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 ) المسألة األولى من المسائل األربع: العلم1

 األصول الثالثة إجماًال.  •
 طلب صغار العلم قبل كباره.  •
 بیان أھمیة الرسالة.  •
 إعراب (ثالثة أصول وأدلتھا).  •
 لماذا بدأ المؤلف رسالتھ بالبسملة ؟  •
 رح البسملة. ش •
 مراتب اإلدراك.  •
 العلم ینقسم إلى قسمین.  •
 الوجوب على قسمین.  •
 المسائل األربع التي یجب تعلمھا.  •
 الفرق بین العلم والمعرفة.  •
 المسألة األولى: العلم.  •
 من ثمرات العلم.  •
 معرفة هللا تعالى.  •
 األدلة على التوحید والدین والرسالة.  •
 . معرفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص •
 شروط شھادة أن محمًدا رسول هللا.  •
 معرفة دین اإلسالم باألدلة.  •

 »المسألة الرابعة: الصبر على األذى فیھ«إلى » المسألة الثانیة: العمل بالعلم«) بدایة من 2

 المسألة الثانیة: العمل بالعلم.  •
 الترغیب في العلم الذي یثمر العمل الصالح.  •
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 . المسألة الثالثة: الدعوة إلیھ •
 الدعوة دعوتان.  •
 . -عز وجل  -شأن وفضل الدعوة إلى هللا  •
 صفات الداعي إلى هللا.  •
 مقصود الدعوة النبویة.  •
 أعلى مراتب الدعوة.  •
 أجر الداعي إلى هللا متواصل.  •
 المسألة الرابعة: الصبر على األذى فیھ.  •
 من األدلة على الصبر على طول طریق الدعوة.  •
 بع. الدلیل على المسائل األر •
 مراتب جھاد النفس.  •

) المسألة األولى من الثالث مسائل: أن هللا خلقنا ورزقنا ولم یتركنا ھمًال، والمسألة الثانیة: 3
 أن هللا ال یرضى أن یشرك معھ أحد في عبادتھ

ُ} على وجوب البُدا • ءة بالعلم قبل استدل البخاري رحمھ هللا بقولھ تعالى: {فَاْعلَْم أَنَّھُ َال إِلَھَ إِالَّ �َّ
 القول والعمل. 

 أركان ال إلھ إال هللا.  •
 شروط ال إلھ إال هللا.  •
 المسألة األولى من الثالث مسائل: أن هللا خلقنا ورزقنا ولم یتركنا ھمال.  •
 من األدلة على أن هللا تعالى خلقنا ورزقنا.  •
 المسألة الثانیة: أن هللا ال یرضى أن یشرك معھ أحد في عبادتھ.  •
 مور الدالة على صدقھ ملسو هيلع هللا ىلص. من األ •
 خطر الشرك وشؤمھ.  •
 الشرك با� على قسمین.  •
 دعاء المسألة ودعاء العبادة.  •
المسألة الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد هللا ال یجوز لھ مواالة من حاد هللا ورسولھ، ولو كان  •

 أقرب قریب. 
 أصل الوالء والبراء.  •
 فار. من مظاھر مواالة الك •
 أقسام الوالء والبراء مع المشركین.  •
 الفرق بین المواالة والتولي.  •

) المسألة الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد هللا ال یجوز لھ مواالة من حاد هللا ورسولھ، 4
 ولو كان أقرب قریب

ولو كان  المسألة الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد هللا ال یجوز لھ مواالة من حاد هللا ورسولھ، •
 أقرب قریب. 

 أمور ال تدخل في مواالة الكفار.  •
 الوالء في اللغة والشرع.  •
 البراءة في الشرع.  •
 الزم الحب في هللا والزم البغض في هللا.  •
 من النصوص في تحریم مواالة الكفار.  •
 ھل كل مواالة للكفار كفر وِردَّة ؟  •
 مراتب مواالة الكفار.  •
 ل السنة. أقسام الوالء والبراء عند أھ •
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 ) بیان الحنیفیة ملة إبراھیم علیھ السالم5

 الحنیفیة ملة إبراھیم علیھ السالم.  •
 معنى الحنیف.  •
 العبادة في اللغة والشرع.  •
 تعریف اإلخالص وأدلتھ.  •
 التوحید في اللغة والشرع.  •
 أنواع التوحید الثالثة.  •
 الشرك في اللغة والشرع.  •
 عنھ ؟  لماذا كان الشرك أعظم ما نھى هللا •
 الشرك نوعان.  •
 الفروق بین الشرك األكبر والشرك األصغر.  •
 العبادة نوعان: عبادة كونیة وعبادة شرعیة.  •

