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مـســألة مـفـيـــــدة
تتعلق بالنهج والعقيدة 

للناشئة والجيال الديدة
تأليف

أبي عبدالرحن موفق بن أحد بن علي الفاضلي

 و الشيخ الفاضل                                                     تقديم الشيخ الفاضل                         
   أبي معاذ حسي الطيب اليافعي                       أبي بكر عبدالرزاق بن صال النهمي       



بسم ال الرحن الر حيم
مقدمة الشيخ عبد الرزاق النهمي

 المدل رب العالي وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له وأشهد أن ممدا عبده
:أما بعد .ورسوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم

 لخينا الفاضل أب) مسألة مفيدة تتعلق بالنهج والعقيدة80(فقد قرأت هذه الرسالة
 عبدالرحن موفق بن أحد الفاضلي حفظه ال فرأيتها رسالة نافعة مبسطة يستفيد منها
 الطفال الصغار فهي مشبعة بالدلة من كتاب ال ومن سنة رسول ال صلى ال عليه
.وعلى آله وسلم فجزى ال أخانا موفقا خياO ونفع به السلمي والمدل رب العالي

أبو بكر عبد الرزاق بن صال النهمي
.من هجرة النب عليه الصلة والسلم1434جادالثان لعام 4

مقدمة الشيخ حسي الطيب حفظه ال
 وأشهد أن ممد*ا عبده ورسوله صلى ال عليه,المدل رب العالي وأشهد أن ل إله إل ال 

 فقد طالعت رسالة أخينا الفاضل موفق بن أحد الفاضلي :أما بعد  .وعلى آله وصحبه وسلم 
 فرأيتها"مسألة مفيدة تتعلق بالنهج والعقيدة للناشئة والجيال الديدة 80": الت أساها

 ويستفيد,فنسأل ال أن ينفع با , رسالة طيبة ف بابا جعلها أخونا على شكل سؤال وجواب 
 فإنه قد ضXيWع أبناء السلمي وقررت عليهم مناهج دراسية قليلة الفائدة مع,منها أبناء السلمي 

 عدم السلمة من الضرار الت فيها والخالفات أما كتب أهل السنة فهي نافعة قائمة على
 عقيدة صافية تأخذها الجيال براحة واطمئنان فله المد والنة على, الدليل من القرآن والسنة 

 وجزى ال خي*ا من أعان على نشر العلم وبذله للناس والمد ل رب العالي, ما ألم وعلم 
.

أبو معاذ حسي الطيب اليافعي:كتبه 
هـ1434/ربيع الخر /16



القدمة
 فإن ما: المد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه ومن واله أما بعد

 أوصى ال به ف كتابه وسنة رسوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم العناية بالولد والهتمام
 قال ال تعال.بم وتعليمهم وتربيتهم التربية الشرعية وغرس العقيدة الصحيحة ف نفوسهم 

 أpمt كvنtتXمt شXهuدuاءx إsذq حuضuرu يuعtقvوبu الqمuوtتX إsذq قpالp" عن يعقوب عليه السلم ف وصيته لبنائه 
 لsبuنsيهs مuا تuعtبXدXونp مsنt بuعtدsي قpالvوا نuعtبXدX إsلpهuكu وuإsلpهu آبuائsكu إsبtرuاهsيمu وuإsسtمuاعsيلp وuإsسtحuاقu إsلpه*ا وuاحsد*ا

 pونXمsلtسXم Xهpل Xنtحuنuوكان نبينا صلى ال عليه وعلى آله وسلم حريصا على] 133: البقرة [و 
 :تعليم البناء العقيدة الصحيحة ففي الترمذي من حديث ابن عباس رضي ال عنهما قال 

 يا غلم أل أعلمك كلمات احفظ: " كنت خلف رسول ال صلى ال عليه وسلم يوما فقال 
 ال يفظك احفظ ال تده تاهك إذا سألت فاسأل ال وإذا استعنت فاستعن بال واعلم أن
 المة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إل بشيء قد كتبه ال لك ولو اجتمعوا

 على أن يضروك بشيء ل يضروك إل بشيء قد كتبه ال عليك رفعت القلم وجفت
 فمن هذا النطلق عزمت على .ف صحيح الامع ) 7957(صححه اللبان برقم" الصحف 

) مسألة مفيدة تتعلق بالنهج والعقيدة للناشئة والجيال الديدة80( كتابة بث بعنوان
 جعت فيه بعض مايسر ال من الدلة والفوائد الهمة ف العقيدة الصحيحة والنهج السليم

 ليكون زادا وسلحا لبنائنا وأجيالنا ومن جاء بعدهم بشيئة ال تعال ينطلقون منه إل مافيه
 صلحهم وسعادتم ف الدنيا والخرة بإذن ال تبارك وتعال ويكون لم حصنا حصينا من
 الشبه والفكار النحرفة الت صارلا أنصار باسم الدين من أهل البدع والتحزبات ل سيما

 وقد اخترت أسلوب تقدي الفائدة على. والولد الصغار على الفطرة الت فطرهم ال عليها 
 هيئة سؤال وجواب ليكون ألفت للنظر وأوقع ف النفس وأنبه للذهن كما فعل جبيل عليه
 السلم مع النب صلى ال عليه وسلم وصحابته رضوان ال عليهم حيث قدم له أسئلة عن

 السلم واليان والحسان والساعة وعلماتا كما ف حديث عمر رضي ال عنه الشهور



 وقد دعمت هذه السائل بالدلة من الكتاب والسنة سائل الول جل,وهو ف الصحيحي 
 وعل أن ينفع به أبناء السلمي وأن يعله خالصا لوجهه الكري وأن يوفق العلمي والدعاة إل

 فأبدأ مستعينا .ال أن يدرسوا هذا الكتاب ف مراكزهم ومدارسهم والمدل رب العالي 
:بال 

بسم ال الرحن الرحيم
أين ال ؟:1س

 :"ال سبحانه وتعال ف السماء مستو� على عرشه عال� على خلقه والدليل قوله تعال : ج
 وuهXوu الqقpاهsرX فpوtقu عsبuادsهs وuهXوu الqحuكsيمX:" وقوله تعال ] 5: طه [الر حtمuنX عuلpى الqعuرtشs اسtتuوuى 

 Xيsبuخqوقول النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم للجارية ] 18: النعام [ال » ..." Xالل£ه uنtيpأ.« 
sاءuى الس مsف tتpالpق. pالpا « قuنpأ tنuم .«sالل£ه vولXسuر uتtنpأ tتpالpق . pالpة¥ « قuنsمtؤXا مuن هsإpا فuهqقsتtعpأخرجه».أ 

.مسلم من حديث معاوية بن الكم السلمي رضي ال عنه 

:" ما معن قوله تعال  : 2س
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 فعلم ال ف كل مكان وذاته على العرش قال تعال,أن ال معنا بعلمه وإحاطته : معناها : ج 
 ":sضtرpأqى الpلsإ sاءuالس م uنsم uرtمpأqال XرWبuدXقال ابن جرير الطبي ف تفسيه للية]5: السجدة " [ي 

 وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم، ويعلم أعمالكم، ومتقلبكم: يقول: "السابقة 
 اهـ والية ابتدأت بالعلم وختمت بالعلم دليل"ومثواكم، و هوعلى عرشه فوق سواته السبع

.أن ال معنا بعلمه

هل ل أساء وصفات ؟ :3س
 وuلsل£هs الqأpسtمuاء¬ الqحXسtنuى فpادtعXوهX بsهuا:" نعم ل أساء حسن وصفات عليا والدليل قوله تعال :ج 
 ]60: النحل " [وuلsل£هs الqمuثpلv الqأpعtلpى وuهXوu الqعuزsيزX الqحuكsيمX :" وقوله تعال ] 180: العراف " [



 أي(وهو)"442 / 1- (قال السعدي رحه ال ف تفسيه عند هذه الية ,أي الوصف العلى 
..."كل صفة كمال) الثل العلى

؟.هل يوز السؤال عن كيفية صفات ال سبحانه وتعال  :4س
 ل يوز السؤال عن كيفية صفات ال لن ال ل يب نبيه صلى ال عليه وعلى آله وسلم:ج 

 فكان السؤال عنها بدعة وقد سئل المام مالك رحه ال عن, عنها ول يسأله الصحابة عنها 
 وال سبحانه". الستواء معلوم والكيف مهول والسؤال عنه بدعة :"كيفية الستواء فقال 

]110: طه [وuلpا يXحsيطvونp بsهs عsلqم*ا :" وتعال يقول 

؟.اذكر بعض المثلة على صفات ال سبحانه وتعال  :5س
 وuيuبtقpى وuجtهX رuبWكu ذvو الqجuلpالs:" الوجه والدليل قوله تعال :من صفات ال سبحانه وتعال : ج 

 sامuرqكsإqالuومنها صفة اليدين والدليل قوله تعال ] 27: الرحن " [و ":XقsفtنXي sانuتpوطXسtبuم Xاهuدuي qلuب 
 وuهXوu الس مsيعX:" ومنها صفة السمع والبصر والدليل قوله تعال ] 64: الائدة [كpيtفu يuشuاء¬ 

