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 ِالرَِّحيمِ  ِالرَّْْحَنِ  ِاِ  ِبْسمِ 

َئاتِ  َوِمنْ  أَنْ ُفِسَنا ُشُرورِ  ِمنْ  ِِبِ  َونَ ُعوذُ  َوَنْستَ ْغِفُرهُ  َنْسَتِعيُنوُ  ِ  احلََمدَ  ِإنْ   َسي ْ
ْلل َوَمنْ  َلوُ  ُمِضلَ  َفلَ  للاَ  يَ ْهِدهِ  َمنْ  َأْعَمالَِنا  ِإلَّ  ِإَلوِ  لَ  َأنْ  َوَأْشَهدُ  َلو َىاِديَ  َفلَ  ُيضِّ

 . َوَرُسولُوُ  َعْبَدهُ  ُُمَْمدا َأنْ  َوَأْشَهدُ  َلوُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  للاِ 

 ُُمَْدََثتُ َها اْْلُُمورِ  َوَشرَ  ُُممَّدٍ  َىْدى   اذلَْدىَّ  َوَخًْنِ  للاِ  َكَلمُ  اْلَكَلم َأْصَدقَ  َوِإنْ  َألَ 
 .النَّارِ  ِف  َضَلَلةٍ  وَُكلَّ  َضَلَلةٍ  ِبْدَعةٍ  وَُكلَّ  ِبْدَعةٍ  ُُمَْدثَةٍ  وَُكلَّ 

 :    بَ ْعدُ  َأمَّا 

 من ىو ادلسلم ؟رف اإلسلم كما عرفو ادلصنف ؟ و ع -ٔس
 . الشرك من واخللوص ِبلطاعة لو والنقياد ِبلتوحيد  الستسلم ىواإلسلم :  -ج

ي وادلسلم  -وجل عز -للا أبوامر ،يعمل جيادل ،ل يعارض ل مستسلم ْلنو مسلماً  سُِّ
 . -وجل عز -للا من حقٌ  أبهنا مصدقاً  موقناً  ذلا ويستسلم

 
 ما معىن قول ادلصنف والنقياد لو ِبلطاعة ؟ -ٕس
لغة ىو السمع والطاعة والستجابة بدون معارضة وف قول ادلصنف ىي  النقياد: -ٕج

 ادلنهيات.النقياد  بفعل ادلأمورات وترك 
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داخلة ف قول ادلصنف طاعة النيب صلى للا عليو وسلم  أنما الدليل على  -ٖس
 النقياد لو ِبلطاعة ؟

 النقياد ادلصنف قول ف داخلة وسلم عليو للا صلى النيب طاعة نأ على الدليل -ٖج
 فقد عصاين ،ومن للا أطاع فقد أطاعين من)ِبلطاعة قولو صلى للا عليو وسلم :  لو

 (للا عصا

 

 ما معىن قول ادلصنف " اخللوص من الشرك " ؟ -ٗس
 ْلنّ  الّشرك عن والبعد والرباءة الّتخّلص أي -تعاىل للا رْحو– ِبخللوص يعين -ٗج

 ل ادلسلم العبد فكذا -وجل عز– للا يرضاىم ل والكفر والّشرك عظيم ظلم الّشرك
 . -وجل عز– للا يرضاه ل أمرا يقبل ول يرضى

 

 دايهنم ل تزال معتربة استديلاب من اليهود والنصارى كفار وىل أىل أىل الكت -٘س
 على ذلك .

الكتاب من اليهود والنصارى ف زمرة الكفار لوصف للا ذلم  أىلأجل يدخل  -٘ج
 ََتْتِيَ ُهمُ  َحّتَّى  ُمنَفكٌِّنَ  َواْلُمْشرِِكٌنَ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيُكنِ  لَْ  ﴿ بذلك ف قولو

َتغِ  َوَمن﴿  داينتهم فمنسوخة لقول اخلالق سبحانو : وأما ﴾ اْلَبيَِّنةُ  رَ  يَ ب ْ ْسَلمِ  َغي ْ  ِديًنا اإْلِ
 . ﴾ اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  اْْلِخَرةِ  ِف  َوُىوَ  ِمْنوُ  يُ ْقَبلَ  فَ َلن
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 وحده ل يكفي إل إذا حتقق معو اإلديان ؟ اإلسلم أنما الدليل على  -ٙس
 اإلديان قولو تعاىل : معو حتقق إذا إل يكفي ل وحده اإلسلم أن على الدليل -ٙج

