
عقد                                          الجمان 
في                                      مائة                                  سؤال                                     في                                       العقيدة

راجعته 
د. قذلة بنت محمد القحطاني 
دكتوراة في العقيدة واملذاهب املعاصرة
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إن الحـمد هلل نحـمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونـعوذ بـاهلل مـن شـرور أنـفسنا، وسـيئات أعـمالـنا ،مـن يهـده اهلل فـال مـضل لـه، ومـن يـضلل فـال هـادي لـه، وأشهـد 

أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه و آله وصحبه أجمعني ، وبعد  : 

فـإن عـلم الـتوحـيد أشـرف عـلم، وأعـظم عـلم؛ ألن كـل عـلمٍ يشـرُف بشـرف املتعلق بـه، والـتوحـيد يتعلق بـالـعلم بـاهلل عـزوجـل، املـتفرد بـصفات الـجالل والجـمال 

والـكمال، ونـعوت الـكبريـاء والـعزة؛ فـعلم الـتوحـيد أشـرف الـعلوم مـوضـوعـا، ومـما يتعلق بـعلم الـتوحـيد: الـعلُم بـكلمة الـتوحـيد وهـي:  " ال إلـه إال اهلل " ؛ 

فـهي الـكلمة الـتي ألجـلها قـامـت األرض والـسموات، وألجـلها خُــلقت جـميع املخـلوقـات، قـال تـعالـى: ﴿َومَـا خَــَلْقُت الْـِجنَّ َواإلنـَس إاِل لِـيَْعبُُدوِن﴾ [الـذاريـات: 

56]، أي: يـوحـدون، وألجـلها أُرسـلت الـرسـل، وأنـزلـت الـكتب، وشـرعـت الشـرائـع ، وألجـلها نُـصبت املـوازيـن ووضـعت الـدواويـن ،وقـام سـوق الـجنة والـنار ، 

وانـقسمت الخـليقة إلـى مؤمـنني وكـفار وأبـراٍر وفـّجار، وهـي مـنشأ الخـلق واألمـر والـثواب والـعقاب، وعـنها يُـسأل األولـون واآلخـرون يـوم الـقيامـة ، وهـي 

ُه اَل إِلَــَه إاِلَّ هُــوَ َوامْلَـاَلئِــَكةُ  الـعروة الـوثـقى، وكـلمة الـتقوى ، وهـي كـلمة الـشهادة ، ومـفتاح دار الـسعادة ، وأسـاس الـديـن وأصـله ورأس أمـره ﴿ َشهِــَد اهللَُّ أَنّـَ

َوأُوُلو اْلِعْلمِ َقاِئًما ِباْلِقْسِط اَل إَِلَه إاِلَّ ُهوَ اْلَعِزيزُ اْلَحِكيُم ﴾ [آل عمران:١٨] 

فـالـتوحـيُد هـو مـوضـوع دعـوة رسـل اهلل أجـمعني، قـال اإلمـام ابـن الـقيم رحـمه اهلل: "وجـميع الـرسـل إنـما دعـوا إلـى ﴿ إِيّـَاَك نَْعبُُد وإِيّـَاَك نَسْـــتَِعنُي ﴾ [الـفاتـحة: 

ـْن إِلَــٍه غَــيْرُهُ ﴾ [األعــراف: 59]،  5]، فــإنــهم كــلهم دعــوا إلــى تــوحــيد اهلل وإخــالص عــبادتــه مــن أولــهم إلــى آخــرهــم، فــقال نــوح لــقومــه: ﴿ اعْــبُُدواْ اهللََّ مَــا لَــُكم مّـِ

وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم، قال اهلل تعالى: ﴿ َوَلَقْد بََعثْنَا ِفي ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوالً أَِن اْعبُُدواْ اهللَّ َواْجتَِنبُواْ الطَّاُغوَت ﴾ [النحل: 36] " اهـ 

وعلُم التوحيد سالٌم في مصادره وثابت ومحفوظ إلى قيام الساعة؛ ألنه مستمد من كتاب اهلل ومن سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، فال اضطراب فيه وال تناقض. 