Xيsصuبqيم*ا :" ومنها صفة الكلم والدليل قوله تعال ] 11: الشورى " [الsلqكuى تuوسXم Xالل£ه uل£مpكuو" 
 ومن صفاته سبحانه النول كل, والقرآن الكري من كلم ال وليس بخلوق]164: النساء [

 يuنtزsلv رuب³نuا تuبuارuكu وuتuعuالpى:" « ليلة إل السماء الدنيا والدليل قوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم 
tنuمuو Xهpل uيبsجuتtسpأpى فsونXعtدuي tنuم vولvقuيpف Xرsالخ sلtالل£ي vثvلvى ثpقtبuي uيsا حuيtالد³ن sاءuى الس مpلsة� إpلtيpل£ لvك 

 Xهpل uرsفqغpأpى فsنXرsفtغuتtسuي tنuمuو Xهuيsطtعvأpى فsنvلpأtسuأخرجه البخاري ومسلم» ي

هل يوز تثيل صفات ال بصفات الخلوق؟ : 6س
 :الشورى "[لpيtسu كpمsثqلsهs شuيtء¶ :" ل يوز تثيل صفات ال بصفات الخلوق لقوله تعال :ج 

 قال ]74: النحل [فpلpا تuضtرsبXوا لsل£هs الqأpمtثpالp إsن£ الل£هu يuعtلpمX وuأpنtتXمt لpا تuعtلpمXونp :" وقوله تعال ]11
 من شبه ال بلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر:" نعيم بن حاد الافظ 



 .للذهب)65 / 1- (اهـ متصر العلو "وليس ما وصف به نفسه ول رسوله تشبيها 

كيف نثبت أساء ال وصفاته ؟ : 7س
 ,نثبت أساء ال وصفاته بدليل من الكتاب والسنة ولتثبت برأي ول قياس ول اجتهاد : ج 

 فل نسمي ال إل با سى به نفسه أوساه رسوله صلى ال عليه وسلم ول نصفه إل با وصف
 به نفسه أو وصفه رسوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم من غي تثيل ول تكييف ول تريف

 ول يوز,ول تعطيل ومن أثبت ل اسا أو صفة بغي دليل فقد قال على ال قول بغي علم 
.القول على ال بغي علم 

رى ال سبحانه ف الدنيا ؟: 8س 
�
 هل ي

 وuلpم ا جuاءx مXوسuى لsمsيقpاتsنuا وuكpل£مuهX رuب³هX:" ل يXرى ال سبحانه ف الدنيا والدليل قوله تعال :ج 
 قpالp رuبW أpرsنsي أpنtظvرt إsلpيtكu قpالp لpنt تuرuانsي وuلpكsنs انtظvرt إsلpى الqجuبuلs فpإsنs اسtتuقpر  مuكpانuهX فpسuوtفu تuرuانsي
 فpلpم ا تuجuل£ى رuب³هX لsلqجuبuلs جuعuلpهX دuك«ا وuخuر  مXوسuى صuعsقºا فpلpم ا أpفpاقu قpالp سXبtحuانuكu تXبtتX إsلpيtكu وuأpنuا

 إنكم لن تروا:" وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم ] 143: العراف ) [أpو لv الqمXؤtمsنsي
.أخرجه الطبان عن أب أمامة رضي ال عنه وصححه اللبان "ربكم عز و جل حت توتوا 

 هل الؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ؟ :9س
 إsلpى رuبWهuا. وXجXوه¾ يuوtمuئsذ� نuاضsرuة¥ :" نعم الؤمنون يرون ربم يوم القيامة والدليل قوله تعال : ج 

 وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم كما ف حديث جuرsيرu بtنu] 23،  22: القيامة " [نuاظsرuة¥ 
 إsذq نuظpرu إsلpى- صلى ال عليه وسلم-كvن ا جXلvوس*ا عsنtدu رuسXولs الل£هs : عuبtدs الل£هs رضي ال عنه قال 

 pالpقpف sرtدuبqال pةpلtيpل sرuمpقqال »sهsتuيtؤXى رsف pام³ونuضXت pل uرuمpقqا الpذuه pنtوuرuا تuمpك tمvب كuر pنtوuرuتuس tمvن كsا إuمpأ 
 أخرجه البخاري ومسلم..."



 هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة ؟: 10س 
 كpل£ا إsن هXمt عuنt رuبWهsمt يuوtمuئsذ�:" ليرى الكفار ربم يوم القيامة والدليل قوله تعال : ج 

 pونXوبXجtحuمpمجوبون عن رؤية ربم):"351 / 8(قال ابن كثي ف تفسيه] 15: الطففي [ل 
 .وهذا عند جاهي العلماء . اهـ"وخالقهم

 ماهو أعظم نعيم ف النة ؟ :" 11س
 لsل£ذsينu:" أعظم نعيم ف النة هو النظر إل وجه ال سبحانه وتعال والدليل قوله تعال :ج 

 للذين أحسنوا: أي)130 / 4(قال البغوي ف تفسية ]26: يونس [أpحtسuنXوا الqحXسtنuى وuزsيuادuة¥ 
 وهي النظر إل وجه ال الكري،هذا قول جاعة: العمل ف الدنيا السن، وهي النة، وزيادة

 -إsذpا دuخuلp أpهtلv الqجuن ةs الqجuن ةp « وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم  اهـ..."من الصحابة 
 pالpا- قuنqلsخtدXت tمpلpا أuنuوهXجXو tضWيuبXت tمpلpأ pونvولvقuيpف tمvكXيدsزpا أºئtيuش pونXيدsرXى تpالuعuتuو uكuارuبuت Xالل£ه vولvقuي 

 sالن ار uنsا مuنWجuنXتuو pن ةuجqال - pالpى- قpلsإ sرpالن ظ uنsم tمsهtيpلsب  إuحpا أºئtيuوا شvطtعvا أuمpف uابuجsحqال Xفsشqكuيpف 
 .أخرجه مسلم من حديث صهيب رضي ال عنه ».رuبWهsمt عuز  وuجuل£ 

ما هو أول ما يب على العبد تعلمه والدعوة إليه ؟ :12س
 أول مايب على العبد تعلمه والدعوة إليه هو توحيد ال عز وجل وذلك أن النب صلى ال:ج 

 عليه وعلى آله وسلم بدأ ف دعوته إل التوحيد عشر سنوات ف مكة ث فرضت الصلة ولا
 "فpلqيuكvنt أpو لp مuا تuدtعXوهXمt إsلpى أpنq يXوuحWدXوا الل£هu تuعuالpى :" بعث معاذ بن جبل إل اليمن قال له 

 إنك تأت:"وف رواية عند النسائي . أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي ال عنهما 
 ,يصححها اللبان ..."قوما أهل كتاب فادعهم إل شهادة أن ل إله إل ال وأن رسول ال

 فpاعtلpمt أpن هX لpا إsلpهu إsل£ا الل£هX وuاسtتuغtفsرt لsذpنtبsكu وuلsلqمXؤtمsنsيu وuالqمXؤtمsنuاتs وuالل£هX يuعtلpمX:" وال تعال يقول 
 tمvاكuوqثuمuو tمvكuل£بpقuتX19: ممد ) [19(م[



ما هي أعظم حسنة وأعظم سيئة ؟ :13س
 والدليل حديث أب ذر رضي ال عنه قال) لإله إل ال (أعظم حسنة هي كلمة التوحيد : ج

 قال قلت يا رسول ال"إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تحها :"قلت يا رسول ال أوصن قال 
 رواه أحد وصححه اللبان ف".هي أفضل السنات :" أمن السنات ل إله إل ال قال

 وأعظم سيئة هي الشرك بال سبحانه وتعال والدليل قوله تعال .صحيح الترغيب والترهيب
 ]13: لقمان [وuإsذq قpالp لvقqمuانv لsابtنsهs وuهXوu يuعsظvهX يuا بXنuي  لpا تXشtرsكt بsالل£هs إsن£ الشWرtكu لpظvلqم¾ عuظsيم¾ :"

ما معن ل إله إل ال ؟: 14:س
 :"والدليل قوله تعال . لمعبود بق إل ال وغي ال إن عبد فقد عبد فبباطل : معناها :ج 

 Xيsبpكqي³ الsلuعqال uوXه uن£ الل£هpأuو vلsاطuبqال uوXه sهsونXد tنsم pونXعtدuا يuن£ مpأuق³ وuحqال uوXه uن£ الل£هpأsب uكsلpالج [ذ: 
62[

ماهو أعظم ناقض للإله إل ال ؟: 15:س
 "إsن£ الشWرtكu لpظvلqم¾ عuظsيم¾ :" والدليل قوله تعال ,أعظم ناقض لا هو الشرك بال تعال : ج 
 إsن هX مuنt يXشtرsكt بsالل£هs فpقpدt حuر مu الل£هX عuلpيtهs الqجuن ةp وuمuأqوuاهX الن ارX وuمuا:"وقوله تعال]13: لقمان [

 "وuلpوt أpشtرuكvوا لpحuبsطp عuنtهXمt مuا كpانXوا يuعtمuلvونp:" وقوله تعال ]72: الائدة [لsلظ£الsمsيu مsنt أpنtصuار� 
 .والدلة على ذلك كثية ]88: النعام [

