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 شرح
 اجلوهرة الفريدة يف حتقيق العقيدة
 للعالمة الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي
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http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=350 

 
 -رحمھ هللا  -) ترجمة الشیخ حافظ الحكمي 1

 اسمھ ونسبھ وكنیتھ.  •
 مولده ونشأتھ.  •
 صفاتھ الَخْلقیة والُخلُقیة.  •
 نبوغھ وطلبھ للعلم.  •
 . - رحمھ هللا -من أسباب نبوغ الشیخ حافظ الحكمي  •
 إلى المجتمع اإلسالمي.  -رحمھ هللا  -نظرة الشیخ حافظ الحكمي  •
 شیوخھ وتالمذتھ.  •
 مؤلفاتھ.  •
 وفاتھ.  •
 منھج الشیخ في تقریر العقیدة.  •

ِعین وافتراءات المبتدعین2  ) خطبة العقیدة، ومقدمة في براءة المتبعین من َجَراءة الُمبَّدِ

 . التعریف بالجوھرة الفریدة وأھم موضوعاتھا •
 منھج المؤلف في المنطومة.  •
 موقف المؤلف من المبتدعة.  •
 موضوعات عقیدة الجوھرة الفریدة.  •
 خطبة العقیدة.  •
 الفرق بین الحمد والشكر.  •
 االبتداء حقیقي وإضافي.  •
 أحسن ما قیل في معنى الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 التعریف بالجوھرة الفریدة.  •
 ا. العقیدة لغةً واصطالحً  •
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 من أسماء العقیدة عند أھل السنة.  •
 الدین لغةً واصطالًحا.  •
 العالقة بین العقیدة والتوحید.  •
 التوحید لغةً وشرًعا.  •
 أقسام التوحید.  •
ِعین وافتراءات المبتدعین.  •  مقدمة في براءة المتبعین من َجَراءة الُمبَّدِ
 البدعة لغةً وشرًعا.  •
 االبتداع قسمان.  •
 لى نوعین. البدعة في الدین ع •
 وقت ظھور البدع.  •
 البدع التي دعا إلیھا الجعد بن درھم.  •
 من بدع الجھم بن صفوان.  •
 من المصنفات في الرد على الجھمیة.  •
 أصناف الجھمیة.  •
 األصول التي استقا منھا الجھمیة معتقداتھم.  •

 »ريوال نصیخ لعص«إلى قولھ » وال بمعتزلي أو أخا جبر«) بدایة من قول الُمَصنِّف 3

 التعطیل لغةً واصطالًحا.  •
 التكییف والتمثیل والتشبیھ.  •
 الفرق بین التمثیل والتشبیھ والتكییف.  •
 التشبیھ على نوعین.  •
 سبب تلقیب المعتزلة بھذا االسم.  •
 من بدع المعتزلة.  •
 طریقة المعتزلة في البحث.  •
 أصول المعتزلة.  •
 التوحید عند المعتزلة.  •
 الجبریة صنفان.  •
 اللغة. الشیعة في  •
 فَِرق الشیعة.  •
 من عقائد الشیعة.  •
 النصب لغةً واصطالًحا.  •
 ما ھي الفلسفة؟  •
 من أبرز فالسفة الكفر والضالل.  •
 علم الفلسفة مصادم لنصوص الكتاب والسنة.  •
 أصل مقالة التعطیل.  •
 الرد على قاعدة: تقدیم العقل على النقل.  •
 حقیقة قول االتحادیة.  •
 لصوفیة لدین هللا. معارضة الطوائف والطرق ا •
 عقیدة الُمَصنِّف في المعقول والمنقول.  •
 ما ھو علم الكالم؟  •
 من المصنفات في ذم الكالم وأھلھ.  •
 أسباب إنكار السلف على أھل الكالم ومنھجھم.  •
 من اآلثار الخطیرة لعلم الكالم على األمة اإلسالمیة.  •
 ذكر مصادر نصوص السنة النبویة.  •
  من فوائد المستخرجات. •
 من أھم وأشھر المسانید.  •
 ما ھي العصرانیة؟  •
 من أفكار العصرانیین.  •
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 »أبواب أمور الدین«إلى » یرى الطبیعة في األشیاء مؤثرة«) بدایة من قول الُمَصنِّف 4

 من ھم الطبیعیون؟  •
 من وسائل المالحدة في إظھار أفكارھم الخبیثة.  •
 من نتائج الفرق اإلباحي واإللحادي.  •
 الدین. أبواب أمور  •
 اإلسالم في اللغة والشرع.  •
 اإلیمان في اللغة.  •
 اإلیمان في الشرع.  •
 حقیقة اإلیمان الشرعي.  •
 خالف أھل السنة في حقیقة اإلیمان طائفتان.  •
 مذھب أھل السنة في زیادة اإلیمان ونقصانھ.  •
 من أسباب نقص اإلیمان.  •
 من األدلة على زیادة اإلیمان ونقصانھ.  •
 بقات الناس فیھ. مراتب اإلیمان وط •

 »باب اإلیمان با� تعالى وأسمائھ وصفاتھ«إلى » أبواب أمور الدین«) تتمة 5

 عقیدة أھل السنة في اإلیمان.  •
 أسباب زیادة اإلیمان ونقصانھ.  •
 نقص اإلیمان بترك الطاعة على نوعین.  •
 درجات الیقین.  •
 مراتب الدین: اإلسالم واإلیمان واإلحسان.  •
  تعالى وأسمائھ وصفاتھ. باب اإلیمان با� •
 ما ھو توحید األسماء والصفات؟  •
 االسم في اللغة.  •
 معنى الصفة.  •
 أقسام التوحید.  •
 أھمیة توحید األسماء والصفات.  •
 من ثمرات اإلیمان باألسماء والصفات.  •
 یرتكز معتقد أھل السنة في باب أسماء هللا وصفاتھ على ثالثة أسس.  •
  وصفاتھ. طریقة أھل السنة في أسماء هللا •
 األدلة الدالة على صحة مذھب السلف في باب األسماء والصفات.  •

 ) صفة العلو � جل وعال6

 باب اإلیمان با� تعالى وأسمائھ وصفاتھ.  •
 اإلیمان با� یتضمن أربعة أمور.  •
 سمع هللا تعالى نوعان.  •
 صفة العلو � جل وعال.  •
 من األدلة على علو هللا وفوقیتھ.  •
 حادیث في رؤیة المؤمنین ربھم في اآلخرة. من األ •

لكن على ما بموالنا «إلى قولھ » ونحن نثبت ما الوحیان تثبتھ«) بدایة من قول الُمَصنِّف 7
 »یلیق

 مذھب أھل السنة في فوقیة هللا تعالى واستوائھ على عرشھ.  •
 من النصوص في إثبات استوائھ تعالى على عرشھ.  •
 تواء باالستیالء. أوجھ الرد على من تأول االس •
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 معیة هللا لخلقھ مع علوه بذاتھ عنھم.  •
 أنواع المعیة.  •
 أوجھ الجمع بین العلو والمعیة.  •
 مذھب أھل السنة في أسماء هللا تعالى.  •
 أنواع الدالالت.  •
 مذھب أھل السنة في صفات هللا تعالى.  •
 صفات هللا تعالى تنقسم إلى قسمین.  •
 من أمثلة األسماء الحسنى.  •
 اعد األسماء الحسنى. من قو •
 مراتب إحصاء أسماء هللا.  •
 من قواعد صفات هللا تعالى.  •
 الصفات تنقسم إلى قسمین.  •
 أوجھ داللة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة.  •
 المضافات إلى هللا تعالى على نوعین.  •
 من اإللحاد في أسماء هللا الحسنى.  •
 التعطیل لغةً واصطالًحا.  •
 ا. التأویل لغةً واصطالحً  •