وللتوحيد فضائل ال تُعد وال تُحصى، ولكْن نذكر بعضا منها -جعلنا اهلل وإياكم من أهله-: 

فمن فضائله أنه مفتاح للجنة، فال تدخل الجنة نفٌس مشركة!  •

ومنها: أنه سبب األمن واالهتداء في الدنيا واآلخرة. •

ومنها: أنه سبب كل صالحٍ في العالم.  •

ومنها: أنه سبب انشراح الصدر، فالتوحيد نعيم الدنيا واآلخرة. •

ومنها: أنه شرُط النصر والتمكني، وبه تكون عزة املسلمني. •

ومنها: أنه خيُر زاد ملواجهة الفنت، ولهذا سماه بعض السلف: "الفقه األكبر". •

ومن فضائله: أن تحقيق التوحيد هو أشرف األعمال مطلقا، سئل النبي صلى اهلل عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: (إيمان باهلل ورسوله). •

ومـن هـنا وجـب اإلهـتمام بهـذا األمـر الـعظيم، وتـعاهُــد شجـرة الـتوحـيد فـي الـقلوب بـالـعنايـة، لـتبقى هـذه الشجـرة شـامـخة بـاقـية فـي الـقلوب إلـى قـيام 

َماِء)  الساعة ! قال تعالى: (أََلْم تََر َكيَْف َضرََب اهللَُّ َمثاًَل َكلَِمًة طَيِّبًَة َكَشَجرٍَة طَيِّبٍَة أَْصُلَها ثَاِبٌت َوفَرُْعَها ِفي السَّ

قال ابن عباس-رحمه اهلل- : الكلمة الطيبة ال إله إال اهلل ، والشجرة الطيبة املؤمن" 

 وقـد يسـر اهلل بـفضله ورحـمته ومـنته ، جـمع هـذه املـادة الـعلمية فـي عـلم الـتوحـيد، ورُتـبت فـي مـئة سؤال وجـواب تـضمنت أهـم مـا يـنبغي عـلى املسـلم 

واملسـلمة  تـعلمه مـن مـسائـل الـعقيدة والـتوحـيد، وحـرصـنا فـي هـذه املـذكـرة عـلى سـالمـة املـعتقد، وصـحة  املـصدر، وتـيسير الـتوحـيد حـتى يسهـل عـلى 

املنتفع االستفادة منها، ال سيما للمبتدئني و الناشئة واألطفال. 

وقـد خـرجـت هـذه الـخالصـة بـعد الـرجـوع إلـى عـدد مـن الـكتب الـعلمية فـي الـعقيدة بـواسـطة د. قـذلـة بـنت محـمد القحـطانـي، فـنسأل اهلل أن يجـزيـها خـيرا، 

وأن يتقبل هذه الخالصة، وينفع بها كل من قرأها، ونشرها، وأعاد طباعتها. 

ســبحان ربــك رب الــعزة عــما يــصفون وســالم عــلى املــرســلني ، والحــمد هلل رب الــعاملــني ، وصــلى اهلل عــلى الــرحــمة املهــداة والســراج املــنير محــمد وعــلى آلــه         

وصحبه وسلم.
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من الذي خلقنا ؟ وملاذا؟ وما الدليل . 
خلقنا اهلل تعالى لعبادته ، قال تعالى ( َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِنَس إاِلَّ لِيَْعبُُدوِن ).

ماهي الرسالة التي أرسل اهلل بها الرسل ؟ 
رسالة التوحيد.

ما معنى التوحيد ؟ 
إفراد اهلل تعالى بما يختص به من األلوهية والربوبية واألسماء والصفات. 

ما هي كلمة التوحيد ؟ وما معناها ؟ 
” ال إله إال اهلل“ ، ومعناها : ال معبود بحقٍّ إال اهلل .

ما هي أركان ” ال إله إال اهلل  ” ؟ 
١- نفي جميع ما يُعبد من دون اهلل   ٢- إثبات العبادة هلل تعالى 

ما هي أهمية التوحيد ؟ 
١- سبب األمن والهداية  ٢- سبب لدخول الجنة  ٣- سبب النجاة من النار ومن الكرب.

كيف يتحقق التوحيد ؟ 
باالبتعاد عن البدع و الشرك و املعاصي .

