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مـســألة مـفـي ـ ــدة
تتعلق بالنهج والعقيدة
للناشئة والجيال الديدة
تأليف

أبي عبدالرحن موفق بن أحد بن علي الفاضلي

تقديم الشيخ الفاضل

أبي بكر عبدالرزاق بن صال النهمي

و الشيخ الفاضل

أبي معاذ حسي الطيب اليافعي

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

ورسوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم.أما بعد :

فقد قرأت هذه الرسالة)80مسألة مفيدة تتعلق بالنهج والعقيدة( لخينا الفاضل أب

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 خيا Oونفع به السلمي والمدل رب العالي.
أبو بكر عبد الرزاق بن صال النهمي

4جادالثان لعام 1434من هجرة النب عليه الصلة والسلم.
مقدمة الشيخ حسي الطيب حفظه ال
المدل رب العالي وأشهد أن ل إله إل ال ,وأشهد أن ممد*ا عبده ورسوله صلى ال عليه
وعلى آله وصحبه وسلم  .أما بعد  :فقد طالعت رسالة أخينا الفاضل موفق بن أحد الفاضلي

الت أساها 80":مسألة مفيدة تتعلق بالنهج والعقيدة للناشئة والجيال الديدة "فرأيتها

رسالة طيبة ف بابا جعلها أخونا على شكل سؤال وجواب  ,فنسأل ال أن ينفع با ,ويستفيد
منها أبناء السلمي ,فإنه قد ضXيWع أبناء السلمي وقررت عليهم مناهج دراسية قليلة الفائدة مع
عدم السلمة من الضرار الت فيها والخالفات أما كتب أهل السنة فهي نافعة قائمة على
الدليل من القرآن والسنة  ,عقيدة صافية تأخذها الجيال براحة واطمئنان فله المد والنة على
ما ألم وعلم  ,وجزى ال خي*ا من أعان على نشر العلم وبذله للناس والمد ل رب العالي
.
كتبه :أبو معاذ حسي الطيب اليافعي
/16ربيع الخر 1434/هـ

القدمة
المد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه ومن واله أما بعد :فإن ما
أوصى ال به ف كتابه وسنة رسوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم العناية بالولد والهتمام
بم وتعليمهم وتربيتهم التربية الشرعية وغرس العقيدة الصحيحة ف نفوسهم .قال ال تعال
عن يعقوب عليه السلم ف وصيته لبنائه " أpم tكvنtتXم tشXهuدuاء xإsذ qحuضuر uيuعtقvوب uالqمuوtت Xإsذ qقpالp
لsبuنsيه sمuا تuعtبXدXون pمsن tبuعtدsي قpالvوا نuعtبXد Xإsلpهuك uوuإsلpه uآبuائsك uإsبtرuاهsيم uوuإsسtمuاعsيل pوuإsسtحuاق uإsلpه*ا وuاحsد*ا
وuنuحtن Xلpه XمXسtلsمXون] pالبقرة  [133 :وكان نبينا صلى ال عليه وعلى آله وسلم حريصا على
تعليم البناء العقيدة الصحيحة ففي الترمذي من حديث ابن عباس رضي ال عنهما قال :
كنت خلف رسول ال صلى ال عليه وسلم يوما فقال  " :يا غلم أل أعلمك كلمات احفظ
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
الصحف " صححه اللبان برقم) (7957ف صحيح الامع  .فمن هذا النطلق عزمت على
كتابة بث بعنوان )80مسألة مفيدة تتعلق بالنهج والعقيدة للناشئة والجيال الديدة (
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
والولد الصغار على الفطرة الت فطرهم ال عليها  .وقد اخترت أسلوب تقدي الفائدة على
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

وهو ف الصحيحي ,وقد دعمت هذه السائل بالدلة من الكتاب والسنة سائل الول جل
وعل أن ينفع به أبناء السلمي وأن يعله خالصا لوجهه الكري وأن يوفق العلمي والدعاة إل
ال أن يدرسوا هذا الكتاب ف مراكزهم ومدارسهم والمدل رب العالي  .فأبدأ مستعينا

بال :

بسم ال الرحن الرحيم

س :1أين ال ؟
ج :ال سبحانه وتعال ف السماء مستو žعلى عرشه عال žعلى خلقه والدليل قوله تعال ":
الرحtمuن Xعuلpى الqعuرtش sاسtتuوuى ]طه  [5 :وقوله تعال  ":وuهXو uالqقpاهsر Xفpوtق uعsبuادsه sوuهXو uالqحuكsيمX
الqخuبsي] Xالنعام  [18 :وقول النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم للجارية " » ...أpيtن uالل£ه.« X
قpالpت tفsى السمuاء.sقpال » pمuن tأpنuا « .قpالpت tأpنtت uرuسXول vالل£ه .sقpال » pأpعtتsقqهuا فpإsنهuا مXؤtمsنuة.« ¥أخرجه
مسلم من حديث معاوية بن الكم السلمي رضي ال عنه .
س  : 2ما معن قوله تعال  ":وهو معكم أينما كنتم" ]الديد [4 :؟

ج  :معناها  :أن ال معنا بعلمه وإحاطته ,فعلم ال ف كل مكان وذاته على العرش قال تعال
 ":يXدuبWر Xالqأpمtر uمsن uالسمuاء sإsلpى الqأpرtض] "sالسجدة [5 :قال ابن جرير الطبي ف تفسيه للية
السابقة " :يقول :وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم ،ويعلم أعمالكم ،ومتقلبكم
ومثواكم ،و هوعلى عرشه فوق سواته السبع"اهـ والية ابتدأت بالعلم وختمت بالعلم دليل
أن ال معنا بعلمه.
س : 3هل ل أساء وصفات ؟
ج :نعم ل أساء حسن وصفات عليا والدليل قوله تعال  ":وuلsل£ه sالqأpسtمuاء¬ الqحXسtنuى فpادtعXوه Xبsهuا
" ]العراف  [180 :وقوله تعال  ":وuلsل£ه sالqمuثpل vالqأpعtلpى وuهXو uالqعuزsيز Xالqحuكsيم] " Xالنحل [60 :

أي الوصف العلى ,قال السعدي رحه ال ف تفسيه عند هذه الية "(442 / 1) -وهو)أي
الثل العلى( كل صفة كمال"...
س  : 4هل يوز السؤال عن كيفية صفات ال سبحانه وتعال .؟
ج :ل يوز السؤال عن كيفية صفات ال لن ال ل يب نبيه صلى ال عليه وعلى آله وسلم
عنها ول يسأله الصحابة عنها  ,فكان السؤال عنها بدعة وقد سئل المام مالك رحه ال عن
كيفية الستواء فقال ":الستواء معلوم والكيف مهول والسؤال عنه بدعة " .وال سبحانه
وتعال يقول  ":وuلpا يXحsيطvون pبsه sعq sلم*ا ]طه [110 :
س : 5اذكر بعض المثلة على صفات ال سبحانه وتعال .؟
ج  :من صفات ال سبحانه وتعال :الوجه والدليل قوله تعال  ":وuيuبtقpى وuجtه XرuبWك uذvو الqجuلpا sل
وuالqإsكqرuام] " sالرحن  [27 :ومنها صفة اليدين والدليل قوله تعال  ":بuل qيuدuاه XمuبtسXوطpتuان sيXنtفsقX
كtpيف uيuشuاء¬ ]الائدة  [64 :ومنها صفة السمع والبصر والدليل قوله تعال  ":وuهXو uالسمsيعX
الqبuصsي] "Xالشورى  [11 :ومنها صفة الكلم والدليل قوله تعال  ":وuكpل£م uالل£ه XمXوسuى تuكqلsيم*ا "
]النساء [164 :والقرآن الكري من كلم ال وليس بخلوق ,ومن صفاته سبحانه النول كل
ليلة إل السماء الدنيا والدليل قوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم  » ":يuنtزsل vرuب³نuا تuبuارuك uوuتuعuالpى
كvل £لpيtلpة žإsلpى السمuاء sالد³نtيuا حsي uيuبtقpى ثvلvث vالل£يtل sالخsر Xفpيuقvول vمuن tيuدtعXونsى فpأpسtتuجsيب uلpه Xوuمuنt
يuسtأpلvنsى فpأvعtطsيuه Xوuمuن tيuسtتuغtفsرXنsى فpأpغqفsر uلpه « Xأخرجه البخاري ومسلم
س  : 6هل يوز تثيل صفات ال بصفات الخلوق؟
ج :ل يوز تثيل صفات ال بصفات الخلوق لقوله تعال  ":لpيtس uكpمsثqلsه sشuيtء¶ "]الشورى :
[11وقوله تعال  ":فpلpا تuضtرsبXوا لsل£ه sالqأpمtثpال pإsن £الل£ه uيuعtلpم XوuأpنtتXم tلpا تuعtلpمXون] pالنحل  [74 :قال
نعيم بن حاد الافظ  ":من شبه ال بلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر

