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 ) ترجمة اإلمامین الطحاوي وابن أبي العز الحنفي رحمهما اهللا تعالى1

 ترجمة اإلمام الطحاوي رحمه اهللا تعالى.  •
 مولده ونشأته.  •
 شیوخه وتالمذته.  •
 اوي. أقوال العلماء في اإلمام الطح •
 مصنفاته.  •
 وفاته.  •
 ترجمة اإلمام ابن أبي العز الحنفي رحمه اهللا تعالى.  •
 شیوخ وتالمذة اإلمام ابن أبي العز.  •
 من مؤلفات ابن أبي العز رحمه اهللا تعالى.  •
 قضیة القاضي صدر الدین بن أبي العز الحنفي.  •

 ) مقدمة شرح ابن أبي العز على الطحاویة2

 على الطحاویة. مقدمة شرح ابن أبي العز  •
 علم أصول الدین أشرف العلوم.  •
 العقیدة لغًة واصطالًحا.  •
 من أسماء علم التوحید.  •
 أعرف الناس باهللا أتبعهم للطریق الموصل إلیه.  •

 ) بیان ما هو العلم الفرض3

 عامة من ضل في باب العقائد إنما لتفریطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى اهللا علیه وسلم.  •
 هو العلم الفرض.  بیان ما •

 1 

http://www.rslan.com/
http://www.rslan.com/
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=326
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=326


 

 التعریف بأبي جعفر الطحاوي.  •

 ) ذكر الفرق بین التحریف والتأویل، وأقوال عن السلف في ذم علم الكالم4

 الفرق بین التحریف والتأویل.  •
 األصل في التأویل.  •
 صراط الحق المستقیم في معاملة أهل األهواء والبدع.  •
 الفرق بین التحریف واالنحراف.  •
  مراتب التحریف. •
 مراتب االنحراف.  •
 نبینا محمد صلى اهللا علیه وسلم خاتم األنبیاء.  •
 الفرق بین أهل الكالم والفالسفة.  •
 ما جاء به الرسول صلى اهللا علیه وسلم یدخل فیه كل حق، وهو كاف كامل.  •
 أقوال عن السلف في ذم علم الكالم.  •
 مقولة: طریقة السلف أسلم وطریقة الخلف أعلم وأحكم.  •
 ات الكمال هللا عز وجل. ثبوت صف •

 ) بیان أن التوحید هو أول دعوة الرسل5

 كراهة السلف التكلم بألفاظ؛ الشتمالها على حق وباطل.  •
 التوحید هو أول دعوة الرسل.  •
 أقسام التوحید.  •
 ركانا ال إله إال اهللا.  •
 شروط ال إله إال اهللا.  •
 أول واجب على المكلف هو الشهادتان.  •

 لى المكلف، وذكر أنواع التوحید ومعانیه) بیان أول واجب ع6

 أول واجب على المكلف هو الشهادتان.  •
 التوحید لغًة وشرًعا.  •
 معرفة اهللا فطریة ضروریة.  •
 فائدة التوحید.  •
 أنواع التوحید ومعانیه.  •
 توحید الصفات.  •
 بیان ضالل وزندقة الحلولیة واالتحادیة.  •

 ) توحید الصفات، وتوحید الربوبیة7

 صفات. توحید ال •
 االتحاد في اللغة.  •
 تعریف االتحاد من حیث هو مذهب.  •
 الحلول في اللغة.  •
 تعریف الحلول من حیث هو مذهب.  •
 الفرق بین االتحادیة والحلولیة.  •
 كیفیة إفضاء بعض من أنكر الصفات إلى الحلول واالتحاد.  •
 توحید الربوبیة.  •
 تعریف األقنوم.  •
 المقصود بالتمانع.  •
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 یة المتضمن توحید الربوبیة) توحید اإلله8

 توحید اإللهیة المتضمن توحید الربوبیة.  •
 أصل شرك العرب.  •

 ) من أسباب الشرك9

 بیان شرك المشركین.  •
 الغلو في الصالحین یفضي إلى الشرك.  •
 من أسباب الشرك عبادة الكواكب.  •
 الفرق بین شرك األولین وشرك اآلخرین.  •

 خبر به الرسول صلى اهللا علیه وسلم) من األدلة العقلیة على صدق ما أ10

 من أسباب الشرك عبادة الكواكب.  •
 أول شرك في األرض كان من الغلو في الصالحین.  •
 أقسام التوحید باعتبار تعلقه باهللا عز وجل.  •
 أقسام التوحید باعتبار تعلقه بالعبد.  •
 القول فیمن أضاف للتوحید قسًما رابًعا سماه: توحید الحاكمیة.  •
 عبادة األوثان، ونقصان عقول من عبدها.  بیان قبح •
 التوحید المطلوب هو توحید اإللهیة المتضمن توحید الربوبیة.  •
 من األدلة العقلیة على صدق ما أخبر به الرسول صلى اهللا علیه وسلم.  •
 أقسام الحكم العقلي.  •
 الدلیل على حدوث الممكنات.  •

 ید األلوهیة، ومعنى الشهادة ومراتبها) بیان أن القرآن مملوء باآلیات التي تقرر توح11