ما فضل كلمة التوحيد ؟ 
١- هي أعظم نعمة أنعم اهلل عز وجل على عبادة. 

٢- سبب لدخول الجنة والنجاة من النار.     ٣- أثقل شيء في امليزان.

ما هي أنواع التوحيد الثالثة ؟ 
١- توحيد الربوبية    ٢- توحيد األلوهية     ٣- توحيد األسماء والصفات

ما هو توحيد الربوبية ؟ 
إفراد اهلل بالخلق وامللك والتدبير.

ما هو توحيد األلوهية ؟ 
إفراد اهلل بجميع أنواع العبادة.

١٢

ما هو توحيد االسماء والصفات ؟ 
اإليمان بما وصف اهلل به نفسه ووصفه به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من االسماء والصفات 
العلى من غير تحريف ، وال تعطيل ، وال تكييف ، وال تمثيل ،كما قال تعالى : 

ِميعُ اْلبَِصيُر ). ( َليَْس َكِمثْلِِه َشيٌْء ۖ َوُهوَ السَّ

- عقد الجمان في مائة سؤال في العقيدة -
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ما هي شروط قبول العبادة ؟ 
١- اإلخالص هلل  ٢- املتابعة لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص 

ما معنى الشرك ؟ وما هي أقسامه ؟ 
الشرك هو أن تجعل هلل نداً وينقسم إلى : شرك أكبر و شرك أصغر .

ما هو الشرك األكبر ؟ وما حكمه ؟ 
هو صرف العبادة لغير اهلل أو بعضها كدعاء األموات ، وصاحبه ُمخلَّد في النار .

ما هو الشرك األصغر ؟ وما حكمة ؟ 
هو ما كان وسيلة للوقوع في الشرك األكبر كالحلف بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه ال يخلد في النار.

ما هي األصول الثالثة التي يجب على العبد معرفتها ؟ 
١- معرفة العبد ربه  ٢- معرفة العبد دينه  ٣- معرفة العبد نبيه ملسو هيلع هللا ىلص.

بأي شيء تعرف ربك؟ 
بآياته و مخلوقاته و منها : الليل والنهار والشمس والقمر .

ما دينك ؟ وما الدليل ؟ 
ْساَلُم ). ديني االسالم ، قال تعالى : ( إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اللَِّه اإْلِ

من ربك ؟  
ربي اهلل الذي خلقني وخلق الناس جميعا وهو معبودي وليس لي معبود سواه.

٢٤

من أين نأخذ عقيدتنا ؟ 
من القرآن و السنة.

ما معنى القول أن أنواع التوحيد متالزمة ؟ 
أن من آمن ببعض وكفر ببعض ال يُقبل منه ،وكذلك من أشرك في نوع فهو مشرك في البقية.

١٤

ما معنى العبادة ؟ 
اسم جامع لكل ما يحبه اهلل ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة.

١٥

ما هي انواع العبادة ؟  
١- العبادة الظاهرة مثل الصالة و الزكاة. 

٢- العبادة الباطنة مثل الحب والخوف والرجاء واإلخالص والتوكل.

- عقد الجمان في مائة سؤال في العقيدة -
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ما الدليل على وجوب دعاء اهلل وحده ال شريك له ؟ 
قال تعالى : ( َوأَنَّ امْلََساِجَد لِلَِّه فاََل تَْدُعوا َمعَ اللَِّه أََحًدا).

ما حكم الذبح و السجود لغير اهلل ؟ 
ال يجوز ، وهو شرٌك أكبر.

ما الدليل على أن اهلل ال يغفر للمشرك إذا مات ولم يتب ؟ 
( إنَّ ۚ اللََّه اَل يَْغِفُر أَن يُْشرََك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَٰلَِك مِلَن يََشاُء ).

٢٦

ما حكم الحلف بغير اهلل ، مثل أن يقول : والنبي ، وحياتك ؟ 
شرك أصغر.

ما الدليل على استواء اهلل تعالى على العرش ؟ 
قال تعالى : ( الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعرِْش اْستَوَى ).

