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 -رحمھ هللا تعالى  -) ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي 1

 . -رحمھ هللا تعالى  -ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي  •
 أمثلة مما حصل من االبتالء لعلماء األمة المخلصین.  •
 اإلمام المقدسي لكتاب االقتصاد في االعتقاد.  سبب تألیف •
 أھل السنة وسط بین النَِّحل.  •
 الفرق بین االقتصاد والتقصیر.  •
 الغلو في اللغة والشرع.  •
 وسطیة أھل السنة في صفات هللا تعالى بین المعطلة والممثلة.  •
 طریقة أھل السنة في باب األسماء والصفات.  •
 لمطلق.الفرق بین مطلق الشيء والشيء ا •

 ) بیان منھج السلف في العقیدة2

 من صفات أھل السنة أصحاب الحدیث.  •
 منھج السلف في العقیدة.  •
 مذھب السلف في حجیة خبر اآلحاد في العقائد واألحكام. •

 ) مقدمة الُمَصنِّف3

 اسم الكتاب ونسبتھ إلى مؤلفھ.  •
 معنى االقتصاد في اللغة.  •
 التوحید لغة وشرًعا.  •
 أنواع التوحید.  •
 من أسماء علم التوحید.  •
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 من المصنفات في علم العقیدة.  •
 العقیدة في اللغة واالصطالح.  •
 من عالمات أھل السنة والجماعة.  •
 مقدمة الُمَصنِّف.  •
 الھدایة ھدیتان.  •
 خالصة معتقد أھل السنة والجماعة في األسماء والصفات. •

 ) بیان طریقة السلف في باب األسماء والصفات4

 األسماء والصفات.  ما ینبغي تجاه •
 الفرق بین الخبر والطلب.  •
 أمثلة على التفصیل في إثبات الصفات واإلجمال في النفي.  •
 الصفات الثبوتیة والصفات المنفیة.  •
 الصفات الثبوتیة تنقسم إلى قسمین.  •
 كیف نمیز االسم عن الصفة؟  •
 الفرق بین األسماء والصفات وباب اإلخبار.  •
 قاعدة في الصفات.  •
 السلف في باب األسماء والصفات.  طریقة •
 التشبیھ على نوعین.  •
 أنواع التحریف.  •
 التعطیل لغةً واصطالًحا. •

 »صفة الوجھ«إلى » صفة االستواء«) بدایة من 5

 طریقة أھل السنة والجماعة في أسماء هللا وصفاتھ.  •
 االستواء في لغة العرب على نوعین.  •
 صفة االستواء.  •
 الفرق بین الخلق واألمر.  •
 أوجھ استعمال (استوى) في اللغة.  •
 صفة العلو.  •
 أوجھ الجمع بین العلو والمعیة.  •
 أقسام المعیة.  •
 وجھ تمثیل المعطل.  •
 أوجھ تعطیل الممثل.  •
 صفة الوجھ.  •
 المضاف إلى هللا تعالى نوعان. •

 »صفة المحبة والمشیئة واإلرادة وصفات أخر«إلى » صفة النزول«) بدایة من 6

 صفة النزول.  •
 رد على من تأول صفة النزول. ال •
 صفة الیدین.  •
ل الیدین بالنعمة أو القدرة.  •  أوجھ الرد على من أوَّ
 صفة المحبة والمشیئة واإلرادة وصفات أخر.  •
 اإلرادة على نوعین. •
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 »صفة النفس«إلى » صفة المحبة«) بدایة من 7

 صفة المحبة.  •
 أقسام الناس في المحبة.  •
 ة. مفھوم المحبة عند أھل السن •
 صفة المشیئة وصفة اإلرادة.  •
 الفرق بین المشیئة النافذة والقدرة الشاملة.  •
 اإلرادة نوعان، والفرق بینھما.  •
 صفة الضحك.  •
 صفة الفرح.  •
 صفة العََجب.  •
 صفة البغض.  •
 صفة السََّخط.  •
 صفة الرضا.  •
 صفة الكراھة.  •
 صفة النفس. •

 م القیامة) صفة الرؤیة، واألدلة على رؤیة المؤمنین ربھم یو8

 صفة الرؤیة.  •
 ذكر بعض اآلیات الدالة على الرؤیة، وبیان وجھ الداللة، وكالم السلف حولھا.  •
 ذكر األحادیث الصحیحة التي تثبت الرؤیة. •

