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 ) بیان عقیدة أهل السنة في القدر1

 من أدلة الكتاب على وجوب اإلیمان بالقدر.  •
 من أدلة السُّنة على وجوب اإلیمان بالقدر.  •
 نقل اإلجماع على وجوب اإلیمان بالقدر.  •
 اإلیمان بالقدر.  داللة الفطرة والعقل والحس على وجوب •
 تعریف القضاء والقدر.  •
 التالزم بین القضاء والقدر.  •
 حكم الحدیث عن القدر.  •
 سبب نظم التائیة.  •
 مراتب اإلیمان القدر.  •
 ما یتعلق بإضافة الشر إلى اهللا تعالى.  •
 الفرق بین المشیئة واإلرادة.  •
 اإلرادة نوعان.  •
 أنواع التقدیر.  •
  ضل في القضاء والقدر فرقتان. •
 هل اإلنسان مسیَّر أو مخیَّر؟  •
 موقف السلف من األلفاظ المجملة.  •

 ) بیان طوائف القدریة2

 وجوه بطالن االحتجاج بالقدر على المعاصي.  •
 من یسوغ له االحتجاج له بالقدر.  •
 بیان طوائف القدریة الثالث.  •
 حقیقة مذهب القدریة النفاة، وبیان أنهم مجوس هذه األمة.  •
 دریة المجبرة، والرد علیهم. حقیقة مذهب الق •
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 حقیقة مذهب القدریة المشركة، وأن اهللا قد هدى أهل السنة، وبرأهم من هذه المذاهب الفاسدة.  •
 بیان أصل ضالل الفرق الضالة عامة، وما یتعین على المكلفین اعتباره واعتقاده.  •

 ) بیان بطالن ما زعمته الجبریة، والرد على ضالالت الفالسفة3

 ضالل الفرق الضالة عامة، وما یتعین على المكلفین اعتباره واعتقاده.  بیان أصل •
 بیان ما زعمته الجبریة، وإبطاله.  •
 بیان أن الحكم هللا وحده، وأن الخلق واألمر له، وأن قدرته كاملة، وإرادته شاملة.  •
 سؤال السائل: ِلَم شاء اهللا كفر الكافر؟  •
 الرد على الفالسفة.  •
 یان أن االعتراض على اهللا فیما یشاء هو الذي أضل عقول الخلق. ب •
 من الِحَكم في َخْلق إبلیس.  •
 من ضالالت الفالسفة.  •
 بیان ما ینقض ویلزم القول باالحتجاج بالقدر على المعاصي.  •

 ) بطالن االحتجاج بالقدر على المعاصي، وذكر الحكمة من خلق المعاصي وتقدیرها4

 م القول باالحتجاج بالقدر على المعاصي. بیان ما ینقض ویلز •
 من الِحَكم في طي االبتالء والمصائب.  •
 بیان أن اهللا جعل الذنوب أسباًبا للعقاب، وجعل التوبة وأعمال الخیر أسباًبا للعفو.  •
 بیان أن احتجاج المحتج بتقدیر الرب یزیده عذاًبا.  •
 ذي یجب الرضا به. الرد على من احتج على المعاصي بأنها من قضاء اهللا ال •
 بیان حقیقة معصیة المكلف، وأن اهللا قد وضع أسباًبا ألفعال العباد.  •
 ما الحكمة من خلق المعاصي وتقدیرها؟  •
 بیان أن اهللا خلق للعبد مشیئة یتمكن بها من كل ما یرید.  •
 ختام رد الناظم.  •

 ) خاتمة ذكرها الشارح، وضمََّنها أمثلة توضح مسألة القضاء والقدر5

 اتمة ذكرها الشارح، وضمََّنها أمثلة توضح مسألة القضاء والقدر. خ •
 المثال األول: محاورة بین رجل عاص مسرف، وصاحب له مخلص.  •
 المثال الثاني: استرشاد رجل ببعض العلماء إلى أمر یطمئن له من جهة القضاء والقدر.  •
 المثال الثالث: قضیة الرجل الجبري.  •
 ن قدري وجبري، وتحاكمهما إلى عالم ُسنِّي. المثال الرابع: مخاصمة بی •
  المثال الخامس: في اآلجال واألرزاق.  •
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