ملاذا خلق اهلل الجن واإلنس ؟ وما الدليل ؟  
لعبادته وحده الشريك له ، والدليل : ( َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِنَس إاِلَّ لِيَْعبُُدوِن ) .

ما معنى ( يعبدون ) ؟  
يوحدون .

ما أعظم عبادة ؟ وما أعظم معصية ؟ 
اعظم عبادة هي التوحيد ، وأعظم معصية هي الشرك .

ما معنى الرياء ؟ واذكري مثاال عليه ؟ 
هو إظهاُر العبد عمله الصالح ليراه الناس فيحمدوه عليه مثل من يصلي ليراه الناس 

أو يتصدق ليراه الناس.

ما معنى إخالص النية ؟ 
أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه اهلل تعالى.

ما الدليل على أن الدين كامل ؟ 
ْساَلَم ِدينًا ) قال تعالى : ( اْليَوَْم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتي َورَِضيُت َلُكُم اإْلِ

أين اهلل ؟  
في السماء مستوٍ على العرش .

- عقد الجمان في مائة سؤال في العقيدة -
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ما هي أنواع الظلم ؟ 
١- ظلم أكبر : وهو الشرك باهلل تعالى.  ٢- ظلم اإلنسان لنفسه بما هو دون الشرك من  

املعاصي والكبائر. ٣- ظلم اإلنسان لغيره مثل التعدي على أموال الناس وأعراضهم 
وغير ذلك من أنواع االعتداء بغير حق.

ما هي أقسام الكفر األكبر املُخرج من امللة ؟ 
١- كفر الجهل والتكذيب  ٢- كفر جحود  ٣- كفر عناد واستكبار  ٤- كفر نفاق

٣٩

ماهي الكبائر ؟ 
َد صاحبه بأنه ال يدخل  الكبيرة هي كل ذنب ُخِتم بلعنة أو غضب أو نار وكل ذنب تُوُعِّ

الجنة وال يشم رائحتها وقيل فيه: ”من فعله فليس ِمنَّا“.

ماهي الصغائر ؟ مع الدليل . 
الصغائر هي ما دون الكبائر من الذنوب ،وهي ما ليس فيها حد في الدنيا وال وعيد في 

ثْمِ َواْلفَوَاِحَش إاِلَّ اللََّمَم). اآلخرة ، ومنها اللمم . قال تعالى : (الَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن َكبَاِئَر اإْلِ

ماهي شروط التوبة النصوح ؟ 
١- اإلقالع عن الذنب.  ٢- الندم على ارتكابه .  ٣- العزم على أن ال يعود إليه أبدا 

وإن كان فيه مظلمة ملسلم تحللها منه إن أمكن.

ما معنى الوالء و البراء ؟ 
الوالء: محبة املؤمنني ومواالتهم. البراء: بغض الكافرين ومعاداتهم، والبراءة منهم ومن دينهم

متى تحرم اإلستعانة بغير اهلل ؟ 
تحرم االستعانة بغير اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل كاإلستعانة باألموات والغائبني  

في إنزال املطر أو طلب الشفاء أو الرزق.

ْحر؟  ما هو السِّ
عقد ورقى شركية وطالسم و أدوية تؤثر على بدن املسحور وعقله ومنه الصرف و العطف 

فمنه ما يقتل ، ومنه ما يُمرِض ، ومنه ما يُفرِّقُ بني املرء وزوجه.

ما حكم من صدَّقَ كاهنا؟ 
قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :( من أتى عرافا أو كاهناً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد )

عرف/عرفي الرقية ، وما هي شروط جوازها ؟ 
الرقية : العوذة التي يُرقى بها صاحب اآلفة كالحمى والصرع وغير ذلك من األمراض 

وهي جائزة بثالثة شروط :  ١- ان تكون من الكتاب والسنة خالصة  ٢- أن تكون 
باللسان العربي ٣ - ان يعتقد  كل من الراقي واملرتقي أنها سبب وأن تأثيرها ال يكون  

إال بإذن اهلل عز وجل. 

- عقد الجمان في مائة سؤال في العقيدة -
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٤٧
٤٩

٥٠
٥١

٥٢
٥٣

٥٤
٥٥

٥٦
٥٧

٦

٥٨
٤٨

ما حكم االبتداع في الدين ؟ وهل هناك بدعة حسنة؟ وما الدليل من السنة ؟ 
حرام . وليس هناك بدعة حسنة، قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :( كل بدعة ضاللة ).