 ) صفة الكالم9

 صفة الكالم.  •
 اإلیمان بصفة الكالم � تعالى.  •
 الفرق بین المناداة والمناجاة.  •
 كالم. خالصة عقیدة أھل السنة في صفة ال •
 القول في القرآن.  •
 عقیدة أھل السنة في القرآن. •

 ) عقیدة أھل السنة في القرآن10

 اإلیمان بالقرآن.  •
 . -رحمھ هللا  -ذكر طرف من محنة اإلمام أحمد  •
 من اآلیات الدالة على أن القرآن كالم هللا.  •
 عقیدة أھل السنة في القرآن.  •
 من األحادیث في إثبات الكالم � تعالى. •

 ) اإلیمان بالقضاء والقدر11

 اإلیمان بالقضاء والقدر.  •
 القضاء في اللغة.  •
 القدر في اللغة.  •
 اإلیمان بالقدر على درجتین.  •
 مراتب القضاء والقدر.  •
 أقوال الناس في الفرق بین القضاء والقدر.  •
 األدلة على وجوب اإلیمان بالقدر.  •
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 أقسام التقدیر اإللھي باعتبار عمومھ وخصوصھ.  •
 یة تعلم مسائل القدر وتعلیمھا. أھم •
 اختالف أھل البدع حول القدر.  •
 الفرقة القدریة في إنكار القدر على قسمین.  •
 اإلیمان بالقضاء والقدر یتضمن أربع مراتب.  •
 اإلرادة الكونیة واإلرادة الشرعیة.  •
 الدلیل على أن فعل العبد باختیاره وقدرتھ.  •
 . الرد على من احتج بالقدر على المعصیة •
 عقیدة أھل السنة في أفعال العباد.  •
 الھدایة ھدایتان.  •
 الواجب على اإلنسان في باب القدر.  •
 ھل اإلیمان بالقدر ینافي أن یكون للعبد مشیئة في أفعالھ االختیاریة؟  •
 ھل فعل األسباب ینافي اإلیمان بالقضاء والقدر؟  •
 متى یسوغ االحتجاج بالقدر؟  •
 ھل اإلنسان مسیر أم مخیر؟  •
 ال یتعارض صریح القرآن مع الواقع.  •
 ھل الشر یُنسب إلى هللا تعالى؟  •
 ھل � حكمة فیما یقدره ویقضیھ؟  •
 ثمرات اإلیمان بالقضاء والقدر. •

 ) اإلسراء والمعراج12

 اإلسراء والمعراج.  •
 ما ھو المعراج؟  •
 من اآلیات التي أخبرت عن اإلسراء والمعراج.  •
 متى كان المعراج؟  •
 لمعراج؟ من أین كان ا •
 ھل كان المعراج یقظةً أم مناًما؟  •
 ھل تكرر المعراج؟  •
 ھل اإلسراء والمعراج كانا في لیلة واحدة؟  •
 ھل كان المعراج لیلة السابع والعشرین من رجب؟  •
 ھل كان اإلسراء بالبدن أم بالروح فقط؟ •

 ك) رؤیة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ربھ لیلة اإلسراء، وأقوال العلماء في ذل13

 رؤیة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ربھ لیلة اإلسراء.  •
 أقوال الصحابة في رؤیة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ربھ.  •
 أقوال التابعین ومن تبعھم في ھذه المسألة.  •
 أقوال العلماء في المسألة.  •
 وقفات مع مسألة رؤیة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لربھ لیلة المعراج.  •
 اه تعارض األقوال في ھذه المسألة. مذاھب العلماء تج •
 ما سبب الرؤیة الفؤادیة؟ •

 »اإلیمان بالجنة والنار«إلى » الشفاعة«) بدایة من 14

 عقیدة أھل السنة في الشفاعة.  •
 الشفاعة في اللغة واالصطالح.  •
 شروط الشفاعة الشرعیة.  •
 الشفاعة الشركیة.  •
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 أقسام الشفاعة الشرعیة.  •
 لشفاعة. األسباب التي تُنال بھا ا •
 شروط ال إلھ إال هللا.  •
 اإلیمان بالحوض.  •
 ھل لبقیة األنبیاء أحواض؟  •
 صفة حوض النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 ھل یوجد في یوم القیامة أحواض أخرى لغیر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟  •
 ھل الحوض واسع أم ضیق؟  •
 من خالف في إثبات الحوض.  •
 اإلیمان بعذاب القبر.  •
 القبر ونعیمھ.  أدلة عذاب •
 من أنكر عذاب القبر ونعیمھ.  •
 أسباب عذاب القبر.  •
 األسئلة التي تكون في القبر.  •
 اإلیمان بالجنة والنار.  •
 الفرق المخالفة ألھل السنة والجماعة في خلود الجنة والنار.  •
 ھل تجوز الشھادة بالنار لكافر على قید الحیاة؟ •