 »فصل في بیان الشرك«إلى » وفي الشھادة علم القلب ُمْشتََرط«) بدایة من قول الُمَصنِّف 8

 شروط ال إلھ إال هللا.  •
 الفرق بین االنقیاد والقبول.  •
 فصل في بیان الشرك.  •
 بیان جملة من ألوان العبادات.  •
 حد الشرك األكبر.  •
 حد الشرك األصغر.  •
 أھلھ.  من األدلة على إبطال الشرك وذم •
 التحذیر من أسباب ووسائل الشرك.  •
 زیارة القبور نوعان.  •
 أنواع الشرك.  •
 الفرق بین الریاء والسُّْمعَة.  •
 الفرق بین الشرك األكبر والشرك األصغر.  •
 من آثار ومفاسد وأضرار الشرك.  •

 ) باب اإلیمان بالمالئكة9

 باب اإلیمان بالمالئكة.  •
 من أنواع المالئكة.  •
 الئكة، وأنھ ال یعلم عددھم إال هللا. كثرة عدد الم •
 من ھم المالئكة؟  •
 من صفات المالئكة.  •
 منزلة اإلیمان بالمالئكة.  •
 كیف نؤمن بالمالئكة؟  •
 من األدلة على وجود المالئكة.  •
 تفاوت الناس في إیمانھم بالمالئكة.  •
 من ثمرات اإلیمان بالمالئكة.  •
 ة. من أسماء المالئكة كما وردت في الكتاب والسن •
 ھل إبلیس من المالئكة أم من الجن؟  •
 ھل المالئكة یموتون؟  •
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 ) باب اإلیمان بكتب هللا المنزلة10

 باب اإلیمان بكتب هللا المنزلة.  •
 معنى اإلیمان بالكتب.  •
 مذھب أھل السنة في كالم هللا عز وجل.  •
 من األدلة على إثبات صفة الكالم � تعالى.  •
 � تعالى. من أقوال السلف في صفة الكالم  •
 مذھب أھل السنة في القرآن الكریم.  •
 من ھم الواقفة؟  •
 منزلة اإلیمان بالكتب.  •
 اإلیمان بالكتب مجمل ومفصل.  •
 كیف نؤمن بالقرآن المجید؟  •
 درجات أخبار بني إسرائیل.  •
 من األدلة على نسخ القرآن لما قبلھ من الكتب.  •
 من أسماء القرآن.  •
 وقت نزول الكتب.  •

 یمان بالرسل علیھم السالم) باب اإل11

 باب اإلیمان بالرسل علیھم السالم.  •
 الرسول في اللغة وفي الشرع.  •
 بیان اشتقاق النبي.  •
 وظائف الرسل علیھم السالم.  •
 ال یتم إیمان العبد إال باإلیمان بالرسل.  •
 اإلیمان بالرسل مجمل ومفصل.  •
 اإلیمان بالرسل یتضمن أموًرا.  •
 القرآن.  أسماء الرسل كما جاءت في •
 أفضل األنبیاء والرسل.  •
 من أسماء النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 شمول شریعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وكمالھا.  •
 مما تفرد بھ الرسل عن سائر البشر.  •
 من خصائص األنبیاء.  •
 من خصائص نبینا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.  •

 ) باب اإلیمان بالیوم اآلخر12

 م اآلخر. باب اإلیمان بالیو •
 تعریف الیوم اآلخر، وسبب تسمیتھ بذلك.  •
 معنى ومفھوم اإلیمان بالیوم اآلخر.  •
 اإلیمان بالیوم اآلخر مجمل ومفصل.  •
 من اآلثار المترتبة على إیمان العبد بالیوم اآلخر.  •
 من أسماء الیوم اآلخر.  •
 من األدلة على أھمیة اإلیمان بالیوم اآلخر.  •
 اآلخر.  من ثمرات اإلیمان بالیوم •
 من نصوص الكتاب والسنة في إثبات فتنة القبر ونعیمھ وعذابھ.  •
 البرزخ في اللغة وفي الشرع.  •
 تعریف القبر.  •
 فتنة القبر في اللغة وفي الشرع.  •
 من األدلة على إثبات فتنة القبر.  •
 صفة فتنة القبر.  •

 5 



 

 ھل تُفتن األمم السابقة في قبورھا؟  •
 ھل یُفتن الكافر في قبره؟  •
 فتن األطفال ویُمتحنون في قبورھم؟ ھل یُ  •
 ھل یُفتن غیر الُمَكلَّف؟  •
 من النصوص في نعیم القبر وعذابھ.  •
 ھل عذاب القبر ونعیمھ خاص بمن دفن في قبر أو ھو شامل؟  •
 ھل من ال یعرف العربیة یفھم ویجیب عن سؤال الملكین في القبر؟  •
 ھل عذاب القبر ونعیمھ على البدن أو على الروح؟  •
 عذاب القبر دائم أو منقطع؟ ھل  •
 من أسباب عذاب القبر.  •

 »كذاك دابة األرض«إلى قولھ » وفتنة القبر حق«) بدایة من قول الُمَصنِّف 13

 وجوه الرد على منكري عذاب القبر ونعیمھ.  •
 األسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر تنقسم إلى قسمین.  •
 األسباب المنجیة من عذاب القبر.  •
 وأماراتھا. ذكر القیامة  •
 مفھوم أشراط الساعة.  •
 إطالقات الساعة في الشرع.  •
 من أشراط الساعة الصغرى.  •
 من أشراط الساعة الكبرى.  •
 األقوال في ماھیة الدابة التي تخرج.  •

 »نزول عیسى لدجال فیقتلھ«) قول الُمَصنِّف 14

 من أشراط الساعة الكبرى: خروج النار العظیمة.  •
 مكان خروج النار.  •
 ن تحشرھم النار على ثالثة أفواج. الذی •
 الجمع بین األحادیث الواردة في مكان خروج النار.  •
 المكان الذي یكون الحشر إلیھ في آخر الزمان.  •
 زمان الحشر.  •
 نزول عیسى علیھ السالم.  •
 من عالمات خروج الدجال.  •
 ما یتعلق بابن صیاد.  •
 ھل ابن صیاد ھو الدجال الذي یخرج آخر الزمان؟  •
 خروج الدجال.  مكان •
 سبب خروج الدجال.  •
 صفة الدجال.  •
 مدة بقاء الدجال في األرض.  •
 ما یعصم من فتنة الدجال.  •
 مكان نزول عیسى علیھ السالم.  •
 مدة بقاء عیسى علیھ السالم في األرض عند نزولھ.  •
 یأجوج ومأجوج.  •
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ایة باب اإلیمان إلى نھ» وغیرھا من أمور في الكتاب جرت«) بدایة من قول الُمَصنِّف 15
 بالیوم اآلخر