أذكر / أذكري أمثلة على البدع ؟ 
بدع قولية و بدع فعلية و بدع اعتقادية ، كاألذكار املبتدعة واالحتفال بمولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وغيرها

ما هي البدعة ؟ 
فعل عبادة لم يفعلها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وال صحابته .

ما تعريف اإلسالم ؟ 
هو اإلستسالم هلل بالتوحيد واإلنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.

ما هي مراتب الدين ؟ 
١ - اإلسالم      ٢- اإليمان       ٣- اإلحسان

ما هي اركان اإلسالم ؟ 
١- شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل  ٢- إقام الصالة  ٣- إيتاء الزكاة 

٤- صوم رمضان  ٥- حج بيت اهلل الحرام ملن استطاع إليه سبيال .

ما هو عمود اإلسالم ؟ 
الصالة.

( بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء ) ، من هم الغرباء ؟ 
هم أهل االستقامة الذين يصلحون إذا فسد الناس.

ما هي شروط ( ال إله إال اهلل ) ؟ 
العلم واليقني والقبـــــول واالنقيـاد والصـدق واإلخالص واملحبة 

ما دليل وجوب صوم رمضان؟ 
يَاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقبْلُِكْم ). قال تعالى : ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعَليُْكُم الصِّ

ما دليل وجوب الحج ؟ 
قال تعالى : ( َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَيِْت َمِن اْستَطَاَع إَِليِْه َسِبياًل ).

ما تعريف اإليمان ؟ 
اإليمان هو التصديق ،وهو قوٌل باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، 

يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ، ويتفاضل أهله فيه.

- عقد الجمان في مائة سؤال في العقيدة -
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٥٩
٦١

٧

٦٠

ما هي أركان اإليمان ؟ 
أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر و تؤمن بالقدر خيره وشره.

كم عدد شعب اإليمان ؟ 
اإليمان بضع وسبعون شعبة أعاللها قول ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق 

والحياء شعبة من االيمان.

ما الدليل على زيادة اإليمان ونقصانه؟ 
قال تعالى : ( لِيَزَْداُدوا إِيَمانًا َمعَ إِيَماِنِهْم ) وقال: ( َوالَِّذيَن اْهتََدْوا زَاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم تَْقوَاُهْم).

٦٢
٦٦

٦٣
٦٤

٦٥

ما هي مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟ 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه 

 فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان ).

من هم أولياء اهلل؟ وما الدليل ؟ 
هم كل من آمن باهلل واتقاه واتبع رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 

 أَْولِيَاَء اهللَِّ اَل َخوٌْف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن * الَِّذيَن آَمنُوا وََكانُوا يَتَُّقوَن ). قال تعالى : ( أاََل إِنَّ

ماهي الثالثة األمور التي إذا تواجدت في عبٍد ذاق بها حالوة اإليمان ؟ 
من كان اهلل ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب املرء ال يحبه إال هلل، وأن يكره أن يعود 

 في الكفر بعد أن أنقذه اهلل منه كما يكره أن يقذف في النار .

ما الدليل على تفاضل أهل اإليمان فيه؟ 
قال تعالى : ( ثُمَّ أَْورَثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصطَفَيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمنُْهْم ظَالٌِم لِنَفِْسِه َوِمنُْهْم  

ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم َساِبقٌ ِباْلَخيْرَاِت ِبِإذِْن اللَِّه ذَلَِك ُهوَ اْلفَْضُل اْلَكِبيُر ).

ما عالمة محبة العبد ربه عز و جل ؟ 
عالمة ذلك أن يحب ما يحبه اهلل تعالى ويبغض ما يسخطه فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه 

ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه ؛ ولذا كان أوثق عرى اإليمان :الحب في اهلل والبغض في اهلل.