 القرآن مملوء باآلیات التي تقرر توحید األلوهیة.  •
 األمثال المضروبة في القرآن هي المقاییس العقلیة المفیدة للمطالب الدینیة.  •
 استحالة وجود شریك له سبحانه.  •
 توحید اإللهیة متضمن لتوحید الربوبیة دون العكس.  •
 لمعرفة والتوحید في الطلب والقصد. التوحید في اإلثبات وا •
 بیان أن معظم سور القرآن متضمنة لنوعي التوحید.  •
 معنى الشهادة ومراتبها.  •

 ) من األدلة على وحدانیة اهللا وصدق رسله12

 تتمة معنى الشهادة ومراتبها.  •
 من األدلة على وحدانیة اهللا وصدق رسله.  •
 قه. ما بعث اهللا نبیا إال ومعه آیة تدل على صد •
 الفرق بین اآلیات السمعیة واآلیات النظریة.  •
 االستدالل بأسماء اهللا وصفاته وأفعاله على وحدانیته.  •

) بیان أن أكمل الناس توحیًدا: األنبیاء والمرسلون، وذكر األدلة السمعیة والعقلیة على 13
 نفي التمثیل

 أكمل الناس توحیًدا: األنبیاء والمرسلون.  •
 العقل الممیز لیس بحاجة إلى طریقة أهل الكالم. صاحب الحس السلیم و •
 ذم الغلو في الدین، والنهي عنه.  •
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 معنى قوله تعالى: {َلْیَس َكِمْثِلِه َشْيٌء}.  •
 الفرق بین التشبیه والتمثیل والتكییف.  •
 األدلة السمعیة على نفي التمثیل.  •
 األدلة العقلیة على نفي التماثل بین الخالق والمخلوق.  •

 قوله تعالى: {لیس كمثله شيء} ) معنى14

 معنى قوله تعالى: {َلْیَس َكِمْثِلِه َشْيٌء}.  •
 معتقد السلف نحو آیات الصفات.  •
 إثبات الصفات هللا ال یستلزم التشبیه والتجسیم.  •
 انتفاء التماثل بین الخالق والمخلوق.  •

 ) مبحث في المطلق الكلي15

 والموجود في األعیان مختص ال اشتراك فیه.  المطلق الكلي یوجد في األذهان ال في األعیان، •
 توقف فهم المعاني المعبر عنها باللفظ على معرفة عینها.  •
 االشتراك في األسماء والصفات ال یستلزم تماثل المسمیات والموصوفات.  •

 ) الفرق بین المشترك اللفظي والمشترك الكلي16

 من أنواع المعطلة والرد علیهم، وسبب ضاللهم.  •
 بین المشترك اللفظي والمشترك الكلي. الفرق  •
 توقف فهم المعاني المعبر عنها باللفظ على معرفة عینها.  •
 ما یخبر به الرسول صلى اهللا علیه وسلم من األمور الغائبة نوعان.  •

 ) الصفات تنقسم إلى ثبوتیة وسلبیة17

 كمال قدرته سبحانه وانتفاء العجز عنه.  •
 فات هو اإلثبات المفصل والنفي المجمل. منهج السلف في باب األسماء والص •
 الصفات تنقسم إلى ثبوتیة وسلبیة.  •
 أسباب التردد في قبول الخبر.  •
 أنواع الصفات عند السلف والخلف.  •
 ضابط الصفة السلبیة.  •

 »قدیم بال ابتداء«إلى قوله » وال إله غیره«) بدایة من قول المَصنِّف 18

 و سبیل أهل السنة. التعبیر عن الحق باأللفاظ الشرعیة ه •
 كلمة التوحید ال إله إال اهللا.  •
 ركنا ال إله إال اهللا.  •
 معنى ال إله إال اهللا.  •
 أمثلة التفصیل في اإلثبات واإلجمال في النفي.  •
 تقدیر الخبر في: ال إله إال هو.  •
 صفتا الِقَدم والبقاء.  •
 الوجود قسمان.  •

 »وال یكون إال ما یرید«إلى قوله » قدیم بال ابتداء«) بدایة من قول المَصنِّف 19

 صفتا الِقَدم والبقاء.  •
 الوجود قسمان.  •
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 الدور له قسمان.  •
 تعریف التسلسل.  •
 من براهین إثبات استحالة التسلسل.  •
 الدلیل العقلي على إثبات وجوب الوجود هللا تعالى.  •
 الصواب من طرق المتكلمین یعود إلى ما ذكر في القرآن.  •
 قدیم) في أسمائه تعالى، ولیس هو من أسمائه الحسنى. إدخال المتكلمین (ال •
 قول المصنف: ال یفنى وال یبید.  •
 بیان أن كل ما یحدث في الكون فهو بإرادته سبحانه.  •
 األدلة على وجوب اإلیمان بالقدر.  •

 »وال یكون إال ما یرید«) قول المَصنِّف 20

 بیان أن كل ما یحدث في الكون فهو بإرادته سبحانه.  •
 در والقضاء في اللغة والشرع. الق •
 مراتب اإلیمان بالقدر.  •
 الدلیل على أن فعل العبد باختیاره وقدرته.  •
 الرد على من یحتج بالقدر على المعصیة.  •
 ضل في القضاء والقدر فرقتان.  •
 اإلرادة تنقسم إلى قسمین.  •
 الفرق بین اإلرادة والمحبة.  •
 أنواع اإلرادة.  •
 دته أم ال؟ هل أمره تعالى مستلزم إلرا •
 الفرق بین الهدایة العامة والهدایة الخاصة.  •
 مسألة خلق أفعال العباد.  •

