




أرشده على الدعاء، وهذا لفضل وأهمية الدعاء 

.بعد كل صالة



.تكون بالنداء والطلب

.تكون في الكربة

.تكون في الكربة

.تكون بالنداء والطلب

.تكون بالنداء والطلب

.تكون في الكربة





.شرك أكبر مخرج عن ملة اإلسالم

.جائزة إذا كانت في المباحات

جائزة 



االستعانة تكون بالنداء والطلب 

.واالستغاثة تكون في الكربة

.والدعاء يكون بالنداء والطلب

ْحَمُن الُمْسَتَعاُن َعلَى َما َتِصفُونَ {: قول هللا تعالى َنا الرَّ [.112:األنبياء ]}َوَربُّ

بر مخرج شرك أك: االستعانة بغير هللا فيما ال يقدر عليه إال هللا وحكمها•

.عن ملة اإلسالم

إذا جائزة: االستعانة بالحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه وحكمها•

.كانت في المباحات



تصام للتحصن واالع: يبدأ باالستعاذة

.من الشيطان الرجيم

.يشرع للمسلم أن يستعيذ باهلل تعالى من كل ما يخافه في الُدنيا واآلخرة



.النزع بين األخوة•

.النسف ولطعن في اآلخرين•



؛ إذا كنت مسافراا ونزلت منزالا لالستراحة أعوذ بكلمات : )قل، قبل أن تقعد استعذ باهلل، إذا نزلت منزالا

.جللم يضرك شيء بإذن هللا عز و، فتصير في حفظ هللا حتى ترحل (. هللا التامات من شر ما خلق







.االلتجاء إلى هللا تعالى وحده ال شريك له من أي َمخوف  

هلل من االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، االستعاذة با: أنواعها

اهلل الشيطان الرجيم على كل حال، االستعاذة باهلل عند نزول أي مكان، االستعاذة ب

.من الهم والحزن، االستعاذة باهلل من عذاب القبر وعذاب النار

أعذني أن تقول للسلطان: االستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه مثل•

عاذ به من الرجل الفالني فقد ظلمني فهذا جائز بشرط أن يكون المست

ا ا حاضرا .حي ا

ذة بالجن االستعا: االستعاذة بالمخلوق فيما ال يقدر عليه إال هللا مثل•

.والشياطين وأصحاب األضرحة والقبول وهذا شرك أكبر

.التي تكون باهلل تعالى وبأسمائه وصفاته



ذبائح شركية، ذبائح محرمة ال يجوز األكل منها 

.وذبحها شرك أكبر







الذبائح الشركيةالذبائح الشرعيةوجه المقارنة

ى هللا هي التي تذبح تقرباا إلالمعنى

لَّ تعالى وتذبح على اسمه ج

.وعال

هي التي تذبح لغير هللا

تعالى أو تذبح على غير 

.اسمه

ل ذبائح محرمة ال يجوز األكجائزةالحكم

.منها وذبحها شرك أكبر





.ذبائح مشروعة مثل األضحية، الهدي، العقيقة، الفدية، الدم، المنذورة•

.ذبائح مباحة مثل التي تذبح لألهل، أو للضيف•

.ذبائح شركية مثل الذبح على اسم هللا كالمسيح أو الذبح لقبر نبي أو ولي•

ذبائح محرمة ال يجوز األكل منها وذبحها شرك أكبر، والدليل قول هللا 

ِ َربِّ الَعالَِمينَ قُلْ إِنَّ َصالتِي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َومَ }: تعالى  الَ َشِريَك َماتِي هلِلَّ

لُ الُمْسلِِمينَ  [.163-162:األنعام ]{لَُه َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّ

.اللعن أي الطرد واإلبعاد عن رحمة هللا ومواطنها



سجد؛ نهى المسلمون الصالة في هذا المصلى هللا عليه وسلم أن النبي 

ال م صلى هللا عليه وسلألنه أُسس على معصية هللا تعالى، مع أنه 

.  يصلي إال هلل





ِ َوَرُسولِِه إِلَى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكينَ } { َبَراَءةٌ ِمَن هللاَّ

.أن هللا عز وجل تبرأ من أفعال الُمشركين ومن يفعلها

ذبح فيه أن يذبح المسلم ذبيحة يتقرب بها إلى هللا تعالى، في موضع ي

.المشركون ذبائحهم آللهتهم الباطلة

َخُذوا َمْسِجداا }: يحرم، الدليل قول هللا تعالى يقاا  ِضَراراا َوُكْفراا َوَتْفرِ َوالَِّذيَن اتَّ