٦٧
٦٨

ما تعريف اإلحسان ؟ 
أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

من هم املالئكة ؟ 
عباد اهلل املكرمون،خلقهم اهلل من نور، وأسكنهم السماء، ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون 

ما يؤمرون ال يوصفون بذكورة وال أنوثة، وهم من عالم الغيب الذي أمرنا باإليمان به ،ولهم 
صفات عظيمة ووظائف جسيمة. منهم جبريل ومكائيل واسرافيل ورضوان خازن الجنة 

ومالك خازن النار ..وغيرهم وهم عدد كثير ال يعلمهم إال اهلل.

٦٩

اذكر/اذكري بعضاً من أعمال املالئكة ؟ 
إنزال الوحي ،كتابة أعمال العباد ،قبض األرواح  

التنزل على املؤمنني بالسكينة و تبشيرهم.

- عقد الجمان في مائة سؤال في العقيدة -
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٧٠
٧١

٧٢
٧٣

٧٤
٧٥

٨

٧٦

ما هو القرآن الكريم ؟ 
هو كالم اهلل تعالى املنزل على عبده ورسوله محمد ملسو هيلع هللا ىلص املتعبد بتالوته ، غير مخلوق ، 

منه بدأ وإليه يعود.

ما هي اوصاف القرآن الكريم ؟ 
كتاب مبني ،صراط مستقيم ،تنزيل من رب العاملني نزل به الروح األمني على سيد املرسلني.

ما حكم من أنكر شيئا من القرآن الكريم ؟ 
كافر.

ما واجبنا نحو القرآن الكريم ؟ 
نتلوه و نحفظه و نعظمه و نُِحلُّ حالله و نُحرِّم حرامه.

ماهي اسماء بعض الكتب التي ذكرت في القرآن ؟ 
القرآن والتوراة واإلنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى.

من هم أهل اهلل وخاصته ؟ 
هم أهل القرآن الذين يحفظونه ويعملون به.

٧٧
٨٠

٧٨

من هم الرسل الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم؟ 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص - آدم - نوح - إدريس - هود - صالح - إبراهيم - إسماعيل -إسحاق - يعقوب -  

يوسف - لوط - شعيب - يونس - موسى - هارون - إلياس - زكريا -يحيى - اليسع - 
 ذا الكفل - داود - سليمان - أيوب - عيسى (عليهم السالم ).

من هم أولو العزم من الرسل ؟ 
هم خمسة : محمد ملسو هيلع هللا ىلص - نوح - إبراهيم - موسى - عيسى.

ما الدليل على أن محمداً ملسو هيلع هللا ىلص هو خاتم الرسل ؟ 
ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن رَِجالُِكْم َوَلِكْن رَُسوَل اللَِّه َوَخاتََم النَِّبيِّنَي ). قال تعالى : (َما َكاَن ُمَحمَّ

٧٩

من هو أول الرسل ؟ ومن هو خاتم الرسل ؟ 
أول الرسل هو نوح عليه السالم ، وخاتمهم هو محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

٨١

ما اسم النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟ 
محمد بن عبداهلل بن عبداملطلب.

ما الدليل على أن اهلل تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم إلى قيام الساعة ؟ 
قال تعالى : ( إِنَّا نَْحُن نَزَّْلنَا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفظُوَن )

- عقد الجمان في مائة سؤال في العقيدة -
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٨٢
٨٣

٨٤
٨٥

٨٦
٨٧

٩

من هم أبناء وبنات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟  
أبناؤه : القاسم وعبداهلل وإبراهيم ، وبناته : رقية و أم كلثوم وفاطمة وزينب.

ما معنى ” شهادة أن محمدا رسول اهلل ” ؟ 
طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن ال يُعبَد إال اهلل بما شرع.

اين ولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ واين توفي ؟ 
ولد في مكة املكرمة وتوفي باملدينة املنورة.

من هن زوجات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟  
خديجة بنت خويلد - سودة بنت زمعة - عائشة بنت أبي بكر الصديق - حفصة بنت عمر 
بن الخطاب - زينب بنت خزيمة - أم سلمة - زينب بنت جحش - جويرية بنت الحارث - 

ريحانة بنت زيد - أم حبيبة - صفية بنت حيي - ميمونة بنت الحارث.

ما حكم من كذب بواحد من الرسل ؟ 
من كذب بواحد منهم فقد كفر بالجميع.