 حقیقة النفخ في الصور.  •
 تعریف النفخ في الصور.  •
 من األدلة على النفخ في الصور.  •
 عدد النفخات في الصور.  •
 صفة النفخ في الصور.  •
 ما مقدار ما بین النفختین؟  •
 المیزان في اللغة وفي الشرع.  •
 من األدلة على ثبوت المیزان یوم القیامة.  •
 ة السلف في إثبات المیزان یوم القیامة. أقوال أئم •
 صفات المیزان.  •
 الذي یُوزن في المیزان.  •
 ھل المیزان واحد أو متعدد؟  •
 ھل الكافر یُوزن عملھ أو ال یُوزن؟  •
 ما الحكمة من نصب المیزان؟  •
 الصراط لغة وشرًعا.  •
 من األدلة على ثبوت الصراط یوم القیامة.  •
 راط یوم القیامة. أقوال أئمة السلف في إثبات الص •
 صفة الصراط.  •
 نتیجة المرور على الصراط.  •
 الجنة والنار لغةً وشرًعأ.  •
 من األدلة على ثبوت الجنة والنار.  •
 خلق الجنة والنار ووجودھما اآلن.  •
 بقاء الجنة والنار ودوامھما وعدم فنائھما.  •
 من أسماء وصفات الجنة.  •
  صفات النار وما أعده هللا فیھا من العذاب. •
 من أسماء النار.  •
 أھون أھل النار عذابًا.  •
 من األدلة في إثبات الحوض.  •
 من أقوال أئمة السلف في إثبات الحوض.  •
 عقیدة أھل السنة والجماعة في حوض النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 صفات الحوض.  •
 الذین یذادون عن حوضھ ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 موضع الحوض في القیامة.  •
 وشرًعا.  الشفاعة لغةً  •
 الشفاعة شرعیة وبدعیة.  •
 من األدلة على ثبوت الشفاعة.  •
 أنواع الشفاعة.  •

 ) باب اإلیمان بالنظر إلى هللا عز وجل في الدار اآلخرة16

 باب اإلیمان بالنظر إلى هللا عز وجل في الدار اآلخرة.  •
 من األدلة على إثبات رؤیة المؤمنین ربھم یوم القیامة.  •
 نفى رؤیة هللا في اآلخرة.  وجوه الرد على من •
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 ) باب اإلیمان بالقدر خیره وشره17

 باب اإلیمان بالقدر خیره وشره.  •
 القضاء في اللغة.  •
 القدر في اللغة وفي الشرع.  •
 القضاء في الشرع.  •
 التالزم بین القضاء والقدر.  •
 القضاء والقدر أیھما أسبق؟  •
 األدلة على وجوب اإلیمان بالقدر.  •
 بالقدر.  مراتب اإلیمان •
 منھج أھل السنة والجماعة في اإلیمان بالقدر.  •
 مناھج المخالفین ألھل السنة في القدر.  •
 اإلرادة تنقسم إلى قسمین.  •
 الفرق بین اإلرادة الكونیة واإلرادة الشرعیة.  •

 »باب اإلیمان بالقدر خیره وشره«) تتمة 18

 باب والعمل. القدر السابق لیس مدعاة للتكاسل والقعود عن األخذ باألس •
 األدلة على أن لإلنسان إرادة ومشیئة.  •
 فعل األسباب ال ینافي اإلیمان بالقدر.  •
 الرد على من احتج بالقدر على المعصیة.  •
 ضل في القضاء والقدر فرقتان.  •
 من ثمرات اإلیمان بالقدر.  •

 ) مجمل أركان اإلسالم: الشھادتان19

 مجمل أركان اإلسالم.  •
 الشرع.  اإلسالم في اللغة وفي •
 الدعائم واألركان التي یقوم علیھا دین اإلسالم.  •
 من أسماء شھادة أن ال إلھ إال هللا.  •
 بیان معنى كلمة الشھادة.  •
 حقیقة ومعنى ال إلھ إال هللا.  •
 من صور الشرك.  •
 معنى أن محمًدا رسول هللا.  •
 شروط العبادة الصحیحة.  •
 األصول التي تُبنى علیھا العبادة.  •
 وشرًعا.  الصالة لغةً  •
 الطھارة في اللغة.  •
 الطھارة نوعان.  •
 أقسام المیاه.  •
 أنواع النجاسات.  •
 آداب قضاء الحاجة.  •
 آداب االستنجاء واالستجمار.  •
 السواك وخصال الفطرة.  •
 معنى الوضوء.  •
 دلیل الوضوء من الكتاب العزیز.  •
 ذكر بعض فضائل الوضوء.  •
 فرائض الوضوء.  •
 سنن الوضوء.  •
 ء. مكروھات الوضو •
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 صفة الوضوء.  •
 نواقض الوضوء.  •
 دلیل مشروعیة المسح على الخفین.  •
 شروط المسح على الخفین.  •
 صفة المسح على الخفین.  •
 مبطالت المسح على الخفین.  •
 الغُسل لغةً وشرًعا.  •
 مشروعیة الغُسل.  •
 موجبات الغُسل.  •
 ما یُستحب من األغسال.  •
 فروض الغُسل.  •
 سنن الغُسل.  •
  مكروھات الغُسل. •
 صفة الغُسل.  •
 أحوال النیة مع الغُسل.  •
 التیمم لغةً وشرًعا.  •
 متى یُشرع التیمم؟  •
 مبطالت التیمم.  •
 صفة التیمم.  •
 الحیض لغةً واصطالًحا.  •
 ھل الحیض محدد بالسنوات أو باألیام؟  •
 االستحاضة لغةً واصطالًحا.  •
 أحوال المستحاضة.  •
 ما یلزم المستحاضة حال الحكم بطھارتھا.  •
 س لغةً واصطالًحا. النفا •
 أكثر مدة النفاس.  •
 كیفیة طھارة المریض.  •

 ) مجمل أركان اإلسالم: الصالة20

 الصالة لغةً وشرًعا.  •
 األدلة على فرضیة الصالة.  •
 من النصوص في فضل الصالة وأجرھا.  •
 بعض أحكام األذان واإلقامة.  •
 مواقیت الصالة.  •
 شروط الصالة.  •
 النیة لغةً وشرًعا.  •
 نتقال بالنیة. أقسام اال •
 أركان الصالة وواجباتھا وسننھا.  •
 الفرق بین الشرط والركن.  •
 الفرق بین الركن والواجب.  •
 الفرق بین األركان والواجبات والسنن.  •
 من أذكار ما بعد الصلوات.  •
 ما یُباح في الصالة.  •
 مكروھات الصالة.  •
 مبطالت الصالة.  •
 السھو لغةً واصطالًحا.  •
 ھو؟ متى یُشرع سجود الس •
 أحوال سجود السھو.  •
 حكم سجود السھو.  •
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 محل سجود السھو.  •
 صفة سجود السھو.  •
 كیفیة الصالة والھیئة التي تكون علیھا.  •

 ) تتمة ما یتعلق بالصالة وأحكامھا21

 األوقات المنھي عن الصالة فیھا.  •
 من األدلة على فضل صالة الجماعة.  •
 من فوائد صالة الجماعة.  •
 حكم صالة الجماعة.  •
 حاالت المتخلف عن صالة الجماعة.  •
 مكان صالة الجماعة.  •
 بَِم تنعقد الجماعة؟  •
 حضور النساء المساجد وفضل صالتھن في بیوتھن.  •
 بَِم تُدرك الركعة؟  •
 من أحكام صالة الجماعة.  •
 حاالت المأموم مع اإلمام.  •
 أحكام اإلمامة.  •
 التخفیف في الصالة ینقسم إلى قسمین.  •
 تب. بیان السنن الروا •
 صالة أھل األعذار.  •

