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 ) شرح مقدمة المنظومة، والتعریف بموضوع الكتاب1

 شرح مقدمة المنظومة.  •
 خالصة القول في تفسیر البسملة.  •
 مسألة االسم عین المسمى أو غیره.  •
 إعراب البسملة.  •
 تعانة بھ. القول في حمد هللا وشكره واالس •
 القول في كلمة الشھادة.  •
 الفرق بین النبي والرسول.  •
 القول في الصالة، والتعریف باآلل واألصحاب.  •
 أقوال العلماء في الـ(آل).  •
 التعریف بموضوع الكتاب.  •

ف العبد بما ُخلق لھ«) بدایة من 2  »النوع الثاني: توحید القصد والطلب«إلى » مقدمة تعّرِ

بما ُخلق لھ، وبأول ما فرض هللا علیھ، وبما أخذ هللا علیھ بھ المیثاق في ظھر مقدمة تعرف العبد  •
 أبیھ آدم، وبما ھو صائر إلیھ. 

 مراتب اإلیمان بالقدر.  •
 اإلرادة الكونیة واإلرادة الشرعیة.  •
 بیان معنى العبادة.  •
 أقوال أھل العلم في ھذا المیثاق الذي أخذه هللا على بني آدم.  •
 التوحید إلى نوعین، وبیان النوع األول، وھو توحید المعرفة واإلثبات.  فصل: في انقسام •
 النوع الثاني: توحید القصد والطلب.  •
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 الكالم على التوحید العلمي الخبري االعتقادي.  •
 التوحید في اللغة.  •
 التوحید في الشرع.  •
 من ثمرات التوحید.  •

 »فوقیة � تعالىثبوت العلو وال«إلى » أسماء هللا الحسنى«) بدایة من 3

 أسماء هللا الحسنى.  •
 بیان أن أسماء هللا لیست منحصرة في التسعة والتسعین.  •
 أفعال أطلقھا هللا على نفسھ على سبیل الجزاء العدل والمقابلة.  •
 داللة أسماء هللا حق على حقیقتھا مطابقةً وتضمنًا والتزاًما.  •
 ھا وحفظھا دخل الجنة). معنى حدیث: (إن � تسعةً وتسعین اسًما، من أحصا •
 أقسام اإللحاد.  •
 الصفات الذاتیة والصفات الفعلیة.  •
 إثبات ربوبیة هللا.  •
 معنى اسمھ تعالى (الرب).  •
 معنى (الجلیل).  •
 معنى(األكبر).  •
 معنى (الخالق).  •
 األول بال ابتداء، واآلخر بال انتھاء.  •
 األحد الفرد في إلھیتھ وربوبیتھ وأسمائھ وصفاتھ.  •
 القدیر). معنى ( •
 الصمد الذي یصمد إلیھ الخالئق في حوائجھم.  •
 المھیمن على عباده بأعمالھم.  •
 العلي علو قھر وعلو شأن.  •
 ثبوت العلو والفوقیة � تعالى.  •
 تصریح القرآن والسنة بأن هللا تعالى في السماء.  •
 في أن إلھھ في السماء.  -علیھ السالم  -تكذیب فرعون لموسى  •
. -علیھ السالم  -موسى  قصة تكلیم هللا •  حین تجلى للجبل فاندكَّ
 بیان أن القرب والمعیة ال ینافي العلو والفوقیة.  •

 »انفراده عز وجل بالخلق واإلرادة«إلى » حي قیوم فال ینام«) بدایة من قول الُمَصنِّف 4