ديَانُ  َيْدُخلِ  َوَلمَّا َأْسَلْمَنا ُقوُلوا َولَ ىِكن تُ ْؤِمُنوا لَْ  ُقلْ  آَمنَّا اْْلَْعَرابُ  قَاَلتِ ﴿   ﴾قُ ُلوِبُكمْ  ِف  اإْلِ

 
 ما معىن شهادة أن ل إلو إل للا وماذا تتضمن ؟ -ٚس
 ما فكل -وجل عز– للا إل حبق معبود ل أي للا، إل إلو ل أن شهادة الشهادة، -ٚج

 -وجل عز-للا غًن عبد من وكل ِبطل، دونو من يدعى من ،وكل ِبطلة اْلذلة من سواه
- احلقة اْللوىية اْلذلة ف قولو ) ل إلو (  و إثبات جلميع نفي وتضمنت. كافر فهو
 ف قولو ) إل للا ( . -وجل عز
 
 ما معىن شهادة أن ُممدا رسول للا صلى للا عليو وسلم ؟ – ٛس
نيب  أبنووسلم اإلديان واليقٌن  عليو للا صلى للا رسول ُممدا أن شهادة معىن -ٛج

مرسل من للا يطاع فيما أمر وجيتنب ما هنى عنو وزجر ويصدق فيما أخرب وأن طاعتو 
 مقدمة على من سواه .

 
  مع ذكر الدليل عليها ؟ إقامتهامن أركان اإلسلم إقام الصلة فكيف تكون  -ٜس

 وعدم ، وواجباهتا ، وأركاهنا ، بشروطها أوقاهتا ف أداؤىا يعين الصلة إقام -ٜج
 -وجل عز-للا وبٌن بينو وصلة لو وىداية للعبد نورٌ  أيضاً  الصلة وإقام ، فيها اإلخلل
 عليو للا صلى– النيب عن احلديث و دليلها ف اْلمور وتيسًن الصدر لنشراح وسبب
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 بٌن)  احلديث وف ،(كفر فقد تركها فمن الصلة وبينهم بيننا الذي العهد) -وسلم
 . (الصلة الشرك وبٌن الرجل

 

 ما ىي شروط الزكاة ؟ -ٓٔس
 : للزكاة شروط جيب توفرىا وىي  -ٓٔج
 أن يبلغ ادلال النصاب . -ٔ
 . أن يتحقق ادللك التام للمال  -ٕ

 شرعا .عليو الوقت ادد ذلا  أييتأن  -ٖ
 

 الزكوات ؟ إعطاءمما حذر الشيخ سلمو للا فيما خيص -ٔٔس
 عن الزكاة جُيمِّعون الذين من الزكوات إعطاء خيص فيما للا سلمو الشيخ حذر -ٔٔج
ُعها ،فقد اْلمر ولة طريق غًن  جيمعها ،وقد مصرفها غًن ف ويصرفوهنا الناس بعض جُيمِّ

 وتدمًن اْلبرايء قتل ،وف اخلوارج مذىب ،وف اإلرىاب ف ويصرفوهنا الناس بعض
 الشرعي الوجو غًن ف فيصرفها شرعي حق بغًن الناس بعض جيمعها ،وقد ادلمتلكات

 حبجة ،مرة اْلموال مجع على دعوهتم يبنون الذينمن  أيضاحذر و  ادلخصص ذلا 
 . اخلًنات فعل حبجة ومرة والزكوات الصدقات

 
 ما ىي أعظم شهادة ف الوجود ؟ -ٕٔس
 يستحق إلو ل أنو الوجود، ف شهادة أعظم شهد -وتعاىل سبحانو- للا -ٕٔج

 وشهد للا، إل حبق إلو ل أنو ادللئكة بذلك شهد وأيضاً  ىو إل حبق إلو ول العبادة،
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 وما والسنة الكتاب يعلمون الذين هبم ،وادلراد العلم أصحاب أي:  العلم أولوا بذلك
 .اْلمة سلف عليو كان
 

 سوى ما ينفي ول للا إل موجوديقول بعض الناس ف معىن الشهادتٌن ل إلو  -ٖٔس
 وضحي صحة ىذا القول من عدمو ؟ اْللة من للا
 للا سوى ما ينفي ول للا إل موجود إلو ل الشهادتٌن معىن فقول بعض الناس  -ٖٔج
ف حٌن  ِبطلة غًن اْلذلة من غًنه أنأي : موجود إلو لىذا القول ِبطل ْلن  ةاْلذل من

﴿ قا لقولو تعاىل : اثبات اْللوىية  مع نفيها عن ما سواه مصدأن الشهادة تقتضي إ
 . ﴾ اْلَباِطلُ  ُىوَ  ُدونِوِ  ِمن َيْدُعونَ  َما َوَأنَّ 