 ) مجمل أركان اإلسالم: الزكاة22

 الزكاة لغةً واصطالًحا.  •
 الحكمة من تشریع الزكاة.  •
 األدلة على وجوب الزكاة.  •
 الفرق بین الزكاة والضریبة.  •
 الترغیب في أداء الزكاة والترھیب من منعھا.  •
 حكم مانع الزكاة.  •
 شروط الزكاة.  •
 یھا الزكاة. أجناس األموال التي تجب ف •
 األموال التي لیس فیھا زكاة.  •
 شروط أنصبة األموال التي فیھا الزكاة.  •

 ) تتمة ما یتعلق بالزكاة وأحكامھا23

 زكاة بھیمة األنعام.  •
 شروط الزكاة في اإلبل والبقر والغنم.  •
 زكاة الحبوب والثمار.  •
 القدر الواجب إخراجھ في زكاة الحبوب والثمار.  •
 في الحبوب والثمار. وقت وجوب الزكاة  •
 زكاة العسل.  •
 ما ال تجب فیھ الزكاة من الثمار.  •
 زكاة عروض التجارة.  •
 شروط عروض التجارة.  •
 القدر الواجب في عروض التجارة.  •
 شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة.  •
 زكاة األسھم والسندات، وكیف تُخرج؟  •
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 الحكمة من تشریع زكاة الفطر.  •
 زكاة الفطر.  •
 إخراج القیمة في زكاة الفطر؟  ھل یجوز •
 مصارف الزكاة.  •
 الغارمون نوعان.  •
 الصدقة المستحبة.  •

 ) مجمل أركان اإلسالم: الصیام24

 األدلة على وجوب صوم رمضان.  •
 الحكمة في مشروعیة الصیام.  •
 من فضائل الصوم.  •
 الصوم لغةً وشرًعا.  •
 طرق العلم بدخول شھر رمضان.  •
 . على من یجب صیام شھر رمضان •
 األعذار المبیحة للفطر في نھار رمضان.  •
 أركان الصوم.  •
 سنن الصیام.  •
 مكروھات الصیام.  •
 مفسدات الصیام.  •
 شروط المفطرات.  •
 ما یُباح للصائم.  •
 صیام التطوع.  •
 أحكام القضاء.  •
 أحوال صوم المسافر.  •

 ) مجمل أركان اإلسالم: الحج25

 الحج لغةً وشرًعا.  •
 . من األدلة على فرضیة الحج •
 من فضائل الحج.  •
 من أھداف الحج.  •
 الحكمة من مشروعیة الحج.  •
 متى فُرض الحج؟  •
 حكم العمرة.  •
 من ھو القادر على الحج؟  •
 شروط النیابة في الحج.  •
 من شروط الحج للمرأة.  •
 شروط الحج.  •
 مواقیت الحج.  •
 ما یُشرع قبل اإلحرام.  •
 محظورات اإلحرام.  •
 حكم التلبیة.  •
 أنواع النسك.  •
 ط الطواف. شرو •
 سنن الطواف.  •
 آداب الطواف.  •
 أنواع الطواف.  •
 شروط السعي.  •
 سنن السعي.  •
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 آداب السعي.  •
 من فاتھ الوقوف بعرفة.  •
 واجبات الحج.  •
 أركان العمرة.  •
 شروط رمي الجمرات.  •
 حكم اإلنابة في الرمي.  •
 زمان الحلق أو التقصیر.  •
 أقسام الھدي.  •
 الشروط الواجب توافرھا في الھدي.  •
 أعمال یوم الترویة.  •
 أعمال یوم عرفة.  •
 ما یُفعل بمزدلفة.  •
 أعمال یوم النحر.  •
 مقدار الھدي الواجب على المتمتع والقارن.  •
 أعمال أیام التشریق.  •
 طواف الوداع.  •
 العمرة وحكمھا.  •
 صفة العمرة.  •
 أركان العمرة.  •
 واجبات العمرة.  •
 ملخص صفة الحج.  •
 من األخطاء في الحج.  •

 د) الجھا26

 معنى الجھاد لغةً وشرًعا.  •
 من ھو المجاھد في سبیل هللا؟  •
 مقصود الجھاد.  •
 مشروعیة الجھاد وِعَظم فضلھ.  •
 من نصوص الكتاب والسنة في بیان فضل الجھاد.  •
 الحكمة من مشروعیة الجھاد.  •
 الجھاد نوعان.  •
 مراحل تشریع جھاد الكفار.  •
 مراتب الجھاد في سبیل هللا.  •
 ھومھ الخاص. أنواع الجھاد بمف •
 جھاد الدفع وجھاد الطلب.  •
 حكم الجھاد في سبیل هللا.  •
 أنواع جھاد األعداء.  •
 شروط الجھاد.  •
 من أسباب النصر على األعداء.  •

 ) جامع وصف اإلحسان27

 المرتبة الثالثة من مراتب الدین: مرتبة اإلحسان.  •
 اإلحسان لغةً وشرًعا.  •
 بیان معنى اإلحسان.  •
 مقامات المحسنین.  •
 مزیة اإلحسان العظمى في میزان الشرع.  •
 اإلحسان لغةً واصطالًحا.  •
 الفرق بین اإلحسان واإلنعام.  •
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 درجات اإلحسان.  •
 حقیقة اإلحسان.  •
 مراتب إنكار المنكر.  •
 من اإلحسان مع هللا.  •
 أقسام اإلحسان.  •

 ) باب نواقض اإلسالم أعاذنا هللا منھا28

  باب نواقض اإلسالم أعاذنا هللا منھا. •
 النقض في اللغة.  •
 النواقض القولیة، واالعتقادیة، والعملیة.  •
 معنى الردة عن اإلسالم.  •
 نواقض الشھادتین.  •
 عواقب نواقض اإلسالم في الدنیا واآلخرة.  •
 بیان نواقض اإلسالم.  •
 أقسام القوادح في العقیدة اإلسالمیة.  •
 العبادة في اللغة.  •
 بیان حقیقة العبادة.  •
 حقیقة الشرك.  •
 ان الفرق بین المشرك والكافر. بی •
 ھل الكفر والشرك بمعنى واحد؟  •
 الشرك أعظم الذنوب.  •
 من معاني الشرك في اللغة.  •
 أقوال العلماء في معنى الشرك اصطالًحا.  •
 الشرك األكبر والشرك األصغر، والفرق بینھما.  •
 الشرك في األسماء والصفات على قسمین.  •
 تعالى.  اتخاذ الوسائط والشفعاء عند هللا •
 الوسائط تنقسم إلى قسمین.  •
 بیان معنى الوساطة الشركیة.  •
 الشفاعة لغةً واصطالًحا.  •
 الشفاعة شفاعتان.  •
 شروط الشفاعة.  •

 1) تابع نواقض اإلسالم 29

 من نواقض اإلسالم: َمن لم یكفر المشركین أو شك في كفرھم أو صحح مذھبھم كفر باإلجماع.  •
أن غیر ھدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكمل من ھدیھ، وأن حكم غیره أحسن من من نواقض اإلسالم: من اعتقد  •

 حكمھ، كالذي یفضل حكم الطواغیت على حكمھ؛ فھو كافر. 
 أصل دین اإلسالم وقاعدتھ.  •
 كفر الجحود نوعان.  •
 حاالت من حكم بغیر ما أنزل هللا.  •
 بیان الذین یفضلون حكم الطاغوت.  •
 كفََر.  -ولو عمل بھ  -غََض شیئًا مما جاء بھ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من نواقض اإلسالم: َمن أبْ  •
 البغض نوعان.  •
 عالمة حب العبد ربھ.  •
 الفرق بین الكره الطبعي والكره المخرج من الملة.  •
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 2) تابع نواقض اإلسالم 30