وليس ما وصف به نفسه ول رسوله تشبيها "اهـ متصر العلو (65 / 1) -للذهب.
س  : 7كيف نثبت أساء ال وصفاته ؟
ج  :نثبت أساء ال وصفاته بدليل من الكتاب والسنة ولتثبت برأي ول قياس ول اجتهاد ,
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 تعطيل ومن أثبت ل اسا أو صفة بغي دليل فقد قال على ال قول بغي علم ,ول يوز
القول على ال بغي علم .
س  :8هل يرى ال سبحانه ف الدنيا ؟
ج :ل يXرى ال سبحانه ف الدنيا والدليل قوله تعال  ":وuلpما جuاء xمXوسuى لsمsيقpاتsنuا وuكpل£مuه Xرuب³هX
قpال pرuب Wأpرsنsي أpنtظvر tإsلpيtك uقpال pلpن tتuرuانsي وuلpكsن sانtظvر tإsلpى الqجuبuل sفpإsن sاسtتuقpر مuكpانuه Xفpسuوtف uتuرuانsي
فpلpما تuجuل£ى رuب³ه Xلsلqجuبuل sجuعuلpه Xدuك»ا وuخuر مXوسuى صuعsقºا فpلpما أpفpاق uقpال pسXبtحuانuك uتXبtت Xإsلpيtك uوuأpنuا
أpول vالqمXؤtمsنsي( ]العراف  [143 :وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم  ":إنكم لن تروا
ربكم عز و جل حت توتوا "أخرجه الطبان عن أب أمامة رضي ال عنه وصححه اللبان .
س : 9هل الؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ؟
ج  :نعم الؤمنون يرون ربم يوم القيامة والدليل قوله تعال  ":وXجXوه¾ يuوtمuئsذ žنuاضsرuة . ¥إsلpى رuبWهuا
نuاظsرuة] " ¥القيامة  [23 ، 22 :وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم كما ف حديث جuرsير uبtنu
عuبtد sالل£ه sرضي ال عنه قال  :كvنا جXلvوس*ا عsنtد uرuسXول sالل£ه- sصلى ال عليه وسلم -إsذ qنuظpر uإsلpى
الqقpمuر sلpيtلpة pالqبuدtر sفpقpال » pأpمuا إsنكvم tسuتuرuوtن pرuبكvم tكpمuا تuرuوtن pهuذpا الqقpمuر uل pتXضuام³ون pفsى رXؤtيuتsهs
"...أخرجه البخاري ومسلم

س  :10هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة ؟
ج  :ليرى الكفار ربم يوم القيامة والدليل قوله تعال  ":كpل£ا إsنهXم tعuن tرuبs Wهم tيuوtمuئsذž
لpمuحtجXوبXون] pالطففي  [15 :قال ابن كثي ف تفسيه)":(351 / 8مجوبون عن رؤية ربم
وخالقهم"اهـ .وهذا عند جاهي العلماء .
س  ": 11ماهو أعظم نعيم ف النة ؟
ج  :أعظم نعيم ف النة هو النظر إل وجه ال سبحانه وتعال والدليل قوله تعال  ":لsل£ذsينu
أpحtسuنXوا الqحXسtنuى وuزsيuادuة] ¥يونس [26 :قال البغوي ف تفسية )(130 / 4أي :للذين أحسنوا
العمل ف الدنيا السن ،وهي النة ،وزيادة :وهي النظر إل وجه ال الكري،هذا قول جاعة
من الصحابة "...اهـ وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم » إsذpا دuخuل pأpهtل vالqجuنة sالqجuنة- p
قpال - pيuقvول vالل£ه Xتuبuارuك uوuتuعuالpى تXرsيدXون pشuيtئºا أpزsيدXكvم tفpيuقvولvون pأpلpم tتXبuيWض tوXجXوهuنuا أpلpم tتXدtخsلqنuا
الqجuنة pوuتXنuجWنuا مsن uالنار - sقpال - pفpيuكqشsف Xالqحsجuاب uفpمuا أvعtطvوا شuيtئºا أpحuب إsلpيtهsم tمsن uالنظpر sإsلpى
رuبWهsم tعuز وuجuل.« £أخرجه مسلم من حديث صهيب رضي ال عنه .
س : 12ما هو أول ما يب على العبد تعلمه والدعوة إليه ؟
ج  :أول مايب على العبد تعلمه والدعوة إليه هو توحيد ال عز وجل وذلك أن النب صلى ال
عليه وعلى آله وسلم بدأ ف دعوته إل التوحيد عشر سنوات ف مكة ث فرضت الصلة ولا
بعث معاذ بن جبل إل اليمن قال له  ":فpلqيuكvن tأpول pمuا تuدtعXوهXم tإsلpى أpن qيXوuحWدXوا الل£ه uتuعuالpى "
أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي ال عنهما  .وف رواية عند النسائي ":إنك تأت
قوما أهل كتاب فادعهم إل شهادة أن ل إله إل ال وأن رسول ال"...يصححها اللبان ,
وال تعال يقول  ":فpاعtلpم tأpنه Xلpا إsلpه uإsل£ا الل£ه Xوuاسtتuغtفsر tلsذpنtبsك uوuلsلqمXؤtمsنsي uوuالqمXؤtمsنuات sوuالل£ه XيuعtلpمX
مXتuقpل£بuكvم tوuمuثqوuاكvم] (19) tممد [19 :

س : 13ما هي أعظم حسنة وأعظم سيئة ؟
ج :أعظم حسنة هي كلمة التوحيد )لإله إل ال ( والدليل حديث أب ذر رضي ال عنه قال
قلت يا رسول ال أوصن قال ":إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تحها "قال قلت يا رسول ال
أمن السنات ل إله إل ال قال ":هي أفضل السنات ".رواه أحد وصححه اللبان ف
صحيح الترغيب والترهيب .وأعظم سيئة هي الشرك بال سبحانه وتعال والدليل قوله تعال
":وuإsذ qقpال pلvقqمuان vلsابtنsه sوuهXو uيuعsظvه Xيuا بXنuي لpا تXشtرsك tبsالل£ه sإsن £الشWرtك uلpظvلqم¾ عuظsيم¾ ]لقمان [13 :
س :14:ما معن ل إله إل ال ؟
ج :معناها  :لمعبود بق إل ال وغي ال إن عبد فقد عبد فبباطل  .والدليل قوله تعال ":
ذpلsك uبsأpن £الل£ه uهXو uالqحuق ³وuأpن £مuا يuدtعXون pمsن tدXونsه sهXو uالqبuاطsل vوuأpن £الل£ه uهXو uالqعuلsي ³الqكpبsي] Xالج :
[62
س :15:ماهو أعظم ناقض للإله إل ال ؟
ج  :أعظم ناقض لا هو الشرك بال تعال ,والدليل قوله تعال  ":إsن £الشWرtك uلpظvلqم¾ عuظsيم¾ "
]لقمان [13 :وقوله تعال":إsنه Xمuن tيXشtرsك tبsالل£ه sفpقpد tحuرم uالل£ه Xعuلpيtه sالqجuنة pوuمuأqوuاه Xالنار Xوuمuا
لsلظ£الsمsي uمsن tأpنtصuار] žالائدة [72 :وقوله تعال  ":وuلpو tأpشtرuكvوا لpحuبsط pعuنtهXم tمuا كpانXوا يuعtمuلvون"p
]النعام [88 :والدلة على ذلك كثية .
س  :16ماهو الشرك؟
ج  :الشرك هو :عبادة غي ال عزوجل.والدليل قوله تعال ":وuاعtبXدXوا الل£ه uوuلpا تXشtرsكvوا بsه sشuيtئºا
]النساء  [36 :وقوله تعال عن الشركي  ":قpالvوا وuهXم tفsيهuا يuخtتuصsمXون pتuالل£ه sإsن qكvنا لpفsي
ضuلpال žمXبsي žإsذ qنXسuوWيكvم tبsرuب Wالqعuالpمsي] "uالشعراء [98 - 96 :و حديث ابن مسعود رضي
ال عنه قpال : pسuأpلqت Xالنبsي صلى ال عليه وسلم أpي ³الذ£نtب sأpعtظpم Xعsنtد uال sقpال ": pأpن qتuجtعuل pلsلs £ه