ماهو الشرك؟: 16س
 وuاعtبXدXوا الل£هu وuلpا تXشtرsكvوا بsهs شuيtئºا:" والدليل قوله تعال.عبادة غي ال عزوجل: الشرك هو: ج  

 قpالvوا وuهXمt فsيهuا يuخtتuصsمXونp تuالل£هs إsنq كvن ا لpفsي:" وقوله تعال عن الشركي ] 36: النساء [
uيsمpالuعqال Wبuرsب tمvيكWوuسXن qذsي� إsبXال� مpلuو حديث ابن مسعود رضي]98 - 96: الشعراء " [ض 

 pالpال عنه ق : pالpق sال uدtنsع Xمpظtعpأ sبtي³ الذ£نpي  صلى ال عليه وسلم أsالن ب Xتqلpأuس ":sل£هsل pلuعtجuت qنpأ 



 أي:ومعن ندا ,أخرجه البخاري ومسلم ,الديث ..." نsدÅا وuهtوu خuلpقpكu قvلqتX إsن£ ذpلsكu لpعuظsيم¾
.شرك أكب وشرك أصغر:والشرك قسمان .شبيها ومساويا ل يXعبد معه 

 اذكر بعض المثلة على الشرك بقسميه الكب والصغر ؟: 17س
 عبادة الصنام ومنه السجود لغي ال سبحانه وتعال ومنه الذبح: الشرك الكب كثي منه :ج 

 وغيهم ومنه دعاء غيال فيما ل يقدر عليه إل ال القبور والنذر لغيال من الن وأصحاب
 والشرك الصغر أيضا كثي منه يسي الرياء واللف بغي ال ,ومنه السحر والكهانة وغيذلك 

 إذا ل يقترن بتعظيم اللوف مثل تعظيم ال أو أشد ومنه التطي وتعليق التمائم والروز إذا
 اعتقدها سببا للب الي أو دفع الضر ول يعتقد تأثيها من دون ال سبحانه وتعال فإذا

.أعتقد تأثيها من دون ال صار شركا أكب وغي ذلك 

 هل يغفر ال الشرك ؟: 18س
 :النساء " [إsن£ الل£هu لpا يuغtفsرX أpنq يXشtرuكu بsهs:" والدليل قوله تعال , ل يغفر ال الشرك :ج 

 .هذا إن مات الشرك على الشرك أما إن تاب الشرك قبل موته فإن التوبة تحو ما قبلها ]48

ماهو حد الشرك ف الدنيا وماعقوبته ف الخرة إذا ل يتب ؟: 19س
 فpإsذpا انtسuلpخu الqأpشtهXرX الqحXرXمX فpاقqتXلvوا:" والدليل قوله تعال ,حده ف الدنيا القتل إل أن يتوب:ج 

 الqمXشtرsكsيu حuيtثv وuجuدtتXمXوهXمt وuخXذvوهXمt وuاحtصXرXوهXمt وuاقqعXدXوا لpهXمt كvل£ مuرtصuد� فpإsنq تuابXوا وuأpقpامXوا
 والذي يتول قتله هو ول] 5: التوبة " [الص لpاةp وuآتuوXا الز كpاةp فpخuلÉوا سuبsيلpهXمt إsن£ الل£هu غpفvور¾ رuحsيم¾

.المر
 وعقوبته ف الخرة إذا مات على الشرك أنه من أهل النار ول يدخل النة والدليل قوله تعال

 :الائدة " [إsن هX مuنt يXشtرsكt بsالل£هs فpقpدt حuر مu الل£هX عuلpيtهs الqجuن ةp وuمuأqوuاهX الن ارX وuمuا لsلظ£الsمsيu مsنt أpنtصuار�:" 
.أما إذا تاب من الشرك قبل موته فإن ال غفور رحيم ]72



 ماحكم الساحر وماحده ؟ : 20س
 وuمuا كpفpرu سXلpيtمuانv وuلpكsن  الش يuاطsيu كpفpرXوا :"حكم الساحر كافر والدليل قوله تعال : ج 

 يXعuلËمXونp الن اسu السWحtرu وuمuا أvنtزsلp عuلpى الqمuلpكpيtنs بsبuابsلp هuارXوتu وuمuارXوتu وuمuا يXعuلËمuانs مsنt أpحuد�
 tرvفqكuا تpلpة¥ فuنtتsف Xنtحuا نuن مsا إpولvقuت ى يuى :"وقوله تعال] 102: البقرة [حuتpأ vثtيuح Xرsالس اح XحsلqفXا يpلuو 

 وأما حد الساحر ف الدنيا فهو القتل والذي يتول قتله هو ول المر والدليل ما ]69: طه [
 كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ،: روي عن عمرو بن دينار أنه سع بالة يقول 

 صلى ال عليه وعلى( وروي عن حفصة زوج النب . وهو ف البخاري .فقتلنا ثلث سواحر
 وإل هذا ذهب جاعة من أصحاب. أن جارية لا سحرتا ، فأمرت با فقتلت) آله وسلم 

.النب صلى ال عليه وسلم وقد ثبت عن جندب بن عبدال رضي ال عنه أنه قتل ساحرا 

من هو الكاهن ؟ : 21س
.الكاهن هو من يدعي علم الغيب أو يدعي ما ف الضمي أو ما ف الستقبل : ج 

 ما حكم إتيان الكهان أو غيهم من الشعوذين؟ : 22س
 من أتاهم وسألم ل تقبل له صلة أربعي يوما فإن سألم وصدقهم فقد كفر بالقرآن:ج 

 مuنt أpتuى عuر افºا فpسuأpلpهX عuنt شuىtء� لpمt تXقqبuلq لpهX: « والسنة والدليل قول النب صلى ال عليه وسلم 
 ºةpلtيpل uيsعuبtرpة¥ أpلuص.«  Wىsالن ب sاجuوtزpأ sضtعuب tنuوقوله صلى- صلى ال عليه وسلم-أخرجه مسلم ع 
 أخرجه الاكم" من أتى كاهنا فصدقه با يقول فقد كفربا أنزل على ممد :"ال عليه وسلم 

 صحيح الترغيب والترهيب وصححه اللبان ف. عن أب هريرة 

 ماحكم اللف بغي ال كالمانة وغيها ؟: 23س
 من حلف بغي ال فقد:"ج اللف بغي ال شرك والدليل قوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم 



 وصححه اللبان ف صحيح الامع. أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي ال عنه " أشرك
 أخرجه أبو داود عن بريدة رضي" من حلف بالمانة فليس منا :"وقوله صلى ال عليه وسلم 

 واللف بغي ال شرك أصغر إل إذا كان الالف. وصححه اللبان ف صحيح الامع. ال عنه
.معظما للمحلوف عليه كتعظيم ال أو أشد فيصي شركا أكب 

 ماهو التطي وماحكمه ؟ :24س
 كالتشاؤم بالرجل العور أو,التطي هو التشاؤم بالرئيات أو السموعات أو العلومات : ج 

 السود أو التشاؤم بصوت حيوان كالبوم وغيه أو التشاؤم بشهر صفر أو يوم الربعاء بأنه
 الطية شرك:" وحكم التطيشرك والدليل قوله صلى ال عليه وسلم  .يوم نس أو نو ذلك 

 عن ابن مسعودرضي ال عنه. وصححه اللبان والوادعي ". الطية شرك الطية شرك 

ماهو التنجيم وما حكمه ؟: 25س
 الستدلل بالحوال الفلكية على الوادث الرضية أي الستدلل بالنجوم:التنجيم هو: ج 

 على الي والشر وحكمه شرك لن فيه ادعاء لعلم الغيب وهو نوع من السحر والدليل قوله
 من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما:" صلى ال عليه وعلى آله وسلم

.صحيح الترغيب والترهيب :" رواه أبو داود وابن ماجه وغيها وصححه اللبان ف" زاد

ما حكم الستهزاء بشيء من الدين كالصلة واللحية ونو ذلك ؟ :26س
 قvلq أpبsالل£هs وuآيuاتsهs:" الستهزاء بشيء من ذلك كفر أكب مرج من اللة والدليل قوله تعال : ج 

 tمvكsانuيsإ uدtعuب tمXتtرpفpك tدpوا قXرsذuتtعuا تpل pونvئsزtهuتtسuت tمXتtنvك sهsولXسuرu66،  65: التوبة [و.(

ماحكم من طعن ف القرآن أو أهان الصحف ؟ 27س
 من طعن ف القرآن أو أهان الصحف فهو كافر كفرا أكب مرج من اللة والدليل هو الية:ج 



 قvلq أpبsالل£هs وuآيuاتsهs وuرuسXولsهs كvنtتXمt تuسtتuهtزsئvونp لpا تuعtتuذsرXوا قpدt كpفpرtتXمt بuعtدu:" السابقة وهي قوله تعال 
tمvكsانuيs66،  65: التوبة " [إ(

من هم اللئكة وماهي أعمالم ؟ : 28س
 اللئكة هم خلق من خلق ال مربوبون بطاعته مسخرون بأمره خلقهم ال من نور ل:ج 

 قال,يأكلون ول يشربون ول ينامون ول يفترون ول يعصون ربم ويسبحونه وله يسجدون 
)6: التحري " [لpا يuعtصXونp الل£هu مuا أpمuرuهXمt وuيuفqعuلvونp مuا يXؤtمuرXونp :" تعال

 فمنهم من يسبÐح ال إل قيام الساعة ومنهم من هو راكع أو ساجد إل قيام:وأما أعمالم 
 الساعة ومنهم سبعون ألفا يدخلون البيت العمور ل يعودن إل قيام الساعة ومنهم الوكل

 بالوحي ومنهم الوكل بالقطر ومنهم الوكل بقبض الرواح ومنهم الوكل بكتابة السنات
.والسيئات ومنهم الوكل بسؤال القب ومنهم الوكل بالنة والنار ومنهم حلة الرش وغيذلك 

من هو أفضل اللئكة ؟ : 29س
 إsن هX لpقpوtلv رuسXول� كpرsي� ذsي:" أفضل اللئكة هو جبيل عليه السلم والدليل قوله تعال :ج 

 نuزuلp بsهs الر³وحX:" وقوله تعال )21 – 19: التكوير [قvو ة�عsنtدu ذsي الqعuرtشs مuكsي� مXطpاع� ثpم  أpمsي� 
 Xيsمpأqيعن جبيل عليه السلم ]193: الشعراء " [ال.