 »وال ُیشبه األنام«إلى قوله » ال تبلغه األوهام«) بدایة من قول المَصنِّف 21

 معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته وعجزهم عن اإلحاطة بكنهه وحقیقته.  •
 تنزیه اهللا عن مشابهة مخلوقاته.  •
 ة الجهمیة. عالم •
 مقالة أهل السنة في نفي التشبیه.  •
 قیاس األولى وشروطه.  •
 أقسام القیاس.  •

وكما كان بصفاته أزلیا، كذلك ال یزال «إلى قوله » حي ال یموت«) بدایة من قول المَصنِّف 22
 »علیها أبدیا

 صفتا الحیاة والقیومیة.  •
 بیان معنى الحي.  •
 بیان معنى القیوم.  •
 الحسنى كلها على اسمي: الحي القیوم.  مدار األسماء •
 صفتا الخلق والرزق.  •
 اإلماتة والبعث.  •
 اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزًلا وأبًدا.  •
 حكم األلفاظ المجملة التي لم یرد نفیها وال إثباتها في كتاب وال سنة.  •
 معنى الصفة والنعت لغًة واصطالًحا.  •
 العالقة بین الصفات والذات.  •
 ور انفصال الصفات عن الذات بوجه من الوجوه. ال یتص •
 مسألة: هل االسم عین المسمى أو غیره؟  •
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 ) مسألة: هل االسم عین المسمى أو غیره؟23

 مسألة: هل االسم عین المسمى أو غیره؟  •
 دعوى الجهمیة امتناع حوادث ال أول لها.  •
 االقتران والتراخي والتعقیب.  •
 نوع الحوادث.  أقوال أهل النظر في إمكانیة دوام •
 أقسام التسلسل.  •

 »لیس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق«) قول المَصنِّف 24

 التسلسل الممكن.  •
 صفتا الخالق والبارئ.  •
 المعاني المستنبطة من قوله تعالى: {َفعَّاٌل لَِّما ُیِریُد}.  •
 الفرق بین الحاجة والضرورة.  •
 أقسام صفات اهللا عز وجل.  •
 ي أول هذا العالم ما هو؟ اختالف العلماء ف •

ذلك بأنه على كل «إلى قوله » له معنى الربوبیة وال مربوب«) بدایة من قول المَصنِّف 25
 »شيء قدیر

 متعلقات القدرة والرد على المعتزلة.  •
 المحال قسمان.  •
 الوجود وجودان.  •
 الواجب في حق اهللا تعالى.  •
 الجائز في حق اهللا تعالى.  •
 االصطالح. االستقراء في اللغة و •
 أقسام الحكم الشرعي.  •

وضرب لهم «إلى قوله » ال یحتاج إلى شيء، لیس كمثله شيء«) بدایة من قول المَصنِّف 26
 »آجاًلا

 المستحیل نوعان.  •
 المعدوم الممكن لیس بشيء في الخارج.  •
 المثل األعلى المتضمن إثبات الكمال هو هللا وحده.  •
 على. اختالف عبارات المفسرین في المثل األ •
 بیان وجوه إعراب (كمثله).  •
 هل في القرآن حرف زائد؟  •
 خلقه سبحانه للخلق وهو عالم بهم.  •
 آجال الخالئق مقدرة، وأسبابها مختلفة.  •
 الدعاء المشروع وآثاره.  •
 الرزق ینقسم إلى قسمین.  •

 ) بیان أن آجال الخالئق مقدرة، وأسبابها مختلفة27

 فة. آجال الخالئق مقدرة، وأسبابها مختل •
 الدعاء المشروع وآثاره.  •
 األجل أجالن.  •
 العالقة بین صلة الرحم والعمر، وكالم العلماء في ذلك.  •
 قوله تعالى: {یمحو اهللا ما یشاء ویثبت وعنده أم الكتاب}.  •
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 »آمنا بذلك كله«إلى قوله » لم یخف علیه شيء قبل أن یخلقهم«) بدایة من قول المَصنِّف 28

 الى. شمول علمه سبحانه وتع •
 ما شاء اهللا كان وما لم یشأ لم یكن.  •
 اإلشكال المتوهم في ثالث آیات والجواب علیه.  •
 حدیث احتجاج آدم على موسى علیهما السالم وبیان معناه.  •
 مسألة الهدى والضالل.  •
 هل یجب على اهللا فعل األصلح أو ال؟  •
 ما هو میزان الصالح واألصلح؟  •

 »بده المصطفى، ونبیه المجتبى، ورسوله المرتضىوإن محمًدا ع«) قول المَصنِّف 29

 كمال المخلوق في تحقیق عبودیته هللا تعالى.  •
 اإلیمان بالرسل یتضمن أربعة أمور.  •
 الفرق بین الرسول والنبي.  •
 مبحث الوحي والرد على المشككین.  •
 دالئل نبوة األنبیاء كثیرة متنوعة.  •
 العلم الضروري.  قد یقترن بخبر الواحد من القرائن ما یحصل معه •
 ُیعلم صدق المخبر بما یقترن به من القرائن.  •
 إنكار رسالته طعن في الرب تبارك وتعالى.  •