 ) األصول الثالثة التي یجب على اإلنسان معرفتھا6

 األصول الثالثة التي یجب على اإلنسان معرفتھا.  •
 نِعَم هللا على نوعین.  •
 تعریف الحمد.  •
 ھ باأللوھیة والربوبیة. األدلة على تفرده سبحان •
 آیات هللا تعالى على نوعین: كونیة وشرعیة.  •
 األدلة على وجوب معرفة ھذه األصول الثالثة.  •
 أسباب قوة اإلیمان با� تعالى.  •
 شروط صحة وقبول العمل.  •
 من موجبات الحمد.  •
 من أنواع العبادات.  •
 بھ. معرفة األصل الثاني: وھو دین هللا تعالى الذي كلف العمل  •
 معرفة األصل الثالث: معرفة اإلنسان نبیھ محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص.  •

 ) من أنواع العبادات: الدعاء، والخوف، والرجاء، والتوكل7

 العبادة في اللغة.  •
 العبادة قسمان.  •
 العبادة في الشرع.  •
 من أنواع العبادة.  •
 الفرق بین الشرك والكفر.  •
 الدلي على أن الدعاء عبادة.  •
 عاء على قسمین: دعاء مسألة ودعاء عبادة. الد •
 الناس في الدعاء ثالثة أقسام.  •
 أقسام الشرك.  •
 الخوف وأنواعھ.  •
 منزلة الخوف.  •
 الفرق بین الخوف والوجل والخشیة والرھبة.  •
 أقسام الخوف.  •
 أنواع الرجاء.  •
 حقیقة التوكل.  •
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واإلنابة، واالستعانة،  ) من أنواع العبادات: الرغبة، والرھبة، والخشوع، والخشیة،8
 واالستعاذة، واالستغاثة، والذبح، والنذر

 دلیل الرغبة والرھبة والخشوع.  •
 دلیل الخشیة.  •
 أصل الرغبة  •
 تعریف الخشوع.  •
 الفرق بین الخوف والخشیة.  •
 اإلنابة في اللغة الشرع.  •
 تعریف االستعانة.  •
 االستعانة بالمخلوق على نوعین.  •
 االستعاذة تعریفھا وأنواعھا.  •
 الفرق بین االستغاثة واالستعانة.  •
 االستغاثة بالمخلوق على نوعین.  •
 الذبح وأنواعھ.  •
 النذر في اللغة والشرع.  •

 ) األصل الثاني: معرفة دین اإلسالم باألدلة9

 األصل الثاني: معرفة دین اإلسالم باألدلة.  •
 مراتب دین اإلسالم.  •
 تعریف اإلسالم.  •
 كان اإلسالم. أر •
 معنى شھادة أن ال إلھ إال هللا.  •
 معنى شھادة أن محمًدا رسول هللا.  •
 تعریف الصالة والزكاة.  •
 الكتابة نوعان.  •

 ) مراتب الدین اإلسالمي10

 مراتب الدین اإلسالمي.  •
 دلیل شھادة أن ال إلھ إال هللا.  •
 معنى شھادة أن ال إلھ إال هللا.  •
 تفسیر ال إلھ إال هللا.  •
 تضى شھادة أن محمًدا رسول هللا. مق •
 دلیل الصالة والزكاة.  •
 دلیل وجوب الصیام.  •
 دلیل الحج.  •
 المرتبة الثانیة: اإلیمان.  •
 اإلیمان في اللغة والشرع.  •
 تعریف اإلیمان.  •
 الفرق بین أركان وخصال اإلیمان.  •
 اإلیمان با� تعالى یتضمن أربعة أمور.  •
 اتھ ؟ كیف یؤمن اإلنسان بأسماء هللا صف •
 اإلیمان بالمالئكة یتضمن أربعة أمور.  •
 اإلیمان بالكتب یتضمن أربعة أمور.  •
 الفرق بین الرسول والنبي.  •
 اإلیمان بالرسل یتضمن أربعة أمور.  •
 اإلیمان بالیوم اآلخر یتضمن ثالثة أمور.  •
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 مراتب اإلیمان بالقدر.  •