ما حكم من سب جبيل أو ملكا من اللئكة ؟: 30س
 مuنt كpانp عuدXوÅا لsل£هs:" من سب ملكا أو طعن فيه أو عاداه فهو كافر والدليل قوله تعال :ج

 uينsرsافpكqلsل ÓوXدuع uن£ الل£هsإpف pالpيكsمuو pيلsرtبsجuو sهsلXسXرuو sهsتpكsائpلuمu9: البقرة [و
من هو أفضل اللق على الطلق؟: 31س

 أفضل اللق على الطلق هو نبينا ممد صلى ال عليه وعلى آله وسلم والدليل قوله: ج 
 متفق عليه عن أب هريرة رضي ال" أpنuا سuيWدX الن اسs يuوtمu الqقsيuامuة:" صلى ال عليه وعلى آله وسلم



عنه

ماحكم من سب نبيا من النبياء أو تنقصه ؟ : 32س
 إsن£ ال£ذsينu يuكqفvرXونp بsالل£هs:" والدليل قوله تعال ,من سب نبيا من النبياء أو تنقصه فهو كافر:ج 

qنpأ pونXيدsرXيuض� وtعuبsب Xرvفqكuنuض� وtعuبsب XنsمtؤXن pونvولvقuيuو sهsلXسXرuو sالل£ه uنtيuوا بvقWرpفXي qنpأ pونXيدsرXيuو sهsلXسXرuو 
 :النساء [أvولpئsكu هXمX الqكpافsرXونp حuق«ا وuأpعtتuدtنuا لsلqكpافsرsينu عuذpاب*ا مXهsين*ا .يuت خsذvوا بuيtنu ذpلsكu سuبsيلºا 

 وuلpئsنt سuأpلqتuهXمt لpيuقvولvن  إsن مuا كvن ا نuخXوضX وuنuلqعuبX قvلq أpبsالل£هs وuآيuاتsهs:(وقوله تعال ] 151،  150
tمvكsانuيsإ uدtعuب tمXتtرpفpك tدpوا قXرsذuتtعuل ت pونvئsزtهuتtسuت tمXتtنvك sهsولXسuرuقال ابن كثيف تفسيه عندهذه) و 

 ما رأيت: قال رجل ف غزوة تبوك ف ملس :قال: الية ف سبب نزولا عن عمررضي ال عنه
 يعن النب صلى ال(مثل قvرائنا هؤلء، أرغبu بطونا، ول أكذبu ألسن*ا، ول أجب عند اللقاء

 كذبتu، ولكنك: فقال رجل ف السجد). عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان ال عليهم 
 لخبن رسول ال صلى ال عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول ال صلى ال عليه وعلى آله. منافق

.وذكره المام الوادعي ف كتابه الصحيح السند من أسباب النول " وسلم ونزل القرآن

من هو خليل ال ؟: 33س 
 ج خليل ال هو نبينا ممد صلى ال عليه وعلى آله وسلم وكذلك نب ال إبراهيم عليه السلم

 فpإsن£ الل£هu تuعuالpى قpدs ات خuذpنsى خuلsيلº كpمuا ات خuذp إsبtرuاهsيمu خuلsيلº: " والدليل قوله صلى ال عليه وسلم
 :النساء ) [وuات خuذp الل£هX إsبtرuاهsيمu خuلsيلºا:"( أخرجه مسلم عن جندب رضي ال عنه وقوله تعال ) 

125(

من هو كليم ال ؟ : 34س
:النساء [وuكpل£مu الل£هX مXوسuى تuكqلsيم*ا :" كليم ال هو موسى عليه السلم والدليل قوله تعال : ج 
 :"...وحديث الشفاعة الطويل و فيه أن النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم قال ).164( 



 متفق عليه عن أنس.." فpيuأqتXونp إsبtرuاهsيمu فpيuقvولv لpسtتX لpهuا وuلpكsنt عuلpيtكvمt بsمXوسuى ، فpإsن هX كpلsيمX ال
.بن مالك رضي ال عنه 

من هو روح ال وكلمته ؟: 35س
 إsن مuا الqمuسsيحX عsيسuى ابtنX:" روح ال وكلمته هو عيسى عليه السلم والدليل قوله تعال : ج 

Xهtنsوح¾ مXرuو uمuيtرuى مpلsا إuاهpقqلpأ XهXتuمsلpكuو sالل£ه vولXسuر uمuيtرuومعن قوله تعال ] 171: النساء " [م: 
 أي أن ال خلق عيسى بكلمة كن وبدون أب فصار عيسى بتلك الكلمة وليس"وكلمته "

 أي من ضمن الرواح الت خلقها" وروح منه :" ومعن قوله تعال , عيسى هوالكلمة نفسها
.كما ف تفسي ابن كثيوغيه عند هذه الية.ال 

من هو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة من النبياء ؟: 36س
 ,صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة هو نبينا ممد صلى ال عليه وعلى آله وسلم : ج 

 وuمsنu الل£يtلs:" وهذا هو القام المود الذي كرمه ال به على سائر النبياء كما قال تعال 
 وذلك أن الناس يوم) 79: السراء [فpتuهuج دt بsهs نuافsلpةº لpكu عuسuى أpنq يuبtعuثpكu رuب³كu مuقpام*ا مuحtمXود*ا 

 القيامة يأتون آدم عليه السلم فيعتذر ث يأتون نوحا عليه السلم فيعتذر ث يأتون إبراهيم عليه
 السلم فيعتذر ث يأتون موسى عليه السلم فيعتذر ث يأتون عيسى عليه السلم وكلهم

 نفسي نفسي فيأتون نبينا صلى ال عليه وعلى آله وسلم فيقول أنا لا ويسجد: يعتذرويقول
 والديث ف البخاري ومسلم من حديث أب.تت العرش فيفع رأسه ث يأذن ال له بالشفاعة 

.هريرة رضي ال عنه 

"ماهي الشفاعة  : 37س 
 التوسط للغي بلب منفعة أو دفع مضرة وهي أن يتمع الشافع والشفوع: الشفاعة هي : ج 

 أو,له عند ال فيطلب الشافع من ال تفيف العذاب عن الشفوع له أو تليصه من العذاب 



.يطلب له زيادة الثواب ورفع الدرجات 

لن تكون الشفاعة يوم القيامة ؟ : 38س 
 ج تكون الشفاعة يوم القيامة للموحدين الذين ل يشركون بال شيئا والدليل قوله صلى ال

 لp إsلpهu إsل£ الل£هX خuالsص*ا مsنt: أpسtعuدX الن اسs بsشuفpاعuتsي يuوtمu الqقsيuامuةs مuنt قpالp :" عليه وعلى آله وسلم 
 sهsبqلpأخرجه البخاري عن أب هريرة رضي ال عنه "ق.

هل للمؤمن العاصي شفاعة يوم القيامة ؟: 39س
 شفاعت لهل:" نعم للمؤمن العاصي الوحدشفاعة والدليل قوله صلى ال عليه وسلم : ج 

 أخرجه أبو داود وغيه وصححه اللبان ف صحيح الامع وصححه الوادعي" الكبائر من أمت
.ف كتاب الشفاعة 

هل للكافر أو الشرك شفاعة يوم القيامة ؟ : 40س 
 فpمuا تuنtفpعXهXمt شuفpاعuةv:" ليس للكافر أو الشرك شفاعة يوم القيامة والدليل قوله تعال : ج 

 uيsعsوقوله تعال ) 48: الدثر [الش اف ": XاعpطXيع� يsفuا شpلuيم� وsمuح tنsم uيsمsلظ£الsا لu18: غافر [م[ 
 وال تعال ل يرضى عن الشرك)28: النبياء " [وuلpا يuشtفpعXونp إsل£ا لsمuنs ارtتuضuى :" وقوله تعال 

.والكافر ول يأذن لما بالشفاعة 

 ماهي شروط الشفاعة ؟ : 41س 
:شروط الشفاعة ثلثة وهي : ج 
.ـ أن يرضى ال عن الشافع 1
.ـ أن يرضى ال عن الشفوع له 2
.ـ أن يأذن ال بالشفاعة 3



 وuلpا:" وقوله تعال ) 255: البقرة " [مuنt ذpا ال£ذsي يuشtفpعX عsنtدuهX إsل£ا بsإsذqنsهs:" والدليل قوله تعال 
.وانظر كتاب الشفاعة للمام الوادعي رحه ال ) 28: النبياء " [يuشtفpعXونp إsل£ا لsمuنs ارtتuضuى 

ا رسول ال ؟: 42س 
~
ما معن شهادة أن ممد

:لا معنيان : ج 
 طاعته فيما أمر واجتناب مانى عنه وزجر وتصديقه فيما أخب وتقدي قوله على قول: الول 

.كل إنسان وأل يعبد ال إل با شرع 
 ل متبوع بق إل رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم وغيه إن اتبع بغي دليل فقد: الثان 

.اتبع بباطل 
 وuمuا آتuاكvمX الر سXولv فpخXذvوهX وuمuا نuهuاكvمt عuنtهX فpانtتuهXوا وuات قvوا الل£هu إsن£ الل£هu:" والدليل قوله تعال 

 sابpقsعqال Xيدsدuوقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم ) 7: الشر " [ش » ":Xهtنuع tمvكXتtيuهuا نuم 
 tمXتtعpطuتtا اسuم Xهtنsوا مvلuعqافpف sهsب tمvكXتtرuمpا أuمuو XوهXبsنuتtاجpمتفق عليه عن أب هريرة رضي ال عنه ..." ف.