 ) الفرق بین النبي والرسول، وبیان حاجة العالم إلى الرسالة30

 الفرق بین النبي والرسول.  •
 بیان حاجة العالم إلى الرسالة.  •
 ختم النبوة بمحمد صلى اهللا علیه وسلم.  •

 »وإن القرآن كالم اهللا«إلى قوله » وأنه خاتم األنبیاء«) بدایة من قول المَصنِّف 31

 من أدلة الكتاب والسنة على أن نوح علیه السالم هو أول الرسل.  •
 ختم النبوة بمحمد صلى اهللا علیه وسلم.  •
 الفرق بین دالئل النبوة وغیرها من الخوارق والمخترعات.  •
 ثمرات عقیدة ختم النبوة.  •
 واز التفضیل بین األنبیاء إال إذا كان على وجه الحمیة. ج •
 عصمة األنبیاء.  •
 ثبوت الُخلَّة لنبینا صلى اهللا علیه وسلم.  •
 مراتب المحبة.  •
 فهو كاذب.  -صلى اهللا علیه وسلم  -كل من ادعى النبوة بعده  •
 لإلنس والجن.  -صلى اهللا علیه وسلم  -عموم بعثته  •
 راب (كافة). اختالف أهل العربیة في إع •
 القرآن كالم اهللا تعالى لیس بمخلوق.  •
 افتراق الناس في مسألة الكالم على تسعة أقوال.  •

وأیقنوا أنه كالم اهللا تعالى «إلى قوله » وإن القرآن كالم اهللا«) بدایة من قول المَصنِّف 32
 »بالحقیقة لیس بمخلوق

 القرآن كالم اهللا تعالى لیس بمخلوق.  •
 الم هللا جل وعال. اإلیمان بصفة الك •
 خالصة عقیدة أهل السنة والجماعة في صفة الكالم.  •
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 افتراق الناس في مسألة الكالم على تسعة أقوال.  •
 إضافة األعیان إلى اهللا تعالى على نوعین.  •
 مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكالم.  •
 ثبوت تكلیم اهللا ألهل الجنة وغیرهم.  •
 . كالم اهللا صفة له ولیس بمخلوق •
 دحض حجج المریسي في خلق القرآن.  •
 المراد من قوله تعالى:{خالق كل شيء}.  •
 فساد استدالل من یقول بخلق القرآن.  •
 اتفاق أهل السنة والجماعة على أن كالم اهللا غیر مخلوق.  •
 مسألة لفظي بالقرآن مخلوق.  •
 كالم اهللا محفوظ في الصدور، مقروء باأللسنة، مكتوب في المصاحف.  •
 لظرف على قسمین. عامل ا •
 الفرق بین الحكایة والعبارة.  •
 عجز العقل عن إدراك كیفیة تكلمه سبحانه بالقرآن.  •
 الرد على من یقول بالكالم النفسي.  •
 عقیدة أهل السنة في القرآن.  •

ومن وصف اهللا بمعنى «) ذكر مذاهب الناس في مسمى الكالم والقول إلى قول المَصنِّف 33
 »فرمن معاني البشر فقد ك

 القرآن كالم اهللا.  •
 أوصاف القرآن.  •
 مذاهب الناس في مسمى الكالم والقول.  •
 كفر من أنكر أن القرآن كالم اهللا.  •
 إعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنى.  •
 صفات اهللا لیست كصفات البشر.  •

فمن رام علم ما ُحِظر «إلى قوله » والرؤیة حق ألهل الجنة«) بدایة من قول المَصنِّف 34
 ...»نه علمه ع

 ثبوت رؤیة أهل الجنة ربهم بغیر إحاطة.  •
 جنایة التأویل الفاسد على الدین وأهله.  •
 معاني النظر تختلف بحسب استعماالته.  •
 الرد على المعتزلة في نفي الرؤیة.  •
 اإلدراك قدر زائد على الرؤیة.  •
 من األحادیث الدالة على الرؤیة.  •
  وسنة رسوله صلى اهللا علیه وسلمن. أصول الدین ال ُتعلم إال من كتاب اهللا •
 عجز األبصار عن رؤیته سبحانه في الدنیا.  •
 االختالف في رؤیة أهل المحشر على ثالثة أقوال.  •
 االتفاق على أنه ال یرى اهللا تعالى أحد في الدنیا بعینیه.  •
 هل رأى النبي صلى اهللا علیه وسلم ربه لیلة المعراج؟  •
 اهللا ورسوله صلى اهللا علیه وسلم.  تأویل المعتزلة تحریف لكالم •
 الطرق التي ُیعرف بها مراد المتكلم.  •
 ال تعارض بین منقول صحیح ومعقول صریح.  •
 وجوب كمال التسلیم للرسول صلى اهللا علیه وسلم.  •
 التوحیدان اللذان ال نجاة للعبد من عذاب اهللا إال بهما.  •
 ال حرج في أخذ العلوم المادیة عن غیر الرسول صلى اهللا علیه وسلم.  •
 العقل مع النقل كالمقلد مع المجتهد.  •
 النهي عن التكلم في أمور الدین بغیر علم.  •
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 نقص توحید من لم ُیَسلِّم للرسول صلى اهللا علیه وسلم.  •
 فساد العالم ناشئ عن ثالث فرق.  •
 م. كالم الغزالي في علم الجدل والكال •
 ذم السلف لعلم الكالم الشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق.  •
 ما قاله اهللا ورسوله صلى اهللا علیه وسلم أصل لتحدید األلفاظ المجملة في كالم الناس.  •
 سبب االنحراف هو اإلعراض عن تدبر كالم اهللا ورسوله صلى اهللا علیه وسلم.  •