٨٨
٩٠

٩١
٨٩

هل يعلم أحد متى تقوم الساعة ؟ 
قيام الساعة هي من مفاتيح الغيب التي ال يعلمها إال اهلل تعالى.

ما الدليل على البعث بعد املوت ؟ 
َل َخْلقٍ نُِّعيُدهُ ۚ ). قال تعالى : ( َكَما بََدأْنَا أَوَّ

ما هو البعث ؟ 
البعث : إحياء الناس بعد موتهم.

ما الدليل على اختصاص اهلل بعلم الغيب ؟ 
قال تعالى : ( َوِعنَْدهُ َمفَاِتحُ اْلَغيِْب ال يَْعَلُمَها إاِل ُهوَ ).

٩٢

ما حكم من كذَّب بالبعث ؟ 
هو كافر باهلل عز وجل وبكتبه ورسله ، قال تعالى : ( َوإِن تَْعَجْب فََعَجٌب َقوُْلُهْم  

أَإِذَا ُكنَّا تُرَابًا أَإِنَّا َلِفي َخْلقٍ َجِديٍد ۗ أُولَِٰئَك الَِّذيَن َكفَرُوا ِبَربِِّهْم ۖ ).

٩٣

ما دليل اإليمان بالشفاعة ؟ وما شروط الشفاعة ؟ 
فَاَعُة َجِميًعا ۖ). وشروط الشفاعة ثالثة : ١- رضا اهلل عن  قال تعالى : ( ُقل لِّلَِّه الشَّ

الشافع   ٢- رضا اهلل عن املشفوع له.   ٣- إذن اهلل تعالى للشافع أن يشفع.

ما معنى اإليمان باليوم اآلخر وملاذا سمي باليوم اآلخر؟ 
اإليمان باليوم اآلخر: التصديق الجازم بأن اهلل تعالى سيبعث الناس من القبور ملحاسبتهم 
ومجازاتهم على أعمالهم، ليأخذ كل شخٍص حقه، فيدخل أهل الجنة إلى الجنة ويتنعمون 
فيها، ويدخل أهل النار -والعياذ باهلل- إلى النار ويعذبون فيها ، وسمي باليوم اآلخر : ألنه 
يأتي بعد هذه الدنيا، ويُسمَّى يوم القيامة لقيام الناس فيه لربِّ العاملني، وله أسماء عديدة.

- عقد الجمان في مائة سؤال في العقيدة -
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٩٥
٩٧

٩٨
٩٩

١٠
٠

١٠

٩٦
٩٤

ما هو املقام املحمود ؟ 
هو املقام الذي يقومه النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يوم القيامة للشفاعة للناس؛ ليريحهم ربهم من عظيم 

 ما هم فيه من شدة ذلك اليوم وهو خاص به ملسو هيلع هللا ىلص.

ما عقيدتنا في الجنة و النار ؟ 
نؤمن انهما مخلوقتان ال تفنيان ابداً وال تبيدان. الجنة دار املؤمنني والنار دار الكافرين.

ما تعريف اإليمان بالقدر ؟ 
القدر: هو تقدير اهلل تعالى األشياء في القدم، وعلمه األزلي بكل شئ قبل وقوعه، وكتابته 

سبحانه لذلك في اللوح املحفوظ، ووقوعها بمشيئته حسب ما قدَّرها وخلقه لها  .

ما حكم اإليمان بالقدر ؟ 
اإليمان بالقدر ركن من أركان اإليمان الستة التي وردت في حديث جبريل الطويل فقال: "وأن 
 تُؤِْمَن بالَقَدِر َخيرِِه َوَشرِِّه“، وقد دلَّ القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع املسلمني والفطرة 
 والعقل على وجوب اإليمان بالقدر، وأن من أنكر اإليمان بالقدر فقد كفر باهلل تعالى وخرج  

من ملة اإلسالم.

ماهي مراتب اإليمان بالقدر ؟ 
األول : اإليمان بأن اهلل تعالى علم بكل شيء جملًة وتفصيالً ، أزالً وأبداً ،وعلم ماكان ومايكون  
، ومالم يكن لوكان كيف يكون . الثاني : اإليمان بأن اهلل تعالى كتب ذلك في اللوح املحفوظ . 