ما هي السنة ؟ :43س
.السنة هي طريقة النب صلى ال عليه وآله وسلم ف أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته : ج 

ما منزلة السنة ؟:44س 
 وuأpطsيعXوا الل£هu وuرuسXولpهX إsنq كvنtتXمt:" وجوب قبولا ث العمل با بسبها لقوله تعال : منلتها :ج 

uيsنsمtؤXعليكم بسنت وسنة اللفاء:"وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم ) 1:النفال " [م 
 أخرجه الترمذي من حديث العرباض رضي ال" الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

.عنه وصححه اللبان 

 ماهي البدعة ؟: 45س 



 ما أحدث بعد موت النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم بنية التعبد ل بغي: البدعة هي: ج
.دليل 

ما حكم البدعة ؟: 46س 
 أpمt لpهXمt شXرuكpاء¬ شuرuعXوا لpهXمt مsنu:" حكمها حرام ل يوز العمل با والدليل قوله تعال :ج 

 Xالل£ه sهsب qنpذqأuي tمpا لuم sينWوإياكم:( وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم ) 21: الشورى [الد 
 رواه الترمذي وأبو داود من حديث العرباض) ومدثات المور فإن كل بدعة ضللة 

"وكل ضللة ف النار :"وصححه اللبان وف رواية عند النسائي عن جابر رضي ال عنه 

إل كم قسم تنقسم البدعة ؟ : 47س
:تنقسم البدعة إل قسمي :ج 
.بدعة كبى وهي مكفرة ترج صاحبها من السلم - 1
 وهي مردودة على صاحبها,بدعة صغرى وهي مفسقة ل ترج صاحبها من السلم  - 2

 متفق" من عمل عمل لpيtسu عuلpيtهs أpمtرXنuا فpهXوu رuدÐ :"والدليل قوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم 
 عليه من حديث عائشة رضي ال عنها

» Óدuر uوXهpف Xهtنsم uسtيpا لuا مpذuا هuنsرtمpى أsف pثuدtحpأ tنuوف رواية عند مسلم» م.

اذكر بعض المثلة على البدع الكبى ؟: 48س 
 ومنها" وهي حكم الشعب نفسه بنفسه :" البدع الكبى مثل الديوقراطية لن اعتقدها : ج 

 وهي تعطيل أساء ال وصفاته"وبدعة التجهم " وهي سب الصحابة وتكفيهم " بدعة الرفض 
.وغيذلك" 

اذكر بعض المثلة على البدع الصغرى ؟: 49س



 البدع الصغرى كثية منها الحتفال بالولد النبوي وبدعة النتخابات والزبية والظاهرات:ج 
.وغيها 

من أضل فرقة من الفرق التي تدعي السلم ؟: 50س
 لنم جعوا بي الشرك بال والطعن,أضل فرقة من الفرق الت تدعي السلم هم الرافضة : ج

 ف القرآن وف جبيل عليه السلم وطعنوا ف نبينا صلى ال عليه وعلى آله وسلم وف أزواجه
.وف الصحابة رضوان ال عليهم وغيذلك من بوائق الرافضة فهم أكفر من اليهود والنصارى 

ماهي شروط قبول العمال ؟: 51س
.السلم والخلص والتابعة : شروط قبول العمال ثلثة : ج 

 وuمuنt يuكqفvرt بsالqإsيuانs فpقpدt حuبsطp عuمuلvهX وuهXوu فsي الqآخsرuةs مsنu:" فدليل السلم قوله تعال 
uينsرsاسuخq5:الائدة " [ال(

)5: البينة " [وuمuا أvمsرXوا إsل£ا لsيuعtبXدXوا الل£هu مXخtلsصsيu لpهX الدWينu:" ودليل الخلص قوله تعال 
 ودليل التابعة حديث عائشة رضي ال عنها التقدم أن النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم قال

.رواه مسلم " من أحدث ف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد :" 
.فأعمال الكفرة مردودة وكذلك العمال البتدعة و الت فيها رياء مردودة على أصحابا 

ماهي الطائفة الناجية النصورة ؟: 52س 
 والدليل,الطائفة الناجية النصورة هم أهل السنة والماعة الذين ساروا على طريقة السلف :ج 

 افترقت اليهود على إحدى وسبعي فرقة وافترقت:" قوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم 
 النصارى على اثنتي وسبعي فرقة وستفترق أمت على ثلث وسبعي فرقة كلها ف النار إل

 ما أنا عليه: ] وف رواية [ الماعة : ] من هي يا رسول ال ؟ قال : قالوا ] واحدة 
 رواه الطبان وغيه عن أب أمامة رضي ال عنه وصححه اللبان وشيخنا يي) وأصحاب 



 فالناظر إل أعمال الفرق الوجودة اليوم يدها تالف هدي النب صلى. الجوري حفظه ال 
 ال عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إل أهل السنة والماعة فإنم يتحرون الدليل ويعملون

.بالسنة 

ما هو اليان ؟: 53س 
 اليان هو قول باللسان واعتقاد بالنان وعمل بالوارج يزيد بالطاعة وينقص بالعصية: ج 

 -أو بضع وسبعون - اليان بضع وستون: "والدليل قوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم .
 رواه".شعبة؛ أفضلها ل إله إل ال، وأدناها إماطة الذى عن الطريق، والياء شعبة من اليان

.مسلم عن أب هريرة رضي ال عنه 
 )31:الدثر [وuيuزtدuادu ال£ذsينu آمuنXوا إsيuان*ا :" والدليل على أن اليان يزيد وينقص قوله تعال 

 وأدلة الزيادة تدل على ).2: النفال [وuإsذpا تXلsيuتt عuلpيtهsمt آيuاتXهX زuادuتtهXمt إsيuان*ا :" وقوله تعال 
.وجود النقصان 

كم أركان اليان ؟: 54س
 أركان اليان ستة وهي الذكورة ف حديث جبيل الشهور أنه قال للنب صلى ال عليه:ج 

sانuيsال sنuى عsنtرsبtخpأpوعلى آله وسلم ف . pالpق »sمtوuيqالuو sهsلXسXرuو sهsبXتvكuو sهsتpكsئpلuمuو sالل£هsب uنsمtؤXت qنpأ 
.رواه مسلم عن عمر رضي ال عنه " الخsرs وuتXؤtمsنu بsالqقpدuرs خuيtرsهs وuشuرWه 

عرف الحسان ؟ : 55س
 الحسان هو ماذكره النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم ف حديث جبيل التقدم أن: ج 

sانuسtحsال sنuى عsنtرsبtخpأpجبيل عليه السلم قال له ف . pالpق »tنvكuت tمpل qنsإpف Xاهuرuت uن كpأpك uالل£ه uدXبtعuت qنpأ 
uاكuرuي Xن هsإpف Xاهuرuت."



هل الؤمن العاصي ملد ف النار ؟:56س
 الؤمن العاصي ليس ملدا ف النار بل هو تت الشيئة إن شاء ال غفرله وإن شاء عذبه: ج 

 :النساء [إsن£ الل£هu لpا يuغtفsرX أpنq يXشtرuكu بsهs وuيuغtفsرX مuا دXونp ذpلsكu لsمuنt يuشuاء¬ :" والدليل قوله تعال 
 وإن عذبه ال بذنوبه فإنه يرج من النار ويدخل النة بتوحيده والدليل قوله صلى ال ) 48

 لp إsلpهu إsل£ الل£هX وuفsي قpلqبsهs وuزtنv شuعsيuة� مsنt: يuخtرXجX مsنu الن ارs مuنt قpالp :"عليه وعلى آله وسلم 
 pالpق tنuم sالن ار uنsم XجXرtخuيuر� ، وtيuخ :sالن ار uنsم XجXرtخuيuر� ، وtيuخ tنsر ة� مXب vنtزuو sهsبqلpي قsفuو Xل£ الل£هsإ uهpلsإ pل 

 pالpق tنuر� : مtيuخ tنsر ة� مpذ vنtزuو sهsبqلpي قsفuو Xل£ الل£هsإ uهpلsإ pمتفق عليه عن أنس بن مالك رضي عنه "ل.

