   وت حيعاج إىل أأ ًيو؟س:
 نعم. ج:
 لإل جي  اتىعقاد هل ا اهلل اعاىل    م؟ س:
 نعم. ج:
 ما لو الدل إل ى ب   م  اهلل اعاىل؟ س:
أ الالإل ا الالوعن ا ًالال او واصالالوعللا هلع الالح الصالالور واك ئالالاخ، نة الالا دل الالإل ى الالب   معالالب  ج:
وىة، فلا احل م  لي وض: الييو ة موضعب، وإفاض  الواود ى ب )املال اخ القاهل ال (  اإل

من القادر ال لمي وة الوقت املعني و  عحم،اخ مع حم  وهلا ً ا  املخصو  ، أنرب دل إل ى الب 
 احل م  الةمعحمال   لب اإل وىة.
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 لإل ع زع هل اا   م  افعا  اهلل اعاىل ل حما ؟ س:
ة افم الال  ال الالالالعي لعا الالني   الالم أفعالالالب اعالالاىل ل حمالالا  فالاللا رلالالح  عالالالع   هلالالإل ع الالزع ال ج:

اهاخ امل  دعن.  عوا  اثا ت إااا الحما  واطمئحماا ق و،م ودفعاا لوساو  الي اطني ًو
 ن ف عصف اتنالاا رهلب؟  س:
عحماغي أا عصف امللو رهلب  ا و ف هلب ن،الب ة نعاهلب أو ى ب لالاا رس ب وأو  ائهم  ج:
  هلغً  ،ااب اعاىل.، وحيلع أا عص،ب 

 لإل جي  اتىعقاد هلالقضاو والقدر؟ س:
مالالن الالالة ع اتىعقالالاد هلالقضالالاو والقالالدر اإلكالالي، ولالال ا ت عحمالالاة ا ع الالار اإلنالالالاا وقدراالالب،  ج:

  نب اعاىل قّدر رلح.
 لإل جي  اتىعقاد هلع م اهلل ىزواإل وانب عع م الغ  ؟ س:
نالب ىالّز واالإل عع الم الغ ال  وت خي،الب جي  اتىعقاد هلع مب اعاىل، نما جيال  اتىعقالاد هل  ج:

 أا ى مب سا انب من  ،اخ ال اخ.

 النبوة

 
 ملارا ت عالعغين الحما  ىن ا نا او؟ س:
  هنم ت ععلفوا طلع  ا مور. ج:
 ملارا جي  اتىعقاد هلا نا او الالاهلقني؟ س:
  هنم  ق ق . ج:
 ما مع  العصم ؟ س:
ًلا معالالال  العصالالالم  أا اليالالالخ  ع الالالوا محمزلالالالاا مالالالن ا ج: ًلالالالا و الالالغ ملعا الالالي وا  لالالالاو، نا
 إطةقاا.
 ملارا جي  أا ع وا الحميب معصوماا؟ س:
 لئة خيل . ج:
 لإل ختالف املعجز  قانوا الع   ؟ س:
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 نعم. ج:
 ما ال،لق هلني املعجز  وال لام ؟ س:
 ما ع يت  اإل الع دأ وإ هار ىجز الحما  معجز ، وما ل ا ن لح نلام . ج:
   امل قع  واملعجز  اخلالد ؟ما ال،لق هلني املعجز  س:
 امل قع  ني،او امللعض، واخلالد  لي الااق   نالقللا العظ م. ج:
مالالا لالالي اإلتاااالالاخ ة القالالللا ال الاللمي واحلالالدعو اليالاللعف ى الالب ىصالالم  اللسالالو  ا ىظالالم  س:
   وا ئم   ى ماا هل ا اإل و  الالحم  ت عع فوا هلعصم  اللسو؟ 

إ   أو إال   ومأا ينطأع عأن الهأوى القللا احل  م  نما ة الزعار  افامع ، وة   ج:
إنمأأأا يريأأأد اهلل ليأأأا ر عأأأن م الأأأرج    أأأل البيأأأ  ، وقالالالا  ىّزواالالالإل  (3)وحأأأي يأأأوح 

ويطهركم تطهيرا
(4). 

 لإل أىلب اهلل الحماو   دع وهل لح ع وا أو  ا نا او؟ س:
 نعم. ج:
 ما ال،لق هلني الحميب واللسو ؟ س:
وتا، والحمالاليب ت عالاللى اربائ الالإل ى انالالاا هلالالإل   مالالااا واللسالالو  عالاللاه الحمالاليب ت ع الالزع أا ع الالوا رسالال ج:
 ى اناا.

 نم ىدد ا نا او؟  س:
، موسالالالب )ع(، إهلالالاللال م )ع(( نالالاليب، ومالالالن أولئالالالح ا نا الالالاو  نالالالوي 124111ىالالالددلم ) ج:
 لم أىظم من سائل الايل. ، ول تو ا نا او ا رهلع  م: نيب اإلسةع )ع(، وى الب )ع(

 او؟من لم أفضإل ا نا  س:
 .أولوا العزع وأفض هم رسو  اهلل ومد  ج:
 ملارا  وا هل و ي العزع؟ س:
  هنم هلعثوا إىل ًلق ا رض وغل،ا. ج:
 نم ىدد ال ع  املحمزل  وما لي؟  س:

                                                           
 .3و2سور  الحمجم   (3)
 .33سور  ا  زاب   (4)
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 غً مع وع لحما. ج:
 ما لي  ،اخ الحميب اليت جي  أا ععصف ،ا؟ س:
 العصم . ج:
 لإل ناا الحميب حيالن ال عاهل  والقلاو  أع ت؟ س:
 حيالن هللىجا . ج:
 ، ومارا لو ، عععقد هل لح؟لإل جي  اتىعقاد هلحماو  رسو  اهلل ومد  س:
ورسالالعب فاللا مالن ، عععقالد هلحماالو  رسالالو   جيال  اتىعقالاد هلحماالو  الحماليب ا ىظالم ومالالد  ج:
 .  ناا نافلاا وإا اىعقد هلحماو  ساهل  ا نا او   اهلل 

 لإل عي   ة الحميب واإلماع ا مان ؟ س:
ً  اهلل مالن اخل ال  هلقالو  مل ال  أأ مالن مج ال:   عم فاا الحميب ن ج: نالاا أم حمالاا و ال،ّ اا و ال

نالالالالاا املثالالالالإل ا ى الالالالب ة ا مانالالالال  وأنمالالالالإل مالالالالن   ا هلعالالالالاد واحل ث الالالالاخ وة نالالالالإل افهالالالالاخ وأنالالالالب 
ًاب ى ب اإلطةق.    ً  ا ل،الم اهلل و 

 لإل جيو  نص  غً املعصوع ل حماو  او اإلمام ؟ س:
ن القالالالادر احل الالال م نصالالال  غالالالً ا مالالالني مالالالن نالالالإل افهالالالاخ وغالالالً ت جيالالالو  وت حيالالالالن مالالال ج:

 املعصوع من خمع ف احل ث اخ، نا اا و ج  ى ب العااد.
 من لو ال أ خيعار الحميب أو اإلماع؟ س:
مالالن قاالالإل اهلل اعالالاىل وهلعع  حمالالب سالالا انب ونالال لح اإلمالالاع  جيالال  أا ع الالوا ا ع الالار الحمالاليب  ج:
. 

 ؟ ()علإل لحماك موا ،اخ  ا   ل حميب واتماع  س:
لو  م نور  ة ى الم ال الةع،  واإلماع  جي  أا اعوفل ة الحميب  ج: موا ،اخ ًو

وانعقالالالاه ملالالالا حيمالالالإل مالالالن موا الالال،اخ ا ل الالالب ل الالالي ع الالالوا رسالالالوتا لالالاللب  وقالالد ا عالالالار اهلل رسالالالولب 
 العاملني و ج  ى ب الحما  أمجعني.

الاللىاا ة الحمالاليب  والالاليت  واإلمالالاع  ومالالن مج الال  ا الالح الصالال،اخ  العصالالم  الة مالال  ىقالالةا ًو
 ت ععلفها إتّ اهلل سا انب واعاىل.