 القیوم قیوم بنفسھ قیم لغیره وجمیع الموجودات مفتقرة إلیھ.  •
 تعالى في كتابھ بین ھذین االسمین (الحي القیوم).  المواضع التي جمع هللا •
 باإلرادة والمشیئة.  -عز وجل  -انفراده  •
 من نصوص الكتاب والسنة المثبتة لإلرادة والمشیئة.  •
 اإلرادة الكونیة واإلرادة الشرعیة.  •
 بالخلق.  -تعالى  -انفراده  •
 وتصرفھ في خلقھ لحكمة یعلمھا.  -تعالى  -جمیع أفعالھ  •
 ب � على عباده من الحمد على حكمتھ في خلقھ وأمره. ما یج •
 التوفیق بین كون هللا تعالى ال یحب الفساد وكون ذلك بمشیئتھ.  •
 اإلرادة الكونیة واإلرادة الشرعیة.  •

 ) إثبات السمع والبصر � عز وجل5

 لماذا لم یجعلھم كلھم طائعین مھتدین؟  •
 إیاھا؟ وھل یأتي المكروه بمحبوب؟  ما الحكمة في تقدیر السیئات مع كراھة هللا •
 إثبات السمع والبصر � عز وجل.  •
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 الكالم عن العلم اإللھي.  •
 غني بذاتھ، وكل شيء غیره مفتقر إلیھ.  -سبحانھ  -بیان أن هللا  •

 ) صفة الكالم � عز وجل6

 كالم هللا عز وجل.  •
 تكلیم هللا عبده ورسولھ موسى علیھ السالم.  •
 ذا شاء بما یشاء وكیف یشاء. إ -سبحانھ  -یتكلم  •
 بیان أن الكالم اإللھي یجل عن اإلحصاء والحصر والفناء.  •
 الصفات الذاتیة والصفات الفعلیة.  •
 بیان أن كالم هللا الذي في كتابھ عین كالمھ لیس بمخلوق.  •
 من قال بخلق القرآن ال یخلو قولھ من إحدى ثالث.  •
 القرآن مفترى.  الرد على كفار قریش وغیرھم في ادعائھم أن •
 حفظ القرآن بالقلب وتالوتھ باللسان وسماعھ باآلذان.  •
 بیان أن اللفظیة جھمیة.  •
 صفة النزول � تعالى.  •
 صفة المجيء � تعالى.  •
 رؤیة المؤمنین ربھم یوم القیامة.  •
 وجوب اإلیمان بالصفات الواردة في القرآن وإقرارھا كما جاءت.  •
 ة في صحیح السُّنة وإقرارھا كما جاءت. وجوب اإلیمان بالصفات الوارد •
 اجتناب التحریف والتعطیل والتكییف والتمثیل.  •
 عدول أھل التأویل عن ألف دلیل وتمسكھم بما ینسب إلى األخطل النصراني في االستواء.  •
 توحید اإلثبات.  •
 وجوب مخالفة أقوال كل مارد مضل زندیق.  •
 رفة واإلثبات. بیان أن المالحدة خمس طوائف في توحید المع •
 المخالفون ألھل السُّنة في القرآن سبع طوائف.  •

) في بیان النوع الثاني من نوعي التوحید: وھو توحید الطلب والقصد، وأنھ معنى ال إلھ إال 7
 هللا

 في بیان النوع الثاني من نوعي التوحید: وھو توحید الطلب والقصد، وأنھ معنى ال إلھ إال هللا.  •
 ة واإللھیة متالزمان ال ینفك نوع منھما عن اآلخر. بیان أن الربوبی •
 توحید اإللھیة أرسل هللا بھ الرسل.  •
 اتفاق دعوة الرسل علیھم السالم.  •
 من أجل توحید اإللھیة أنزل هللا الكتب.  •
 أمر هللا رسولھ ملسو هيلع هللا ىلص بقتال من تولى عنھ وأبى.  •
 ال هللا. من النصوص الواردة في فضل شھادة أن ال إلھ إ •
 حسن عاقبة من قالھا معتقًدا معناھا وكان عامًال بمقتضاھا.  •
 معنى شھادة أن ال إلھ إال هللا.  •
 شروط شھادة أن ال إلھ إال هللا.  •
 بیان أنھ ال تناقض بین أحادیث أن الشھادتین سبب لدخول الجنة والنجاة من النار وأحادیث الوعید.  •