نsدÅا وuهtو uخuلpقpك uقvلqت Xإsن £ذpلsك uلpعuظsيم¾ "...الديث ,أخرجه البخاري ومسلم ,ومعن ندا :أي
شبيها ومساويا ل يXعبد معه .والشرك قسمان :شرك أكب وشرك أصغر.
س  :17اذكر بعض المثلة على الشرك بقسميه الكب والصغر ؟
ج :الشرك الكب كثي منه  :عبادة الصنام ومنه السجود لغي ال سبحانه وتعال ومنه الذبح
والنذر لغيال من الن وأصحاب القبور وغيهم ومنه دعاء غيال فيما ل يقدر عليه إل ال

ومنه السحر والكهانة وغيذلك  ,والشرك الصغر أيضا كثي منه يسي الرياء واللف بغي ال
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 .
س  :18هل يغفر ال الشرك ؟
ج :ل يغفر ال الشرك  ,والدليل قوله تعال  ":إsن £الل£ه uلpا يuغtفsر Xأpن qيXشtرuك uبsه] "sالنساء :
 [48هذا إن مات الشرك على الشرك أما إن تاب الشرك قبل موته فإن التوبة تحو ما قبلها .
س  :19ماهو حد الشرك ف الدنيا وماعقوبته ف الخرة إذا ل يتب ؟

ج :حده ف الدنيا القتل إل أن يتوب,والدليل قوله تعال  ":فpإsذpا انtسuلpخ uالqأpشtهXر XالqحXرXم XفpاقqتXلvوا
الqمXشtرsكsي uحuيtث vوuجuدtتXمXوهXم tوuخXذvوهXم tوuاحtصXرXوهXم tوuاقqعXدXوا لpهXم tكvل £مuرtصuد žفpإsن qتuابXوا وuأpقpامXوا
الصلpاة pوuآتuوXا الزكpاة pفpخuلÉوا سuبsيلpهXم tإsن £الل£ه uغpفvور¾ رuحsيم¾" ]التوبة  [5 :والذي يتول قتله هو ول
المر.
وعقوبته ف الخرة إذا مات على الشرك أنه من أهل النار ول يدخل النة والدليل قوله تعال
 ":إsنه Xمuن tيXشtرsك tبsالل£ه sفpقpد tحuرم uالل£ه Xعuلpيtه sالqجuنة pوuمuأqوuاه Xالنار Xوuمuا لsلظ£الsمsي uمsن tأpنtصuار] "žالائدة :
[72أما إذا تاب من الشرك قبل موته فإن ال غفور رحيم .

س  : 20ماحكم الساحر وماحده ؟
ج  :حكم الساحر كافر والدليل قوله تعال  ":وuمuا كpفpر uسXلpيtمuان vوuلpكsن الشيuاطsي uكpفpرXوا
يXعuلËمXون pالناس uالسWحtر uوuمuا أvنtزsل pعuلpى الqمuلpكpيtن sبsبuابsل pهuارXوت uوuمuارXوت uوuمuا يXعuلËمuان sمsن tأpحuدž
حuتى يuقvولpا إsنمuا نuحtن Xفsتtنuة ¥فpلpا تuكqفvر] tالبقرة  [102 :وقوله تعال ":وuلpا يXفqلsح Xالساحsر Xحuيtث vأpتuى
]طه  [69 :وأما حد الساحر ف الدنيا فهو القتل والذي يتول قتله هو ول المر والدليل ما
روي عن عمرو بن دينار أنه سع بالة يقول  :كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ،
فقتلنا ثلث سواحر.وهو ف البخاري  .وروي عن حفصة زوج النب ) صلى ال عليه وعلى
آله وسلم ( أن جارية لا سحرتا  ،فأمرت با فقتلت .وإل هذا ذهب جاعة من أصحاب
النب صلى ال عليه وسلم وقد ثبت عن جندب بن عبدال رضي ال عنه أنه قتل ساحرا .
س  : 21من هو الكاهن ؟
ج  :الكاهن هو من يدعي علم الغيب أو يدعي ما ف الضمي أو ما ف الستقبل .
س  : 22ما حكم إتيان الكهان أو غيهم من الشعوذين؟
ج  :من أتاهم وسألم ل تقبل له صلة أربعي يوما فإن سألم وصدقهم فقد كفر بالقرآن
والسنة والدليل قول النب صلى ال عليه وسلم  » :مuن tأpتuى عuرافºا فpسuأpلpه Xعuن tشuىtء žلpم tتXقqبuل qلpهX
صuلpة ¥أpرtبuعsي uلpيtلpة .« ºأخرجه مسلم عuن tبuعtض sأpزtوuاج sالنبsى- Wصلى ال عليه وسلم -وقوله صلى
ال عليه وسلم ":من أتى كاهنا فصدقه با يقول فقد كفربا أنزل على ممد " أخرجه الاكم
عن أب هريرة  .وصححه اللبان ف صحيح الترغيب والترهيب
س  :23ماحكم اللف بغي ال كالمانة وغيها ؟
ج اللف بغي ال شرك والدليل قوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم ":من حلف بغي ال فقد

أشرك" أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي ال عنه  .وصححه اللبان ف صحيح الامع
وقوله صلى ال عليه وسلم ":من حلف بالمانة فليس منا " أخرجه أبو داود عن بريدة رضي
ال عنه .وصححه اللبان ف صحيح الامع .واللف بغي ال شرك أصغر إل إذا كان الالف
معظما للمحلوف عليه كتعظيم ال أو أشد فيصي شركا أكب .
س : 24ماهو التطي وماحكمه ؟
ج  :التطي هو التشاؤم بالرئيات أو السموعات أو العلومات ,كالتشاؤم بالرجل العور أو
السود أو التشاؤم بصوت حيوان كالبوم وغيه أو التشاؤم بشهر صفر أو يوم الربعاء بأنه
يوم نس أو نو ذلك  .وحكم التطيشرك والدليل قوله صلى ال عليه وسلم  ":الطية شرك
الطية شرك الطية شرك " .وصححه اللبان والوادعي  .عن ابن مسعودرضي ال عنه
س  :25ماهو التنجيم وما حكمه ؟
ج  :التنجيم هو:الستدلل بالحوال الفلكية على الوادث الرضية أي الستدلل بالنجوم
على الي والشر وحكمه شرك لن فيه ادعاء لعلم الغيب وهو نوع من السحر والدليل قوله
صلى ال عليه وعلى آله وسلم ":من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما
زاد" رواه أبو داود وابن ماجه وغيها وصححه اللبان ف ":صحيح الترغيب والترهيب .
س  : 26ما حكم الستهزاء بشيء من الدين كالصلة واللحية ونو ذلك ؟

ج  :الستهزاء بشيء من ذلك كفر أكب مرج من اللة والدليل قوله تعال  ":قvل qأpبsالل£ه sوuآيuاتsهs
وuرuسXولsه sكvنtتXم tتuسtتuهtزsئvون pلpا تuعtتuذsرXوا قpد tكpفpرtتXم tبuعtد uإsيuانsكvم] tالتوبة .(66 ، 65 :
س  27ماحكم من طعن ف القرآن أو أهان الصحف ؟
ج  :من طعن ف القرآن أو أهان الصحف فهو كافر كفرا أكب مرج من اللة والدليل هو الية

السابقة وهي قوله تعال  ":قvل qأpبsالل£ه sوuآيuاتsه sوuرuسXولsه sكvنtتXم tتuسtتuهtزsئvون pلpا تuعtتuذsرXوا قpد tكpفpرtتXم tبuعu tد
إsيuانsكvم] "tالتوبة (66 ، 65 :
س  : 28من هم اللئكة وماهي أعمالم ؟
ج  :اللئكة هم خلق من خلق ال مربوبون بطاعته مسخرون بأمره خلقهم ال من نور ل
يأكلون ول يشربون ول ينامون ول يفترون ول يعصون ربم ويسبحونه وله يسجدون ,قال
تعال ":لpا يuعtصXون pالل£ه uمuا أpمuرuهXم tوuيuفqعuلvون pمuا يXؤtمuرXون] " pالتحري (6 :
وأما أعمالم :فمنهم من يسبÐح ال إل قيام الساعة ومنهم من هو راكع أو ساجد إل قيام
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 .
س  : 29من هو أفضل اللئكة ؟
ج :أفضل اللئكة هو جبيل عليه السلم والدليل قوله تعال  ":إsنه Xلpقpوtل vرuسXول žكpرsي žذsي
قvوةžعsنtد uذsي الqعuرtش sمuكsي žمXطpاع žثpم أpمsي] žالتكوير (21 – 19 :وقوله تعال  ":نuزuل pبsه sالر³وحX
الqأpمsي] " Xالشعراء [193 :يعن جبيل عليه السلم .
س  :30ما حكم من سب جبيل أو ملكا من اللئكة ؟
ج :من سب ملكا أو طعن فيه أو عاداه فهو كافر والدليل قوله تعال  ":مuن tكpان pعuدXوÅا لsل£هs
وuمuلpائsكpتsه sوuرXسXلsه sوuجsبtرsيل pوuمsيكpال pفpإsن £الل£ه uعuدXو Óلsلqكpافsرsين] uالبقرة 9 :
س  :31من هو أفضل اللق على الطلق؟
ج  :أفضل اللق على الطلق هو نبينا ممد صلى ال عليه وعلى آله وسلم والدليل قوله
صلى ال عليه وعلى آله وسلم ":أpنuا سuيWد Xالناس sيuوtم uالqقsيuامuة" متفق عليه عن أب هريرة رضي ال