َماِء  والدليل على املرتبة األولى والثانية قوله تعالى : ( أََلْم تَْعَلْم أَنَّ اهللََّ يَْعَلُم َما ِفي السَّ
َواألَرِْض إِنَّ ذَلَِك ِفي ِكتَاٍب إِنَّ ذَلَِك َعَلى اهللَِّ يَِسيٌر )  

الثالث : اإليمان بأن جميع الكائنات ال تكون إال بمشيئة اهلل تعالى سواء كانت مما يتعلق 
بفعله سبحانه وتعالى ، أم مما يتعلق بفعل املخلوقني . قـال اهلل تعالى فيما يتعلق بفعله : 
(َوَربَُّك يَْخُلقُ َما يََشاُء َويَْختَاُر ) وقال تعالى فيما يتعلق بفعل املخلوقني : ( َوَلوْ َشاَء َربَُّك 

َما فََعُلوهُ ) ، فجميع الحوادث واألفعال والكائنات ال تقع إال بمشيئة اهلل تعالى ، فما شاء اهلل  
كان ، وما لم يشأ لم يكن . 

الرابع : اإليمان بأن جميع الكائنات مخلوقة هلل تعالى . 
قـال تعالى : ( اهللَُّ َخالِقُ ُكلِّ َشيٍْء َوُهوَ َعَلى ُكلِّ َشيٍْء وَِكيٌل ) وقال : ( َوَخَلقَ ُكلَّ َشيٍْء فََقدَّرَهُ 

تَْقِديراً ).

ما عقيدة اهل السنة والجماعة في من فعل معصية دون الكفر ولم يعتقد أنها حالل؟  
مسلم عاصي ناقص اإليمان ، إذا مات ولم يتب فهو تحت مشيئة اهلل ، إن شاء غفر له 

وإن شاء عذبه.

من هم املغضوب عليهم ؟ ومن هم الضالني ؟ 
املغضوب عليهم : هم اليهود ، وسموا بذلك : ألنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به. 
و الضالني : هم النصارى ، و سموا بذلك : ألنهم عبدوا اهلل على جهل وضالل.

- عقد الجمان في مائة سؤال في العقيدة -
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القواعد األربعة ( لشيخ اإلسالم : محمد بن عبدالوهاب ) •

أصول االعتقاد في سورة يونس عليه السالم  ( د.قذلة القحطاني ) •

القول املفيد على كتاب التوحيد ( لفضيلة الشيخ : محمد بن صالح بن محمد العثيمني ”املتوفى: 1421هـ“ ) •

أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة ”الكتاب نشر - أيضا - بعنوان: 200 سؤال وجواب •

في العقيدة االسالمية ” ( املؤلف: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ) 

تهذيب مدارج السالكني ( املؤلف: العالمة ابن القيم الجوزية - تهذيب: عبداملنعم العزي) •

تيسير العزيز الحميد ( للشيخ سليمان بن عبد اهلل بن محمد ) •

شرح األصول الثالثة ( لشيخ اإلسالم : محمد بن عبد الوهاب - شرح فضيلة الشيخ : محمد بن صالح •

العثيمني - رحمه اهلل - ) 

شرح أصول اإليمان ( د.قذلة القحطاني ) •

شرح العقيدة الطحاوية ( البن ابي العز : علي بن علي ) •

شرح العقيدة الواسطية ( لشيخ اإلسالم : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ”ابن تيمية“ ) •

شرح تسهيل العقيدة اإلسالمية ( للدكتور عبد اهلل الجبرين ) •

فتح املجيد شرح كتاب التوحيد ( املؤلف: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان  •

التميمي ”املتوفى: 1285هـ“ املحقق ) 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول ( املؤلف: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ” •

املتوفى: 1377هـ“ - املحقق: عمر بن محمود أبو عمر )

١١

املراجع
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- تواصل معنا لطلب النسخة اإللكترونية -  

فاطمه آل ماشي 

 f.almashi@windowslive.com : ايميل

(واتس فقط) : 966507171318+ 

@fatima_almashi : تويتر