 أو عقابھ كفر. من نواقض اإلسالم: االستھزاء بشيء من دین الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أو ثوابھ  •
 معنى االستھزاء.  •
 األدلة على كفر من استھزأ با� أو برسولھ أو بدینھ.  •
 االستھزاء على نوعین.  •
 الضابط في معرفة السب.  •
 االستھزاء بالدین من عالمات الكفار والمنافقین.  •
 حكم الجلوس مع المستھزئین بالدین.  •
 من نواقض اإلسالم: السحر، ومنھ الصرف والعطف، فَمن فعلھ أو رضي بھ كفر.  •
 السحر لغةً وشرًعا.  •
 من معاني السحر.  •
 السحر قسمان.  •
 ھل یكفر الساحر أو ال یكفر؟  •
 السحر عند أھل السنة نوعان.  •
 حكم تعلم السحر.  •

 3) تابع نواقض اإلسالم 31

 اونتھم على المسلمین. من نواقض اإلسالم: مظاھرة المشركین ومع •
 معنى مظاھرة المشركین على المسلمین.  •
 أصل المواالة.  •
 تعریف الوالء شرًعا.  •
 عالمة الوالء الشرعي.  •
 تعریف البراء لغةً وشرًعا.  •
 عالمة البراء الشرعي.  •
 من نصوص الكتاب والسنة الدالة على وجوب مواالة المؤمنین ووجوب معاداة الكافرین.  •
 والبراء شرط في اإلیمان. عقیدة الوالء  •
 أقسام الناس بالنسبة للوالء والبراء.  •
 من مظاھر مواالة الكافرین.  •
من نواقض اإلسالم: من اعتقد أن أحًدا یسعُھ الخروج عن شریعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كما وسع الخضر الخروج  •

 عن شریعة موسى فھو كافر. 
 نبي ملسو هيلع هللا ىلص وعدم الخروج عن شریعتھ. من أدلة الكتاب والسنة على وجوب اتباع ال •
 من االدلة على عموم رسالتھ ملسو هيلع هللا ىلص.  •

 »باب نواقض اإلسالم أعاذنا هللا منھا«) تتمة 32

 من نواقض اإلسالم: اإلعراض عن دین هللا تعالى ال یتعلمھ وال یعمل بھ.  •
 اإلعراض ینقسم إلى قسمین.  •
 هللا بجھلھ؟  ھل یُعذر المعرض عن دین •
 حقیقة اإلعراض الذي یكون كفًرا.  •
 من األدلة على كفر الُمْعِرض.  •
 تعریف الكبیرة.  •
 مذھب أھل السنة والجماعة في عصاة الموحدین.  •
 أقسام الكفر باعتبار حكمھ.  •
 أنواع الكفر االعتقادي المخرج عن الملة.  •
 أنواع النفاق.  •
 حكم الكفر األصغر وحكم أھلھ.  •
 السنة في تكفیر الُمعَیَّن. عقیدة أھل  •
 شروط الحكم على الُمعَیَّن بالكفر.  •
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 موانع الحكم على المسلم الُمعَیَّن بالكفر.  •
 التأویل نوعان.  •
 اإلكراه نوعان.  •
 شروط اإلكراه.  •
 حكم من أُكره على قتل معصوم لیفدي نفسھ.  •
 ھل یُفرق في اإلكراه بین األقوال واألفعال؟  •

وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون ) باب شرك دون شرك 33
 نفاق

 باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق.  •
 حكم الشرك األصغر.  •
 من الفروق بالكفر األكبر والكفر األصغر.  •
 تعریف الكفر األصغر.  •
 أقسام الظلم والفسوق والنفاق.  •
 ر واألصغر. مثال الظلم األكب •
 مثال الفسوق األكبر واألصغر.  •
 مثال النفاق األكبر واألصغر.  •
 الریاء لغةً وشرًعا.  •
 الفرق بین الریاء والسُّمعة.  •
 الشرك األصغر قسمان.  •
 حكم الریاء.  •
 حكم العبادة إذا خالطھا الریاء.  •
 السُّمعة لغةً واصطالًحا.  •
 ؟ متى یدخل الریاء والسمعة تحت حكم الشرك األكبر •
 أقسام العمل لغیر هللا.  •
 إرادة اإلنسان بعملھ الدنیا.  •
 حكم الحلف بغیر هللا.  •
 ھل یغفر هللا تعالى الشرك األصغر؟  •
 من الشرك في األلفاظ.  •
 ضوابط الشرك األصغر.  •

باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق «) تتمة 34
 »دون نفاق

 لكفر العملي. الكفر االعتقادي وا •
 من أدلة إطالق لفظ الكفر على الكفر األكبر.  •
 من أدلة إطالق لفظ الكفر على الكفر األصغر.  •
 من أنواع الكفر األصغر.  •
 الفرق بین الكفر والشرك.  •
 حقیقة الكفر في الشرع.  •
 بیان الظلم المخرج من الملة.  •
 من أنواع الظلم األصغر.  •
 قد یطلق الظلم على الكفر.  •
 م الظلم إلى قسمین. انقسا •
 قد یطلق الفسق على الكفر.  •
 الفسق ینقسم إلى قسمین.  •
 الفسق في اللغة وفي االصطالح.  •
 مثال الفسق العملي.  •
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 الفسق الذي ال یُخرج من الملة.  •
 ضابط الكبیرة.  •
 فسق العمل نوعان.  •
 الظلم لغةً وشرًعا.  •
 النفاق لغةً وشرًعا.  •
 حقیقة الكفر.  •
 النفاق. الفرق بین الكفر و •
 خطر النفاق والمنافقین.  •
 الفرق بین المداھنة والمداراة.  •
 النفاق نوعان.  •
 صفات المنافقین نفاقًا أكبر.  •
 تعریف النفاق األصغر.  •
 من عالمات النفاق.  •
 صفات المنافقین إجماًال.  •
 الفرق بین الكفر والنفاق.  •
 الكفر لغةً وشرًعا.  •

 یمان عن مرتكب بعض المعاصي) باب معنى النصوص التي فیھا نفي اإل35

 باب معنى النصوص التي فیھا نفي اإلیمان عن مرتكب بعض المعاصي.  •
 معنى نفي اإلیمان عن مرتكب المعاصي.  •
 مفھوم الفسق عند أھل السنة ومخالفیھم.  •
 ضابط الكبیرة.  •
 الكبیر من الذنوب قسمان.  •
 السواء؟ ھل الحسنات واألعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر على  •
 موانع إنفاذ الوعید.  •
 معتقد الخوارج في مرتكب الكبیرة.  •
 أصل شبھة الخوارج في تكفیر أھل الذنوب والمعاصي.  •
 معتقد المعتزلة في مرتكب الكبیرة.  •
 أوجھ االتفاق واالختالف بین الخوارج والمعتزلة.  •
 معتقد المرجئة في مرتكب الكبیرة.  •
 المرجئة ثالث طوائف.  •
 كب الكبیرة على سبیل اإلطالق أم نكرھھ على سبیل اإلطالق؟ ھل نحب مرت •
 الفرق بین الشيء المطلق ومطلق الشيء.  •
 مسألة الفاسق الِملِّي.  •
 تفاوت مراتب الناس في اآلخرة.  •