فصل: من الشرك فعل من «إلى » ة وذكر بعض أنواعھافصل: في تعریف العباد«) بدایة من 8
 »یتبرك بشجر أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوھا

 فصل في تعریف العبادة وذكر بعض أنواعھا، وأن من صرف منھا شیئًا لغیر هللا فقد أشرك.  •
 بیان معنى العبادة.  •
 بیان معنى اإلخالص.  •
 بیان معنى الصدق.  •
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 بیان أن الدعاء ھو العبادة.  •
 ذكر جملة من أنواع العبادة.  •
 شروط النذر �.  •
 أنواع أخرى من العبادات الظاھرة والباطنة.  •
 فصل في بیان ضد التوحید، وھو الشرك، وكونھ ینقسم إلى قسمین: أكبر وأصغر، وبیان كل منھما.  •
 بیان أن أكثر شرك األمم في اإللھیة، ال بجحود الصانع.  •
 الشرك نوعان.  •
 كبر. بیان الشرك األ •
 من نصوص الكتاب والسُّنة في بیان عظم الشرك، ووعید فاعلھ.  •
 تعریف الشرك.  •
 من ُعبد من دون هللا إما عاقل أو غیر عاقل، وبیان ذلك.  •
 بیان الشرك األصغر.  •
 الریاء والنفاق.  •
 الحلف بغیر هللا.  •
بیان المشروع من فصل في بیان أمور یفعلھا العامة منھا ما ھو شرك، ومنھا ما ھو قریب منھ، و •

قى والممنوع منھا، وھل تجوز التمائم؟   الرُّ
قَى.  •  الكالم على الرُّ
 بیان أن العین حق.  •
قَى بالقرآن والسُّنة.  •  بیان الرُّ
قَى بألفاظ مجھولة المعاني.  •  بیان حكم الرُّ
قَى ال تجوز إال بثالثة شروط.  •  بیان أن الرُّ
 الكالم على التمائم والُحُجب.  •
 ائم المحرمة والطالسم. بیان التم •
فصل: من الشرك فعل من یتبرك بشجر أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوھا، یتخذ ذلك المكان عیًدا،  •

 وبیان أن الزیارة تنقسم إلى ُسنیَّة وبدعیة وشركیة. 
 أقسام زیارة القبور.  •

ن حقیقة ) فصل في بیان ما وقع فیھ العامة الیوم مما یفعلونھ عند القبور، وفصل في بیا9
 السحر، وحكم الساحر، وذكر عقوبة من صدَّق كاھنًا

 بیان حكم الدعاء عند القبور، وحكم التوسل بأصحابھا.  •
زون للتوسل بالمقبور.  •  حدیث األعمى الذي یحتج بھ المجّوِ
 بیان الزیارة الشركیة.  •
من الشرك الصریح، فصل في بیان ما وقع فیھ العامة الیوم مما یفعلونھ عند القبور، وما یرتكبونھ  •

 والغلو المفرط في األموات. 
 بیان حكم من أوقد سراًجا على القبر، أو بنى على الضریح مسجًدا.  •
 النھي عن رفع القبور والزیادة علیھا.  •
 تحذیر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألمتھ من إطرائھ والغلو فیھ.  •
  وتحذیره. اغترار األمة بإبلیس، ومخالفتھم نھي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص •
 الغلو المفرط في قبور األموات والصالحین.  •
 فصل في بیان حقیقة السحر، وحكم الساحر، وذكر عقوبة من صدَّق كاھنًا.  •
 بیان حقیقة السحر وتأثیره.  •
 بیان حكم الساحر.  •
 بیان أنواع السحر.  •
 علم التنجیم وأنواعھ.  •
 حكم حل السحر بالطرق المشروعة والممنوعة.  •
 من ھو الكاھن؟  •
 بیان كذب الكاھن ووجوه كفره.  •
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) فصل یجمع معنى حدیث جبریل في تعلیمنا الدین، وأنھ ینقسم إلى ثالث مراتب: اإلسالم 10
 واإلیمان واإلحسان، وبیان كل منھا

