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 الرَّْحَمِن الرَِّحيِم اهلِل بسِم
 ملاذا خلقنا هللا تعاىل؟  1س
 ج/ خلقنا لنعبده َوالَ نشرك ِبِه شيئا   
 [56]الّذارايت: َوَما َخَلقُت اجلنَّ واإِلنَس ِإالَّ ليعُبُدون( )والدليل قوله تعاىل  

 )مّتفق َعَليِه(  يعبدوه َوالَ يشركوا بِِه شيئا (حقُّ هللا َعَلى العباِد َأْن )     ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  

 َكْيَف نعبد هللا؟2س 
 ج/  َكَما أمران هللا ورسوله َمَع اإلخالص

 [5]البيّنة: َوَما ُأمروا ِإالَّ لَيعبدوا هللَا خملصنَي َلُه الّدين( ) والدليل قوله تعاىل  

 ]َأْي مردود[ )رواه مسلم(  أْمُران فَ ُهَو َردٌّ(َمن عِمَل عَمال  لَْيَس َعَليِه )   ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 َهْل نعبد هللا خوفا  وطمعا ؟ 3س
 ج/  نعم نعبده خوفا  وطمعا  

 [56َأْي خوفا  من انرِه وطمعا  ِف جنّته ]األعراف: واْدعوه َخوفا  وَطَمعا (  )والدليل قوله تعاىل  

 )صحيح رواه أبو داود( أسأُل هللَا اجلّنة وأعوذ ِبِه ِمن الّنار( )    ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 َما ُهَو اإلحسان ِف العبادة؟  4س
 ج/  مراقبة هللا وحده الَِّذي يراان 

 ]الّشعراء[ )الَِّذي يراك حنَي تقوُم( ]الّنساء[ وقوله   إّن هللا َكاَن عليكم رقيبا () والدليل قوله تعاىل  

 )رواه مسلم(اإلحساُن َأْن تعُبَد هللَا كأّنك تراه فإن ََلْ تكن تراُه فإنَّه يراك( )    ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
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 َما ُهَو توحيد اإلله؟ 5س   
 ج/  إفراده ابلعبادة كالّدعاء والّنذر واحلُكم 

 [ 19َأْي الَ معبود حبّق ِإالَّ هللا ]حممد:  فاْعَلم أنّه ال إله ِإالَّ هللا()والدليل قوله تعاىل  
 ]َأْي ِإىَل َأْن يوّحدوا هللا[ )مّتفق َعَليِه(  فليكن أّول َما تدعوهم ِإلَْيِه شهادة َأْن ال إله ِإالَّ هللا()   ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 َما معىن الَ إله ِإالَّ هللا؟ 6س
 ج/  الَ معبود حبّق ِإالَّ هللا 

 [30]لقمان:   أبّن هللَا هو احلقُّ وأّن َما يدعوَن ِمْن دونِه الباطل( َذِلكَ ) والدليل قوله تعاىل  
 )رواه مسلم(من قَاَل آل إله ِإالَّ هللا وَكَفَر ِبَا يُعبُد ِمن دون هللا َحُرَم مالُه ودُمه( )       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 َما ُهَو الّتوحيد ِف صفات هللا؟ 7س
 َأْو رسوله ج/  إثبات َما وَصَف هللاُ ِبِه نفَسه 

 [ 11]الشورى: لَْيَس كمثله شيٌء َوُهَو الّسميع البصرُي( ) والدليل قوله تعاىل  
 ]نزوال  يليق جبالله[   ينِزُل ربُّنا تبارك وتعاىل ِف كّل ليلٍة ِإىَل الّسَماء الدُّنْ َيا()  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 )مّتفق عليه( 
 أين هللا؟ 8س

 ج/  هللا َعَلى الّسَماء فَ ْوَق العرش 
 [5)َأْي عال وارتفع َكَما جاء ِف البخاري( ]طه:  الرَّْْحن َعَلى العرش استوى()والدليل قوله تعاىل  