 

 ما ىي شروط ل إلو إل للا ؟ -ٗٔس
شروط ل إلو إل للا سبعة ومن العلماء من زاد الثامنة وقد مجعها الشيخ حافظ  -ٗٔج

 احلكمي رْحو للا ف منظومتو سلم الوصول فقال  

 أقول ما فادر والنقي اد*****       القب     ول و واليقٌن العلم

 أحب    و دلا للا وفقك*****    وابة واإلخلص والص دق
 الكفر مبا سوى للا من ادلعبودات .والثامن 

 

 ممَِّّا بَ َراءٌ  ِإنَّيِن  َوقَ ْوِموِ  ِْلَبِيوِ  ِإبْ َراِىيمُ  قَالَ  َوِإذْ ﴿ كيف يكون قول للا تعاىل :    -٘ٔس
 َعِقِبوِ  ِف  َِبِقَيةً  َكِلَمةً  َوَجَعَلَها﴾ ٕٚ﴿ َسيَ ْهِدينِ  فَِإنَّوُ  َفَطَرين  الَِّذي ِإلَّ ﴾ ٕٙ﴿ تَ ْعُبُدونَ 
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 تفسًنا ل  ) ل إلو إل للا  ( ؟ ﴾ٕٛ﴿ يَ ْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ 
حلنفاء حٌن خاطب أِبه وقومو ) ل إلو إل للا ( إذ إبراىيم إمام ا اْليةفسرت  -٘ٔج

لوىية  فقال مث أثبت اْل ﴾  تَ ْعُبُدونَ  ممَِّّا بَ َراءٌ  ِإنَّيِن  ﴿وكفر هبا فقال ذلتهمآمن مجيع تربأ 
 . ﴾ َفَطَرين  الَِّذي ِإلَّ ﴿ 
 

 ية أخرى دالة على معىن ) ل إلو إل للا ( .ىايت آ -ٙٔس
 اْلِكَتابِ  َأْىلَ  ايَ  ُقلْ ﴿ ىي قولو تعاىل :  ( للا إل إلو لالدالة على معىن ) اْلية -ٙٔج

نَ َنا َسَواءٍ  َكِلَمةٍ  ِإىَلى  تَ َعاَلْوا َنُكمْ  بَ ي ْ ًئا ِبوِ  ُنْشِركَ  َوَل  اللَّ وَ  ِإلَّ  نَ ْعُبدَ  َألَّ  َوبَ ي ْ  بَ ْعُضَنا يَ تَِّخذَ  َوَل  َشي ْ
 . ﴾ٗٙ﴿ُمْسِلُمونَ  أبَِّنَّ  اْشَهُدوا فَ ُقوُلوا تَ َولَّْوا فَِإنۚ   اللَّ وِ  ُدونِ  مِّن َأْرَِبِبً  بَ ْعًضا

 
ما ىو دليل شهادة أن ُممد رسول للا صلى للا عليو وسلم مع بيان بعض  -ٚٔس

 ف اْلية ؟ صفاتو اليت ذكرت
 مِّنْ  َرُسولٌ  َجاءَُكمْ  َلَقدْ ﴿  -تعاىل قولو- للا رسول ُممدا أن شهادة ودليل -ٚٔج

ومن  ﴾ٕٛٔ﴿ رَِّحيمٌ  رَُءوفٌ  ِِبْلُمْؤِمِنٌنَ  َعَلْيُكم َحرِيصٌ  َعِنت مْ  َما َعَلْيوِ  َعزِيزٌ  أَنُفِسُكمْ 
 جنسنا ومن نعرفو ممن يعين أنفسنا من أنو صلى للا عليو وسلم الصفات اليت بينتها اْلية

 حيزن أنو ضاأي صفاتو و بشر ىو إمنا مبلك ول جبين ىو فليس أمره علينا خيفى ل وممن
 حريص عنهم للا خيفف أن ويريد عليهم وخياف اْلمة على يشق أمر أي عليو ويشق
 على والعطف والرْحة الرأفة من فيو و النار من ينقذّن وأن اجلنة إىل يهدينا أبن علينا

 .  الكثًن الشيء ادلؤمنٌن
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 دلاذا جيب أن يطاع النيب صلى للا عليو وسلم فيما أمر ويصدق فيما أخرب ؟ -ٛٔس
  ْلن جيب أن يطاع النيب صلى للا عليو وسلم فيما أمر ويصدق فيما أخرب  -ٛٔج