فصل یجمع معنى حدیث جبریل في تعلیمنا الدین، وأنھ ینقسم إلى ثالث مراتب: اإلسالم واإلیمان  •
 وبیان كل منھا. واإلحسان، 

 تمھید.  •
 بیان أن اإلیمان قول وعمل.  •
 بیان أربعة أشیاء جامعة ألمور دین اإلسالم.  •
 بیان أنواع الكفر.  •
 بیان مرتبة اإلسالم.  •
 تعریف اإلسالم لغةً وشرًعا.  •
 بیان مرتبة اإلیمان.  •
 تعریف اإلیمان لغةً وشرًعا.  •
 بیان مرتبة اإلحسان.  •
 ا. تعریف اإلحسان لغةً وشرعً  •
 أركان اإلسالم الخمسة، وھي على قسمین: قولیة وعملیة.  •
 تعریف الركن في اللغة.  •
 الركن األول: الشھادتان.  •
 الركن الثاني: إقامة الصالة.  •
 بیان بعض النصوص الدالة على فضل الصالة.  •
 حكم تارك الصالة.  •
 الركن الثالث: الزكاة.  •
 حكم مانع الزكاة.  •
 الركن الرابع: الصیام.  •
 لركن الخامس: الحج. ا •
 ذكر أمور تدخل في مسمى اإلیمان واإلسالم من األوامر والمناھي واألخبار.  •
 شرح حدیث شعب اإلیمان.  •
 بیان أركان اإلیمان.  •
 اإلیمان با�.  •
 اإلیمان بالمالئكة.  •
 بیان أقسام المالئكة وخصائصھم.  •
 اإلیمان بالكتب الُمنزلة.  •
 بیان معنى اإلیمان بالكتب.  •
 یمان برسل هللا علیھم الصالة والسالم. اإل •
 بیان معنى اإلیمان بالرسل.  •
 أول الرسل وآخرھم صلوات هللا وسالمھ علیھم.  •
 بیان أولي العزم من الرسل.  •
 اإلیمان بالمعاد وقیام الساعة.  •
 اإلیمان بأمارات الساعة.  •

یمان بالنفخ في اإل«إلى » من نصوص الكتاب والسُّنة في عالمات الساعة«) بدایة من 11
 »الصور

 اإلیمان بكل ما صح سنده عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أمارات وعالمات الساعة.  •
 من نصوص الكتاب والسُّنة في عالمات الساعة.  •
 اإلیمان بالموت.  •
 اإلیمان بالموت یتناول أموًرا.  •
 اإلیمان بما بعد الموت.  •
 إثبات عذاب القبر.  •
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 زیز في إثبات عذاب القبر. من نصوص الكتاب الع •
 من نصوص السُّنة في إثبات عذاب القبر.  •
 من نصوص الكتاب السُّنة في لقاء هللا.  •
 اإلیمان بالبعث والنشور.  •
 من نصوص الكتاب والسُّنة في البعث والنشور.  •
 اإلیمان بالنفخ في الصور.  •