 القرآ  الح يم
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 ما لو رأع م هلالحمالا  اىل مج: القللا، مىت مج: ومن مجعب؟ س:
وة ىهالالده وهلالال مل مالالن اهلل سالالا انب واعالالاىل ،الال ه ال  ، الال   القالالللا مجعالالب رسالالو  اهلل  ج:

 املواود  من دوا  عاد  ونقصاا.
 لا؟ما لو رأع م هلالحمالا  اىل  لعف القل  س:
مالن  القللا املواود هللعدعحما ال وع لو ن،ا القللا ال أ أنزلب اهلل ى الب نا حمالا ومالد  ج:

ً ، قالا  اعالاىل   انأا نحأن دوا  عاد  أو نق صال   الىت ة  اللف وا الد، وا دلال  ى الب رلالح نثال
نزلنا الاكر وانا له لحافظو 

(5). 
ًه فوق القللا ال لمي؟ ولإل ععد   س:  لع اا؟ ما   م وض: نعاب دىاو أو غ
 إرا ُىدَّ لع اا ىلفاا  لع. ج:
 لإل جيو  أا جي ا اإلنالاا والقللا وراو  هله؟. س:
 ت جيو  إرا اىعرب لع اا. ج:
ًلالالا، لالالإل كالالا ن،الالا   الالم القالالللا  س: ا عالالاخ القللن الال  املواالالود  ة ال عالال  وال و الالاخ وغ

 ثلم  املا كا لغً املعلهل؟
 نعم. ج:
خ ى  ها اسم افةل ، فهإل جيالو  رم هالا مال: القمامال  إرا نانت لحماك   ف أو جمة س:

 أو وض: اللعاع ى  ها؟
 اكعح ت جيو . ج:
 هللىجا  القللا؟ ما لي ىةق  أم   الحميب  س:
 إنب ن ف أاب أمي ، ا الييو املعجز؟ ج:
 ن ف عد  ىدع ات عةف ة القللا ى ب أنب معجز ؟  س:
 ب. نب لو ، ع ن إىجا اا ناا خمع ،اا ف  ج:
 لإل جي  اتىعقاد هل ا القللا احل  م من اهلل اعاىل؟ س:
 نعم. ج:

                                                           
 .9سور  احلجل   (5)
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لإل جي  اتىعقاد هل وا القللا ، عزد ف ب و، عحمق  محمب ً ئاا، و، احم ب عد الع لعالف  س:
 إطةقاا.
هلة  عاد   نعم، فلا القللا ال أ هلني أعدعحما لو القللا ال أ أنز  ى ب رسو  اهلل ج:

ًلا. لف أو ن م  وت نق ص    هلإل وت  عاد  فع   أو نالل  أو نقل  أو غ
 ن ف ع زع اا عععامإل اإلنالاا م: القللا ال لمي؟  س:
جي  أا ع وا محمهج الععامإل م: القللا احل  م ث الو عع الا ى الب االوانح اإلنالالاا  ج:

ًه، نالال لح جيالال   واوار الالب و ةفعالالب هلل اعالالاىل ة ا رض. ونمالالا جيالال  اعظالال م اهلل سالالا انب واالالوق
ًه واتلعزاع هل وامله ومحمالجب.اعظ م    ،  عب ولو القللا، واوق
 لإل جي  اتىعقاد هلصدق القللا ة قصصب وأ  امب وأ ااره؟ س:
جي  اتىعقاد هل ا القالللا  الدق  الادق مصالدق،  الدوتاا وهلقالاوا، فاللا القالللا  الادق  ج:

ة   ة أ  امالب وقصصالب، وة نالإل مالا رنالله ا،صال ةا وإمجالاتا، ولال ا هلال ال ب وت هلالاكز ،  الالىت
 ن م  من ن مااب.

 

 اإلمامة

 عع موا الغ  ؟ ون ف؟ لإل ا ئم  املعصوموا  س:
إال  من ارتضأ  فال يظهر عل  غيبه  حداً عع مونب هلعع  م اهلل  ج:

، واحلصالو  (6)
 إما هللرسا  اللسو  أو اإللقاو ة الق   أو حنو رلح مما رنل ة نع  ا  اار.

 لإل ملوأ هللواع  مععرب ؟ ج  هلن احلالن وض: ال د ى ب اللأ  ىحمد رنل احل س:
 .ملوأ ىن اإلماع اللضا  ج:
 نائ   اص ة ىصل الغ ا  ال ربى؟ لإل لإلماع املهدأ  س:
 .ة ىصل الغ ا  ال ربى ت اواد ن اهل   ا   ىن اإلماع املحمعظل  ج:
 ما لي الو  ،  ة ىصل الغ ا  ال ربى هلالحمالا      ا   اع اليلى  ؟ س:
اللاوع ة ىصل الغ ا  ال ربى إىل ملاا: العق  الد افالامعني ل ياللائط  الال  مالا  جي  ج:

                                                           
 .27و26سور  افن   (6)
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ورد ة احلدعو اليلعف ىن اإلماع احلج  )أروا حما فداه(  )أما احلالواد  الواقعال  فالاراعوا ف هالا 
ًلم ة  إىل روا  أ ادعثحمالالا فالاللهنم  جالاليت ى الال  م وأنالالا  جالال  اهلل ى الال هم( وت جيالالو  اللاالالوع إىل غالال

 رلح إطةقاا.
 ما لي و  ،  امللاع   الدعحم   ة ىصل الغ ا ؟ س:
الالاد واوا الالب ا مالال   ج: و  ،الال  امللاع الال  الدعحم الال  لالالي ا مالالل هلالالاملعلوف والحمهالالي ىالالن املحم الالل وإًر

 وإدار  العااد والاةد.
 ؟لإل جيو  اإل اار ىن املحماع ال أ عُلى ف ب ا ئم  املعصومني  س:
 نعم. ج:
 ، وملارا ، متعد ة ررععهم؟مل ق  أع نالا   لإل ىصم  ا ئم   س:
 مل ق ، وال رع  نالائل الحما . ج:
 ىحمد نزو  الو ي ى  ب أو  مل ؟ مواود م: الحميب  لإل ناا اإلماع ى ي  س:
 نعم. ج:
ًوا لالالالالم الالالالال عن عالالالالدىوا ارااالالالالاطهم هلا ئمالالالال    س: ل الالالالحمهم خيع ،الالالالوا ة فهالالالالم معالالالال   نثالالالال

 اترااا ، ما لو مع  اترااا  من واه  نظلنم؟
 تاصا  رو اا ،م.هلا ج:
 من لم ا ئم  وما  ،عهم؟ س:
 اتين ىيل امليهوروا. ج:
 لإل    ح أا الي ع  اغ و ة ل تو ا ئم ؟ س:
 نة، وإمنا اععقد الي ع  أهنم ىااد اهلل سا انب و  ،او للسولب.  ج:
 ما لي ا عاخ القللن   الدال  ى ب لزوع اوفل ًلو   ا   ة اإلماع؟ س:
ومن ذريتي، قال ال ينال عهدي الظالمين قولب اعاىل  ج:

(7). 
 ..؟ى ب لالاا الحميب ما لي ا و   اليت محم ها اهلل اعاىل لإلماع ى ي  س:
ً ، محمها   ج: يا  يها الرسول بلغ ما  نزل إليك من ربك وإ  لم تفعأل فمأا بلغأ  نث
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رسالته
(8). 
  ني  هوره؟ ما الللع  إىل معلف  اإلماع املهدأ  س:
 معجزااب واهلل املالععاا. ج:
 ما لو ال،لق هلني العصم  والعدال ؟ ون ف ععم اع ني اإلماع املعصوع؟ س:
 .العصم  فوق العدال ، وععم العع ني من قاإل اهلل هلواسل  الحميب ج:
 ؟ما لو نظلنم ة اللاع ، أ  ها، نالاعها، وإىل أأ وا د من املعصومني س: 
، أ الالال ها مالالالن القالالالللا ال الالاللمي ونالالالالاعها فم الالال: املعصالالالومني اللاعالالال  تاهلعالالال  هلا دلالالال  املععالالالرب ج: 

 .واادأ هلعد  هور اإلماع الثاين ىيل املهدأ املحمعظل ا رهلع  ىيل 
أع  خيع الالف ىالالن دل الالإل إمامالال  ا ئمالال  ا  الاللعن  لالالإل الالالدل إل ى الالب إمامالال  املهالالدأ س: 

 ت؟
، ولي ل نة.. ت ا عةف، فلا لحماك أدل  مي ن  ى ب إمام  ا ئم  اإلتين ىيج: 

  ىيالاللاخ ا عالالاخ القللن الال  امل ولالال  ال  الالال  اللواعالالاخ املععالالرب  واملعالالواال  ال هلا ئمالال  اتتالالين ىيالالل
ومعواال اللواعاخ وخمع ف ا دل  العق    القاطع ، نما أا لحماك أدلال  ىق  ال  ونق  ال   ا ال  ى الب 

ب فقالالالد ورد هليالالال ن  ونالالال لح اإلمالالالاع املهالالالدأ  إمامالالال  نالالالإل وا الالالد مالالالن ا ئمالالال  اتتالالالين ىيالالالل 
لتف اللواعالالاخ ة مئالالاخ ال عالال ، إضالالاف  إىل ا دلالال  العق  الال  القائمالال  ى الالب إمامعالالب  الال واخ اهلل 

 ى  ب.
  )ا ئمالال  هلعالدأ إتحمالالا ىيالل( معالالواال لالإل احلالدعو اليالاللعف املاللوأ ىالالن رسالو  اهلل  س:

ىحمالالالدنم؟ ولالالالإل لحمالالالاك ًالالالاه  ة وتد  الثالالالاين ىيالالالل مالالالحمهم، ولالالالو اإلمالالالاع املهالالالدأ ى  الالالب الصالالالة  
 والالةع؟
ً ، فلنالالب  دعو معالالواال، وت ًالاه  ة وتد  اإلمالالاع الثالالاين ىياللاحلال ج: وا دلالال  ى  هالا نثالال

لالالوت احلجالال  لالالالا ت ا رض هل ل هالالا، وإنالالب لالالو نالالاا اتحمالالاا عع يالالوا ى الالب ا رض ل الالاا أ الالد ا 
 احلج ، نما ورد هل لح معواال اللواعاخ هلالدتتخ املععدد .