ومن لم یتوقَّ النفي «إلى قوله » الكفر واإلیمانفیتذبذب بین «) بدایة من قول المَصنِّف 35
 »والتشبیه، زل ولم ُیصب التنزیه

 اضطراب وحیرة من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكالم.  •
 الرد على من أنكر أو تأول رؤیة اهللا تعالى.  •
 اصطالح المتأخرین في معنى التأویل.  •
 معنى التأویل في الكتاب والسنة.  •
 فسرین هو تفسیر الكالم وبیان معناه. التأویل عند الم •
 التأویل الصحیح هو الذي یوافق ما دلت علیه نصوص الكتاب والسنة.  •
 النفي والتشبیه من أمراض القلوب.  •
 نوعا التشبیه.  •

إلى حدیث » فإن ربنا جل وعال موصوف بصفات الوحدانیة«) بدایة من قول المَصنِّف 36
 اإلسراء والمعراج

 فه كما وصف نفسه نفًیا وإثباًنا. تنزیه الرب هو وص •
 ما لم یرد نفیه وال إثباته من الصفات ال تطلق حتى ینظر في مقصود قائلها.  •
 اتفاق السلف على أنهم ال یحدون وال ُیَشبِّهون.  •
 تحقیق معنى الحد.  •
 في إثبات الید والوجه والنفس له تعالى بال كیف.  -رحمه اهللا تعالى  -كالم أبي حنیفة  •
 بلفظ الجهة ما هو موجود، وما هو معدوم.  ُیراد •
 بیان المراد من قول الطحاوي: ال تحویه الجهات الست كسائر المبتدعات.  •
 ثبوت اإلسراء والمعراج له صلى اهللا علیه وسلم بالیقظة.  •
 نص حدیث اإلسراء والمعراج.  •
 هل كان اإلسراء والمعراج قبل البعثة أم بعدها؟  •
 ج یقظًة أم مناًما؟ هل كان اإلسراء والمعرا •
 هل كان اإلسراء والمعراج في لیلة واحدة؟  •
 هل كان اإلسراء والمعراج مرة واحدة؟  •

 إلى الشفاعة وأنواعها» والحوض حق«) بدایة من قول المَصنِّف 37

 ذكر الحوض وصفته.  •
 المطرودون عن الحوض صنفان.  •
 صفة الحوض من األحادیث الواردة فیه.  •
 میزان أم الحوض؟ أیهما قبل اآلخر: ال •
 الشفاعة وأنواعها.  •
 ثبوت شفاعة الرسول صلى اهللا علیه وسلم ألهل الكبائر من أمته.  •

 ) أقسام الشفاعة والتوسل38

 أقسام الناس في الشفاعة إثباًتا ونفًیا.  •
 الشفاعة لغًة وشرًعا.  •
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 الشفاعة عند الخلق على قسمین.  •
 الشفاعة في القرآن شفاعتان.  •
 ة للنبي صلى اهللا علیه وسلم خاصة وعامة. الشفاعة بالنسب •
 الناس في الشفاعة على ثالثة أقوال.  •
 التوسل المشروع.  •
 حكم االستشفاع بالرسول صلى اهللا علیه وسلم وغیره في الدنیا.  •
 عدم جواز الحلف بغیر اهللا.  •
 التوسل مشروع وممنوع.  •
 من دون اهللا. الفرق بین التوسل بذوات المخلوقات إلى اهللا ودعاء المخلوق  •

إلى قوله » والمیثاق الذي أخذه اهللا تعالى من آدم وذریته حق«) بدایة من قول المَصنِّف 39
 »وكل ُمَیسَّر لما ُخِلَق له«

 الشفاعة عند اهللا لیست كالشفاعة عند البشر.  •
 المیثاق الذي أخذه اهللا من آدم وذریته حق.  •
 بیان المراد من اإلشهاد على بني آدم.  •
 ر بالربوبیة أمر فطري والشرك طارئ. اإلقرا •
 مسلمة الدار ومسلمة االختیار.  •
 علم اهللا أزًلا بأهل الجنة وأهل النار.  •

 »وأصل القدر سر اهللا تعالى في َخلقه«) قول المَصنِّف 40

 أصل القدر سر اهللا في َخْلِقِه.  •
 تعریف القضاء والقدر.  •
 أقسام أهل القبلة في القدر.  •
 اإلیمان بالقدر. األدلة على وجوب  •
 مراتب اإلیمان بالقدر.  •
 الفرق بین المشیئة واإلرادة.  •
 ضل في القدر فرقتان.  •
 من فوائد اإلیمان بالقدر.  •
 مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة القدر.  •
 منشأ الضالل من التسویة بین المشیئة واإلرادة والمحبة والرضا.  •
 رعیة. الفرق بین اإلرادة الكونیة واإلرادة الش •
 المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغیره.  •
 من الحكم من خلق إبلیس.  •