 َ
نَّ إِْن أََرْدَنا إاِلَّ  َوَرُسولَُه ِمن َقْبلُ َولََيْحلِفُ َبْيَن الُمْؤِمنِيَن َوإِْرَصاداا لَِّمْن َحاَرَب هللاَّ

ُهْم لََكاِذُبونَ  ُ َيْشَهُد إِنَّ [.107:التوبة ]{           الُحْسَنى َوهللاَّ



ِ َوَرُسولِِه إِلَى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكينَ } { َبَراَءةٌ ِمَن هللاَّ

.أن هللا عز وجل تبرأ من أفعال الُمشركين ومن يفعلها

.سد الذريعة إلى الشرك باهلل تعالى•

.ما فيه مشاكرة المشركين في مواضع عباداتهم الباطلة•

.ما فيه من التشبه بالمشركين•

ح هلل ما فيه من التلبيس على الناس حيث يظنون أن هذا الذي يذب•

ن هذا تعالى في هذا المكان يذبح لغير هللا فيكون ذريعة للشرك م

.الوجه





ا إذا كان الطواف بالكعبِة المشرفة، : يكون مشروعا

.إذا كان بغير طواف الكعبة  فهو بدعة وضاللة: ويكون غير مشروع



يبدأ المعتمر أو الحاج الطواف من جهة الحجر األسود، فيقترب منه 

طع لُيقبله في حال استطاع ذلك، أو من خالل لمسه بيده، وإن لم يست

بعد ذلك تقبيله أو لمسه يكتفي باإلشارة إليه عن بعد بيده اليمنى، ثم

يمشي حول الكعبة، ويراعي في ذلك أن يجعل الكعبة المشرفة على

ركن الجهة اليسرى، ثم يبدأ بالطواف مروراا بالركن اليماني وينتهي ب

بع الَحَجر األسود، وهكذا يكون قد أتم الشوط األول، ثم يكرر ذلك لس

مرات



ة هو الشعث والغبرة، وتعني أن من أحرم بالحج ومكث أيام طويل

.في اإلحرام، حيث يحرم عليه قص أظافره واألخذ من شعره

.وطأنا

.أي مردودٌ 





.الحجر األسود

.باب الكعبة

.الميزاب

(.الحجر)الحطيم 



ا ا وتعظيما .الدوران بالشيء تعبدا

.هو الطواف بالكعبِة المشرفة؛ فهو من أفضل العبادات وأجل القربات

هلل أن يطوف بقبر أو بمشهد أو ضريح أو غيرها يظنه عبادة: الوجه األول•

ا بها وحكمه بدعو محرمة ووسيلة من وسائل الشرك .تعالى مأمورا

ع أن يطوف بقصد عبادة صاحب الضريح أو تعظيمه أو م: الوجه الثاني•

.دعائه واالستغاثة به ونحو ذلك وحكمه شرك أكبر مخرج من اإلسالم





.العقيقة.                       ذبح األضاحي

.الذبائح المنذورة.                           بناء مسجد





صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر. 1.

أن االعتكاف من أنواع العبادة. 2.

يعذر الجاهل بجهله إذا ارتدع بعد العلم. 3.

تحريم التشبه بأهل الجاهلية من مشركين وغيرهم. 4.

جواز قول. .هللا أكبر عند التعجب: 5

في مسجد من مساجده ويشرع مسجد  لطاعة هللا تعالى، هو لزوم 

ا لفضل هللا . وثوابهبالصالة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتفكر طلبا

ا للبركة من أصحابهاهو  ا لها أو طلبا . البقاء عند القبول تعظيما

.شرك أكبر مخرج من ملة اإلسالم: وحكمه



ندها هم قد شبهوا المخلوق بالخالق وشبهوا األضرحة ببيوت هللا، وعكفوا ع

ها ما ال كما يعكف الموحدون في بيوت هللا، ويطلبون من تلك األضرحة وأرباب

.يطلب إال من هللا جل وعال

ا إليها .هذا العكوف شرك أكبر إذا كان العاكف متقربا

{وإذ قال ألبيه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون}: قول هللا تعالى: والدليل

.المشركين الذين يعكفون على التماثيلفعلفمن عكف على األضرحة والقبور فقد فعل 