 أركان اإلیمان وزیادتھ ونقصانھ ) عقیدة أھل السنة في المیزان، وبیان15

 اإلیمان بالمیزان.  •
 ھل المیزان حسي أم معنوي؟  •
 ھل الذي یوزن العمل أم صاحب العمل أم كتاب العمل؟  •
 ھل المیزان واحد توزن بھ األعمال كلھا؟  •
 عقیدة أھل السنة في المیزان.  •
 أركان اإلیمان وزیادتھ ونقصانھ.  •
 متى ظھرت بدعة اإلرجاء؟  •
 لمرجئة. أقسام ا •
 ھل اإلیمان ھو اإلسالم؟  •
 اإلیمان لغةً وشرًعا.  •
 ھل األعمال شرط في وجود اإلیمان؟  •
 الدلیل على أن االعتقاد یزید وینقص.  •
 نقص اإلیمان على قسمین.  •
 اإلیمان لغةً وشرًعا.  •
 أمور اإلیمان التي یتركب منھا على ثالثة أقسام.  •
 من خالف أھل السنة في مسمى اإلیمان. •

 »ذبح الموت یوم القیامة«إلى » مسألة االستثناء في اإلیمان«بدایة من ) 16

 أقوال العلماء في االستثناء في اإلیمان.  •
 من خالف السلف في مسألة االستثناء في اإلیمان.  •
 حقیقة اإلیمان.  •
 الفرق بین اإلیمان واإلسالم.  •
 مراتب الدین ثالث.  •
 اإلیمان بخروج الدجال.  •
 وقتلھ الدجال.  -السالم علیھ  -نزول عیسى  •
 . -علیھ السالم  -عقیدة أھل السنة في خروج الدجال ونزول عیسى  •
 من عالمات خروج الدجال.  •
 من أین یخرج الدجال؟  •
 سبب خروج الدجال.  •
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 صفة الدجال.  •
 مدة لبث الدجال في األرض.  •
 كیفیة العصمة من فتنة الدجال.  •
  .-علیھ السالم  -من األدلة على نزول عیسى  •
 دون غیره؟  -علیھ السالم  -ما الحكمة من نزول عیسى  •
 في األرض.  -علیھ السالم  -مدة بقاء عیسى  •
 . -علیھ السالم  -من األمور التي تكون في زمن عیسى  •
 عینھ.  -علیھ السالم  -اإلیمان بملك الموت، وفقأ موسى  •
 ذبح الموت یوم القیامة. •

 ) فصل: خصائص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص17

 فصل: خصائص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 عن غیره من األنبیاء.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من الخصائص التي اختص بھا نبینا  •
 دون أمتھ.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من الخصائص التي اختص بھا نبینا  •
 على جمیع الخالئق.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جملة من األدلة في تفضیلھ  •
 ضلة بین الخلفاء الراشدین. المفا •
 . -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشھادة بالجنة لمن شھد لھ الرسول  •
 الشھادة بالجنة نوعان. •

 ) فصل: في فضل االتباع18

 فصل: في فضل االتباع.  •
 االتباع لغةً وشرًعا.  •
 مع كتاب هللا على وجھین.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سنن رسول هللا  •
 ْرِكیَّة؟ ما ھي السُّنة التَّ  •
 حكم السنن التركیة.  •
 االتباع المأمور بھ، واالتباع المنھي عنھ.  •
 شروط تحقیق االتباع.  •
 السنة دلیل القرآن.  •
 طریق الخالص باالتباع وترك االبتداع.  •
 من النصوص في الحث على االتباع وترك االبتداع واإلحداث في الدین.  •
 االتباع ال یكون صحیًحا إال بثالثة أمور.  •
 السنة في اللغة وفي االصطالح.  •
  اإلسالم وأھل أُتو من طوائف ثالث.  •
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