ًا هل حمالالب وهلالالني سالالائل ، اع ع الالوا اتلالالإل جيالال  العمالالالح  الال ل  ل  الا الالت  س: نالالالاا خمالال
 امل ال ؟
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فالالاللا ًالالال ععهم لالالالم ال،الالالائزوا ة الالالالدن ا  جيالالال  العمالالالالح  الالال ل  ل  هل الالالت اللسالالالو   ج:
 .وا  ل ، نما قالب رسو  اهلل 

اد الحما  ل لح؟. لإل جي  اتىعقاد هللمام  ألإل الا ت  س:  ولإل ع زع إًر
 نعم. ج:
 ؟لإل ع زع الععلف ى ب   ا  املعصومني  س:
هتم    ال وقالد جيالال  ال اعاالال:  الالاتخ املعصالومني عالالع  ج: ولتالالارلم و صو الال اخ سالال

 و  اهتم نما عد  ى ب رلح مج   من ا دل .
 ؟لإل جت  وارهل  من  ارب ألإل الا ت  س:
، فمالالن  الالارب ى  الالاا أو فاطمالال  أو احلالالالن أو جتالال  وارهلالال  مالالن  الالارب ألالالإل الا الالت  ج:
هلل فقالالالد  الالالارب اهلل، نمالالالا ة ، ومالالالن  الالالارب رسالالالو  افقالالالد  الالالارب رسالالالو  اهلل  احلالالالالني 

هل االالادلم، جتال  وارهلال  مالن  احلدعو اليلعف. ونمالا جتال  وارهلال  مالن  الارب ألالإل الا الت
  ار،م ة أف ارلم ومحمالجهم.

معصال،وا الم ال: ال،ضالائإل وال مالاتخ وأى الب  لإل جي  اتىعقاد هل ا ألإل الا ت  س:
 ملاا  اللهار .

 نعم. ج:
 ؟لإل حيلع نص  العداو     ومد  س:
ونالالال لح هلالحمالالالالا  إىل الاعالالالو  أع ى الالالالب  ت إًالال ا  ة  لمالالال  رلالالالح، ونالالال ا اتنا الالالاو  ج:

والصدعق  اللالل  )ى  هما الصة  والالةع( هلالإل ونال لح هلالحمالالا  إىل احمل مالني مالن ألالإل الا الت  
ولالالو هلالحمالالالا  إىل ا نا الالاو  نزعحمالال  وى الالي ا نالالرب والعاالالا  والالالال د  معصالالوم  ومالالن أًالالاههم 

عوا  اخلاللوج ىالن الالدعن. أمالا هلالحمالالا  إىل ا طهالار مالن لكالم فال لح واللع   والزللاو وا ئم 
قلعالالي وقالالد وردخ رواعالالاخ معالالالواال  مالالن اللالاللعقني ى الالالب  لمالال  الحمصالال  فهالالالو مالالن ًالال وا أ الالالو  

 الدعن.
 ؟ما لو   م املحم ل   د ا ئم   س:
 ناا نمحم للم مج عاا.   إا محم ل أ د ا ئم   ج:
 أمً امل محمني؟ ما لو   م الدفاع ىن وتع   س:
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عالع   هلالإل جيال  ال  الال  ا العةف املالوارد ال اتلعمالاع  الا عاللااط هلوتعال  أمالً املال محمني  ج:
  وا ئم  املعصومني .وال ب ىن  لاهم 

 ؟لإل حيلع إع او ألإل الا ت  س:
 انب من أًد احمللماخ ون ا محمعهم ىن  قوقهم، نما حيلع العمه د ل لح. ج:
 املعصومني ومصائاهم؟ ما لو   م الا او ل،قد س:
ى الب رسالو  اهلل  ومصالائاب، نمالا هل الت الزلاللاو  عالع   الا او ل،قالد املعصالوع  ج:
  هلإل عالع   الا او ىال اا ة مصال اعهم. نماعالالع   ايال  إل جمالالا ل ا الاو ى ال هم 

ة ق الوب  فهو نوع من املواسا  ومن اتنعصار ل مظ الوع، ومالن سالاإل اثا الت واال  ل  الا الت 
 الحما .

 مة الز راء فاط

   )امع حمح اهلل قاإل أا خي قح(؟ما مع  العاار  الوارد  ة الزللاو  س:
 أأ قاإل   قها ة ل ه الدن ا نانت ممع حم  ة ىا، ا رواي. ج:
 ؟ما لو اىعقاد الي ع   و  فاطم  الزللاو هلحمت رسو  اهلل  س:
الالالالال ا أهل هالالالالالا وهلع ج:  هالالالالالا وهلحم هالالالالالا )لعالالالالال  اىعقالالالالالادلم أهنالالالالالا  الالالالالدعق  طالالالالالالل  نزلالالالالالت ة ًالالالالال هنا ًو
 العلهً(.
  ج  اهلل ى ب اخل  ؟ لإل اا فاطم  الزللاو  س:
نعالم، واا ، ا الن امامالا هلالاملع  املصالل ح، ل حمالب عالالع،اد مالن ا دلال  أا فاطمال  الزلالاللاو  ج:
 . ج  اهلل، ف  وا قوكا وفع ها واقلعللا  ج  

 و؟وورا ة  دعو ال الا ملارا اعإل اهلل ىزواإل فاطم  الزللاو  س:
 الالني نالالانوا ة الظ مالال  مث  لعالالإل الالالالل ة رلالالح أا املةئ الال  نالالانوا قالالد ىلفالالوا فاطمالال   ج:

  لاوا إىل الحمور. هلربن  نور فاطم  
معصالوموا؟ ومالا لالي  وا ئم  اإلتحمالا ىيالل  واهلحمعب فاطم  الزللاو  لإل الحميب س: 

ىالالن الحمالالالوع ىصالالمعهم؟ لالالإل لالالي ىالالن املعصالال   فقالالط، أع ىحمهالالا وىالالن اخللالال  والحمالالال اا، أع ىحمهالالا و 
 الغال   ىت اضي وقت الصة ؟
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  الحميب ا ىظم واهلحمعب فاطم  الزللاو وأمً امل محمني وا ئم  ا  د ىيل من ررععهمالا ج: 
ن هالالم معصالالوموا ىالالن نالالإل معصالال   ونالالإل  لالال  ونالالال اا وىالالن الحمالالوع الغالالال   الالىت اضالالي وقالالت 

ق  ال  والحمق  ال  ى الالب الصالة  هلالإل إهنالم معصالوموا  الالىت مالن االلك ا وىل، وقالد  الدتحما ىالالن ا دلال  الع
 ل ه العصم  ة العدعد من نعاحما ة أ و  اتىعقاد وال،قب.

 وا د  أع خمع ، ؟  لإل نالا  العصم  ىحمد املعصومني ا رهلع  ىيل  س:
 هلحمالا  وا د  ومعالاوع . درااخ ىصمعهم ج: 
ملااالال   ( ال أنثالالل مالالن مالالل  ال أا ل زلالاللاورنالالليف ة نعالالاهل م القالال م )مالالن فقالالب الزلالاللاو س: 

 مج عاا، أع هلعضهم، أع أا ا ئمال   ال  ، فما لي  دود ل ه امللاا ؟ لإل ا،وق ا ئم  ى
 ع،وقوهنا ة امللاا ؟

ولي ن،   ملاا  ىال   ل ن دوا ملاا  أهل ها رسو  اهلل نعم إا ل،اطم  الزللاو ج: 
 هم وفالالوق ملااالال  هلحم هالالا ا ئمالال  ا  الالد ىيالالل )ى الال لاع هالالا أمالالً املالال محمني ى الالي هلالالن أّب طالالال  

 الصة  والالةع(.
 ؟لإل اععقدوا هلالوتع  الع وعحم   والعيلعع   ل،اطم  الزللاو  س:
 (. نعم تات رلح هلاتدل ، نما رنلناه ة )فقب الزللاو ج:
رنالالالليف أعضالالالاا ة ن،الالالا املصالالالدر هلعالالالض احلالالالواد  الالالاليت  صالالال ت هلعالالالد ار الالالا  رسالالالو  اهلل  س:
 فما لو نظلنم ف ها؟ ، 

 فأأ   مأأات  و قتأأل انقلبأأتم علأأ  ا ال الاللمي ىالالن رلالالح،   الالو قالالا   قالالد أ الالرب القالاللل ج:
 عقاب م

(9). 
(  ًاله د ؟ وقالد رنالليف ة نعالاهل م القال م )مالن فقالب الزلاللاو لإل أا فاطم  الزللاو  س:

 أهنا اسعيهدخ؟
 نعم ورد رلح ة رواعاخ       وقد رنل ة نع  العارعخ أعضاا.ج: 
لقللا ال لمي ىن ملمي هلحمت ىماللاا هل هنالا نانالت نانت  دعق ، نما قا  ا  لإل أهنا  س:
  دعق ؟
نانالالالت  الالالدعق ، ولالالال ا غالالالال ها ن، لالالالا اإلمالالالاع أمالالالً   نعالالالم ورد ة ا تالالالل املععالالالرب هل هنالالالا ج:  
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م: واود املأ  ناا ا حمها أا اقوع هل لح،   و أا الصدع    امل محمني ى ي هلن أّب طال 
نما  لي هلال لح املعالواال مالن   ق  أفضإل من ملمي الصدع ت ععوىل غال ب إتّ  دع ، ولي 