 )رواه البخاري( إّن هللا كتب كتااب  إّن رْحيت سبقت غضيب فَ ُهَو مكتوٌب عنده فَ ْوَق العرش( )       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 َهْل هللا معنا بذاته أم بعلمه؟  9س

 ج/  هللا معنا بعلمه يسمعنا وَيراان 
 )َأْي حبفظي ونصري وأتييدي( ]طه[  قَاَل الَ ختافا إّنين َمَعُكما أْْسَُع وأرى() والدليل قوله تعاىل  

 ]َأْي بعلمه يسمعكم ويراكم[ )رواه مسلم(  إّنكم تدعون ْسيعا  قريبا  َوُهَو معكم()       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
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 َما ُهَو أعظم الّذنوب؟ 10س
 ج/ أعظم الّذنوب الشرك األكب 

 [ 13]لقمان: اَي ُبينَّ الَ ُتْشِرك ابهلِل إن الّشرَك لظُْلٌم عظيم( ) والدليل قوله تعاىل 
 )رواه مسلم(  أيُّ الذَّنب أعظم؟ قَاَل: َأْن تدعو هلِل نّدا  َوُهَو خلقك( ملسو هيلع هللا ىلصُسِئَل )

 َما ُهَو الّشرك األكب؟  11س
 ج/  ُهَو صرف العبادة لغري هللا كالّدعاء 

 [ 20]اجلن:  ُقْل إّّنا أدعوا رّبِّ َوالَ ُأشرُك ِبِه أحدا ()والدليل قوله تعاىل  
 )رواه البخاري( أكُب الكبائر اإلشراُك ابهلِل( )       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 َما ُهَو ضرر الشرك األكب؟ 12س 
 ج/  الّشرك األكب يسبب اخللود ِف الّنار 

 ]املائدة:[إنّه َمن ُيشِرك ابهلِل فَ َقْد حّرَم هللاُ َعَليِه اجلّنة ومأواُه الّنار()والدليل قوله تعاىل  
 )رواه مسلم( من ماَت ُيشِرك ابهلِل شيئا  دخل الّنار ( )       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 َهْل ينفع العمل َمَع الّشرك؟  13س
 ج/  الَ ينفع العمل َمَع الّشرك 

 [ 88]األنعام: َوَلْو أشركوا حلبط عنهم َما كانوا يعملون( ) والدليل قوله تعاىل  
 )حديث قدسي رواه مسلم( وِشرَْكه(من عِمَل عمال  أشرك معَي ِفيِه غريي تركُته )     ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 َما حكم دعاء غرِي هللا كاألولياء؟  14س
 ج/  دعاؤهم شرك يُدخل الّنار 

 [213)ِف الّنار( ]الشعراء:  َفالَ تدُع َمَع هللِا إهلا  آخر فتكون ِمَن املُعّذبني() والدليل قوله تعاىل  
 )رواه البخاري(  ِنّدا  دخل الّنار(من ماَت َوُهَو يدعو ِمن دون هللا )       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
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 َهْل الّدعاء عبادة هلل تعاىل؟ 15س
 ج/  نعم الّدعاء عبادة هلل تعاىل 

 [60]غافر: وقال رّبكم اُدعوين أستجب لكم( ) والدليل قوله تعاىل  
 )رواه الرتمذي وقال حديث صحيح( الّدعاء ُهَو العبادة()  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 ابألموات َأْو الغائبني؟َهْل نستغيث  16س
 ج/  الَ نستغيث هبم بل نستغيث ابهللِ 

 [9]األنفال: ِإْذ تستغيثون رّبكم فاستجاب لكم( )والدليل قوله تعاىل  
 )رواه الرتمذي( َكاَن ِإَذا أصابه َهمٌّ َأْو َغمٌّ قَاَل: اَي حيُّ اَي قّيوم برْحتك أستغيث()   ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 االستعانة بغري هللا؟َهْل جتوز  17س
 ج/  الَ جتوز االستعانة ِإالَّ ابهلل

 [ 5]الفاحتة: إاّيك نَعبُد وإاّيك نستعني( )والدليل قوله تعاىل  
 )رواه الرتمذي(  ِإَذا سألت فاسأل هللا َوِإَذا استعنت فاستعن ابهلل()       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 )رواه ابن ماجه(  تق رقبة(
 احلاضرين؟ َهْل نستعني ابألحياء  18س