من هم السلف الصال ؟ : 57س 
 السلف الصال هم النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم والصحابة رضوان ال عليهم ومن: ج 

.سار على طريقتهم 

ي سلفي ؟ : 58س
�
ما حكم التسمي بسن

 التسمي بسن سلفي مشروع والدليل قول النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم لفاطمة:ج 
 وقوله صلى.متفق عليه عن عائشة رضي ال عنها " فpإsنWي نsعtمu الس لpفX أpنuا لpكu" رضي ال عنها

 رواه الترمذي عن العرباض رضي ال عنه وصححه" عليكم بسنت :" عليه وعلى آله وسلم 
.اللبان 

ما هو النهج الذي يب السي عليه ؟ 59:س
 منهج السلف الصال وهو منهج النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم و الصحابة رضي ال:ج 

qعنهم والدليل قوله تعال}sيلsبuس uرtيpغ tعsت بuيuى وuدXهqال Xهpل uي نuبuا تuم sدtعuب tنsم pولXالر س sقsاقuشXي tنuمuو 
 فpإsنq آمuنXوا{وقوله تعالq) 115: النساء} (الqمXؤtمsنsيu نXوuلËهs مuا تuوuل£ى وuنXصtلsهs جuهuن مu وuسuاءxتt مuصsي*ا

Xيعsالس م uوXهuو Xالل£ه XمXهpيكsفqكuيuسpاق� فpقsي شsف tمXا هuن مsإpا فtل£وuوuت qنsإuا وtوuدuتtاه sدpقpف sهsب tمXتtنuا آمuم sلqثsمsب 



Xيمsلuعqعليكم بسنت وسنة اللفاء: "وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم ) 137:البقرة} (ال 
 .وقد تقدم تريه " .الراشدين الهديي من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

هل يوز تعدد السلمي إل فرق وجاعات متلفة؟ 60س
 ليوز تعدد السلمي إل فرق وجاعات لن الق واحد وما عداه هو الباطل والدليل: ج 

 وuأpن£ هuذpا صsرuاطsي مXسtتuقsيم*ا فpات بsعXوهX وuلpا تuت بsعXوا الس³بXلp فpتuفpر قu بsكvمt عuنt سuبsيلsهs ذpلsكvمt{قوله تعال 
pونvت قuت tمvل£كuعpل sهsب tمvص اكu153:النعام} (و ( pالpبن مسعود رضي ال عنه ، ق sال sدtبuوحديث ع: 

 pالpقpط«ا ، فuم*ا خtوuصلى ال عليه وعلى آله وسلم ي sال vولXسuا رuنpط£ لuم : "خvث ، sال vيلsبuا سpذuه 
 pالpقpا ، فºوطvطXط£ خuخ :sهtيpلsو إXعtدuان¥ يpطtيuا شuهtنsيل� مsبuس Ëلvى كpلuل¥ ، عXبXس sهsذuرواه أحد وصححه"ه 

.اللبان 

على أي فهم نفسر القرآن الكري ؟ 61س
 نفسره ونأوله على فهم السلف الصال لنم أعلم منا وأفضل ونزل القرآن بي أيديهم:ج 

 وبي أظهرهم وف زمانم ولنم صحبوا الذي أنزل عليه القرآن وهو النب صلى ال عليه
 وعلى آله وسلم وهم أهل اللغة العربية الفصحى وقد شهد لم النب صلى ال عليه وعلى آله
 وسلم باليية وحثنا على الخذ عنهم كما تقدم وقد رضي ال عنهم ووعدهم بالنة قال

) .95:النساء} (وuكvل«ا وuعuدu الل£هX الqحXسtنuى : { تعال

.من أفضل هذه المة بعد نبيها ؟  62س
 أفضل هذه المة بعد نبيها صلى ال عليه وعلى آله وسلم هو أبوبكر رضي ال عنه: ج

 والدليل تقدي النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم أبا بكر يصلي بالناس ف مرض موته وقوله
 إsن£ أpمuن  الن اسs عuلpى  فsى مuالsهs وuصXحtبuتsهs أpبXو بuكqر� وuلpوt كvنtتX: « صلى ال عليه وعلى آله وسلم 

 مXت خsذºا خuلsيلº لpت خuذqتX أpبuا بuكqر� خuلsيلº وuلpكsنt أvخXو ةv الsسtلpمs لp تXبtقpيuن  فsى الqمuسtجsدs خuوtخuة¥ إsل£



 متفق عليه عن أب سعيد وأخرج الشيخان عن عuمtرو بtنX الqعuاصs ، رuضsيu». خuوtخuةp أpبsى بuكqر� 
pالp؟ قuكtيpلsب³ إuحpأ sي³ الن اسpن ه سأل رسول ال صلى ال عليه وعلى آله وسلم أpأ ، Xهtنuع Xالل£ه: 

"vةuشsائuع "Xتqلvقpف :pالpقp؟ فsالuجWالر uنsا:" مuوهXبpأ. "

من أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي ال عنه ؟ 63س
 أفضلهم بعد أب بكر عمر ث عثمان ث علي رضي ال عنهم أجعي فعن ابtنs عXمuرu رuضsيu: ج

 pالpا ، قuمXهtنuع Xد*ا: الل£هuحpر� أqكuي بsبpأsب vلsدtعuن pصلى ال عليه وعلى آله وسلم ل Wيsالن ب sنuمuي زsن ا فvك 
.وعلى ذلك إجاع السلمي . ثvم  عXمuرu ثvم  عXثqمuانp رواه البخاري 

ما واجبنا نو الصحابة رضي ال عنهم ؟ 64س
 واجبنا نوهم الترضى عنهم كما رضي ال عنهم وندعوا لم ونلãهم ونأخذ عنهم: ج

 وuالس ابsقvونp الqأpو لvونp مsنu: { ونسكت عما جرى بينهم ولنطعن ف أحد منهم قال تعال
 الqمXهuاجsرsينu وuالqأpنtصuارs وuال£ذsينu ات بuعXوهXمt بsإsحtسuان� رuضsيu الل£هX عuنtهXمt وuرuضXوا عuنtهX وuأpعuد  لpهXمt جuن ات�

 Xيمsظuعqال Xزtوpفqال uكsلpد*ا ذuبpا أuيهsف uينsدsالuخ Xارuهtنpأqا الuهuتtحuي تsرtجu100:التوبة} (ت( 

 الصحابة ؟ 65س
�
 ما حكم من سب

 من سب  الصحابة أو بعضهم فهو رافضي خبيث و منافق ملعون والدليل قوله صلى ال: ج
 عن ابن".وuالن اسs أpجtمuعsيu, مuنt سuب  أpصtحuابsي فpعuلpيtهs لpعtنuةv الل£هs وuالqمuلئsكpةs :"عليه وعلى آله وسلم 

 عباس عند الطبان وحسنه اللبان ف الصحيحة وعن الqبuرuاءx رضي ال عنه عuنs الن بsىW صلى ال
 sارuصtنxى الsف pالpق Xن هpعليه وعلى آله وسلم أ »tنuق¾ مsافuنXل£ مsإ tمXهXضsغtبXي pلuن¾ وsمtؤXل£ مsإ tمXب³هsحXي pل 

 Xالل£ه Xهuضuغtبpأ tمXهuضuغtبpأ tنuمuو Xالل£ه Xب هuحpأ tمXب هuحpيد�». أsعuي سsبpأ tنuمتفق عليه وف الصحيحي ع 
 لp تuسXب³وا أpحuد*ا مsنt: « قال رسول ال صلى ال عليه وسلم :الqخXدtرsيW ، رuضsيu الل£هX عuنtهX قال 

 Xهpيفsصuن pلuو tمsهsدuحpد  أXم uكuرtدpا أuب*ا مuهpد� ذXحvأ pلqثsم uقpفtنpأ tوpل tمvكuدuحpن£ أsإpى فsابuحtصpوأجع».أ 



.السلمون على كفر من كفãر الصحابة 

 66س
�
ب�ى

�
 ماحكم من اتهم عائشة رضي ال عنها أوإحدى أزواج الن

.صلى ال عليه وعلى آله وسلم بالفاحشة ؟ 
 حكمه كافر لنه كذب بالقرآن وطعن ف الن بsىW صلى ال عليه وعلى آله وسلم قال تعال: ج
 إsن£ ال£ذsينu يuرtمXونp الqمXحtصuنuاتs الqغuافsلpاتs الqمXؤtمsنuاتs لvعsنXوا فsي الد³نtيuا وuالqآخsرuةs وuلpهXمt عuذpاب¾ عuظsيم¾{ 

 وقد برأهن ال ف القرآن الكري وأخب أنن طيبات تت أطيب اللق صلى] 23: النور } [
 الqخuبsيثpاتX لsلqخuبsيثsيu وuالqخuبsيثvونp لsلqخuبsيثpاتs وuالط£يWبuاتX{ ال عليه وعلى آله وسلم فقال تعال 

 :النور } [لsلط£يWبsيu وuالط£يWبXونp لsلط£يWبuاتs أvولpئsكu مXبuر ء¬ونp مsم ا يuقvولvونp لpهXمt مuغtفsرuة¥ وuرsزtق¾ كpرsي¾ 
26[ 

.ما واجبنا نو آل بيت النبوة رضوان ال عليهم ؟  67س
 واجبنا نوهم إجللم وتوقيهم واحترامهم وتعظيمهم تعظيما شرعيا لن كان صالا: ج
 :«قpالp قال صلى ال عليه وعلى آله وسلم ف وصيته لا وروى مسلم عن زيد بن أرقم قp منهم

 وuأpهtلv بuيtتsى أvذpكËرXكvمX الل£هu فsى أpهtلs بuيtتsى أvذpكËرXكvمX الل£هu فsى أpهtلs بuيtتsى أvذpكËرXكvمX الل£هu فsى أpهtلs بuيtتsى
.«pالpب اس� : فسئل زيد عن أهل بيته فقuع vآلuر� وpفtعuج vآلuيل� وsقuع vآلuو åىsلuع vآل tمXه.