 اللواعاخ اليلع، .
، وغصالال  فالالدنها، وىصالالللا مالالا لالالو اق الال م م ل عالالوارعخ الالاليت رنالاللخ ضالاللب الزلالاللاو س: 

 ، وأمثا  رلح؟هلني احلائط والااب، واسقاطها والحماا 
 نإل رلح تاهلت و   ح.ج: 
  رهلعال  ىيالل ما لالو نظاللنم هلالحمالالا  إىل الوتعال  الع وعحم ال  والعياللعع   ل معصالومني اس: 

هلصور   ا  ، وقد نولعم ىحمهما ة نعاهل م الق م )من فقب  هلصور  ىام ، ول،اطم  الزللاو 
 (؟الزللاو

ً   أا فاطمالالالال  الزلالالالاللاو وسالالالالائل املعصالالالالومني ج:  دلالالالالت ا دلالالالال  املععالالالالرب  امل عالالالالد  هلالالالالاملوارد ال ثالالالال
عع   معالاا، وقالد االاو ة )  واخ اهلل وسةمب ى  هم أمجعني( كم مج عاا الوتع  الع وعحم ال  والعيالل 

 الالاليت قالالا  ىحمهالالا اليالال خ الصالالدوق ى  الالب الل الال   )إهنالالا ا الالح  عارااالالب   عالالار  اإلمالالاع احلالالالني
رواعالال ( مالالا ع الالي  )إراد  الالاللب ة مقالالادعل أمالالوره هتالالاط إلالال  م واصالالدر مالالن هل الالوا م والصالالادر ىمالالا 

 فصإل من أ  اع العااد(.
مهالالا  الال واخ اهلل ى  هالالا هلالالالدفاع ( العمارنالالليف ة نعالالاهل م القالال م )مالالن فقالالب الزلالاللاو  س:

، فمالا لالو  الدود رلالح؟ وهلحم ها ا ئم  ا  د ىيل ىن وتع  هلع ها اإلماع أمً امل محمني 
 ولإل جي  ى  حما أعضاا رلح ة ل ا الزماا؟

لقد نانت فاطم  الزللاو )  واخ اهلل وسةمب ى  ها( املدافعال  ا وىل هلعالد أهل هالا الحماليب ج: 
وة لال ا الالالالا إل ضالال ت  أمالً املالال محمني ى الالي هلالن أّب طالالال   ىالالن وتعال  اإلمالالاع ا ىظالم

 وما النت جمات ا ن اتنعصار من  ةلب لإلماع أمالً املال محمني  هلحم،الها واهلحمها احملالن 
وإتاالالاخ  قالالالب إتّ اسالالالع،ادخ محمالالالب، والوااالالال  ى الالب املالالال محمني اتقعالالالداو ،الالالا ) الالال واخ اهلل وسالالالةمب 

و الالال  اليالاللو  اليالاللى   املالال نور  ة نعالال   ى  هالالا(، ورلالالح  الالا عحماسالال  نالالإل  مالالاا وم الالاا  
 ال،قب، فلا نإل قو  وىمإل واقلعل محمها  ج  ًلى  .

رنالالالالالليف ة املصالالالالالدر ن،الالالالالالب أعضالالالالالاا  اسالالالالالع ااب رواعالالالالال   لاالالالالال  فالالالالالدك، للواعالالالالال  ىالالالالالدد مالالالالالن س: 
ممالا االلى  كا، فهالإل االلوا أعضالاا اسالع ااب رنالل نالإل مالا ععع ال  هل،اطمال  الزلاللاو املعصومني
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 ؟ ى  ها هلعد أهل ها رسو  اهلل
أو فع هالا أو اقلعللالا،   نعم عالع   رلح مج عاا، ون ب ت خي و من نونب مالن قوكالا ج: 

ون هالالالا  جالالال  نمالالالا رنلنالالالا، ومالالالا  الالاللج ىالالالن رلالالالح ممالالالا ععع الالال  هل،ضالالالائ ها ومحماقاهالالالا ) الالال واخ اهلل 
وسالالةمب ى  هالالا(، فالالة إًالال ا  ة اسالالع ااب رنالالله ونق الالب ونيالالله، هلالالإل قالالد جيالال  رلالالح إرا نالالاا 

 مل هلاملعلوف والدىو  إىل اخلً والوعج الدعن احلحم ف.مصداقاا ل واا  من ا 
( أهنالا  ال واخ اهلل ى  هالا رنليف ة افزو ا و  من نعاهل م القال م )مالن فقالب الزلاللاو س: 

نانت ممن فلض اهلل طاىعهم ى ب مج : اخلةئ ، واسعحمديف ة رلح إىل هلعض اللواعاخ، فهالإل 
 ل ه اللواعاخ هلحمظلنم ال لمي مععرب ؟

  ا ع م افواب ول م من اهلل ازعإل ا ال والثواب.علاب من 
ًلالالا ج:  نعالالم إا لالال ه اللواعالالاخ مععالالرب  وقالالد أنالالدنا اىعاارلالالا ة ال عالالاب املالال نور ورنلنالالا غ

مالالن ا دلالال  ا  الاللى لحمالالاك أعضالالاا، نمالالا وقالالد رنلنالالا ا،صالال ةا لالالاعض املالال نوراخ ة نعاهلحمالالا )ال،قالالب  
 الا :( وة العدعد من نعاحما ا  لى. 

 فقيهوالية ال

 لإل ل ،ق ب وتع  ى ب فق ب ل ل أو ى ب غً مق دعب ة ال،عوى واحل م؟ س:
 ال،ق ب  ج  ى ب مق دعب ت ى ب فق ب ل ل ومق دعب وت فلق هلني ال،عوى واحل م. ج:
ًه  س: إرا ناا ال،ق الب  انمالاا ى الب هلالةد املالال مني وهل الده  مالاع الالال ل  لالإل جيال  ى الب غال

 من ال،قهاو أا عل عوا   مب؟
 ت وإمنا الة ع ًورى ال،قهاو امللاا:. ج:
 لإل الوا الوتع  ل ،ق ب أع ل ،قهاو؟ س:
 ل ،قهاو. ج:
 لإل وتع  ال،ق ب مل ق  أو مق د ؟ س:
 مق د  هلاإلطار اإلسةمي. ج:
 لإل وتع  ال،ق ب تاهلع  ة إطار اليلعع ، أع اثات  ىت  ارج ل ا اإلطار؟ س:
 هلإل ة إطار اليلعع  فقط. ج:
  ل،ق ب محم: فق ب ل ل مالن إهلالداو واهال  نظالله ة املالالائإل ال،قه ال  واتاعماى ال  لإل حي س:
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 والال اس  ؟
 ت جيو  إطةقاا. ج:
 لإل ل ملاع   الدعحم   أا ا،لض ى ب الي ع  نظاماا س اس اا مع حماا؟ س:
ليالالالورى ال،قهالالالاو امللااالالال: املق الالالدعن مالالالن قاالالالإل ا مالالال  مالالال: اسعيالالالار  ألالالالإل اخلالالالرب  مة ظالالال   ج:

ًلالالا، وقالالد فصالال حما احلالالدعو ىالالن  وايالالخ   ا  الال ح ثالالا  املالالال مني مالالن ا نظمالال  الال اسالال   وغ
 رلح ة نعاب )ال،قب الال اس (.

 لإل جيو  اللد ى ب ملاا: العق  د؟ س:
ت جيو  اللد ى ب امللاا: ال عن لم نواب ا ئم  )ى  هم الالةع( فاللاد ى  هم نالاللاد  ج:

 ىل.ى ب ا ئم  ولو ى ب  د ال ،ل هلاهلل سا انب واعا
 

 المعاد وعالم الموت

 ما لي العوا، اليت عحمعقإل ف ها اإلنالاا هلعد املوخ؟ س:
 ىا، الرب خ )القرب(، وىا، احمليل )الق ام (، وىا، ا  ل  )افحم  والحمار(. ج:
 ما لي ألم لتار اتىعقاد هلاملعاد؟ س:
  ،ظ اإلنالاا ىن اتنزتق. ج:
 ة القرب إىل عوع الق ام ؟ ما فائد   عار  القاور ولإل ااقب اللوي س:
 الثواب ل زائل وا نا ل م ت. ج:
  عواالالد ة هلعالالض ا مالالانن املقدسالال  مالالن احمعحمالالا أا منالالالح أو نقاالالإل ضالاللعح اللسالالو   س:

 ما رأع م اليلعف؟
 املحم: غً    ح، ل دل  ى ب رلح. ج:
 ملارا عصل فلع  من املال مني ى ب اىعاار  عار  القاور واقا إل ا ضل   ًلك؟ س:
 ت دل إل كم. ج:
 ما رأع م هلاملعاد افالماين؟ س:
    ح وقد دلت ى  ب ا دل  ا رهلع . ج:
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 ما رأع م هلياه  ا نإل وامل نو ؟ س:
 الياه  غً وارد ، ورنلنا ا،ص إل ال ةع ة نعاحما ال ةم  . ج:
 ن ف جيو  اخل ود ة الحمار، أل ا رلح محماف ا لعدال  اهلل؟  س:
  من عالع قب ت غً.اخل ود هلالحمالا  إىل ج:
 ما لو أاإل احل ا  وما أاإل املوخ والقعإل؟ س:
 مدهتما. ج:
 ما لو الصلا ؟ س:
 هلني احمليل وافحم . ج:
 ما لو امل زاا؟ س:
 عو ا ف ب ا ىما . ج:
 ما مع  ا  م افواري؟ س:
 نما عع  م ال الاا.  ج:
 ما مع  الاعل ال ع ؟ س:
 ع قب من فوق اإلنالاا. ج:
  الاب القرب؟ما مع   س:
 روي امل ت حياس  ة القرب. ج:
 ما مع   الاب الاعو؟ س:
 عوع الق ام  حياس  اإلنالاا. ج:
 ما لي افحم ؟ س:
ًاخ. ج:  قصور وهلالااني و ور وولداا وسائل اخل
 ما لي الحمار؟ س:
ًاا والع اب. ج:  اهحمم وف ها الحم
 ما لي الي،اى  وملن ا وا؟ س:
 ن إل هم، ل عصا .وم وا ئم   عي،: الحميب  ج:
 ما لو احلوض؟ س:
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 عيلب محمب الحما  عوع احمليل. ج:
 ما لي نعاهل  ا ىما ؟ س:
 نإل ىمإل ىم ب اإلنالاا ا عاب املةئ   ف علي نعاهلب ة احليل.  ج:
 لإل ا ن روع  اهلل ة ا  ل ؟ س:
 نة، فانب اعاىل ل ا الالم.  ج:
 .)ع( مً امل محمنياع  لإل  وض ال وتل ة عوع الق ام  للسو  اهلل  س:
لو   ة احمليل وهلني أا ع وا ى ي  ت محمافا  هلني أا ع وا احلوض ل لسو   ج:

 الالا اب، إر قالالد ا الالوا ل يالاليو الوا الالد إضالالافاخ ونالالال   الالالالاقي وهلالالني أا ع الالوا احلالالالن 
 عالقوا الحما  من رلح احلوض. مععدد ، و الظالل إهنم مج عاا 

قاإل اا ع ل  اىل افحم  او الحمار، ى ما هلاا رلالح ما را ععمإل اتنالاا ة عوع احمليل  س:
 ال وع مقداره مخالوا الف سحم ؟

ورد ة هلعالض ا  ادعالو  أا أرض احمليالل عع الو  ال هلاللرا اهلل ال إىل ًاليو مالن املال نو   ج:
ف  نإل محمب الحما ، نما أنب ت عالعاعد أا ع وا لحماك خمع ف أنالواع ال،وانالب واملآنالإل وامليالارب 

، ونالالال لح مالالالن احملعمالالالإل أا ع الالالوا لحمالالالاك الالالالزواج أعضالالالاا لوضالالالوي أا  الالالت  الالالإل العالالالل  ل مالالال محمني
اإلنالاا حيعالاج  الال  طا ععالب إىل الالزوج والزواال  ط  ال  مخالالني ألالف سالحم ، وع عالده مالا ورد مالن 

 واود احلور العني ة القرب وة افحم .
 

 الشيعة ومعتقداتهم

 ما لو اىعقاد الي ع   و  القللا؟ س:
اهلل املحمالالز  ى الالب نا حمالالب هلقصالالد اإلىجالالا  والع الالدأ، وأنالالب  اىعقالالاد اليالال ع  أا القالالللا نالالةع ج:

ال عاب ال أ ت ع ا ب الااطإل من هلالني عدعالب وت مالن   ،الب، واععقالد أنالب مصالدر ا   الاع، وانالب 
 ، عزد ف ب و، عحمق .

 ما لو اىعقاد الي ع   و  اإلسةع؟ س:
سالالال  نالاليب اإلسالالةع اىعقالالاد اليالال ع  أا اإلسالالةع لالالو دعالالن ا نا الالاو مج عالالاا، وإمنالالا أنمالالإل الل  ج:
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ومن يبتغ غير اإلسالم ديناً فلأن يقبأل منأه و أو فأي ، وأنب هلاق إىل عوع الق امال  ومد 
اآلخرة من الخاسرين

(10). 
 ما لو اىعقاد الي ع   و  افرب والع،وعض؟ س:
الالده إىل  ج: اىعقالالاد اليالال ع  أا اهلل سالالا انب واعالالاىل   الال  اإلنالالالاا ورنالال  ف الالب القالالوى، وأًر

الالالالاإل، فمالالن ىصالالب أو ن،الالل نالالاا مالالن ن،الالالب، ومالالن لمالالن والعالالدى وأطالالاع نالالاا  اخلالالً وهلالالني لالالب
 هل،ضإل اهلل و الن ا ع اره، نما ورد ة احلدعو  )ت ارب وت ا،وعض، هلإل أمل هلني أملعن(.

 ما لو اىعقاد الي ع   و  العق  ؟ س:
ال     تتقأأأأأأأأوا مأأأأأأأأنهم إاىعقالالالالالالالالاد اليالالالالالالالال ع  لالالالالالالالالو مالالالالالالالالا هلّ حمالالالالالالالالب القالالالالالالالالللا احل الالالالالالالال م هلقولالالالالالالالالب   ج:
تقأأأاة

،فع الالالب اإلنالالالالاا أا ععمالالالإل  (12)إال  مأأأن  كأأأره وقلبأأأه مطمأأأ ن باإليمأأأا وقولالالالب ،(11)
 ال  قوانني اإلسةع إتّ إرا ناا لحمالاك ضاللر أو  اللج، ممالا أهلالاي اليالارع  الةف رلالح، نمالا 

يريأأأأد اهلل ب أأأم اليسأأأأر وال يريأأأد ب أأأم العسأأأأرقالالالا  سالالالا انب  
  ،وقالالالا  اللسالالالالو  (13)

 )تضلر وت ضلار ة اإلسةع(.
 ىعقاد الي ع   و  ال ،ل واإلسةع؟ما لو ا س:
اىعقالالالالاد اليالالالال ع  أا )املالالالالال م( لالالالالو مالالالالن ًالالالالهد اليالالالالهاداني )أًالالالالهد أا ت إلالالالالب إتّ اهلل(  ج:

مالالن ىحمالالد رهلالالب،  و)أًالالهد أا ومالالداا رسالالو  اهلل( والعالالزع هل   الالاع اإلسالالةع الالاليت االالاو ،الالا الحمالاليب
  الب مالا ى ال هم، وأا ل ا اليخ  وقوا دمب و،وظ مالب وىلضب، طالل، لب ما ل مالال مني وى

وأا )ال افل( لو من أن ل إ دى اليهاداني، أو ضلورعاا من ضلورعاخ اإلسالةع ممالا ى الم مالن 
 .دعن الحميب 
 من لم املعصوموا ىحمد الي ع ؟ س:
لالالم ا نا الالالاو، وا ئمالال  اتتحمالالالا ىيالالالل، والصالالدعق  اللالالالالل ، واملةئ الالال  نمالالا قالالالا  سالالالا انب  ج:

                                                           
 .85سور  ل  ىملاا   (10)
 .28سور  ل  ىملاا   (11)
 116سور  الحم إل   (12)
 .185سور  الاقل    (13)
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 مر م ويفعلو  ما يؤمرو  ال يعصو  اهلل ماهلالحمالا  إىل املةئ   
(14). 

 ما لي ا  و  وال،لوع ىحمد الي ع ؟ س:
اععقالالد اليالال ع  هلالالاهلل رهلاّلالاا ىالالادتا ت ًالاللعح لالالب، و  مالالٍد نا الالاا، وهلاإلسالالةع دعحمالالاا، وهلالالالقللا   ج:

نعاهلالالالالاا، وهلال عاالالالال  قا الالالال ا،وهل ّا مالالالالا االالالالاو هلالالالالب ومالالالالد مالالالالن ىحمالالالالد رهلالالالالب  ّ ،وهلالالالال ا اهلل عاعالالالالو مالالالالن ة 
ًّ ة احل الا  )هلالدوا االرب وت ا،الوعض( فاللا أ الالن القاور،وأا افحم  والحما ر   ،وأا اإلنالالاا خمال

 ف ب الثواب وإا أساو فع  ب العقاب.
 ما لي اإلمام  ىحمد الي ع ؟س:
ىنّي من هلعده اتين ىيل إماماا، وقالا    )ص(اععقد الي ع  هل ا رسو  اإلسةع ومداا  ج:

  ا ئمال   )ص(قالد  الب اللسالو  ، و (15) )من ماخ و، ععلف إماع  مانب مالاخ م عال  اال  ال (
، ولالالالم  )ى الالالي أمالالالً املالالال محمني، احلالالالالن، احلالالالالني، ى الالالي، ومالالالد، اع،الالالل، موسالالالب، (16)هل  الالالائهم

 ى ي، ومد، ى ي، احلالن، املهدأ( ى  هم الصة  والالةع.
 ما لو رأأ الي ع  هلالحمالا  اىل القللا احل  م؟ س:
، كداعال  )ص( ب رسو  اإلسةعاععقد الي ع  أا القللا احل  م، لو ال عاب املحمز  ى ج:

الايالالل مالالن الظ مالالاخ إىل الحمالالور، ، عالالزد ف الالب  الاللف و، عالالحمق  محمالالب  الاللف، وت ع ا الالب الااطالالإل مالالن 
 هلني عدعب وت من   ،ب. 