 ج/  نعم، فيما يقدرون َعَليهِ 
 [2]املائدة: وتعاَونوا َعَلى الّب والّتقوى َوالَ تعاونوا َعَلى اإلمِث والُعدوان( )والدليل قوله تعاىل  

 )رواه مسلم(  وهللاُ ِف عوِن العبد َما دام العبُد ِف عوِن أخيه()      ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 َهْل جيوز الّنذر لغري هللا؟ 19س

 الَ جيوز الّنذر ِإالَّ هلل ج/  
 [35]آل عمران:  ربِّ إيّن نذرُت لَك َما ِف بطين حُمرَّرا  فَ تَ َقّبل ميّن()والدليل قوله تعاىل  

 ( )رواه البخاري(من نذر َأْن ُيطيَع هللَا فْلُيِطعه ومن نذر َأْن يعِصَيه َفالَ يَ ْعِصه)       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
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 َهْل جيوز الذبح لغري هللا؟   20س
 ج/  الَ جيوز ألنّه ِمن الشرك األكب 

 [ 2)َأْي اذبح هلل فقط( ]الكوثر: فصّل لرّبك واْْنر( ) والدليل قوله تعاىل  
 )رواه مسلم( لَعَن هللا َمن ذبح ِلغري هللا( )       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 َهْل جتوز الصالة والقب أمامك؟  21س
 ج/  الَ جتوز الّصالة ِإىَل القب 

 [144)َأْي استقبل الكعبة( ]البقرة: َفوّل وجهَك َشْطَر املسِجِد احلَرام( )والدليل قوله تعاىل  
 )رواه مسلم(  الَ جتلسوا َعَلى القبور، َوالَ تصّلوا إليها()    ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 َما حكم العمل ابلّسحر؟   22س
 ج/  العمل ابلّسحر من الكفر 

 [ 102]البقرة:  ولكّن الّشياطنَي كفروا يُعّلموَن الّناس الّسحر() والدليل قوله تعاىل  
 رواه مسلم( اجتنبوا السبع املوبقات: الشرك ابهلل، والّسحر( )    ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 َهْل جيوز الّذهاب ِإىَل الكاهن والعّراف؟ 23س
 ج/  الَ جيوز الّذهاب إليهما 

 [ 222-221]الشعراء: َهْل أُنبئكم َعَلى من تنّزل الّشياطني تنزل َعَلى كّل أفّاٍك أثيم( )والدليل قوله تعاىل  
 )رواه مسلم( من أتى عرّافا  فسأله َعْن شيء ََلْ تقبل َلُه صالة أربعني ليلة()       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 َهْل نصّدق العّراف والكاهن؟  24س
 إخبارمها َعْن الغيب ج/ الَ نصّدقهما ِف 
 [65]النمل:   قل الَ يعلم من ِف السََّماَوات واألرِض الغيب ِإالَّ هللا() والدليل قوله تعاىل  

 )صحيح رواه أْحد(  من أتى عرّافا  َأْو كاهنا  فصّدقه ِبَا يقول فَ َقْد كفر ِبَا أُنزل َعَلى حممد()       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
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 َهْل يعلم الغيب أحد؟ 25س
 الَ يعلم الغيَب أحٌد ِإالَّ هللا ج/  

 [ 59]األنعام:  وِعنده مفاِتُح الغَيب الَ يعلمها ِإالَّ ُهَو() والدليل قوله تعاىل  
 )حسن رواه الّطباين( الَ يعلم الغيَب ِإالَّ هللا( )       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 َهْل جيوز احللف بغري هللا؟  26س
 ج/  الَ جيوز احللف ِإالَّ ابهلل

 [ 7]التغابن: قل بلى ورّّب لتبعثّن(  ) والدليل قوله تعاىل  
 )صحيح رواه أْحد( من حلف بغري هللا فَ َقْد أشرك( )       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 َهْل جيوز تعليق اخلرز والّتمائم للشفاء؟  27س
 ج/  الَ جيوز تعليقها ألنّه من الّشرك 