 ) موقف أھل السنة والجماعة من الوعد والوعید36

 موقف أھل السنة والجماعة من الوعد والوعید.  •
 م مرتكب الكبیرة. وسطیة أھل السنة في حك •
 وسطیة أھل السنة في مسمى دیار المسلمین وحكم أھلھا.  •
 وسطیة أھل السنة في نصوص الوعد والوعید.  •
 بعض النصوص الواردة في إطالق الكفر على بعض المعاصي والذنوب.  •
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 ) باب التوبة وشروطھا37

 باب التوبة وشروطھا.  •
 التوبة لغةً وشرًعا.  •
 شرط قبول التوبة.  •
 معاني التوبة في القرآن.  من •
 التوبة من هللا تعالى تنقسم إلى قسمین.  •
 الكفر نوعان.  •
 من فضائل وفوائد التوبة.  •
 ال یجوز تأخیر التوبة.  •
 شروط التوبة.  •
 وقت التوبة.  •
 التوبة من الشرك ممكنة.  •
 الذنوب التي دون الشرك قسمان.  •
 توبة المرء من تقصیره في الحسنات.  •
 فق. شرط توبة المنا •
 التوبة من البدعة.  •
 التوبة من الظلم.  •
 من األسباب التي تزیل أثر تعلق القلب بالذنب.  •
 ھل تصح توبة من تعذرت علیھ المعصیة وعجز عنھا؟  •
 ھل إذا تاب ثم عاد إلى الذنب تفسد توبتھ من ذنبھ؟  •

 ) باب حكم السحر والكھانة والتنجیم والتطیر واالستسقاء باألنواء والعین38

 حكم السحر والكھانة والتنجیم والتطیر واالستسقاء باألنواء والعین.  باب •
 حكم السحر.  •
 حكم تعلم السحر وتعلیمھ.  •
 بعض أنواع السحر.  •
 السحر لغةً واصطالًحا.  •
 بعض الشركیات التي یقوم بھا الساحر لكي یساعده الشیطان على سحره.  •
 أدلة وقوع السحر.  •
 من األدلة على تحریم السحر.  •
 عالمات التي یُعرف بھا الساحر. ال •
 السحر قسمان.  •
 أنواع السحر.  •
 تحقیق القدر الذي یمكن أن یبلغھ تأثیر السحر في المسحور.  •
 السحر في الشرع ینقسم إلى قسمین.  •
 حكم من أتى الساحر.  •
 أحوال الذھاب للسحرة وسؤالھم وتصدیقھم.  •
 حكم الساحر.  •
 من النصوص الصریحة في شأن السحر.  •
 حقیق في كفر الساحر. الت •
 خالصة أقوال العلماء في حد الساحر.  •
 خالصة اختالف العلماء في قبول توبة الساحر.  •
 إذا أصیب اإلنسان بالسحر.  •
 النُّشرة لغةً واصطالًحا.  •
 حكم النُّشرة.  •
 أنواع التوحید.  •
 من التحصینات الشرعیة من السحر.  •
 شروط الرقیة الشرعیة.  •
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 والتطیر واالستسقاء باألنواء ) الكھانة والتنجیم39

 تعریف الكھانة.  •
 تعریف التطیر.  •
 تعریف التنجیم.  •
 الغیب لغةً وشرًعا.  •
 أقسام الغیب باعتبار علمھ ومعرفتھ.  •
 أقسام الغیب باعتبار الزمان.  •
 أقسام الغیب باعتبار وروده.  •
 الفرق بین الكھانة والعرافة.  •
 أقسام الكھانة.  •
 من أدلة تحریم الكھانة.  •
 ھل اإلخبار عن أحوال الطقس من الكھانة؟  •
 أقسام سؤال العراف ونحوه.  •
 الفرق بین الطیرة والفأل.  •
 الطیرة لغةً واصطالًحا.  •
 التنجیم لغةً واصطالًحا.  •
 أنواع التنجیم.  •
 أمور تلحق بالتنجیم.  •
 أقسام علم النجوم.  •
 من األدلة على تحریم االستسقاء باألنواء.  •
 باألنواء شرًكا أكبر ومتى یكون شرًكا أصغر؟  متى یكون االستسقاء •
 أقسام االستسقاء باألنواء.  •
 أقسام نسبة المطر إلى النوء.  •

 ) العین والحسد40

 . -جل وعال  -بیان أن العین حق، وتأثیرھا بتقدیر هللا  •
 معنى الحسد لغةً واصطالًحا.  •
 من األدلة على تأثیر العین وثبوت أثر الحسد.  •
 العین عینان.  •
 بیان أن العین تقع من الجن كما تقع من اإلنس.  •
 من النصوص في الترھیب من الحسد، وفي مدح سالمة الصدر.  •
 أقسام الناس في الحسد.  •
 العین في اللغة.  •
 الفرق بین الحسد والعین.  •
 أصل الحسد.  •
 مراتب الحسد.  •
 حاالت اإلنسان مع نِعَم هللا تعالى على غیره.  •
 حسد. الفرق بین المنافسة وال •
 حكم الحسد بحسب حقیقتھ.  •
 الحسد نوعان.  •

 ) أسباب دفع شر الحاسد عن المحسود، وما یُدفع بھ إصابة العین41

 أقسام الحسد باعتبار المذموم والممدوح.  •
 أقسام الحسد باعتبار المدح والقدح.  •
 الحقد یثمر ثمانیة أمور.  •
 دواعي الحسد.  •
 دواء الحسد.  •
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 سد. السبب الذي یكثر ألجلھ الح •
 محاذیر یقع فیھا الحاسد.  •
 العلم النافع لمرض الحسد.  •
 أسباب دفع شر الحاسد عن المحسود.  •
 العالج النبوي لعلة الحسد.  •
 ما یُدفع بھ إصابة العین.  •

 ) باب حكم الرقى والتعالیق42

 باب حكم الرقى والتعالیق.  •
قى.  •  شروط الرُّ
 األسباب المحرمة واألسباب المشروعة.  •
 ذ باألسباب. شروط األخ •
قى باالعتقاد من عدة اعتبارات.  •  عالقة البحث في الرُّ
 موقف اإلسالم من التداوي.  •
 قواعد طب األبدان ثالثة.  •
 من األسباب المانعة لحصول الشفاء.  •
 ھل تُنافي الرقیة التوكل؟  •
 مشروعیة الرقیة.  •
قى.  •  أنوع الرُّ

 »باب حكم الرقى والتعالیق«) تتمة 43

 رقیة. شروط وضوابط ال •
 شروط وضوابط الراقي.  •
 شروط وضوابط المرقي.  •
قى توقیفیة؟ وھل یُرقى من كل داء؟  •  ھل الرُّ
 أنواع الرقیة.  •
 بیان ھدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص في العالج العام.  •
 حكم إتیان الكھان والمشعوذین للعالج.  •
 الفرق بین كرمات أولیاء هللا وخوارق أعداء هللا.  •
 لى الناس مع اتخاذ ذلك حرفة، ومفاسد ذلك. حكم القراءة ع •
 من صفات وأخطاء ھؤالء الذین یدعون معالجة الناس.  •
 الصرع لغةً واصطالًحا.  •
 الصرع نوعان.  •
 من أدلة الكتاب والسنة على ثبوت الصرع.  •
 من كالم السلف في إثبات الصرع.  •
 عالج الصرع.  •
 العالج الشرعي للمس الشیطاني.  •
 إخراج الجن.  الطرق المشروعة في •
قاة.  •  بدع ومحدثات الرُّ
 معنى التمیمة في اللغة.  •
 حكم تعلیق التمائم.  •
 األدلة على تحریم التمائم.  •
 التوكل على غیر هللا قسمان.  •
 أقسام التعلق بغیر هللا.  •
 التمائم المحرمة، والتمائم المختلف فیھا.  •
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 م) باب الخالفة ومحبة الصحابة وأھل البیت رضي هللا عنھ44