هلال مل اهلل اعالاىل  )ص(وأا مجعب ، ا ا س وب )أولب ال،ا   ول له الحما ( لو مج: اللسو 
 فة  لعف وت اادعإل وتاقدمي وت ا  ً ف ب.

 ما لي مصادر العيلع: ىحمد الي ع ؟ س:
                                                           

 .6سور  الع لمي   (14)
قالالالالالا  رسالالالالالو  اهلل  16271و . وة مالالالالالالحمد أ الالالالالد، مالالالالالالحمد اليالالالالالام ني احلالالالالالدع 217ص 3املحماقالالالالال   ج (15)

  )من ماخ هلغً إماع ماخ م ع  افال   (. وأ لج أهلونع م ة      ا ول او ىن اهلالن ىمالل، قالا   )ص(
 3عقالالالو   )مالالالن مالالالاخ هلغالالالً إمالالالاع فقالالالد مالالالاخ م عالالال  اال  الالال (    الالال  اتول الالالاو  ج )ص( عالالالت رسالالالو  اهلل

 .224ص
  والالالاعوا ة هل الاا ا ئمال  اتتالين ىيالل الااب الالالاد 529راا: عحماهل : املود  ل قحمدو أ احلحم،ي، ص (16)

احلالالالالدعو  743. وغاعالالالال  املالالالاللاع   ص431احلالالالالدعو  132ص 2هل  الالالالائهم. وأعضالالالالاا فلائالالالالد الالالالالالملني  ج
 .111ي 41ب 279ص 36. وانظل أعضاا ثار ا نوار  ج57
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اععقد الي ع  أا )القللا احل  م( و)الالحم  امللهل ( و)اإلمجاع( و)العقإل( لو مصالدر  ج:
ومن لم يح م بما  نزل اهلل العيلع: اإلسةمي، وأا أّأ ايلع: ل ل هلاطإل، لقولب سا انب 

فعول ك  م ال افرو 
(17) . 

 نوناا خيالف ل ه ا دل  ا رهلع .فة حي  ل،لد أو مجاى  أا عيلّع قا
 ما لي فلوع الدعن ىحمد الي ع ؟ س:
اععقالد اليال ع  هلواالوب الصالة ، والصالال اع، واخلمالا، والزنالا ، واحلالج، وافهالاد، وا مالالل  ج:

 هلاملعلوف، والحمهي ىن املحم ل، والعو ّي هلل وأول ائب، والعربّأ من أىداو اهلل وأىداو أول ائب. 
نافالالالال  ا مالالالالور ال،لدعالالالال  واتاعماى الالالال  ى الالالالب قالالالالوانني اإلسالالالالةع، ة نمالالالالا اععقالالالالد هل الالالالزوع الا الالالال   

الال اسالال ، واتقعصالالاد، والدولالال ، وا مالال ، وا  الالةق، وا داب، واملعام الال ، واملعاًالالل ، والقضالالاو، 
ًلا.  واليهاد ، والحم اي، واللةق، وافلائم، والعقوهلاخ، وغ

 ما لو رأأ الي ع  ة الي،اى ؟ س:
ال يشأأأأأأأفعو  إال لمأأأأأأأن اى  الالالالالالالاليت قالالالالالالا  اهلل ىحمهالالالالالالالا  اليالالالالالال ع  اععقالالالالالالالد هلصالالالالالال   اليالالالالالالال، ج:
ارتض 

(18) . 
 ما لو رأأ الي ع  ة العوسإل؟ س:
وابتغوا إليه الوسيلةالي ع  اععقد هلص   العوّسإل ال أ قا  اهلل ىحمب   ج:

(19) . 
 ما لو رأأ الي ع  ة الالجود ى ب ا رض؟ س:
  )ص(قالالالالا  الحمالالالاليباليالالالال ع  اععقالالالالد هلصالالالال   الالالالالالجود ى الالالالب ا رض ومالالالالا أناعالالالالت،   الالالالو  ج:

 ،ومن لحما حيع،ظوا هلقلع  من الاب طالل ل الجدوا ى  ها.(20))اع ت  ي ا رض مالجداا(

                                                           
 . 44سور  املائد    (17)
 . 28سور  ا نا او   (18)
 . 35سور  املائد    (19)
 . 6ي 216أما ي الصدوق  ص (20)

، 1474، وسالالحمن ال مالال أ  ي812، و الال  ح مالالال م  ي811، و419، و323 ال  ح الحمالالالائي  ي
، 2616، و2144، ومالالالحمد أ الالد  ي561، وسالالحمن اهلالالن مااالال   ي728، و429وسالالحمن الحمالالالائي  ي

، 21463، و21352، و21337، و18912، و13745، و9328، و7196، و6771و
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 ما لو رأأ الي ع  ة املعع ؟ س:
فما استمتعتم به منهن  الي ع  اععقد هلص   ن اي املعع  ال أ قا  اهلل اعاىل ىحمب   ج:

فآتو ن   جور ن  
(21) . 

 اللسو  واتئم  ؟ ما لو رأأ الي ع  ة  عار  قرب س:
عن  وللالالالب الل االالالني  )ص(اليالالال ع  اععقالالالد هلصالالال    عالالالار  قالالالرب اللسالالالو   ج: ًّ وأ الالال اهلب اخلالالال

ة القللا احل  م هلالحمالا  إىل اليالهداو  (22)واليهداو،  هنم أ  او ىحمد ر،م عل قوا. نما ورد
 ومن املع وع أا اللسو  وروعب أفضإل من اليهداو.

 ل  ؟ما لو رأأ الي ع  ة هلحماو ا ض س:
 اليالالالالالال ع  اععقالالالالالالد هلالالالالالال ا هلحمالالالالالالاو ا ضالالالالالالل   والقاالالالالالالاب ى الالالالالالب ملاقالالالالالالد ا نا الالالالالالاو وا ئمالالالالالال   ج:

واليخصالال اخ اإلسالالةم   مالالن أفضالالإل املقلهلالالاخ إىل اهلل سالالا انب.فلهنا دا  الال  ة قولالالب سالالا انب  
ومن يعظ م شعائر اهلل ف نها من تقوى القلوب

(23) . 
 ما لو رأأ الي ع  ة اقا إل ا ضل  ؟ س:
قد هل ا اقا إل ا ضل   امللهل  مث الب مثالا  اقا الإل احلجالل ا سالود الال أ قّا الب الي ع  اعع ج:

 وف ب تواب وقلهل . )ص(رسو  اهلل 
 ما لو رأأ الي ع  ة الصة  ة الاق :؟ س:
 اليالالالال ع  اععقالالالالد هلالالالال ا الصالالالالة  ة الاق الالالال: أو ة ملاقالالالالد ا نا الالالالاو وا ئمالالالال  والصالالالالاحلني  ج:

اين غلبأأأأوا علأأأأ   مأأأأر م لنتخأأأأا   علأأأأيهم قأأأأال الأأأأمالالالالالع ّا  ًالالالاللىاا فقالالالالد قالالالالا  سالالالالا انب  
مسجداً 

(24) . 
 ما لو رأأ الي ع  ة د و  الحمالاو إىل الاق : وسائل املقاماخ واملقاهلل ؟ س:

                                                                                                                                                                      

 .  ال  الق م العامل  .1353وسحمن الدرامي  ي
 . 24سور  الحمالاو   (21)
سالور  ل   وال تحسبن  الاين قتلوا في سبيل اهلل  مواتاً بل  حياء عند ربهم يرزقو قا  اعالاىل   (22)

 . 169ىملاا  
 . 32سور  احلج   (23)
 . 21سور  ال هف   (24)



 33 

اليالالالالال ع  اععقالالالالالد هلالالالالال ا د الالالالالو  الحمالالالالالالاو ة الاق الالالالال: أو ة سالالالالالائل ملاقالالالالالد ا نا الالالالالاو وا ئمالالالالال   ج:
ليالالاللى   إت مالالالا  الالاللج مالالالالع ّ  ًالالاللىاا تسالالالعواو اللاالالالا  والحمالالالالاو ة ا   الالالاع ا  والصالالاحلني 

 هلالدل إل القلعي وت دل إل ة املقاع ى ب ىدع افوا .
 لإل جيو  الالةع ى ب ا مواخ؟ س: 

 نعم. ج:
 ما لو مع  الالةع ى ب ا مواخ؟

الالةع هلالحمالا  إىل ا مواخ فالظالل أنب إما     وض  محمال خ  ىن معحمالالا ال غالوأ،  ج:
لالالالةم  ة ا  الالل  أعضالالاا مل وهلالال  لإلنالالالاا هلالالإل املل الالوب وإمالالا  عالال   الالالالةم  ة ا  الالل ،  ا ا

الالالواقعي لالالب رلالالح، إرا قالال ا إىل الالالدن ا، إر الالالدن ا م قعالال  و ائ الال  هل حممالالا ا  الالل  هلاق الال  ودائمالال ، وة 
والسالم علي  يوم ولدت ويوم  موت ويوم  بعث حياً القللا  

(25) . 