 [ 17]األنعام:  وإن ميسسَك هللاُ بضرٍّ َفالَ كاشَف َلُه ِإالَّ ُهَو() والدليل قوله تعاىل 
 ]التميمة: َما يُعّلق ِمن العني[ )صحيح رواه أْحد(  من عّلق متيمة  فَ َقْد اشرك()     ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 ِباذا نتوّسل ِإىَل هللا تعاىل؟  28س
 ج/  نتوّسل أبْسائه وصفاته والعمل الّصال 

 [ 18]األعراف: وهلِل األْساء احلسىن فادعوه هبا( )والدليل قوله تعاىل 

 )صحيح رواه أْحد(  أسألك بكلِّ اسٍم ُهَو لَك ْسّيَت ِبِه نفسك()       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 من ُهَو الويّل؟   29س

 ج/  الويلُّ ُهَو املؤمُن الّتقيّ 

 الَِّذيَن آمنوا وكانوا يّتقون( أآل إّن أولياء هللِا الَ خوٌف عليهم َوالَ هم حيزنون ) والدليل قوله تعاىل  
 )مّتفق َعَليِه(  إّّنا وليِّي هللاُ وصال املؤمنني( )       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
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 ملاذا أنزل هللاُ القرآن؟   30س
 ج/  أنزل هللا القرآن للعمل ِبهِ 

 [3]األعراف: اِتّبعوا َما أنزل إليكم من رّبكم َوالَ تتّبعوا من دونه أولياء( )والدليل قوله تعاىل 
 )رواه أْحد(  ِاقرأوا القرآن واعملوا ِبِه َوالَ أتكلوا ِبِه َوالَ تستكِثروا به()       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 َهْل ِف الّدين بدعة حسنة؟  31س
 ج/  لَْيَس ِف الّدين بدعة حسنة 

 اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا () والدليل قوله تعاىل  
 )صحيح رواه أبو داود(  إاّيكم وحمداثت األمور فإن كّل حمدثة بدعة وكّل بدعة ضاللة()       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 من هم أفضل الّصحابة؟   32س
 رضي هللا عنهم أمجعنيج/  أبوب كر مثَّ عمر مثَّ عثمان مثَّ علّي 

ِإالَّ تنصروه فَ َقْد نصره هللا ِإْذ أخرجه الَِّذيَن كفروا اثين اثنني ِإْذ مها ِف الغار ِإْذ يقول   )والدليل قوله تعاىل  
 [ 40]الّتوبة: لصاحبه الَ حتزن إّن هللا معنا( 

 َما حكم من يقول بتحريف القرآن؟  33س
 ج/  الَِّذي يقول بتحريف القرآن كافر 

 [9]احلجر: ذّكر وإاّن َلُه حلافظون( إاّن ْنن نّزلنا ال) والدليل قوله تعاىل  

 تركت فيكم أمرين َلْن تضّلوا َما متّسكتم هبما كتاب هللا وسّنة رسوله( )       ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 من هم )املغضوب عليهم( ومن هم )الّضالون(؟  34س

 ج/ املغضوب عليهم هم اليهود والّضالّون هم الّنصارى
 [ 7]الفاحتة: غري املغضوب عليهم َوالَ الّضالني( ) والدليل قوله تعاىل  

 )الرتمذي َعْن عدي بن حامت(اليهود مغضوب عليهم والّنصارى ُضاّلل(  (      ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
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 ما حكم السمع والطاعة حلكام املسلمني؟ 35س
 ج/ واجب على املسلمني 

 اي أيها الذين آمنوا  أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأوىل  األمر منكم( ) والدليل قوله تعاىل  
 (السمع والطاعة  وإن ت مر عليكم عبد حبشيٌّ (     ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 ما حكم  تكفري املسلمني بغري حجة؟ 36س
 ج/ ال جيوز 

 وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون (  ) والدليل قوله تعاىل  
  (من قال ألخيه اي كافر فقد ابء به أحدمها (     ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
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