ونؤمن باللوح «إلى قوله » وأصل القدر سر اهللا تعالى في َخلقه«) تتمة قول المَصنِّف 41
 »والقلم

 أسباب الخیر ثالثة.  •
 ما ُیرضى من المقضي وما ُیسخط.  •
 المبالغة في الكالم في القدر ذریعة الخذالن.  •
 ساد الدین یأتي من الشبهات والشهوات. ف •
 مبنى العبودیة واإلیمان على التسلیم.  •
 عدم تكفیر من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له.  •
 حكم من أنكر شیًئا مما جاء به الرسول صلى اهللا علیه وسلم.  •
 منزلة اإلیمان بالقدر من الدین.  •
 من األدلة على أن فعل العبد باختیاره وقدرته.  •
 د على من یحتج بالقدر على المعصیة. الر •
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 اإلیمان باللوح المحفوظ والقلم.  •
 اختالف العلماء في القلم والعرش: أیهما ُخِلق أوًلا؟  •

محیط بكل شيء «إلى قوله ...» فلو اجتمع الخلق كلهم «) بدایة من قول المَصنِّف 42
 »وفوقه

 درجات اإلیمان بالقدر.  •
 لقیامة. جف القلم بما هو كائن إلى یوم ا •
 األقالم أربعة.  •
 الواجب إفراد اهللا بالخشیة والتقوى.  •
 تعاطي األسباب ال ینافي التوكل.  •
 سبق علم اهللا بالكائنات قبل خلقها.  •
 أحادیث في ذم القدریة.  •
 تضمن القدر ألصول عظیمة.  •
 حیاة القلب ومرضه وشفاؤه.  •
 أنفع األغذیة: اإلیمان، وأنفع األدویة: القرآن.  •
 الكرسي. العرش و •
 اهللا سبحانه مستغٍن عن العرش، محیط بكل شيء وفوقه.  •
 بحث الفوقیة.  •

إن اهللا اتخذ إبراهیم خلیًلا، «) النصوص الواردة في إثبات صفة العلو إلى قول المَصنِّف 43
 »وكلم موسى تكلیًما

 بعض النصوص الواردة في إثبات العلو.  •
 كالم السلف في إثبات صفة العلو.  •
 علو اهللا سبحانه بالعقل. وجوه ثبوت  •
 خطأ من ظن أن السماء قبلة الدعاء.  •
 اتخذ اهللا إبراهیم خلیًلا، وكلم موسى تكلیًما.  •
 محبة اهللا وُخلته كما یلیق به سبحانه.  •
 الُخلة أخص من المحبة.  •
 الجواب عما في الصالة اإلبراهیمیة من إشكال متوهم.  •
 الخصائص.  ما خص اهللا به بیت إبراهیم علیه السالم من •

وال نكفر أحًدا من أهل «إلى قوله » ونؤمن بالمالئكة والنبیین«) بدایة من قول المَصنِّف 44
 »القبلة بذنب ما لم یستحله

 وجوب اإلیمان بالمالئكة والمرسلین والكتب المنزلة.  •
 إنكار الفالسفة لحقیقة اإلیمان باهللا وكتبه ورسله.  •
 أصول المعتزلة الخمسة.  •
 لسنة تابعة لما جاء به الرسول صلى اهللا علیه وسلم. أصول أهل ا •
 أصناف المالئكة وتنوع أعمالهم التي كلفوا بها.  •
 الَمَلك رسول منفذ ألمر مرسله.  •
 آیات كثیرة وردت في ذكر المالئكة وأصنافهم ومراتبهم.  •
 مذاهب الناس في المفاضلة بین المالئكة وصالحي البشر.  •
 ربعة أمور. اإلیمان بالمالئكة یتضمن أ •
 من ثمرات اإلیمان بالمالئكة.  •
 وجوب اإلیمان بمن سمى اهللا في كتابه من رسله وأنبیائه.  •
 أولو العزم من الرسل.  •
 اإلیمان بالرسل یتضمن أربعة أمور.  •
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 من ثمرات اإلیمان بالرسل.  •
 اإلیمان بما سمى اهللا من الكتب المنزلة.  •
 اإلیمان بالكتب یتضمن أربعة أمور.  •
 رات اإلیمان بالكتب. من ثم •
 النهي عن الجدال في القرآن.  •
 ال یجوز تكفیر المسلم بذنب لم یستحله.  •

إلى ذكر » وال نقول: ال یضر مع اإلیمان ذنب لمن عمله«) بدایة من قول المَصنِّف 45
 األسباب التي ُتسقط العقوبة عن فاعل السیئات 

 یغفر له. من أعظم البغي أن ُیشهد على ُمَعیَّن أن اهللا ال  •
 أهل البدع یكفر بعضهم بعًضا، وأهل السنة والجماعة ُیَخطِّئون وال یكفرون.  •
 االتفاق على أن مرتكب الكبیرة ال یخرج من اإلیمان واإلسالم.  •
 الكفر نوعان: اعتقادي وعملي.  •
 ما ینبغي على المؤمن أن یعتقده في حق نفسه، وفي حق غیره.  •
 ا. من رجا شیًئا استلزم رجاؤه أموًر •
 فاعل السیئات تسقط عنه العقوبة بنحو عشرة أسباب.  •