عنه
س  : 32ماحكم من سب نبيا من النبياء أو تنقصه ؟
ج :من سب نبيا من النبياء أو تنقصه فهو كافر,والدليل قوله تعال  ":إsن £ال£ذsين uيuكqفvرXون pبsالل£هs
وuرXسXلsه sوuيXرsيدXون pأpن qيXفpرWقvوا بuيtن uالل£ه sوuرXسXلsه sوuيuقvولvون pنXؤtمsن Xبsبuعtض žوuنuكqفvر Xبsبuعtض žوuيXرsيدXون pأpنq
يuتخsذvوا بuيtن uذpلsك uسuبsيلºا .أvولpئsك uهXم XالqكpافsرXون pحuق»ا وuأpعtتuدtنuا لsلqكpافsرsين uعuذpاب*ا مXهsين*ا ]النساء :
 [151 ، 150وقوله تعال ):وuلpئsن tسuأpلqتuهXم tلpيuقvولvن إsنمuا كvنا نuخXوض Xوuنuلqعuب Xقvلp qأبsالل£ه sوuآيuاتsهs
وuرuسXولsه sكvنtتXم tتuسtتuهtزsئvون pل تuعtتuذsرXوا قpد tكpفpرtتXم tبuعtد uإsيuانsكvم (tقال ابن كثيف تفسيه عندهذه
الية ف سبب نزولا عن عمررضي ال عنه :قال:قال رجل ف غزوة تبوك ف ملس  :ما رأيت
مثل قvرائنا هؤلء ،أرغب uبطونا ،ول أكذب uألسن*ا ،ول أجب عند اللقاء)يعن النب صلى ال
عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان ال عليهم ( .فقال رجل ف السجد :كذبت ،uولكنك
منافق .لخبن رسول ال صلى ال عليه وسلم ،فبلغ ذلك رسول ال صلى ال عليه وعلى آله
وسلم ونزل القرآن" وذكره المام الوادعي ف كتابه الصحيح السند من أسباب النول .
س  :33من هو خليل ال ؟
ج خليل ال هو نبينا ممد صلى ال عليه وعلى آله وسلم وكذلك نب ال إبراهيم عليه السلم
ل
والدليل قوله صلى ال عليه وسلم " :فpإsن £الل£ه uتuعuالpى قpد sاتخuذpنsى خuلsيل ºكpمuا اتخuذ pإsبtرuاهsيم uخuلsي º
( أخرجه مسلم عن جندب رضي ال عنه وقوله تعال  )":وuاتخuذ pالل£ه Xإsبtرuاهsيم uخuلsيلºا( ]النساء :
(125
س  : 34من هو كليم ال ؟
ج  :كليم ال هو موسى عليه السلم والدليل قوله تعال  ":وuكpل£م uالل£ه XمXوسuى تuكqلsيم*ا ]النساء :
) .(164وحديث الشفاعة الطويل و فيه أن النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم قال ...":

فpيuأqتXون pإsبtرuاهsيم uفpيuقvول vلpسtت Xلpهuا وuلpكsن tعuلpيtكvم tبsمXوسuى  ،فpإsنه Xكpلsيم Xال "..متفق عليه عن أنس
بن مالك رضي ال عنه .
س  :35من هو روح ال وكلمته ؟
ج  :روح ال وكلمته هو عيسى عليه السلم والدليل قوله تعال  ":إsنمuا الqمuسsيح Xعsيسuى ابtنX
مuرtيuم uرuسXول vالل£ه sوuكpلsمuتXه Xأpلqقpاهuا إsلpى مuرtيuم uوuرXوح¾ مsنtه] "Xالنساء  [171 :ومعن قوله تعال :
"وكلمته "أي أن ال خلق عيسى بكلمة كن وبدون أب فصار عيسى بتلك الكلمة وليس
عيسى هوالكلمة نفسها ,ومعن قوله تعال  ":وروح منه " أي من ضمن الرواح الت خلقها
ال .كما ف تفسي ابن كثيوغيه عند هذه الية.
س  :36من هو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة من النبياء ؟
ج  :صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة هو نبينا ممد صلى ال عليه وعلى آله وسلم ,
وهذا هو القام المود الذي كرمه ال به على سائر النبياء كما قال تعال  ":وuمsن uالل£يtلs
فpتuهuجد tبsه sنuافsلpة ºلpك uعuسuى أpن qيuبtعuثpك uرuب³ك uمuقpام*ا مuحtمXود*ا ]السراء  (79 :وذلك أن الناس يوم
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
يعتذرويقول :نفسي نفسي فيأتون نبينا صلى ال عليه وعلى آله وسلم فيقول أنا لا ويسجد
تت العرش فيفع رأسه ث يأذن ال له بالشفاعة .والديث ف البخاري ومسلم من حديث أب
هريرة رضي ال عنه .
س  : 37ماهي الشفاعة "
ج  :الشفاعة هي  :التوسط للغي بلب منفعة أو دفع مضرة وهي أن يتمع الشافع والشفوع
له عند ال فيطلب الشافع من ال تفيف العذاب عن الشفوع له أو تليصه من العذاب ,أو

يطلب له زيادة الثواب ورفع الدرجات .
س  : 38لن تكون الشفاعة يوم القيامة ؟
ج تكون الشفاعة يوم القيامة للموحدين الذين ل يشركون بال شيئا والدليل قوله صلى ال
عليه وعلى آله وسلم  ":أpسtعuد Xالناس sبsشuفpاعuتsي يuوtم uالqقsيuامuة sمuن tقpال : pل pإsلpه uإsل £اللX £ه خuالsص*ا مsنt
قpلqبsه" sأخرجه البخاري عن أب هريرة رضي ال عنه .
س  :39هل للمؤمن العاصي شفاعة يوم القيامة ؟
ج  :نعم للمؤمن العاصي الوحدشفاعة والدليل قوله صلى ال عليه وسلم  ":شفاعت لهل
الكبائر من أمت" أخرجه أبو داود وغيه وصححه اللبان ف صحيح الامع وصححه الوادعي
ف كتاب الشفاعة .
س  : 40هل للكافر أو الشرك شفاعة يوم القيامة ؟
ج  :ليس للكافر أو الشرك شفاعة يوم القيامة والدليل قوله تعال  ":فpمuا تuنtفpعXهXم tشuفpاعuةv
الشافsعsي] uالدثر  (48 :وقوله تعال  ":مuا لsلظ£الsمsي uمsن tحuمsيم žوuلpا شuفsيع žيXطpاع] Xغافر [18 :
وقوله تعال  ":وuلpا يuشtفpعXون pإsل£ا لsمuن sارtتuضuى " ]النبياء (28 :وال تعال ل يرضى عن الشرك
والكافر ول يأذن لما بالشفاعة .
س  : 41ماهي شروط الشفاعة ؟
ج  :شروط الشفاعة ثلثة وهي :
1ـ أن يرضى ال عن الشافع .
2ـ أن يرضى ال عن الشفوع له .
3ـ أن يأذن ال بالشفاعة .