.من هــــم خي القرون ؟  68س
 والدليل قوله. هي القرون الثلثة بعد قرن الن بsىW صلى ال عليه وعلى آله وسلم وأصحابه :ج 

 إsن£ خuيtرuكvمt قpرtنsى ثvم  ال£ذsينu يuلvونuهXمt ثvم  ال£ذsينu يuلvونuهXمt ثvم  ال£ذsينu« صلى ال عليه وعلى آله وسلم 
 tمXهuونvلuوف رواية » ي » tمXهuونvلuي uينsم  ال£ذvث tمXهuونvلuي uينsم  ال£ذvى ثsونvلuي uينsال£ذ vنtرpقqى الsم تvأ Xرtيuمتفق». خ 

.عليه عن عمران وابن مسعود رضي ال عنهما



.من أكرم الناس ؟  69س
 يuا أpي³هuا الن اسX إsن ا خuلpقqنuاكvمt مsنt ذpكpر� وuأvنtثpى: { أكرم الناس أتقاهم ل والدليل قوله تعال:ج 

 الجرات}(وuجuعuلqنuاكvمt شXعXوب*ا وuقpبuائsلp لsتuعuارuفvوا إsن£ أpكqرuمuكvمt عsنtدu الل£هs أpتtقpاكvمt إsن£ الل£هu عuلsيم¾ خuبsي¾ 
13(

 pالpرضي ال عنه ق pةuرtيuرXى هsبpأ tنuوع:pيلsق : pالpق sالن اس Xمuرqكpأ tنuم sالل£ه pولXسuا رuي »: tمXاهpقtتpوا». أvالpق 
uكvلpأtسuا نpذuه tنuع uسtيpل .pالpق » : sالل£ه sيلsلuخ sنtاب sالل£ه Wىsبuن sنtاب sالل£ه Wىsبuن Xنtاب sى³ الل£هsبuن XفXوسXيpف.« 

uكvلpأtسuا نpذuه tنuع uسtيpوا لvالpق . pالpق »:tمXهXارuيsخ sي ةsلsاهuجqى الsف tمXهXارuيsى خsونvلpأtسuت sبuرuعqال sنsادuعuم tنuعpف 
متفق عليه». فsى الsسtلpمs إsذpا فpقsهXوا 

.ما حكم التفرق والتحزب ف الدين ؟  70س
 التفرق والتحزب حرام حرمهما ال ورسوله وأمر بالعتصام بالكتاب والسنة والدليل: ج 

 وuاعtتuصsمXوا بsحuبtلs الل£هs جuمsيع*ا وuلpا تuفpر قvوا وuاذqكvرXوا نsعtمuتu الل£هs عuلpيtكvمt إsذq كvنtتXمt أpعtدuاءæ{ قوله تعال 
 فpأpل£فu بuيtنu قvلvوبsكvمt فpأpصtبuحtتXمt بsنsعtمuتsهs إsخtوuان*ا وuكvنtتXمt عuلpى شuفpا حXفqرuة� مsنu الن ارs فpأpنtقpذpكvمt مsنtهuا

 pونXدuتtهuت tمvل£كuعpل sهsاتuآي tمvكpل Xالل£ه XنWيuبXي uكsلpذp{ وقوله تعال ] 103: آل عمران } [كuينsن£ ال£ذsإ 
pونvلuعqفuوا يXانpا كuمsب tمXهvئWبuنXم  يvث sى الل£هpلsإ tمXهXرtمpا أuن مsء� إtيuي شsف tمXهtنsم uتtسpع*ا لuيsوا شXانpكuو tمXهuينsوا دvر قpف 

 وuلpا تuكvونXوا مsنu الqمXشtرsكsيu مsنu ال£ذsينu فpر قvوا دsينuهXمt وuكpانXوا{ وقوله تعال ] 159: النعام } [
 pونXحsرpف tمsهtيuدpا لuمsب� بtزsح Éلvع*ا كuيs{ وقوله تعال ] 32-31:الروم}[شXمsهtيpلuع pذuوtحuتtاس 

 pونXرsاسuخqال XمXه sانpطtالش ي uبtزsن£ حsا إpلpأ sانpطtالش ي Xبtزsح uكsئpولvأ sالل£ه uرqكsذ tمXاهuسtنpأpف vانpطtالش ي{
]19: الادلة [

 sالل£ه vولXسuر pالpق pالpرضي ال عنه ق pةuرtيuرXى هsبpأ tنuصلى ال عليه وعلى آله وسلم-وع » -uن£ الل£هsإ 
 يuرtضuى لpكvمt ثpلpثºا وuيuكqرuهX لpكvمt ثpلpثºا فpيuرtضuى لpكvمt أpنq تuعtبXدXوهX وuلp تXشtرsكvوا بsهs شuيtئºا وuأpنq تuعtتuصsمXوا

 sالuمqال pةuاعuضsإuو sالuالس³ؤ pةuرqثpكuو pالpقuو pيلsق tمvكpل Xهuرqكuيuوا وvر قpفuت pلuيع*ا وsمuج sالل£ه sلtبuحsرواه». ب 
مسلم



.ما حكم التشبه بالكافرين ف لباسهم وأقوالم و أفعالم ؟  71س
 التشبه بالكفارحرام ل يوز والدليل ما أخرجه أحد وحسنه اللبان عuنs ابtنs عXمuرuرضي: ج 

pالpال عنهما ق :uل£مuعلى آله وسuو sهtيpلuل£ى ال¬ عuص sال vولXسuر pالpق " :sةuالس اع sيuدuي uنtيuب XتqثsعXب 
vل£ةËالذ pلsعXجuي، وsحtمXر Ëلsظ uتtحuي تsقtزsر pلsعXجuو ،Xهpل uيكsرuا شpل Xهuدtحuال¬ و uدuبtعXت ى يuح sفtالس يsب 

 tمXهtنsم uوXهpم� فtوpقsب uب هuشuت tنuمuي، وsرtمpأ uفpالuخ tنuى مpلuع Xارuالص غuو"

 .ما الفرق بي السلم والكافر ؟  72س 
 الفروق كثية منها التوحيد والصلة وإل غي ذلك فعن بريدة رضي ال عنه أن النب صلى ال

 رواه". الqعuهtدX ال£ذsي بuيtنuنuا وuبuيtنuهXمX الص لpةv ، فpمuنt تuرuكpهuا فpقpدt كpفpرu : "عليه وعلى آله وسلم قال 
الترمذي وأحد وغيها

.ما هي أسئلة القب ؟  73س
 من ربك؟ من نبيك ؟ مادينك؟ ماعملك ؟والدليل حديث الباء رضي ال: أسئلة القب هي: ج

 من ربك مادينك: ث يأتيه اللكان فيقولن:" عنه أن النب صuل£ى ال¬ عuلpيtهs وuعلى آله وسuل£مu قال 
 وليستطيع الجابة إل من كان يعبد ربه ويعمل بدينه" ماعملك: "وف رواية " . من نبيك

ويتبع سنة نبيه ويقرأ القرآن ويعمل به

 هل ف القب نعيم وعذاب ؟ 74س
 نعم ف القب نعيم وعذاب فدليل النعيم حديث أب هريرة رضي ال عنه أن النب صلى ال: ج 

 ثvم  يXفqسuحX لpهX فsي قpبtرsهs سuبtعXونp ذsرuاع*ا وuيXنuو رX لpهX فsيهs ، ثvم : " عليه وعلى آله وسلم قال ف الؤمن 
sةuمtوuن Xامuنuيpف tمuن Xهpل vالpقXم  يvا ثuيهsف uكpل Xد  الل£هuعpا أuى مpإل tرvظtان Xهpل vالpقXيpف sن ةuجqى الpاب¾ إلuب Xهpل XحuتqفXي 

 sهtيpإل sهsلtهpب³ أsحvل£ أsإ XهvظsوقXي pل sوسXرuعqل£ , الuجuز  وuع Xالل£ه Xهpثuعtبuت ى يuرواه أحد وابن أب شيبة"ح 



.وصححه اللبان 
 الن ارX يXعtرuضXونp عuلpيtهuا غvدXوÅا وuعuشsيÅا وuيuوtمu تuقvومX الس اعuةv: { ودليل العذاب قوله تعال عن فرعون 

 sابpذuعqد  الuشpأ pنtوuعtرsف pوا آلvلsخtدpوقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم ] 46: غافر } [أ" : 
 Óقuح sرtبpقqال Xابpذuرواه البخاري عن عائشة رضي ال عنها " ع. 