 باب الخالفة ومحبة الصحابة وأھل البیت رضي هللا عنھم.  •
 تعریف الصحابي.  •
 بَِم یُعرف الصحابي؟  •
 طبقات الصحابة.  •
 أسباب تفضیل األمة على غیرھا من األمم.  •
 مما جاء في فضل الصحابة رضي هللا عنھم.  •
 أفضل نساء ھذه األمة.  •
 معنى العدالة لغةً واصطالًحا.  •
 هللا عنھم. عدالة الصحابة رضي  •
 المستحقون للفيء.  •
 من األدلة على تحریم سب الصحابة رضي هللا عنھم.  •
 أنواع سب الصحابة رضي هللا عنھم، وحكم كل نوع.  •
 حكم سب عائشة رضي هللا عنھا.  •
 حكم سب بقیة أمھات المؤمنین رضي هللا عنھن.  •

 »باب الخالفة ومحبة الصحابة وأھل البیت رضي هللا عنھم«) تابع 45

 من فضائل أبي بكر رضي هللا عنھ.  •
 من األدلة على خالفة أبي بكر رضي هللا عنھ.  •
 مراتب الخیریة.  •
 من فضائل عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ.  •
 المواضع التي وافق فیھا عمر رضي هللا عنھ الوحي.  •
 قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ.  •
 من فضائل عثمان بن عفان رضي هللا عنھ.  •
 فضائل علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ.  من •
 مذھب أھل السنة في أھل بیت النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 مجمل عقیدة أھل السنة والجماعة في آل البیت.  •
 من حقوق آل البیت.  •
 من فضائل آل البیت.  •

 »باب الخالفة ومحبة الصحابة وأھل البیت رضي هللا عنھم«) تتمة 46

اعة فیما وقع بین الصحابة من الفتنة بسبب مقتل عثمان رضي هللا عنھم مذھب أھل السنة والجم •
 أجمعین. 

 من الفرق التي ضلت في شأن الخالفة.  •
 الطعن في الصحابة یتضمن الطعن في أربع جھات.  •
 مذھب أھل السنة في وجوب الكف واإلمساك عما شجر بین الصحابة رضي هللا عنھم.  •
 ي هللا عنھم. أسباب ترفع القدح عن الصحابة رض •
 الواجب التزامھ في أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 أقسام أھل األھواء ومن ضل في حق أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 من عقائد الشیعة الرافضة.  •

 ) باب وجوب طاعة أولي األمر47

 بیان وجوب طاعة أولي األمر.  •
 أقوال العلماء في تفسیر أولي األمر.  •
 عقیدة أھل السنة في والة األمور.  •
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 السمع والطاعة لوالة أمور المسلمین من أصول العقیدة السلفیة.  •
 من أدلة الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لوالة أمور المسلمین.  •
 من صور اھتمام السلف بباب معاملة الحكام والوالة، ووجوب السمع والطاعة لھم في غیر معصیة.  •
 ذین أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بطاعتھم. األئمة ال •
 من األدلة على تعزیر وتوقیر والة أمر المسلمین.  •
 من األدلة على تحریم سب وغش وبُغض والة أمر المسلمین.  •
 من األدلة على وجوب الدعاء لوالة أمر المسلمین.  •
 النھي عن الخروج على األئمة وإن جاروا وظلموا.  •
 اعة، وتحریم الخروج والمفارقة. مسألة وجوب لزوم الجم •
 من األدلة على تحریم الخروج على والة أمر المسلمین.  •
 درجات إنكار المنكر.  •
 أنواع الخروج وأسبابھ ووسائلھ.  •
 كیف یكون نصح الوالة؟  •
 شروط الخروج على الحاكم.  •
 عقوبة المثبط عن والة أمر المسلمین، والمثیر علیھم المفرق للجماعة.  •
 طاعة تكون للحاكم وإن تولى ووصل إلى الحكم بالقوة والغلبة. السمع وال •

 ) باب وجوب النصیحة في الدین واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر48

 باب وجوب النصیحة في الدین واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر.  •
 النصیحة لغةً واصطالًحا.  •
 لمن تكون النصیحة؟ وكیف؟  •
 تفسیر النصیحة وأنواعھا.  •
 مشروعیة النصیحة وأھمیتھا في السُّنَّة الُمَطھَّرة.  •
 الحكم الشرعي للنصیحة.  •
 أنواع النصیحة.  •
 آداب الناصح.  •
 نصح العلماء واألمراء وكیفیتھ.  •
 أنواع النصیحة على حسب الطریقة.  •
 أنواع النصیحة بحسب الموضوع.  •
 مسوغات النصیحة ودواعیھا.  •
 شروط النصیحة وآدابھا.  •
 لم الُمؤھل للنصیحة. أقسام الع •
 أركان النصیحة.  •
 النصیحة والوصیة والتواصي.  •

 »باب وجوب النصیحة في الدین واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر«) تابع 49

 ضرورة األمر بالمعروف مع اشتراط العلم بھ.  •
 األمر في اللغة وفي االصطالح.  •
 المعروف في اللغة وفي االصطالح.  •
 االصطالح.  النھي في اللغة وفي •
 المنكر في اللغة وفي االصطالح.  •
 أھمیة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر.  •
 منزلة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر في اإلسالم.  •
 من ثمار األمر المعروف والنھي عن المنكر.  •
 حاالت من ال یأمر بالمعروف وال ینھى عن المنكر.  •
 عن المنكر. من عواقب ترك األمر المعروف والنھي  •
 حكم األمر المعروف والنھي عن المنكر.  •
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 ) ضوابط األمر المعروف والنھي عن المنكر50

 الشرع ھو األصل في األمر المعروف والنھي عن المنكر.  •
 ضوابط األمر المعروف والنھي عن المنكر.  •
 ضوابط اآلمر الناھي.  •
 شروط إنكار المنكر.  •
 عن المنكر.  ضوابط القیام باألمر بالمعروف والنھي •
 المعصیة لھا ثالثة أحوال.  •
 مراتب إنكار المنكر.  •
 الضوابط المتعلقة بالمأمورین بالمعروف والمنھیین عن المنكر.  •
 درجات إنكار المنكر.  •
 الفرق بین الُمَداھنة والُمَداراة.  •

 ) باب الشرع وأصول الفقھ51

 باب الشرع وأصول الفقھ.  •
 المناسبة بین العقیدة والشریعة.  •
 الشریعة في اللغة واالصطالح.  •
 اإلسالم في اللغة واالصطالح.  •
 الجزاء في الشریعة دنیوي وأخروي.  •
 االدلة المعتبرة شرًعا من حیث الجملة.  •
 خصائص أصل األدلة (الكتاب والسنة).  •
 من میزات القرآن عن سائر أصول األحكام.  •
 معنى النسخ، وأمثلتھ.  •
 الحكمة في النسخ.  •
  أنواع النسخ. •
 معنى الُمحكم والُمتشابھ باالعتبار الُكلِّي العام.  •
 معنى الُمحكم والُمتشابھ باالعتبار الخاص النسبي.  •
 طریقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابھ.  •
 التحذیر من طریقة المبتدعة في التعامل مع المحكم والمتشابھ.  •
 إقرارات القرآن.  •