والدليل قوله تعال  ":مuن tذpا ال£ذsي يuشtفpع Xعsنtدuه Xإsل£ا بsإsذqنsه] "sالبقرة  (255 :وقوله تعال  ":وuلpا
يuشtفpعXون pإsل£ا لsمuن sارtتuضuى " ]النبياء  (28 :وانظر كتاب الشفاعة للمام الوادعي رحه ال .
~

س  :42ما معن شهادة أن ممدا رسول ال ؟
ج  :لا معنيان :
الول  :طاعته فيما أمر واجتناب مانى عنه وزجر وتصديقه فيما أخب وتقدي قوله على قول
كل إنسان وأل يعبد ال إل با شرع .
الثان  :ل متبوع بق إل رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم وغيه إن اتبع بغي دليل فقد
اتبع بباطل .
والدليل قوله تعال  ":وuمuا آتuاكvم XالرسXول vفpخXذvوه Xوuمuا نuهuاكvم tعuنtه XفpانtتuهXوا وuاتقvوا ال£له uإsن £الل£هu
شuدsيد Xالqعsقpاب] " sالشر  (7 :وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم  » ":مuا نuهuيtتXكvم tعuنtهX
فpاجtتuنsبXوه Xوuمuا أpمuرtتXكvم tبsه sفpافqعuلvوا مsنtه Xمuا اسtتuطpعtتXم "... tمتفق عليه عن أب هريرة رضي ال عنه .
س : 43ما هي السنة ؟
ج  :السنة هي طريقة النب صلى ال عليه وآله وسلم ف أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته .
س :44ما منزلة السنة ؟
ج :منلتها  :وجوب قبولا ث العمل با بسبها لقوله تعال  ":وuأpطsيعXوا الل£ه uوuرuسXولpه Xإsن qكvنtتXمt
مXؤtمsنsي] "uالنفال  (1:وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم ":عليكم بسنت وسنة اللفاء
الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" أخرجه الترمذي من حديث العرباض رضي ال
عنه وصححه اللبان .
س  :45ماهي البدعة ؟

ج :البدعة هي :ما أحدث بعد موت النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم بنية التعبد ل بغي
دليل .
س  :46ما حكم البدعة ؟
ج :حكمها حرام ل يوز العمل با والدليل قوله تعال  ":أpم tلpهXم tشXرuكpاء¬ شuرuعXوا لpهXم tمsنu
الدWين sمuا لpم tيuأqذpن qبsه sالل£ه] Xالشورى  (21 :وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم  ):وإياكم
ومدثات المور فإن كل بدعة ضللة ( رواه الترمذي وأبو داود من حديث العرباض
وصححه اللبان وف رواية عند النسائي عن جابر رضي ال عنه ":وكل ضللة ف النار "
س  : 47إل كم قسم تنقسم البدعة ؟
ج :تنقسم البدعة إل قسمي :
 - 1بدعة كبى وهي مكفرة ترج صاحبها من السلم.
 - 2بدعة صغرى وهي مفسقة ل ترج صاحبها من السلم ,وهي مردودة على صاحبها
والدليل قوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم ":من عمل عمل لpيtس uعuلpيtه sأpمtرXنuا فpهu Xو رuد " Ðمتفق
عليه من حديث عائشة رضي ال عنها
» مuن tأpحtدuث pفsى أpمtرsنuا هuذpا مuا لpيtس uمsنtه XفpهXو uرuد« Óوف رواية عند مسلم.
س  :48اذكر بعض المثلة على البدع الكبى ؟
ج  :البدع الكبى مثل الديوقراطية لن اعتقدها  ":وهي حكم الشعب نفسه بنفسه " ومنها
بدعة الرفض " وهي سب الصحابة وتكفيهم " وبدعة التجهم "وهي تعطيل أساء ال وصفاته
" وغيذلك.
س  :49اذكر بعض المثلة على البدع الصغرى ؟

ج :البدع الصغرى كثية منها الحتفال بالولد النبوي وبدعة النتخابات والزبية والظاهرات
وغيها .
س  :50من أضل فرقة من الفرق التي تدعي السلم ؟
ج :أضل فرقة من الفرق الت تدعي السلم هم الرافضة ,لنم جعوا بي الشرك بال والطعن
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 .
س  :51ماهي شروط قبول العمال ؟
ج  :شروط قبول العمال ثلثة  :السلم والخلص والتابعة .
فدليل السلم قوله تعال  ":وuمuن tيuكqفvر tبsالqإsيuان sفpقpد tحuبsط pعuمuلvه XوuهXو uفsي الqآخsرuة sمsنu
الqخuاسsرsين] "uالائدة (5:
ودليل الخلص قوله تعال  ":وuمuا أvمsرXوا إsل£ا لsيuعtبXدXوا الل£ه uمXخtلsصsي uلpه XالدWين] "uالبينة (5 :
ودليل التابعة حديث عائشة رضي ال عنها التقدم أن النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم قال
 ":من أحدث ف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد " رواه مسلم .
فأعمال الكفرة مردودة وكذلك العمال البتدعة و الت فيها رياء مردودة على أصحابا .
س  :52ماهي الطائفة الناجية النصورة ؟
ج  :الطائفة الناجية النصورة هم أهل السنة والماعة الذين ساروا على طريقة السلف ,والدليل
قوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم  ":افترقت اليهود على إحدى وسبعي فرقة وافترقت
النصارى على اثنتي وسبعي فرقة وستفترق أمت على ثلث وسبعي فرقة كلها ف النار إل
واحدة [ قالوا  :من هي يا رسول ال ؟ قال  [ :الماعة ] وف رواية  [ :ما أنا عليه
وأصحاب ( رواه الطبان وغيه عن أب أمامة رضي ال عنه وصححه اللبان وشيخنا يي

الجوري حفظه ال  .فالناظر إل أعمال الفرق الوجودة اليوم يدها تالف هدي النب صلى
ال عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إل أهل السنة والماعة فإنم يتحرون الدليل ويعملون
بالسنة .
س  :53ما هو اليان ؟
ج  :اليان هو قول باللسان واعتقاد بالنان وعمل بالوارج يزيد بالطاعة وينقص بالعصية
.والدليل قوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم " :اليان بضع وستون -أو بضع وسبعون -
شعبة؛ أفضلها ل إله إل ال ،وأدناها إماطة الذى عن الطريق ،والياء شعبة من اليان".رواه
مسلم عن أب هريرة رضي ال عنه .
والدليل على أن اليان يزيد وينقص قوله تعال  ":وuيuزtدuاد uال£ذsين uآمuنXوا إsيuان*ا ]الدثر (31:
وقوله تعال  ":وuإsذpا تXلsيuت tعuلpيtهsم tآيuاتXه XزuادuتtهXم tإsيuان*ا ]النفال .( 2 :وأدلة الزيادة تدل على
وجود النقصان .
س  :54كم أركان اليان ؟
ج  :أركان اليان ستة وهي الذكورة ف حديث جبيل الشهور أنه قال للنب صلى ال عليه
وعلى آله وسلم فpأpخtبsرtنsى عuن sالsيuان .sقpال » pأpن qتXؤtمsن uبsالل£ه sوuمuلpئsكpتsه sوuكvتXبsه sوuرXسXلsه sوuالqيuوtمs
الخsر sوuتXؤtمsن uبsالqقpدuر sخuيtرsه sوuشuرWه " رواه مسلم عن عمر رضي ال عنه .
س  : 55عرف الحسان ؟
ج  :الحسان هو ماذكره النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم ف حديث جبيل التقدم أن
جبيل عليه السلم قال له فpأpخtبsرtنsى عuن sالsحtسuان .sقpال » pأpن qتuعtبXد uالل£ه uكpأpنك uتuرuا Xه فpإsن qلpم tتuكvنt
تuرuاه Xفpإsنه Xيuرuاك."u

س :56هل الؤمن العاصي ملد ف النار ؟
ج  :الؤمن العاصي ليس ملدا ف النار بل هو تت الشيئة إن شاء ال غفرله وإن شاء عذبه
والدليل قوله تعال  ":إsن £الل£ه uلpا يuغtفsر Xأpن qيXشtرuك uبsه sوuيuغtفsر Xمuا دXون pذpلsك uلsمuن tيuشuاء¬ ]النساء :
 ( 48وإن عذبه ال بذنوبه فإنه يرج من النار ويدخل النة بتوحيده والدليل قوله صلى ال
عليه وعلى آله وسلم ":يuخtرXج Xمsن uالنار sمuن tقpال : pل pإsلpه uإsل £الل£ه Xوuفsي قpلqبsه sوuزtن vشuعsيuة žمsنt
خuيtر ، žوuيuخtرXج Xمsن uالنار sمuن tقpال : pل pإsلpه uإsل £الل£ه Xوuفsي قpلqبsه sوuزtن vبXرة žمsن tخuيtر ، žوuيuخtرXج Xمsن uالنارs
مuن tقpال : pل pإsلpه uإsل £الل£ه Xوuفsي قpلqبsه sوuزtن vذpرة žمsن tخuيtر" žمتفق عليه عن أنس بن مالك رضي عنه .
س  : 57من هم السلف الصال ؟
ج  :السلف الصال هم النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم والصحابة رضوان ال عليهم ومن
سار على طريقتهم .
‡