 »بالقدر فصل في مراتب اإلیمان«إلى » االجتماع لیوم الفصل«) بدایة من 12

 االجتماع لیوم الفصل.  •
 حشر الخالئق للعرض، ومعنى العرض.  •
 براءة الناس یوم القیامة بعضھم من بعض.  •
 اجتماع األھوال في ذلك الیوم، وتخشع األصوات للرحمن.  •
 یتساوى الناس في الموقف وھولھ وكربھ العظماء منھم والرعیة.  •
 صحائف األعمال تؤخذ بالیمین وبالشمال.  •
 فیما جاء في المیزان. فصل:  •
 القول في الموزون على ثالثة أوجھ.  •
 فصل: فیما جاء في الصراط.  •
 فصل: فیما ورد في الجنة والنار.  •
 اعتقاد وجود الجنة والنار اآلن.  •
 بیان دوام وبقاء الجنة والنار بإبقاء هللا لھما، وأنھما ال تفنیان أبًدا، وال یفنى من فیھما.  •
 من النار.  إخراج عصاة الموحدین •
 فصل: ما قالتھ الیھود في النار.  •
 فصل: فیما جاء في الحوض والكوثر.  •
 فصل: في األحادیث الواردة عن لواء الحمد.  •
 فصل: في آیات الشفاعة وأحادیثھا والمقام المحمود.  •
 فصل: اختصاصھ ملسو هيلع هللا ىلص باستفتاح باب الجنة.  •
 باب اإلیمان بالقضاء والقدر.  •
 مراتب اإلیمان بالقدر. فصل في  •
 المرتبة األولى: اإلیمان بعلم هللا عز وجل المحیط بكل شيء.  •
 المرتبة الثانیة: اإلیمان بكتاب هللا تعالى الذي لم یفرط فیھ من شيء.  •
 اإلیمان بكتابة المقادیر یدخل فیھ خمسة تقادیر.  •
  المرتبة الثالثة: اإلیمان بمشیئة هللا النافذة وقدرتھ الشاملة. •
 المرتبة الرابعة: اإلیمان بأن هللا تعالى خالق كل شيء.  •

فصل: ست مسائل «إلى » فصل: وللعباد قدرة على أعمالھم، ولھم مشیئة«) بدایة من 13
 »تتعلق بمباحث الدین

 فصل: وللعباد قدرة على أعمالھم، ولھم مشیئة، وهللا خالقھم وخالق قدرتھم ومشیئتھم وأعمالھم.  •
 لمعتزلة في إنكار القدر. مذھب الجھمیة وا •
 مذھب الجبریة في إضافة الفعل واالنفعال إلى هللا عز وجل.  •
 بیان أن اإلیمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط باإلیمان بالقدر.  •
 فصل: القدر السابق ال یمنع العمل وال یوجب االتكال.  •
 الكالم على خصال ست في نفیھا إیمان بالقدر.  •
 الكالم على النوء.  •
 ما ورد في العدوى.  •
 الجمع بین نفي العدوى والنھي عن إیراد الممرض على الُمِصح.  •
 الكالم عن الطیرة والتطیر والغول.  •
 الثالثة من مراتب الدین: اإلحسان.  •
 فصل: ست مسائل تتعلق بمباحث الدین.  •
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 بیان أن اإلیمان یزید وینقص.  •
 بیان تفاضل أھل اإلیمان.  •

ذكر وفاتھ صلى هللا «إلى » بیان أن فاسق أھل القبلة مؤمن ناقص اإلیمان«) بدایة من 14
 »علیھ وسلم

 بیان أن فاسق أھل القبلة مؤمن ناقص اإلیمان.  •
 بیان أن الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمین.  •
 بیان أن العاصي ال یخلد في النار وأمره إلى هللا.  •
 لعصاة من أھل التوحید على ثالث طبقات. بیان أن ا •
 بیان أن المؤمن ال یَُكفَّر بالمعاصي إال إذا استحلھا.  •
 بیان أن التوبة إذا استكملت شروطھا فھي مقبولة ما لم یغرغر.  •
 شروط التوبة النصوح.  •
، وأنھ خاتم النبیین، وأفضل فصل: في معرفة نبینا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وتبلیغھ الرسالة وإكمال هللا لنا بھ الدین •