إال إذا جاء «إلى قولھ » روى العدل محفوًظا ومتصالً مما «) بدایة من قول الُمَصنِّف 52
 »برھان یخصصھ

 أقسام السُّنة.  •
 مثال اختصاصھ ملسو هيلع هللا ىلص بشيء دون أمتھ.  •
 مثال اختصاص أحد الصحابة بشيء دون بقیة المسلمین.  •
 السُّنة في اللغة.  •
 أقسام السُّنة.  •
یَّة السُّنة النبویة.  •  دلیل ُحّجِ
 ن حیث عالقتھا بالقرآن. أنواع السنة م •
 من األدلة على وجوب اتباع السنة.  •
 الترك على نوعین.  •
 منزلة السُّنة من القرآن.  •
 أیھما یُقدَّم على اآلخر: الكتاب أم السُّنة؟  •
 أنواع نقل السُّنة.  •
 نقل األخبار على درجتین.  •
 أقسام المتواتر.  •
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 حكم العمل بالمتواتر.  •
 أقسام أخبار اآلحاد.  •
 لعمل بخبر الواحد. حكم ا •
 شروط قبول خبر الواحد.  •
 أنواع الخبر المقبول.  •
 شروط الحدیث الصحیح.  •
 أمور تبطل العدالة والثقة.  •
 أحوال الراوي من حیث العدالة.  •
 بَِم تثبت عدالة الراوي؟  •

والشرط ما رتب «إلى قولھ » واألصل في األمر فاعلم للوجوب«) بدایة من قول الُمَصنِّف 53
 »اإلجزا

 مثال لألمر یقتضي الوجوب.  •
 بیان معنى األمر.  •
 األمر في اصطالح األصولیین.  •
 صیغ األمر.  •
 داللة األمر على الوجوب.  •
 داللة األمر على الفور.  •
 ھل یدل األمر على التكرار أو المرة الواحدة؟  •
 ھل األمر یقتضي الفوریة أو التراخي؟  •
 الفرق بین الذریعة والوسیلة.  •
 نھي لغةً وشرًعا. ما یقتضیھ ال •
 أقسام المنھي عنھ.  •
 من الُمَكلَّف؟  •
 تعریف الُمباح.  •
 األمور التي تُعرف بھا اإلباحة.  •
 حكم المباح.  •
 ھل المباح من األحكام التكلیفیة؟  •
 ھل المباح مأمور بھ أو غیر مأمور بھ؟  •
 حكم األشیاء الُمنتَفع بھا قبل ورود الشرع.  •
 الفرق بین الشرط والسبب.  •
 ف الحكم الوضعي. تعری •
 أنواع األحكام الوضعیة.  •
 أدلة السببیة.  •
 الفرق بین الشرط والركن.  •
 أدلة الشرطیة.  •
 المانع نوعان.  •
 ثالثة أمور ال بد من وجودھا لوجود الحكم الشرعي.  •
 أقسام الشرط.  •

 أوال فرجح متى تبدو«إلى قولھ » ونافذ وبھ اعتُدَّ الصحیح«) بدایة من قول الُمَصنِّف 54
 »قرائن

 المراد بالصحة والبطالن في العبادات.  •
 المراد بالصحة والبطالن في المعامالت.  •
 الكمال في العبادة على نوعین.  •
 النقص في العبادة على نوعین.  •
 النقص عن الواجب في العبادات على نوعین.  •
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 الوسائل حكمھا حكم الغایات.  •
 الرخصة والعزیمة.  •
َخص.  •  أسباب الرُّ
 اللغة وفي االصطالح. العزیمة في  •
 الرخصة في اللغة وفي االصطالح.  •
َخص.  •  أنواع الرُّ
 حكم الرخصة.  •
 النسخ في اللغة وفي االصطالح.  •
 دلیل ثبوت النسخ شرًعا.  •
 شروط صحة النسخ.  •
 أقسام النسخ.  •
 ھل یُنسخ القرآن بالسنة؟  •
 ھل تُنسخ السنة بالقرآن؟  •
 حكم وقوع النسخ بین الشرائع السماویة.  •
 كم وقوع النسخ في الشریعة اإلسالمیة. ح •
 حاصل القول في الحكمة من النسخ.  •
 المراد بالزیادة على النص وأنواعھا.  •
 المراد بتعارض األدلة.  •
 من الطرق الُمِعینة على درء التعارض بین األدلة.  •
 المراد بالترجیح.  •

ولتستعن بفھوم «قولھ إلى » والمطلق احمل على فحوى مقیده«) بدایة من قول الُمَصنِّف 55
 »القوم

 مثال المطلق وتقییده.  •
 حكم كل من المطلق والمقید.  •
 أقسام المطلق والمقید.  •
 مسألة حمل المطلق على المقید.  •
 موانع حمل المطلق على المقید.  •
 أحوال المطلق والمقید بالنسبة للحمل وعدمة.  •
 الضابط في حمل المطلق على المقید.  •
 مثال تخصیص العام.  •
 لعموم عند اللغویین. ا •
 أقسام العام.  •
 أنواع ألفاظ العموم.  •
 درجات العموم والخصوص.  •
 حكم التخصیص.  •
 وجوه الفرق بین التخصیص والنسخ.  •
صات.  •  أنواع الُمَخّصِ
 تعارض الخاص والعام.  •
 من األدلة على تقدیم الخاص على العام.  •
 المراد بالحظر.  •
 ر والمنع؟ ھل األصل في األشیاء اإلباحة أم الحظ •
 معنى االستصحاب.  •
 وجوه الترجیح.  •
 داللة المفھوم.  •
 المفھوم نوعان.  •
 من النصوص في وجوب اتباع السنة.  •
 النھي عن التقلید والحث على االتباع.  •
 التقلید في اللغة وفي االصطالح.  •
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 مواضع التقلید.  •
 حكم التقلید.  •
 أنواع التقلید.  •
 ھب. الموقف من األئمة األربعة ومن التمذ •
 حكم التزام مذھب معین من المذاھب الفقھیة المعروفة.  •

ثم األئمة نعمان «إلى قولھ » وأعلم األمة الصحب األُلَى«) بدایة من قول الُمَصنِّف 56
 »ومالكھم

 من فضائل الصحابة رضي هللا عنھم.  •
 بیان علم الصحابة رضي هللا عنھم وفضلھم ووجوب اتباعھم.  •
 ال الصحابة رضي هللا عنھم. من األدلة على حجیة أقو •
 من األدلة على وجوب اتباع الصحابة رضي هللا عنھم.  •
 ھل ینعقد اإلجماع بالخلفاء األربعة؟  •
 حد التابعي.  •
 طبقات التابعین.  •
 أفضل التابعین وأفضل التابعات.  •
 ذكر فقھاء المدینة السبعة.  •
 سعید بن المسیب.  •
 خارجة بن زید.  •

 إلى نھایة نظم الجوھرة الفریدة» ثم األئمة نعمان ومالكھم«ف ) بدایة من قول الُمَصنِّ 57

 القاسم بن دمحم.  •
 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.  •
 عروة بن الزبیر.  •
 عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة.  •
 سلیمان بن یسار.  •
 عبد هللا بن المبارك.  •
 الحسن البصري.  •
 حماد بن سلمة.  •
 سفیان بن عیینة.  •
 ري. سفیان الثو •
 عبد الرحمن األوزاعي.  •
 األئمة األربعة.  •
 أبو حنیفة النعمان.  •
 مالك بن أنس.  •
 دمحم بن إدریس الشافعي.  •
  أحمد بن حنبل.  •
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