 يُوَحىى  َوْحيٌ  ِإلَّ  ُىوَ  ِإنْ ﴾ ٖ﴿ اذْلََوىى  َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿  -وجل عز– للا من وحي كلمو
 الذي فو اكتب: )  العاص بن عمر بن للا لعبد -وسلم عليو للا صلى– وقال ﴾ٗ﴿

 الصلة عليو– أنو أي(  حقا إل - لسانو إىل وأشار– ىذا نطق ما بيده نفسي
 أو الشك وعدم أخرب فيما تصديقو من فلبد ربو إبذن إليو ويهدي احلق يقول -والسلم
 رْحو– أْحد اإلمام قالوكما  وزجر عنو هنى ما واجتناب أخباره ف الوسوسة أو الرتياب

 أكثر فقد ذكر  -وسلم عليو للا صلى– رسولو وطاعة للا بطاعة اْلمر إن -تعاىل للا
 .عز وجل  للا كتاب ف اموضع ثلثٌن من
 
  عز وجل ومن أولياءه الصاحلٌن ما ىي الطريق اليت جتعلك من ادلقربٌن عند للا -ٜٔس
ع للا تعاىل ومن أولياءه الصاحلٌن ىي اتبا  لطريق اليت جتعلك من ادلقربٌن عندا -ٜٔج

 بلغ عن رب العادلٌن .ما سنة النيب صلى للا عليو وسلم في
 
 ية واحدة اذكريها ؟توحيد ف آقد اجتمع دليل الصلة والزكاة وتفسًن ال -ٕٓس
 أُِمُروا َوَما﴿ نعم قد اجتمع دليل الصلة والزكاة وتفسًن التوحيد ف قولو تعاىل :  -ٕج
ينَ  لَوُ  ُُمِْلِصٌنَ  اللَّ وَ  لِيَ ْعُبُدوا ِإلَّ   ِدينُ  َوذَىِلكَ ۚ   الزََّكاةَ  َويُ ْؤُتوا الصََّلةَ  َويُِقيُموا ُحنَ َفاءَ  الدِّ

 . ﴾٘﴿اْلَقيَِّمةِ 
 
 مرة يكون ف العمر وما ىو دليلو ؟ على من جيب احلج وكم -ٕٔس
 ومن عليو جيب فل احلج يستطع ل فمنجيب احلج على من كان قادرا مستطيعا  -ٕٔج
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 َعَلى َولِلَّ وِ : ﴿ تعاىل قولو احلج دليلو  العمر ف واحدة مرة عليو جيب فإنو مستطيًعا كان
 ﴾ اْلَعاَلِمٌنَ  َعنِ  َغيِني  اللَّ وَ  فَِإنَّ  َكَفرَ  َوَمنۚ   َسِبيًل  ِإلَْيوِ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  اْلبَ ْيتِ  ِحج   النَّاسِ 

 
 ؟ لغة وشرعا  اإلديانماىو  -ٕٕس

 عن اْلذى إماطة وأدّنىا للا إل إلو ل قول فأعلىا شعبة وسبعون بضع اإلديان -ٕٕج
 . اإلديان من شعبة واحلياء الطريق

  التصديق:  تعريفو لغة و 
   واْلركان ِبجلوارح ،وعمل ِبجلنان ،واعتقادا ِبللسان قولُ  ىووشرعا : 

 

مرتبة اإلديان  – تعاىل للا رْحو– الوىاب عبد بن ُممد اإلسلم شيخ ذكر دلاذا -ٖٕس
 ؟  اإلسلم مرتبة ذكر أن بعد
 بعد اإلديان مرتبة – تعاىل للا رْحو– الوىاب عبد بن ُممد اإلسلم شيخ ذكر -ٖٕج
 مرتبة وىي، اإلسلممرتبة  أىل من أقل أىلها اإلديان رتبةْلن م اإلسلم مرتبة ذكر أن

   .  اإلسلممرتبة  من درجة أعلى
  

 ؟أذكري أركان اإلديان وما ىو الدليل عليها من الكتاب -ٕٗس
  اْلخر ،واليوم ،وُرُسلو ،وُكتُبو ،وملئكتو ِب تؤمن أن ست وىي  اإلديان أركان  -ٕٗج

  اْلرِبَّ  لَّْيسَ ﴿:  تعاىل قولو:  الست اْلركان ىذه على والدليل  وشره خًنه القدر ،وتؤمن
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 اْْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  ِِبللَّ وِ  آَمنَ  َمنْ  اْلرِبَّ  َولَ ىِكنَّ  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَىُكمْ  تُ َول وا َأن
                                                                                                                                                                                                    ﴾ َوالنَّبِيٌِّنَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمَلِئَكةِ 

 
 