 ما أول علمات الساعة الصغرى ؟ 75س
 أول علمات الساعة الصغرى بعثة النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم والدليل قول النب: ج 

 متفق عليه عن جابر وأنس». بXعsثqتX أpنuا وuالس اعuةp كpهuاتuيtنs : « صلى ال عليه وعلى آله وسلم 
.وسهل رضي ال عنهم وقد ظهر الكثيمنها

.
.ما هي علمات الساعة الكبى ؟  76س

 من علمات الساعة الكبى ما جاء ف صحيح مسلم عuنt حXذpيtفpةp بtنs أpسsيد� الغفاري رضي: ج
 pالpقpف Xرpاكpذuتuن Xنtحuنuا وuنtيpلuى³ صلى ال عليه وعلى آله وسلم عsالن ب uعpاط£ل pالpال عنه ق »pونXرpاكpذuا تuم 

.«pةuالس اع Xرvكqذuوا نvالpق . pالpات� :« قuآي uرtشuا عuهpلtبpا قtوuرuت ى تuح uومvقuت tنpا لuن هsإ .«pانuالد³خ uرpكpذpف 
 uمuيtرuم sنtى ابuيسsع pولXزXنuا وuهsبsرtغuم tنsم sسtالش م uوعvلvطuو pالد اب ةuو pالد ج الuصلى ال عليه وسلم-و- 

sةuيرsزuجsف¾ بtسuخuو sبsرtغuمqالsف¾ بtسuخuو sقsرtشuمqالsف¾ بtسuوف� خXسXخ pةpثpلpثuو uوجXجqأuمuو uوجXجqأuيuو 
tمsهsرuشtحuى مpلsإ uالن اس XدXرqطuت sنuمuيqال uنsم XجXرtخuار¾ تuن uكsلpذ Xرsآخuو sبuرuعqوروى أبو داود وأحد". ال 

 pالpود� قXعtسuم sنtب sالل£ه sدtبuع tنuصلى ال عليه وعلى: وغيها وصححه اللبان ع sالل£ه vولXسuر pالpق 
 يuمtل¬ الxرtضu, لp تuقvومX الس اعuةv حuت ى يuمtلsكu رuجXل¥ مsنt أpهtلs بuيtتsي يXوuاطsئv اسtمXهX اسtمsي : "آله وسلم

.وهو الهدي عليه السلم". قsسtطºا وuعuدtلº كpمuا مXلsئpتt ظvلqم*ا وuجuوtر*ا

.مت تنقطع التوبة ؟  77س
 باب التوبة مفتوح حت تطلع الشمس من مغربا وعند الغرغرة والدليل قوله صلى ال: ج 



 رواه». مuنt تuابu قpبtلp أpنq تuطqلvعu الش مtسX مsنt مuغtرsبsهuا تuابu الل£هX عuلpيtهs « عليه وعلى آله وسلم 
 مسلم عuنt أpبsى هXرuيtرuةp رضي ال عنه ، وروى أحد وابن ماجه عuنs ابtنs عXمuرu رضي ال عنهما،

 pالpصلى ال عليه وعلى آله وسلم ق sال pولXسuن£ رpأ" :tمpا لuم sهsدtبuع pةuبtوuت vلuبqقuى يpالuعuت uن£ الل£هsإ 
tرsغtرuغXي."

ماذا تعتقد ف الوض واليزان؟:78س 
 وuالqوuزtنv يuوtمuئsذ�:" والدليل قوله تعال ,الوض واليزان ثابتان ف الكتاب والسنة والجاع : ج 

pونXحsلqفXمqال XمXه uكsئpولvأpف XهXينsازuوuم tتpلvقpث tنuمpق³ فuحqودليل الوض قوله صلى ال] 8: العراف " [ال 
 متفق"إsنWي فpرuطvكvمt عuلpى الqحuوtضs مuنt مuر  عuلpي  شuرsبu ، وuمuنt شuرsبu لpمt يuظqمuأq أpبuد*ا:" عليه وسلم 

 ويذاد عن حوض النب صلى ال عليه وسلم أهل البدع.عليه عن سهل بن سعد رضي ال عنه
 الذين بدلوا وغيوا ف دين ال والدليل قوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم كما ف حديث

 فأقول إsن هXمt مsنWي...لpيuرsدX عuلpي  أpقqوuام¾ أpعtرsفvهXمt وuيuعtرsفvونsي ث£ يXحuالv بuيtنsي وبينهم :" سهل التقدم 
 .متفق عليه " فpيXقpالv إsن كu لp تuدtرsي مuا بuد لvوا بuعtدuكu فpأpقvولv سXحtقºا سXحtقºا لsمuنt بuد لp بuعtدsي

 .ماهو الصراط ؟  79س 
 فsيهs. هو جسر يد على مت جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف مدuحtضة مuزsل£ة¥: ج 

 خuطpاطsيفX وuكpلpلsيبX تطف الناس بأعمالم ير عليه الناس جيعا ؛ فيمر الؤمنون فينجون
 وuإsنq مsنtكvمt إsل£ا وuارsدXهuا كpانp عuلpى رuبWكu حuتtم*ا: { ويتساقط الكفار والنافقون والدليل قوله تعال

 ]72،  71: مري } [مuقqضsيÅا ثvم  نXنuجWي ال£ذsينu ات قpوtا وuنuذpرX الظ£الsمsيu فsيهuا جsثsيÅا 
 وف مسلم عن أب هريرة وحذيفة رضي ال عنهما أن النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم

 ثvم  كpمuرW الرWيحs ثvم  كpمuرW الط£يtرs وuشuدW الرWجuالs تuجtرsى بsهsمt... فpيuمXر³ أpو لvكvمt كpالqبuرtقs : « قال
xىءsجuت ى يuح sادuبsعqال vالuمtعpأ uزsجtعuت ى تuح tمËلuس tمËلuس Wبuر vولvقuي sاطuرWى الصpلuم¾ عsائpق tمvي³كsبuنuو tمXهvالuمtعpأ 

 وuفsى حuافpتuىs الصWرuاطs كpلpلsيبX مXعuل£قpة¥ مuأqمXورuة¥ بsأpخtذs- قpالp - الر جXلv فpلp يuسtتuطsيعX الس يtرu إsل£ زuحtفºا 



 sى الن ارsوس¾ فXدqكuمuاج� وuوش¾ نXدtخuمpف sهsب tتuرsمvأ tنuم.« 

 أين النة والنار؟-  80س 
 : {النة ف السماء ف أعلى عليي والنار ف الرض السفلى والدليل قوله تعال عن النة:ج 

 pونXر بpقXمqال XهXدuهtشuوم¾ يvقtرuاب¾ مuتsك pي³ونËلsا عuم uاكuرtدpا أuمuو uيWيËلsي عsفpل sارuرtبpأqال uابuتsن£ كsل£ا إpك{ 
 عsنtدuهuا. عsنtدu سsدtرuةs الqمXنtتuهuى . وuلpقpدt رuآهX نuزtلpةº أvخtرuى :"وقوله تعال] 21 - 18: الطففي [

 أرواح الؤمني: " وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم] 15 - 13: النجم " [جuن ةv الqمuأqوuى 
 رواه "ف أجواف طي خضر تعلق ف أشجار النة حت يردها ال إل أجسادها يوم القيامة 

 الطبان عن كعب بن مالك وأم مبشررضي ال عنهما وصححه اللبان ف صحيح
 }كpل£ا إsن£ كsتuابu الqفvج ارs لpفsي سsجWي� وuمuا أpدtرuاكu مuا سsجWي¾ : { وقوله تعال عن النار  الامع

 هو أسفل الرض السابعة،} سجي { إن : وقد قيلقال العلمة السعدي] 8،  7: الطففي [
 مأوى الفجار ومستقرهم ف معادهم اهـ

 .هل النة والنارموجودتان الن؟ :81س
 وuسuارsعXوا إsلpى مuغtفsرuة� مsنt:"نعم النة والنار موجودتان الن والدليل قوله تعال عن النة :ج 

 uيsت قXمqلsل tد تsعvأ Xضtرpأqالuو Xاتuاوuا الس مuهXضtرuن ة� عuجuو tمvكWبuوقوله تعال عن] 133: آل عمران [ر 
 فهما معدتان الن كما ف] 131: آل عمران [وuات قvوا الن ارu ال£تsي أvعsد تt لsلqكpافsرsينu :" النار

. .اليتي

 وف التام أسأل ال العظيم رب العرش الكري أن يثبتنا على دينه وسنة نبيه صلى ال عليه
 وعلى آله وسلم وعلى هذه العقيدة الصافية النقية وسلم على الرسلي والمدل رب العالي

.وصلى ال وسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحبه أجعي



أبوعبدالرحن موفق بن أحد بن علي الفاضلي/ وكتبه 
 غفرال له ولولديه ولميع السلمي

ه1434ربيع آخر /2ت الفراغ من كتابته يوم الثلثاء 
.ـ أسأل ال أن يعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به أبناء السلمي 

**********
آمي آمي آمي 

أبو إبراهيم 