س  : 58ما حكم التسمي بسني سلفي ؟
ج  :التسمي بسن سلفي مشروع والدليل قول النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم لفاطمة
رضي ال عنها" فpإsنWي نsعtم uالسلpف Xأpنuا لpك "uمتفق عليه عن عائشة رضي ال عنها .وقوله صلى
عليه وعلى آله وسلم  ":عليكم بسنت " رواه الترمذي عن العرباض رضي ال عنه وصححه
اللبان .
س 59:ما هو النهج الذي يب السي عليه ؟
ج :منهج السلف الصال وهو منهج النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم و الصحابة رضي ال
عنهم والدليل قوله تعال}qوuمuن tيXشuاقsق sالرسXول pمsن tبuعtد sمuا تuبuين uلpه XالqهXدuى وuيuتبsع tغpيtر uسuبsيلs
الqمXؤtمsنsي uنXوuلËه sمuا تuوuل£ى وuنXصtلsه sجuهuنم uوuسuاءxت tمuصsي*ا{ )النساء (115 :وقوله تعال}qفpإsن qآمuنXوا
بsمsثqل sمuا آمuنtتXم tبsه sفpقpد sاهtتuدuوtا وuإsن qتuوuل£وtا فpإsنمuا هXم tفsي شsقpاق žفpسuيuكqفsيكpهXم Xالل£ه XوuهXو uالسمsيعX

الqعuلsيم) {Xالبقرة (137:وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم " :عليكم بسنت وسنة اللفاء
الراشدين الهديي من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" .وقد تقدم تريه .
س  60هل يوز تعدد السلمي إل فرق وجاعات متلفة؟
ج :ليوز تعدد السلمي إل فرق وجاعات لن الق واحد وما عداه هو الباطل والدليل
قوله تعال }وuأpن £هuذpا صsرuاطsي مXسtتuقsيم*ا فpاتبsعXوه Xوuلpا تuتبsعXوا الس³بXل pفpتuفpرق uبsكvم tعuن tسuبsيلsه sذpلsكvمt
وuصاكvم tبsه sلpعuل£كvم tتuتقvون) {pالنعام (153:وحديث عuبtد sال sبن مسعود رضي ال عنه  ،قpال: p
خuط £لpنuا رuسXول vال sصلى ال عليه وعلى آله وسلم يuوtم*ا خuط»ا  ،فpقpال" : pهuذpا سuبsيل vال ، sثvم
خuط £خXطvوطºا  ،فpقpال : pهuذsه sسXبXل ، ¥عuلpى كvل Ëسuبsيل žمsنtهuا شuيtطpان ¥يuدtعXو إsلpيtه"sرواه أحد وصححه
اللبان .
س  61على أي فهم نفسر القرآن الكري ؟
ج  :نفسره ونأوله على فهم السلف الصال لنم أعلم منا وأفضل ونزل القرآن بي أيديهم
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
تعال } :وuكvل»ا وuعuد uالل£ه XالqحXسtنuى { )النساء. (95:
س  62من أفضل هذه المة بعد نبيها ؟ .
ج :أفضل هذه المة بعد نبيها صلى ال عليه وعلى آله وسلم هو أبوبكر رضي ال عنه
والدليل تقدي النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم أبا بكر يصلي بالناس ف مرض موته وقوله
صلى ال عليه وعلى آله وسلم  » :إsن £أpمuن الناس sعuلpى فsى مuالsه sوuصXحtبuتsه sأpبXو بuكqر žوuلpو tكvنtتX
مXتخsذºا خuلsيل ºلpتخuذqت Xأpبuا بuكqر žخuلsيل ºوuلpكsن tأvخXوة vالsسtلpم sل pتXبtقpيuن فsى الqمuسtجsد sخuوtخuة ¥إsل£

خuوtخuة pأpبsى بuكqر .« žمتفق عليه عن أب سعيد وأخرج الشيخان عن عuمtرو بtن Xالqعuاص ، sرuضsيu
الل£ه Xعuنtه ، Xأpنه سأل رسول ال صلى ال عليه وعلى آله وسلم أpي ³الناس sأpحuبs ³إلpيtكu؟ قpال:p
"عuائsشuة "vفpقvلqت :Xمsن uالرWجuالs؟ فpقpال ":pأpبXوهuا" .
س  63من أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي ال عنه ؟
ج :أفضلهم بعد أب بكر عمر ث عثمان ث علي رضي ال عنهم أجعي فعن ابs tن عXمuر uرuضsيu
الل£ه XعuنtهXمuا  ،قpال : pكvنا فsي زuمuن sالنبsي Wصلى ال عليه وعلى آله وسلم ل pنuعtدsل vبpsأبsي بuكqر žأpحuد*ا
ثvم عXمuر uثvم عXثqمuان pرواه البخاري  .وعلى ذلك إجاع السلمي .
س  64ما واجبنا نو الصحابة رضي ال عنهم ؟
ج :واجبنا نوهم الترضى عنهم كما رضي ال عنهم وندعوا لم ونلãهم ونأخذ عنهم
ونسكت عما جرى بينهم ولنطعن ف أحد منهم قال تعال } :وuالسابsقvون pالqأpولvون pمsنu
الqمXهuاجsرsين uوuالqأpنtصuار sوuال£ذsين uاتبuعXوهXم tبsإsحtسuان žرuضsي uالل£ه XعuنtهXم tوuرuضXوا عuنtه Xوuأpعuد لpهXم tجuناتž
تuجtرsي تuحtتuهuا الqأpنtهuار Xخuالsدsين uفsيهuا أpبuد*ا ذpلsك uالqفpوtز Xالqعuظsيم) { Xالتوبة(100:
•

س  65ما حكم من سب الصحابة ؟
ج :من سب الصحابة أو بعضهم فهو رافضي خبيث و منافق ملعون والدليل قوله صلى ال
عليه وعلى آله وسلم ":مuن tسuب أpصtحuابsي فpعuلpيtه sلpعtنuة vالل£ه sوuالqمuلئsكpة , sوuالناس sأpجtمuعsي."uعن ابن
عباس عند الطبان وحسنه اللبان ف الصحيحة وعن الqبuرuاء xرضي ال عنه عuن sالنبsى Wصلى ال
عليه وعلى آله وسلم أpنه Xقpال pفsى الxنtصuار » sل pيXحsب³هXم tإsل £مXؤtمsن¾ وuل pيXبtغsضXهXم tإsل £مXنuافsق¾ مuنt
أpحuبهXم tأpحuبه Xالل£ه Xوuمuن tأpبtغuضuهXم tأpبtغuضuه Xالل£ه .« Xمتفق عليه وف الصحيحي عuن tأpبsي سuعsيدž
الqخXدtرsي ، Wرuضsي uالل£ه Xعuنtه Xقال :قال رسول ال صلى ال عليه وسلم  » :ل pتuسXب³وا أpحuد*ا مsنt
أpصtحuابsى فpإsن £أpحuدuكvم tلpو tأpنtفpق uمsثqل pأvحXد žذpهuب*ا مuا أpدtرuك uمXد أpحuدsهsم tوuل pنuصsيفpه.« Xوأجع

السلمون على كفر من كفãر الصحابة .
‡

•
س  66ماحكم من اتهم عائشة رضي ال عنها أوإحدى أزواج الن Žبى

صلى ال عليه وعلى آله وسلم بالفاحشة ؟ .
ج :حكمه كافر لنه كذب بالقرآن وطعن ف النبsى Wصلى ال عليه وعلى آله وسلم قال تعال
} إ£ sن ال£ذsين uيuرtمXون pالqمXحtصuنuات sالqغuافsلpات sالqمXؤtمsنuات sلvعsنXوا فsي الد³نtيuا وuالqآخsرuة sوuلpهXم tعuذpاب¾ عuظsيم¾
{ ]النور  [23 :وقد برأهن ال ف القرآن الكري وأخب أنن طيبات تت أطيب اللق صلى
ال عليه وعلى آله وسلم فقال تعال } الqخuبsيثpات Xلsلqخuبsيثsي uوuالqخuبsيثvون pلsلqخuبsيثpات sوuالط£يWبuاتX
لsلط£يWبsي uوuالط£يWبXون pلsلط£يWبuات sأvولpئsك uمXبuرء¬ون pمsما يuقvولvون pلpهXم tمuغtفsرuة ¥وuرsزtق¾ كpرsي¾ { ]النور :
[26
س  67ما واجبنا نو آل بيت النبوة رضوان ال عليهم ؟ .
ج :واجبنا نوهم إجللم وتوقيهم واحترامهم وتعظيمهم تعظيما شرعيا لن كان صالا
منهم لا وروى مسلم عن زيد بن أرقم قpقpال pقال صلى ال عليه وعلى آله وسلم ف وصيته »:
وuأpهtل vبuيtتsى أvذpكËرXكvم Xالل£ه uفsى أpهtل sبuيtتsى أvذpكËرXكvم Xالل£ه uفsى أpهtل sبuيtتsى أvذpكËرXكvم Xالل£ه uفsى أpهtل sبuيtتsى
«.فسئل زيد عن أهل بيته فقpال :pهXم tآل vعuلsى åوuآل vعuقsيل žوuآل vجuعtفpر žوuآل vعuباس. ž
س  68من هــــم خي القرون ؟ .
ج  :هي القرون الثلثة بعد قرن النبsى Wصلى ال عليه وعلى آله وسلم وأصحابه  .والدليل قوله
صلى ال عليه وعلى آله وسلم » إsن £خuيtرuكvم tقpرtنsى ثvم ال£ذsين uيuلvونuهXم tثvم ال£ذsين uيuلvونuهXم tثvم ال£ذsينu
يuلvونuهXم « tوف رواية » خuيtر Xأvمتsى الqقpرtن vال£ذsين uيuلvونsى ثvم ال£ذsين uيuلvونuهXم tثvم ال£ذsين uيuلvونuهXم .« tمتفق
عليه عن عمران وابن مسعود رضي ال عنهما.