                                                           
 .33سور  ملمي   (25)
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 متفرقات

 بين األصولي واألخباري

عق الالد ال،ق الالب ا  االالارأ؟ أو أا ععالالد  مالالن ال،ق الالب ا  الالو ي إىل لالالإل جيالالو  ل  الالو ي أا  س:
 اق  د ال،ق ب ا  اارأ إا ااني لب أا ا  ً أى م.

ت فاللق هلالالني اجملعهالالد هلالني أا ع الالوا أ الالول اا أو أ اارعالالاا فمالا نقولالالب ة ا  الالو ي نقولالالب ة  ج:
 ا  اارأ اجملعهد واهلل العا،.

 الغاية ال تبرر الوسيلة

 ر الوس   ( لإل ل ه املقول        أع ت؟)الغاع  ارب  س:
 ل ه املقول  غً      ، نعم قاىد  ا لم واملهم       ًلىاا وىقةا. ج:

 المخلوقات األخرى

 لإل عواد ة ا الاع الالماوع  أناٌ  أو خم وقاخ أ لى؟ س:
 عظهل من هلعض اللواعاخ رلح. ج:

 عالم الار

 لإل ىا، ال ر تاهلت ىحمدنم و   ح؟ س:
ىالالالا، الالالال ر مم الالالن )رااالالالاا( و)وقوىالالالاا(، ودّ  القالالالللا ال الالاللمي ومج الالال  مالالالن اللواعالالالاخ املالالال تور   ج:

 الص     ى ب وقوىب.

 التوبة

ارا اب املعص  ، مث اتسعغ،ار، مث العود ، مث العوهل  محمها هلحمدع، ل ال ا لعالد  ماللاخ..  س:
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ًا الالالالال  املعصالالالالال   ت  االالالالالاا ومتادعالالالالالاا ة العصالالالالال اا هلالالالالالإل لضالالالالالعف الالالالالالحم،ا ل الالالالالال لل  ى الالالالالب هلعالالالالالض  ف
اليهواخ.. وقد عع عب ال    وع رعب وعُق إل من ىاادااالب العلوى ال ، لالإل عععالرب لال ا اسالعهزاو محمالب 

 هلل اعاىل؟
 ت ع    من روي اهلل، وت ععّد ما رنليف اسعهزاوا. ج:

  س  التربية الروحية

 ما لي أسا ال هل   اللو   ؟ س:
 أا علّب اللوي ى ب ال،ضائإل. ج:

 الروحيةما يؤدي ال  ال ماالت 

 ما لي ا فعا  اليت ا دأ إىل ال ماتخ اللو   ؟ س:
 اإلا اا هلاملالع ااخ والحموافإل. ج:

 الصالة من دو  خشوع

 ما   م الصة  والقللا وا دى   هلدوا  يوع ون ف ع يت اخليوع   حمئٍ ؟  س:
 اخليوع ع وا هلالعملعن. ج:

 احترام السادة

  إىل ل  اللسو  )  ب اهلل ى  ب وللب لإل من امل،لوض ا  اع اليخ  ال أ عحمعال س:
 وس م(  ىت لو ناا محم لفاا؟

 نة، هلإل إرا ، ع ن محم لفاا.  ج:

 حديث ال ساء

 ما مدى     رواع  ألإل ال الاو؟ س:
    ح. ج:
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 األحاديث القدسية

 ما لي ا  ادعو القدس  ؟ س:
 .(26)م نور  ة الا ار ج:

 الجفر

 ؟ ما لو اف،ل املحمالوب إىل ألإل الا ت س:
 ا د ف ب ودائ: ونعاهلاخ. ج:

 ارض كربالء

عقا  إا أرض نلهلةو أفضالإل مالن أرض م ال .. والالالجد  ى الب ال هلال  احلالال حم   أفضالإل  س:
 من الالجد  ى ب أرض احللع.. لإل ل ا    ح؟

 نعم. ج:

 من لم يوال   ل البي  

  )ًالالالال ععحما مالالالالن أطالالالالاع اهلل(، لحمالالالالاك راالالالالإل مالالالال من عل الالالال: اهلل ة قالالالالو  لإلمالالالالاع ى الالالالي  س:
 لإل عععرب أنب قد أطاع اهلل ورسولب؟  رسولب ول حمب ت عوا ي ل  اللسو  و 

 ت. ج:

 كتاب مصباح الشريعة

 ؟ما مدى  ّ   نعاب )مصااي اليلعع ( ة نالاعب إىل اإلماع الصادق س:
 حيعاج اىل دل إل. ج:

 )ع(زيد بن علي 

 ؟من ألإل الالحم  وافماى  ن ف ع وا اإلماع  عد هلن ى ي هلن احلالني   س:
                                                           

 راا: أعضاا )فاطم  الزللاو )ى  ها الالةع( من واضلاخ اإلماع امل لف. (26)
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 ل ا من ألإل الالحم . ج:
 من محمل   املصل  اخ املععارف ى  ها ال وع.. لإل ناا اإلماع  عد سحم اا أع ً ع اا؟ س:
 ً عي. ج:

 الزيدية

 ما نظل  الزعدع  إىل اإلمام ؟ س:
 ت عععقدوا هلاعض ا ئم . ج: 

 العلويو 

 لإل الع وعوا عععقدوا هل  و  الدعن؟ س:
 .نعم إهنم ً ع  ألإل الا ت  ج:

 ناء قبور األولياءب

 لإل الاحماو ى ب قاور ا ول او اعظ م ل يعائل اإلك  ؟ س:
 نعم. ج:

 زيارة النساء للقبور

 لإل جيو  ل حمالاو  عار  القاور؟ س:
 نعم. ج:

 الرجعة والبداء

 لإل اعد اللاع  أو الاداو من ضلورعاخ الدعن، وإن ار ا ععد ن،لاا؟ س:
 ضلورعاا. ج:

 ما  و اإليما 

 ااا قحماى  أع ًعور، ولإل لب     هلالق   أو العقإل، ولإل العقإل لو الق  ؟لإل اإل س:
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 قحماى ، هل   هما، نة. ج:

 الشهادة الثالثة

 ما لو رأع م ة اليهاد  الثالث  ة ا راا؟ س:
 اهنا من أازاو ا راا واإلقام . ج:

 الشعائر الحسينية

 ما لو رأع م ة اليعائل احلال حم  ؟ س:
 يعائل املععارف  ىحمد الي ع  اائز  هلإل مالع ا .مج : أنواع ال ج:

 التوراة واالنجيل

هلالحمالالالا  ل  عالال  املقدسالال  ىحمالالد ال هالالود والحمصالالارى  العالالورا  واإلجن الالإل، ق الالإل إا ف هالالا ًالال ئاا  س:
هلال لاا من الص   من قو  اهلل اعاىل، فع ب ل ا القو  لإل كا ًاليو مالن ات ال اع ة ىق الداحما 

 كا وت قدس  ؟ ال حنن املال مني ال أو ت ا  اع
 نعم، كما هلعض ات  اع. ج:

 ال اصل لهاا ال الم

 ما لو اع  ق م ى ب مقول  )   اإلسةع ن ب أو دىب ن ب(؟ س:
 ت أ إل ك ا ال ةع. ج:

 ابن الزنا

املعالاللوف لالالو أا اهلالالن الزنالالا احمالال: مالالن العصالالدأ لالالاعض ا ىمالالا  رغالالم العزامالالب هلاإلسالالةع،  س:
إ   كأأرم م عنأأد اهلل  تقأأاكمعالالاىل  ف مالالارا رلالالح، أت عيالالم ب قولالالب ا

، إر مالالا رناالالب إرا  (27)
 ناا أهلواه امل ناني، ف مارا ت ع وا املق ا  لو اقوى اهلل اعاىل؟

                                                           
 .13سور  احلجلاخ   (27)
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رلالالح لة ع الالا  ة ىالالدع ًالال وع الزنالالا فهالالإل أنالالت جتعحمالال  ا هلالاللص ل ناالالب أو لالالئة عالالاللأ  ج:
 ل ا امللض.

 بين العقل والدين

اد مغحم الال  )اليالال ع  ة امل الالزاا(  إا الالالدعن ة قلأنالالا ة نعالالاب العةمالال  اليالال خ ومالالد االالو  س:
دائل  والعقإل ة دائل  أ لى، ول ا ععالين أا هلعالض العياللععاخ الدعحم ال  ت ختضال: ل عقالإل، ف مالارا 

 ت ختض: لب؟
 ا العقالالالإل ت عصالالالإل إىل   مالالال  هلعالالالض العيالالاللععاخ، وإت ف الالال ا ة اليالالاللع مالالالا خيال،الالالب  ج:
 العقإل. 