إلى ما یتعلق باإلیمان » واألمن واإلیاس ینقالن عن ملة اإلسالم«) بدایة من قول المَصنِّف 46
 وأقوال الناس فیه

 الشهادة لمعین بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار.  •
 الجمع بین الخوف والرجاء.  •
 اسم اإلیمان.  االختالف فیما یقع علیه •
 االختالف بین أبي حنیفة وسائر األئمة فیما یقع علیه اسم اإلیمان.  •
 الكالم في زیادة اإلیمان إجماًلا وتفصیًلا.  •
 النزاع في مسألة زیادة اإلیمان ونقصانه.  •
 من األحادیث الدالة على دخول األعمال في مسمى اإلیمان.  •
 ونقصانه. من أدلة الكتاب والسنة على زیادة اإلیمان  •
 بعض ما جاء عن الصحابة رضي اهللا عنهم في زیادة اإلیمان ونقصانه.  •
 الدین ینتظم اإلیمان واإلسالم واإلحسان.  •
 أقوال أهل العلم في مسمى اإلسالم.  •
 حالة اقتران اإلسالم باإلیمان غیر حالة إفراد أحدهما عن اآلخر.  •
 أقوال الناس في اإلیمان.  •

وأكرمهم عند اهللا «سألة االستثناء في اإلیمان إلى قول المَصنِّف ) أقوال العلماء في م47
 »أطوعهم وأتبعهم للقرآن

 أقوال العلماء في مسألة االستثناء في اإلیمان.  •
 هل اإلیمان مخلوق أو غیر مخلوق؟  •
 أهل السنة ال یعدلون عن النص الصحیح.  •
 خبر الواحد إذا تلقته األمة بالقبول یفید العلم الیقیني.  •
 السنة نوعان.  •
 تفسیر معنى الَوالیة.  •
 أولیاء اهللا الكاملون.  •
 أكرم المؤمنین عند اهللا.  •
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إلى قوله » واإلیمان: هو اإلیمان باهللا، ومالئكته، وكتبه،...«) بدایة من قول المَصنِّف 48
 »ونؤمن بَمَلك الموت«

 أركان اإلیمان.  •
 ال یثبت حكم اإلیمان إال بالعمل مع التصدیق.  •
 مان بالقدر خیره وشره. اإلی •
 ال یخلق اهللا شرا محًضا.  •
 أنفع الدعاء دعاء الفاتحة.  •
 تحقیق توحید الربوبیة واإللهیة.  •
 وجوب اإلیمان بجمیع الرسل.  •
 العصاة من أهل الكبائر ال یخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون.  •
 اختالف العلماء في تحدید الكبیرة.  •
 وفاجر من أهل القبلة. جواز الصالة خلف كل بر  •
 الصالة خلف مستور الحال.  •
 الصالة خلف المبتدع والفاسق.  •
 المطاعون في مواضع االجتهاد.  •
 المظهرون لإلسالم قسمان.  •
 ال ُیقطع ألحد ُمعین من أهل القبلة بجنة وال نار إال بنص.  •
 ال نشهد على أحد من أهل القبلة بالكفر ما لم یظهر منه ذلك.  •
 ق الِملِّي. مسألة الفاس •
 الفرق بین الشيء المطلق ومطلق الشيء.  •
 وجوب طاعة ولي األمر في غیر معصیة.  •
 األمر باتباع السنة والجماعة.  •
 حب أهل العدل من كمال اإلیمان.  •
 ما اشتبه علینا علمه نكله إلى اهللا عز وجل.  •
 المسح على الخفین في السفر والحضر.  •
 اعة. الحج والجهاد ماضیان إلى قیام الس •
 اإلیمان بالمالئكة الكرام الكاتبین.  •
 اإلیمان بَمَلك الموت.  •
 حقیقة النفس والروح.  •

 »وبعذاب القبر لمن كان له أهًلا«) بیان حقیقة النفس والروح إلى قول المَصنِّف 49

 حقیقة النفس والروح.  •
 الروح محدثة مخلوقة.  •
 المضاف إلى اهللا تعالى نوعان.  •
 ماهیة الروح.  •
 على أن النفس جسم مخالف بالماهیة للجسم المحسوس.  األدلة •
 االختالف في مسمى النفس والروح.  •
 النفس واحدة ولها صفات.  •
 االختالف في موت الروح.  •
 اإلیمان بعذاب القبر ونعیمه.  •
 تعلقات الروح بالبدن.  •
 السؤال في القبر للروح والجسم.  •
 الدُّور ثالثة، ولك دار أحكام.  •
 ر. سؤال منكر ونكی •
 عذاب القبر نوعان.  •
 االختالف في مستقر األرواح بعد الموت.  •
 تفاوت منازل األرواح في البرزخ.  •
 الحیاة التي اختص بها الشهید.  •

 13 



 

إلى قوله » ونؤمن بالبعث وجزاء األعمال یوم القیامة«) بدایة من قول المَصنِّف 50
 »واالستطاعة التي یجب بها الفعل«