 الخلق أجمعین. 
 بیان نسبھ ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 بیان مولده ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 بدء الوحي.  •
 دعوتھ ملسو هيلع هللا ىلص إلى سبیل ربھ.  •
 حدیث اإلسراء والمعراج.  •
 ھل رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ربھ لیلة المعراج؟  •
 حدیث الھجرة.  •
 تال. اإلذن بالق •
 وفاتھ ملسو هيلع هللا ىلص.  •

مناقب الستة بقیة العشرة المبشرین «إلى » تبلیغھ ملسو هيلع هللا ىلص رسالة هللا عز وجل«) بدایة من 15
 »بالجنة رضي هللا عنھم

 تبلیغھ ملسو هيلع هللا ىلص رسالة هللا عز وجل.  •
 اختصاصھ ملسو هيلع هللا ىلص بعموم الرسالة.  •
 لى البالغ، وطاعتنا لھ طاعة � عز وجل. ما على الرسول إ •
 بیان أنھ ملسو هيلع هللا ىلص بلغ جمیع ما أرسل بھ ولم یكتم منھ حرفًا.  •
 بیان أن الذي بلَّغَھ ملسو هيلع هللا ىلص عن ربھ ھو جمیع دین اإلسالم كامًال محكًما.  •
 ل زیادة علیھ وال نقًصا منھ وال تبدیًال. بیان أن الدین الذي بلَّغھ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للناس ال یقب •
 بیان أن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ھو خاتم األنبیاء والرسل فال نبي بعده.  •
 بیان أن أعظم معجزاتھ ملسو هيلع هللا ىلص ھذا القرآن.  •
 مسألة: في عدم التفضیل بین األنبیاء.  •
، وذكر الصحابة بمحاسنھم، والكف عن مساوئھم وما فصل: فیمن ھو أفضل األمة بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص •

 شجر بینھم رضي هللا عنھم. 
 الكالم عن خالفة الصدیق رضي هللا عنھ.  •
 صفة بیعة أبي بكر رضي هللا عنھ بخالفة النبوة.  •
 بیان بعض فضائل الصدیق رضي هللا عنھ.  •
 مواقف الصدیق العظیمة.  •
 ، وفضائلھ. الكالم عن خالفة الفاروق رضي هللا عنھ •
 قصة استشھاد الفاروق رضي هللا عنھ.  •
 الكالم عن خالفة عثمان رضي هللا عنھ، وفضائلھ.  •
 الكالم عن خالفة علي رضي هللا عنھ، وفضائلھ.  •
 موقف علي رضي هللا عنھ من الخوارج، وموقفھم منھ.  •
 من أقسام الرافضة.  •
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 م. مناقب الستة بقیة العشرة المبشرین بالجنة رضي هللا عنھ •

خاتمة: «إلى » الكالم على أمھات المؤمنین وسائر أھل البیت رضي هللا عنھم«) بدایة من 16
 »في وجوب التمسك بالكتاب والسُّنة والرجوع عند االختالف إلیھما، فما خالفھما فھو رد

 الكالم على أمھات المؤمنین وسائر أھل البیت رضي هللا عنھم.  •
 ت عما كان بین الصحابة رضي هللا عنھم. إجماع أھل السنة على وجوب السكو •
 خاتمة: في وجوب التمسك بالكتاب والسُّنة والرجوع عند االختالف إلیھما، فما خالفھما فھو رد.  •
 في ذكر وجوب طاعة هللا ورسولھ ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 في تحریم القول على هللا بال علم، وتحریم اإلفتاء في دین هللا بما یخالف النصوص.  •
 في ِعَظم إثم من أحدث في الدین ما لیس منھ.  •
 بیان أن كل ما خالف الوحیین مردود.  •
 تقسیم البدع بحسب ما تقع فیھ.  •
 بیان أن البدع في العبادات قسمان.  •
 البدعة في المعامالت.  •
 بیان أن كل ما وقع فیھ الخالف یُحتكم فیھ إلى الكتاب والسُّنة.  •
  ) وشرحھ (معارج القبول). نھایة الخاتمة لمتن (سلم الوصول •
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