 اسم الجاللة

افةلالالال   الالالا عالالالد  ى الالالب العج  الالالإل والععظالالال م مثالالالإل ن مالالال  )ىالالالّز لالالالإل ع الالالزع أا عالالاللادف اسالالالم  س:
 واإل( أو )سا انب واعاىل(؟

 عالع   رلح. ج:

 اإليما  باهلل فطري

 لإل واوب اإلااا هلاهلل فللأ أع ىق ي أع ًلىي؟ س:
اللىي. ومالا ورد مالن إجيالاب رلالح ال ة  ج: إا واالوب اإلاالاا هلالاهلل اعالاىل فلاللأ وىق الي ًو

اد أو   إل،اخ.ال عاب والالحم  ال إًر

 المن ر لوجود اهلل

 ما لو   م املحم ل لواود اهلل ىزواإل؟ س:
املحم الالل لواالالود اهلل اعالالاىل نالالافل، فالاللا نالالاا مععقالالداا هلالالب سالالا انب ف مالالا سالالا  مث أن الالل نالالاا  ج:

 ملاداا وامللاد فللأ وم ي.

 اإليما 
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 لإل جي  اإلااا هل  و  الدعن؟ س:
 قإل.جي  اإلااا هلا  و  وقد د  ى ب رلح العقإل والحم ج:

 مركز اإليما 

 لإل ع ،ي اإلااا ة الق  ؟ س:
لإلااا ملنزاا  الق   وال الاا، فلرا ناا اإلااا لالاناا هلة ق   فهو ن،اق وإرا نالاا  ج:

 ق ااا هلة لالاا فهو ن،ل، أما العمإل فهو من اواهل: اإلااا.

 الفرق بين اإليما  واإلسالم

 ما لو ال،لق هلني اإلااا واإلسةع؟ س:
 اإلااا قد ع وا  ع  اإلسةع وقد ع وا أ   محمب. إا  ج:

 اإلسالم من دو  إيما 

 لإل لحماك فائد  لإلسةع هلة اااا؟ س:
ت فائالالد  ة إسالالةع هلالالدوا اإلاالالاا ة ا  الالل  إرا نالالاا ىالالن ىمالالد ور الالا ن،الال: إرا ، ع الالن  ج:

  ل .ىن ىمد هل ا ناا االةا هلاإلااا، فاملال م غً امل من القا ل اع ن ة ا 

 حر اهلل ورسوله و وليائه

 لإل جي     اهلل ورسولب وأول ائب وهلغض أىدائهم؟ س:
ة نعاهلالالب إىل املالال مواا قالالا   )و الال   جيالال  رلالالح، وة  الالالحم  ال،ضالالإل ىالالن اللضالالا  ج:

أول الالاو اهلل وااالال  ونالال لح هلغالالض أىالالداو اهلل والالالرباو  مالالحمهم ومالالن أئمالالعهم(. ل الالن هلالحمالالالا  ل عالالواع 
لع،صال إل ع ،الي احلال  اإلمجالا ي ونال لح هلالحمالالا  إىل هلغالض أىالداو اهلل ال عن ت ععلفوا ا ئمال  هلا

 سا انب.

 التسليم هلل ولرسوله وخلفائه 

 لإل جي  العال  م اىل اهلل ورسولب و  ،ائب؟ س:
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وا ئمالال  املعصالالومني وفاطمالالال   ت إًالال ا  ة واالالوب العالالال  م هلل ىزواالالالإل ورسالالولب  ج:
 ة أوامللم ونوال هم. الزللاو 

 مرإطاعة  ولي األ

 لإل جي  طاى  أو ي ا مل؟ س:
وا ئمالالال   جيالالال  ى الالالب اإلنالالالالاا أا عل الالال: أوامالالالل اهلل الواااالالال  ونالالال لح أوامالالالل اللسالالالو  ج:
 والع ماو اللاًدعن ال عن لم نوا،م. اللاللعن 

 حسن الظن باهلل

 لإل جي   الن  الظن هلاهلل وهلاتنا او وا ئم ؟ س:
فاهنالا مالن أ الو   نا الاو وا ئمال  جي  الظن احلالن هلالاهلل، ونال لح الظالن احلالالن هلا  ج:
 الدعن.

 المشرك عن قصور

 ما لو   م امليلك ىن قصور؟ س:
امليلك ىن قصور اع ن ة ا  ل  فلرا جنح ناا من ألإل افحمال ، وإا ىانالد نالاا مالن  ج:

 ألإل الحمار لعحماده، ول  ا من ىاند ة الدن ا هلعد الع م.

 الرغبة عن الدين

 لإل جيو  اللغا  ىن الدعن؟ س:
ت جتو  اللغا  ىن الدعن الص  ح أما اللغا  ىن ا دعاا الااط   أو ا دعاا املحمالو    ج:

 فة إً ا  ة واو،ا.

 عداوة الرسل والمالئ ة

 لإل جيو  اا ععادأ ا د اتنا او او املةئ   نعزرائ إل مثة؟ س:
مال  اللالاللعن  لع ىداو  اهلل واللسالإل واملةئ ال  فاهنالا اواال  ال ،الل ونال لح ىالداو  ا ئ ج:
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 . هنم امعداد ل لسو  

 اإلخالص

 لإل جي  ات ةص ة اتىعقادعاخ؟ س:
جيالالال  اإل الالالةص ة اتىعقادعالالالاخ، فالالاللا اإلنالالالالاا جيالالال  أا ععقالالالد ق االالالب ى الالالب اإلاالالالاا  ج:

 هل  و  الدعن خم صاا غً ميوب رلح هلييو.

 مجرد العلم ال ي في

 لإل ع ،ي ة اتىعقاد جملد الع م؟ س:
 ىقد الق   فة ع ،ي جملد الع م هل لح هلإل عحماغي ىقد الق   ى  ب.اتىعقاد من  ج:

 بيا  الفضائل 

 لإل من املالع   هل اا فضائإل رسو  اهلل وألإل هل عب اللاللعن؟ س:
 وا نا الاو وا ئمال    عالالع   أو جيال  ال نالإل ة مالورده ال هل الاا فضالائإل اللسالو   ج:

 و ىت هلالحمالا  إىل الع ماو والصاحلني أعضاا.

 إرشاد الناسالتبليغ و 

 لإل جي  اا  غ رساتخ اهلل إىل الحما  ى ب راا  الدعن فقط؟ س:
الالالاد افالالالالإل واحما الالالب الغافالالالإل وهل الالالاا  ج: لالالالو وااالالال  ن،اعالالال  ى الالالب نالالالإل م  الالالف قالالالادر ى الالالب إًر

 مال ول اخ الحما  كم ة افم  .

  داية المشركين

 لإل جت  لداع  امليلنني؟
أو هلعضاا، لداع  نام   نمالاا ون ،الاا،  نعم، فاا من الواا  الالعي كداع  امليلنني نةا  ج:

 ال  املقدور وامل الور. وامللاد هلامليلنني  ا ىم من ال افل ال أ ت عععقالد هلالاهلل إطةقالاا ومالن 
 امليلك ال أ جيعإل لب سا انب ًلع اا.
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  ل المادة  زلية

 لإل املاد  أ ل  ؟ س:
عغً تع وا قالدااا، نمالا ت ععقإل أا ا وا املاد  أ ل  ،  ا نإل معغً  اد ، فلا امل ج:

ًاا.  إا القدمي ت ع وا معغ

 العلة المادية والصورية

 لإل الع   املادع  ة خم وقاخ اهلل ىزواإل خم وق  اع الع   الصورع ؟ س:
 الع   املادع  والع   الصورع  ل ييو نة ا خم وقاا هلل اعاىل. ج:
 

 
 

 قم المقدسة                                                               
 محمد الشيرازي                                                               
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 37 .............................................................................................. الزعدع 

 37 ............................................................................................ الع وعوا

 37 ....................................................................................هلحماو قاور ا ول او

 37 ..................................................................................  عار  الحمالاو ل قاور

 37 ...................................................................................... اللاع  والاداو

 37 ....................................................................................... ما لو اإلااا

 38 ...................................................................................... اليهاد  الثالث 

 38 .................................................................................... اليعائل احلال حم  

 38 ...................................................................................... العورا  واتجن إل

 38 .................................................................................ت ا إل ك ا ال ةع

 38 ............................................................................................ هلن الزناا

 39 ................................................................................... هلني العقإل والدعن

 39 ......................................................................................... اسم افةل 

 39 .................................................................................. اإلااا هلاهلل فللأ

 39 .................................................................................... املحم ل لواود اهلل

 39 .............................................................................................. اإلااا

 41 ......................................................................................... ملنز اإلااا

 41 .......................................................................... ال،لق هلني اإلااا واإلسةع

 41 .............................................................................. اإلسةع من دوا إااا

 41 ............................................................................    اهلل ورسولب وأول ائب

 41 ......................................................................... ائبالعال  م هلل وللسولب و  ،

 41 ................................................................................... إطاى  أو ي ا مل

 41 ....................................................................................  الن الظن هلاهلل

 41 ................................................................................... امليلك ىن قصور

 41 .................................................................................... اللغا  ىن الدعن



 46 

 41 .............................................................................. ىداو  اللسإل واملةئ  

 42 .......................................................................................... اإل ةص

 42 ................................................................................. جملد الع م ت ع ،ي

 42 ....................................................................................... هل اا ال،ضائإل

اد الحما   42 ................................................................................ العا  غ وإًر

 42 ...................................................................................... لداع  امليلنني

 43 ...................................................................................... لإل املاد  أ ل  

 43 ................................................................................ الع   املادع  والصورع 

 44 ......................................................................................... ال،هل 

 
 