س  69من أكرم الناس ؟ .
ج :أكرم الناس أتقاهم ل والدليل قوله تعال } :يuا أpي³هuا الناس Xإsنا خuلpقqنuاكvم tمsن tذpكpر žوuأvنtثpى
وuجuعuلqنuاكvم tشXعXوب*ا وuقpبuائsل pلsتuعuارuفvوا إsن £أpكqرuمuكvم tعsنtد uالل£ه sأpتtقpاكvم tإsن £الل£ه uعuلsيم¾ خuبsي¾ {)الجرات
(13
وعuن tأpبsى هXرuيtرuة pرضي ال عنه قpال: pقsيل :pيuا رuسXول pالل£ه sمuن tأpكqرuم Xالناس sقpال »: pأpتtقpاهXم .« tقpالvوا
لpيtس uعuن tهuذpا نuسtأpلvك .uقpال » :pفpيXوسXف Xنuبsى ³الل£ه sابtن Xنuبsى Wالل£ه sابtن sنuبsى Wالل£ه sابtنu sخلsيل sالل£ه.« s
قpالvوا لpيtس uعuن tهuذpا نuسtأpلvك .uقpال »: pفpعuن tمuعuادsن sالqعuرuب sتuسtأpلvونsى خsيuارXهXم tفsى الqجuاهsلsية sخsيuارXهXمt
فsى الsسtلpم sإsذpا فpقsهXوا « .متفق عليه
س  70ما حكم التفرق والتحزب ف الدين ؟ .
ج  :التفرق والتحزب حرام حرمهما ال ورسوله وأمر بالعتصام بالكتاب والسنة والدليل
قوله تعال } وuاعtتuصsمXوا بsحuبtل sالل£ه sجuمsيع*ا وuلpا تuفpرقvوا وuاذqكvرXوا نsعtمuت uالل£ه sعuلpيtكvم tإsذ qكvنtتXم tأpعtدuاءæ
فpأpل£ف uبuيtن uقvلvوبsكvم tفpأpصtبuحtتXم tبsنsعtمuتsه sإsخtوuان*ا وuكvنtتXم tعuلpى شuفpا حXفqرuة žمsن uالنار sفpأpنtقpذpكvم tمsنtهuا
كp pذلsك uيXبuيWن Xالل£ه Xلpكvم tآيuاتsه sلpعuل£كvم tتuهtتuدXون] { pآل عمران  [103 :وقوله تعال } إsن £ال£ذsينu
فpرقvوا دsينuهXم tوuكpانXوا شsيuع*ا لpسtت uمsنtهXم tفsي شuيtء žإsنمuا أpمtرXهXم tإsلpى الل£ه sثvم يXنuبWئvهXم tبsمuا كpانXوا يuفqعuلvو pن
{ ]النعام  [159 :وقوله تعال } وuلpا تuكvونXوا مsن uالqمXشtرsكsي uمsن uال£ذsين uفpرقvوا دsينuهXم tوuكpانXوا
شsيuع*ا كvل Éحsزtب žبsمuا لpدuيtهsم tفpرsحXون]{ pالروم [32-31:وقوله تعال } اسtتuحtوuذ pعuلpيtهsمX
الشيtطpان vفpأpنtسuاهXم tذsكqر uالل£ه sأvولpئsك uحsزtب Xالشيtطpان sأpلpا إsن £حsزtب uالشيtطpان sهXم XالqخuاسsرXون{ p
]الادلة [19 :
وعuن tأpبsى هXرuيtرuة pرضي ال عنه قpال pقpال pرuسXول vالل£ه- sصلى ال عليه وعلى آله وسلم » -إsن £الل£هu
يuرtضuى لpكvم tثpلpثºا وuيuكqرuه Xلpكvم tثpلpثºا فpيuرtضuى لpكvم tأpن qتuعtبXدXوه Xوuل pتXشtرsكvوا بsه sشuيtئºا وuأpن qتuعtتuصsمXوا
حبtل sالل£ه sجuمsيع*ا وuل pتuفpرقvوا وuيuكqرuه Xلpكvم tقsيل pوuقpال pوuكpثqرuة pالس³ؤuال sوuإsضuاعuة pالqمuال .« sرواه
بu s
مسلم

س  71ما حكم التشبه بالكافرين ف لباسهم وأقوالم و أفعالم ؟ .
ج  :التشبه بالكفارحرام ل يوز والدليل ما أخرجه أحد وحسنه اللبان عuن sابtن sعXمuرuرضي
ال عنهما قpال :pقpال pرuسXول vال sصuل£ى ال¬ عuلpيtه sوuعلى آله وسuل£م " :uبXعsثqت Xبuيtن uيuدuي sالساعuةs
بsالسيtف sحuتى يXعtبuد uال¬ وuحtدuه Xلpا شuرsيك uلpه ،XوuجXعsل pرsزtقsي تuحtت uظsل ËرXمtحsيu ،وجXعsل pالذËل£ةv
وuالصغuار Xعuلpى مuن tخuالpف uأpمtرsي ،وuمuن tتuشuبه uبsقpوtم žفpهXو uمsنtهXم" t
س  72ما الفرق بي السلم والكافر ؟ .
الفروق كثية منها التوحيد والصلة وإل غي ذلك فعن بريدة رضي ال عنه أن النب صلى ال
عليه وعلى آله وسلم قال " :الqعuهtد Xال£ذsي بuيtنuنuا وuبuيtنuهXم Xالصلpة ، vفpمuن tتuرuكpهuا فpقpد tكpفpر ." uرواه
الترمذي وأحد وغيها
س  73ما هي أسئلة القب ؟ .
ج :أسئلة القب هي :من ربك؟ من نبيك ؟ مادينك؟ ماعملك ؟والدليل حديث الباء رضي ال
عنه أن النب صuل£ى ال¬ عuلpيtه sوuعلى آله وسuل£م uقال  ":ث يأتيه اللكان فيقولن :من ربك مادينك
من نبيك"  .وف رواية " :ماعملك" وليستطيع الجابة إل من كان يعبد ربه ويعمل بدينه
ويتبع سنة نبيه ويقرأ القرآن ويعمل به
س  74هل ف القب نعيم وعذاب ؟
ج  :نعم ف القب نعيم وعذاب فدليل النعيم حديث أب هريرة رضي ال عنه أن النب صلى ال
عليه وعلى آله وسلم قال ف الؤمن  " :ثvم يXفqسuح Xلpه Xفsي قpبtرsه sسuبtعXون pذsرuاع*ا وuيXنuور Xلpه Xفsيه ، sثvم
يXفqتuح Xلpه Xبuاب¾ إلpى الqجuنة sفpيXقpال vلpه Xانtظvر tإلpى مuا أpعuد الل£ه Xلpك uفsيهuا ثvم يXقpال vلpه Xنuم tفpيuنuام Xنuوtمuةs
الu qعرXوس sل pيXوقsظvه Xإsل £أvحsب ³أpهtلsه sإلpيtه , sحuتى يuبtعuثpه Xالل£ه Xعuز وuجuل" £رواه أحد وابن أب شيبة

