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س١: لماذا خلقنا اهللا تعالى ؟

س١: خلقنا لنعبده وحده ال رشيك له.
س٢: ما أعظم ما أمر اهللا به ؟

ج٢: أعظم ما أمرنا اهللا به التوحيد.
س٣:ما أعظم ما نهى اهللا تعالى عنه ؟

ج٣: أعظم ما هنى اهللا عنه الرشك.
س٤: ما هو التوحيد ؟

ج٤: التوحيد هو إفراد اهللا بالعبادة.
س٥: ما هي أقسام التوحيد ؟

ج٥: أقسام التوحيد ثالثة:توحيد الربوبية و توحيد 
الأللوهية و توحيد األسامء و الصفات.

س٦: ما هو توحيد الربوبية ؟
و  الرزق  و  ،كاخللق  بأفعاله  اهللا  إفراد  هو  ج٦: 

التدبري.
س٧: ما هو توحيد األلوهية ؟

ج٧: هو إفراد اهللا بالعبادة واخللوص من الرشك.
س٨: ما هو توحيد األسماء و الصفات ؟

و  األسامء  من  لنفسه  أثبته  بام  اهللا  إفراد  هو  ج٨: 
الصفات وبام أثبته له رسوله منها.

س٩: ما هي كلمة التوحيد ؟
ج٩: كلمة التوحيد هي: "ال إله إال اهللا".
س١٠: ما معنى " ال إله إال اهللا" ؟

ج١٠:  معنى" ال إله إال اهللا": ال معبود بحق إال 
اهللا. 

س١١: على ماذا تحتوي "ال إله إال اهللا" ؟
ج١١: "ال إله إال اهللا" حتتوي عىل نفي و إثبات،"ال 
إله":نفي مجيع ما يعبد من دون اهللا، "إال اهللا": إثبات 

العبادة هللا وحده.
س١٢: ما هي شروط" ال إله إال اهللا "؟

ج١٢:  رشوط "ال إله إال اهللا" سبعة وهي: العلم و 
اليقني و اإلخالص و الصدق واملحبة و االنقياد و 

القبول.
س١٣: ما هو الشرك األكبر؟

اهللا,  لغري  العبادة  رصف  هو  األكرب  الرشك  ج١٣: 
كدعاء األموات.

س١٤:ما هو ضرر الشرك األكبر على العبد؟
و  اإلسالم  ملة  من  خمرج  األكرب  الرشك  ج١٤: 

صاحبه خملد يف النار.
س١٥: ما هو الشرك األصغر ؟

ج١٥: الرشك األصغر هو كل عمل سمي يف الرشع 
رشك و ال خيرج صاحبه من ملة اإلسالم كاحللف 

بغري اهللا و الرياء.
س١٦: ما حكم دعاء األولياء و الصالحين و 

االستغاثة بهم ؟ 
هبم  واالستغاثة  الصاحلني  و  األولياء  دعاء  ج١٦: 

رشك أكرب.

س١٧: ما هي العبادة ؟
من  يرضاه  و  اهللا  حيبه  ما  مجيع  هي  العبادة  ج١٧: 

األقوال و األعامل الظاهرة والباطنة.
س١٨: ما هما شرطا قبول العبادة ؟

و  اإلخالص  مها:  العبادة  قبول  رشطا  ج١٨: 
املتابعة.

س١٩: ما هو اإلخالص ؟
ج١٩: اإلخالص هو:أن يكون مراد العبد بجميع 

أعامله ابتغاء وجه اهللا تعاىل.
س٢٠: ما هي المتابعة ؟

ج٢٠: املتابعة هي:أن تكون العبادة وفق ما أتى به  
الرسول        .

س٢١: ما هي البدعة ؟
ج٢١: البدعة هي: العبادة التي مل يفعلها رسول اهللا         

و ال الصحابة ريض اهللا عنهم، وهي ضد السنة.
يجب  التي  الثالثة  األصول  هي  ما  س٢٢: 

على اإلنسان معرفتها ؟
اإلنسان  عىل  جيب  التي  الثالثة  األصول  ج٢٢:   
معرفتها هي: معرفة الرب، ومعرفة دين اإلسالم، 

ومعرفة نبينا حممداض.
س٢٣: ماذا تجيب لو قيل لك:من ربك؟

ج٢٣: أقول: ريب اهللا الذي رباين و ربى مجيع العاملني 
بنعمه، و هو الذي أعبده وال أعبد سواه.



س٢٤: ما هو اإلسالم ؟
و  بالتوحيد،  هللا  االستسالم  هو:  اإلسالم  ج٢٤: 

االنقياد له بالطاعة و الرباءة من الرشك و أهله. 
س٢٥: ما هي مراتب اإلسالم ؟

ج٢٥: مراتب اإلسالم ثالثة: اإلسالم و اإليامن و 
اإلحسان.

س٢٦: ما هي أركان اإلسالم ؟
ج٢٦: أركان اإلسالم مخسة: شهادة أن ال إله 

إال اهللا و أن حممداضرسول اهللا ، و إقامة 
الصالة، و إيتاء الزكاة، و صوم رمضان، و حج 

بيت اهللا احلرام.
س٢٧: ما معنى شهادة «محمد ض 

رسول اهللا».
اهللا:  حممدضرسول  شهادة  معنى  ج٢٧: 
و  اهللا  عبد  حممداضهو  بأن  اجلازم  التصديق 

رسوله إىل الناس كافة.
س٢٨: كيف نحقق شهادة« محمد 

ض رسول اهللا» ؟
اهللا»  «حممدضرسول  شهادة  نحقق  ج٢٨: 
ما  اجتناب  فيام أخرب و  أمر، وتصديقه  فيام  بطاعته 

هنى عنه وزجر، و أال يعبد اهللا إال بام رشع.
س٢٩: ما هو اإليمان ؟

باللسان  وقول  بالقلب  اعتقاد  هو:  اإليامن  ج٢٩: 
وعمل باجلوارح، يزيد بالطاعة و ينقص باملعصية.

س٣٠: ما هي أركان اإليمان ؟
و  باهللا  اإليامن  وهي:  ستة  اإليامن  أركان  ج٣٠: 
مالئكته و كتبه ورسله و اليوم اآلخر و القدر خريه 

ورشه.
س٣١: ما هو اإلحسان ؟

مل  فإن  تراه  كأنك  اهللا  تعبد  هو:أن  ج٣١:اإلحسان 
تكن تراه فإنه يراك.

س٣٢: ماذا تعرف عن نبيك ؟
ج٣٢: هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب اهلاشمي 
القرييش، عمره ثالث و ستون سنة ، أربعون قبل 
اهللا  أوحى  نبيا رسوال،  و عرشون  ثالث  و  النبوة، 
إليه يف مكة و مكث فيها ثالث عرشة سنة يدعو إىل 
التوحيد، ثم هاجر إيل املدينة و قام فيها عرش سنني 

ثم  تويف صلوات اهللا وسالمه عليه.
س٣٣: ما هي دعوة جميع الرسل ؟

و  وحده  اهللا  عبادة  هي:  الرسل  ج٣٣: دعوة مجيع 
الكفر بالطاغوت.

س٣٤: ما هو الطاغوت؟
ج٣٤: الطاغوت هو: كل ما عبد من دون اهللا.

 