 اإلیمان بالبعث والجزاء.  •
 اإلیمان بالعرض والحساب.  •
 معنى الورود في قوله تعالى: {َوِإن مِّنُكْم ِإلَّا َواِرُدَها}.  •
 اإلیمان بالمیزان وحقیقته.  •
 الجنة والنار مخلوقتان، وهما موجودتان اآلن، وال تفنیان أبًدا.  •
 األقوال في أبدیة النار.  •
 الموجودات نوعان.  •
 ال موجود إال بإیجاد اهللا.  •
 عة تكون مع الفعل وقبله. االستطا •

 »وأفعال العباد َخْلق اهللا، وكسب من العباد«) قول المَصنِّف 51

 االستطاعة تكون مع الفعل وقبله.  •
 أفعال العباد َخْلق اهللا، وهم فاعلون لها حقیقة.  •
 الرد على الجبریة والمعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد.  •
  ال یدخل في عموم (كل) إال المخلوقات. •
 العبد فاعل لفعله حقیقة، ولكن مخلوق هللا.  •
 ال یوصف اهللا باإلجبار.  •

وفي دعاء «إلى قوله » ولم یكلفهم اهللا تعالى إال ما یطیقون«) بدایة من قول المَصنِّف 52
 »األحیاء وصدقاتهم منفعة لألموات

 التكلیف بحسب الطاقة.  •
 الفرق بین القضاء الشرعي والقضاء الكوني.  •
 لى نفسه الرحمة. كتب اهللا ع •
 انتفاع األموات من سعي األحیاء.  •
 االستئجار على تالوة القرآن وإهدائه للمیت.  •
 قراءة القرآن وإهداؤها للمیت بغیر أجرة.  •
 أقوال العلماء في حكم قراءة القرآن عند القبور.  •
 ما ینتفع به المیت.  •

 »ویرضى، ال كأحد من الَوَرىواهللا یغضب «) بیان ما ینتفع به المیت إلى قول المَصنِّف 53

 أمور ینتفع بها المیت من عمل غیره.  •
 استجابة اهللا دعاء عبده.  •
 الرد على من یزعم عدم فائدة الدعاء.  •
 الحكمة في أن الداعي قد ال ُیعطى شیًئا أو ُیعطى غیر ما سأل.  •
 غضب اهللا ورضاه.  •

إلى قوله »  علیه وسلمونحب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا«) بدایة من قول المَصنِّف 54
 »وعلماء السلف من السابقین«

 ما ورد من النصوص في الثناء على الصحابة رضي اهللا عنهم.  •
 ال یجوز التبرؤ من أحد من الصحابة رضي اهللا عنهم.  •
 ثبوت الخالفة ألبي بكر الصدیق رضي اهللا عنه بالنص.  •
 خالفة عمر الفاروق رضي اهللا عنه.  •
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 عنه.  خالفة عثمان رضي اهللا •
 خالفة علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه وفضائله.  •
 الخلفاء األربعة هم الخلفاء الراشدون.  •
 العشرة المبشرون بالجنة، واالتفاق على تعظیمهم.  •
 األئمة االثنا عشر عند اإلمامیة.  •
 أصل الرفض أحدثه منافق زندیق.  •
 وجوب مواالة المؤمنین وخاصة أهل العلم.  •

إلى قوله » وال نفضل أحًدا من األولیاء على أحد من األنبیاء«المَصنِّف ) بدایة من قول 55
 »وال نصدق كاهًنا وال عرَّاًفا«

 ال نفضل أحًدا من األولیاء على أحد من األنبیاء.  •
 كفر ابن عربي الصوفي وأمثاله.  •
 ثبوت كرامات األولیاء.  •
 المحمود من الخوارق والمذموم والمباح.  •
 كونیة ودینیة. كلمات اهللا نوعان:  •
 الخوارق النافعة تابعة للدین خادمة له.  •
 أنواع الِفَراسة.  •
 اإلیمان بأشراط الساعة.  •
 كذب الكاهن والعراف.  •
 التنازع في حقیقة السحر وأنواعه.  •
 اعتقاد الوالیة في بعض الُبْلِه بدعة وضالل.  •
 تبدیع من یصعق عند سماع األنغام الحسنة.  •

 إلى نهایة الكتاب» ونرى الجماعة حقا وصواًبا«نِّف ) بدایة من قول المَص56

 اعتقاد الوالیة في بعض الُبْلِه بدعة وضالل.  •
 تبدیع من یصعق عند سماع األنغام الحسنة.  •
 الجماعة حق والُفرقة زیغ.  •
 وجوب رد المسائل المتنازع فیها إلى اهللا ورسوله صلى اهللا علیه وسلم.  •
 االختالف نوعان.  •
 دین اهللا. اإلسالم هو  •
 سهولة تعلم اإلسالم.  •
 دین اإلسالم بین الغلو والتقصیر.  •
 البراءة من الِفَرق الضالة.  •
 أصول المعتزلة الخمسة.  •
 الجهمیة وأصل مذهبهم.  •
 الجبریة وأصل قولهم.  •
 سبب الضالل العدول عن الصراط المستقیم الذي أمر اهللا باتباعه.  •
  لفرق الضالل طریقتان في الوحي.  •
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