وصححه اللبان .
ودليل العذاب قوله تعال عن فرعون  } :النار XيXعtرuضXون pعuلpيtهuا غvدXوÅا وuعuشsيÅا وuيuوu tم تuقvوم Xالساعuةv
أpدtخsلvوا آل pفsرtعuوtن pأpشuد الqعuذpاب] { sغافر  [46 :وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم " :
عuذpاب Xالqقpبtر sحuق " Óرواه البخاري عن عائشة رضي ال عنها .
س  75ما أول علمات الساعة الصغرى ؟
ج  :أول علمات الساعة الصغرى بعثة النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم والدليل قول النب
صلى ال عليه وعلى آله وسلم  » :بXعsثqت Xأpنuا وuالساعuة pكpهuاتuيtن .« sمتفق عليه عن جابر وأنس
وسهل رضي ال عنهم وقد ظهر الكثيمنها.
.
س  76ما هي علمات الساعة الكبى ؟ .
ج :من علمات الساعة الكبى ما جاء ف صحيح مسلم عuن tحXذpيtفpة pبtن sأpسsيد žالغفاري رضي
ال عنه قpال pاط£لpع uالنبsى ³صلى ال عليه وعلى آله وسلم عuلpيtنuا وuنuحtن Xنuتuذpاكpر Xفpقpال » pمuا تuذpاكpرXو pن
«.قpالvوا نuذqكvر Xالساعuة .pقpال »: pإsنهuا لpن tتuقvوم uحuتى تuرuوtا قpبtلpهuا عuشtر uآيuات .« žفpذpكpر uالد³خuانp
وuالدجال pوuالدابة pوuطvلvوع uالشمtس sمsن tمuغtرsبsهuا وuنXزXول pعsيسuى ابtن sمuرtيuم- uصلى ال عليه وسلم-
وuuيأqجXوج uوuمuأqجXوج uوuثpلpثpة pخXسXوف žخuسtف¾ بsالqمuشtرsق sوuخuسtف¾ بsالqمuغtرsب sوuخuسtف¾ بsجuزsيرuةs
الqعuرuب sوuآخsر Xذpلsك uنuار¾ تuخtرXج Xمsن uالqيuمuن sتuطqرXد Xالناس uإsلpى مuحtشuرsهsم ."tوروى أبو داود وأحد
وغيها وصححه اللبان عuن tعuبtد sالل£ه sبtن sمuسtعXود žقpال : pقpال pرuسXول vالل£ه sصلى ال عليه وعلى
آله وسلم" :ل pتuقvوم Xالساعuة vحuتى يuمtلsك uرuجXل ¥مsن tأpهtل sبuيtتsي يXوuاطsئ vاسtمXه Xاسtمsي  ,يuمtل¬ الxرtضu
قsسtطºا وuعuدtل ºكpمuا مXلsئpت tظvلqم*ا وuجuوtر*ا" .وهو الهدي عليه السلم.
س  77مت تنقطع التوبة ؟ .
ج  :باب التوبة مفتوح حت تطلع الشمس من مغربا وعند الغرغرة والدليل قوله صلى ال

عليه وعلى آله وسلم » مuن tتuاب uقpبtل pأpن qتuطqلvع uالشمtس Xمsن tمuغtرsبsهuا تuاب uالل£ه Xعuلpيtه .« sرواه
مسلم عuن tأpبsى هXرuيtرuة pرضي ال عنه  ،وروى أحد وابن ماجه عuن sابtن sعXمuر uرضي ال عنهما،
أ£ pن رuسXول pال sصلى ال عليه وعلى آله وسلم قpال" : pإsن £الل£ه uتuعuالpى يuقqبuل vتuوtبuة pعuبtدsه sمuا لpمt
يXغuرtغsر."t
س :78ماذا تعتقد ف الوض واليزان؟
ج :الوض واليزان ثابتان ف الكتاب والسنة والجاع ,والدليل قوله تعال  ":وuالqوuزtن vيuوtمuئž sذ
الqحuق ³فpمuن tثpقvلpت tمuوuازsينXه Xفpأvولpئsك uهXم XالqمXفqلsحXون] "pالعراف  [8 :ودليل الوض قوله صلى ال
عليه وسلم  ":إsنWي فpرuطvكvم tعuلpى الqحuوtض sمuن tمuر عuلpي شuرsب ، uوuمuن tشuرsب uلpم tيuظqمuأ qأpبuد*ا"متفق
عليه عن سهل بن سعد رضي ال عنه.ويذاد عن حوض النب صلى ال عليه وسلم أهل البدع
الذين بدلوا وغيوا ف دين ال والدليل قوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم كما ف حديث
سهل التقدم  ":لpيuرsد Xعuلpي أpقqوuام¾ أpعtرsفvهXم tوuيuعtرsفvونsي ث £يXحuال vبuيtنsي وبينهم ...فأقول إsنهXم tمsنWي
فpيXقpال vإsنك uل pتuدtرsي مuا بuدلvوا بuعtدuك uفpأpقvول vسXحtقºا سXحtقºا لsمuن tبuدل pبuعtدsي" متفق عليه .
س  79ماهو الصراط ؟ .
ج  :هو جسر يد على مت جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف مدuحtضة مuزsل£ة .¥فsيهs
خuطpاطsيف Xوuكpلpلsيب Xتطف الناس بأعمالم ير عليه الناس جيعا ؛ فيمر الؤمنون فينجون
ويتساقط الكفار والنافقون والدليل قوله تعال } :وuإsن qمsنtكvم tإsل£ا وuارsدXهuا كpان pعuلpى رuبWك uحuتtم*ا
مuقqضsيÅا ثvم نXنuجWي ال£ذsين uاتقpوtا وuنuذpر Xالظ£الsمsي uفsيهuا جsثsيÅا { ]مري [72 ، 71 :
وف مسلم عن أب هريرة وحذيفة رضي ال عنهما أن النب صلى ال عليه وعلى آله وسلم
قال » :فpيuمXر ³أpولvكvم tكpالqبuرtق ... sثvم كpمuر WالرWيح sثvم كpمuر Wالط£يtر sوuشuد WالرWجuال sتuجtرsى بsهsمt
أpعtمuالvهXم tوuنuبsي³كvم tقpائsم¾ عuلpى الصWرuاط sيuقvول vرuب WسuلËم tسuلËم tحuتى تuعtجsز uأpعtمuال vالqعsبuا sد حuتى يuجsى xء
الرجXل vفpل pيuسtتuطsيع Xالسيtر uإsل £زuحtفºا  -قpال - pوuفsى حuافpتuى sالصWرuاط sكpلpلsيب XمXعuل£قpة ¥مuأqمXورuة ¥بsأpخs tذ

مuن tأvمsرuت tبsه sفpمuخtدXوش¾ نuاج žوuمuكqدXوس¾ فsى النار.« s
س  - 80أين النة والنار؟
ج :النة ف السماء ف أعلى عليي والنار ف الرض السفلى والدليل قوله تعال عن النة} :
كpل£ا إsن £كsتuاب uالqأpبtرuار sلpفsي عsلËيWي uوuمuا أpدtرuاك uمuا عsلËي³ون pكsتuاب¾ مuرtقvوم¾ يuشtهuدXه XالqمXقpربXون{ p
]الطففي  [21 - 18 :وقوله تعال":وuلpقpد tرuآه Xنuزtلpة ºأvخtرuى  .عsنtد uسsدtرuة sالqمXنtتuهuى  .عsنtدuهuا
جuنة vالqمuأqوuى " ]النجم  [15 - 13 :وقوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم " :أرواح الؤمني
ف أجواف طي خضر تعلق ف أشجار النة حت يردها ال إل أجسادها يوم القيامة " رواه
الطبان عن كعب بن مالك وأم مبشررضي ال عنهما وصححه اللبان ف صحيح
الامع وقوله تعال عن النار  } :كpل£ا إsن £كsتuاب uالqفvجار sلpفsي سsجWي žوuمuا أpدtرuاك uمuا سsجWي¾ {
]الطففي  [8 ، 7 :قال العلمة السعديوقد قيل :إن } سجي { هو أسفل الرض السابعة،
مأوى الفجار ومستقرهم ف معادهم اهـ
س :81هل النة والنارموجودتان الن؟ .
ج :نعم النة والنار موجودتان الن والدليل قوله تعال عن النة ":وuسuارsعXوا إsلpى مuغtفsرuة žمsنt
رuبWكvم tوuجuنة žعuرtضXهuا السمuاوuات Xوuالqأpرtض Xأvعsدت tلsلqمXتقsي] uآل عمران  [133 :وقوله تعال عن
النار ":وuاتقvوا النار uال£تsي أvعsدت tلsلqكpافsرsين] uآل عمران  [131 :فهما معدتان الن كما ف
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.

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

ت الفراغ من كتابته يوم الثلثاء /2ربيع آخر 1434ه

ـ أسأل ال أن يعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به أبناء السلمي .
**********
آمي آمي آمي
أبو إبراهيم