 ) المرتبة الثانیة: اإلیمان11

 اإلیمان في اللغة والشرع.  •
 تعریف اإلیمان.  •
 من أسباب زیادة اإلیمان ونقصانھ.  •
 من نواقض اإلیمان ومبطالتھ.  •
 من األدلة على أن اإلیمان قول وعمل واعتقاد.  •
 شعب اإلیمان.  •
 اإلیمان با� تعالى یتضمن أربعة أمور.  •
 األدلة على وجود هللا تعالى.  •
 مشبھة. ضل في اإلیمان بأسماء هللا وصفاتھ طائفتان: المعطلة وال •
 ثمرات اإلیمان با� تعالى.  •
 اإلیمان بالمالئكة یتضمن أربعة أمور.  •
 خالصة مذھب أھل الحق في المالئكة.  •
 اإلیمان بالكتب یتحقق بأمور.  •
 اإلیمان بالرسل یتحقق بأمور.  •
 اإلیمان بالیوم اآلخر یتضمن ثالثة أمور.  •
 من ثمرات اإلیمان بالیوم اآلخر.  •
 القبر ونعیمھ.  الرد على منكري عذاب •

 ) اإلیمان بالقدر، والمرتبة الثالثة: اإلحسان12

 اإلیمان بالقدر یتضمن أربعة أمور.  •
 مراتب اإلیمان بالقدر.  •
 وجوه بطالن االحتجاج بالقدر على المعاصي.  •
 من ثمرات اإلیمان بالقدر.  •
 ضل في القدر طائفتان: الجبریة والقدریة.  •
 ع. الرد على الجبریة بالشرع والواق •
 الرد على القدریة بالشرع والعقل.  •
 القدر في اللغة والشرع.  •
 حقیقة اإلیمان بالقدر.  •
 من األدلة على خلق هللا ألفعال العباد.  •
 تعریف اإلحسان.  •
 حقیقة اإلحسان.  •
 اإلحسان إلى الناس.  •

 ) األصل الثالث: معرفة نبیكم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص13

  ملسو هيلع هللا ىلص. األصل الثالث: معرفة نبیكم دمحم •
 الدلیل على الھجرة من السنة.  •
 من أسمائھ ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 الفرق بین دمحم وأحمد.  •
 الفرق بین النبي والرسول.  •
 الفرق بین األصنام واألوثان.  •
 اإلسراء في اللغة والشرع.  •
 المعراج لغةً وشرًعا.  •
 معنى شھادة أن محمًدا رسول هللا.  •
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 ھادة أن محمًدا رسول هللا. من مقتضیات ش •
 من خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 من حقوق النبي ملسو هيلع هللا ىلص على أمتھ.  •

 ) الھجرة وما یتعلق بھا، وأصناف الناس في الھجرة من بالد الشرك14

 متى ھاجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟  •
 الھجرة في اللغة والشرع.  •
 تعریف بالد اإلشراك.  •
 األدلة على وجوب الھجرة. من  •
 شروط وجوب الھجرة.  •
 الناس في الھجرة من بالد الشرك ثالثة أصناف.  •
 حكم السفر إلى بالد الكفر.  •
 اإلقامة في بالد الكفر البد فیھا من شرطین رئیسین.  •
 أقسام اإلقامة في دار الكفر.  •
 الَھْجر على نوعین.  •
 الجھاد في اللغة واالصطالح.  •

 كرین بالبعث، وبیان أول الرسل) إقناع المن15

 فلما استقر بالمدینة أمر ببقیة شرائع اإلسالم، مثل الزكاة والصوم والحج والجھاد واألذان.  •
 دین النبي ملسو هيلع هللا ىلص باق إلى یوم القیامة.  •
 إقناع المنكرین بالبعث.  •
 َمْن َكذَّب بالبعث فھو كافر.  •
 أن أول الرسل نوح علیھ السالم.  -رحمھ هللا  -اب بَیَّن شیخ اإلسالم دمحم بن عبد الوھ •
 أول شرك في البشریة كان بسبب الغلو في الصالحین.  •
 تعریف الطاغوت.  •

 ) معنى الطاغوت وأصنافھ، وبیان رؤوس الطواغیت16

 للطاغوت.  -رحمھ هللا  -تعریف ابن القیم  •
 معنى التبشیر واإلنذار.  •
 أول الرسل وآخرھم.  •
 وح علیھ السالم أول الرسل. الدلیل على أن ن •
 معنى الطاغوت وأصنافھ.  •
 بیان رؤوس الطواغیت.  •
 كیف نجمع بین أنھ ال إكراه في الدین وبین قتال المشركین ؟  •
 الغیب نوعان.  •
 أقسام الحكم بغیر ما أنزل هللا.  •
 وصف المنافقین الذین یدَّعون اإلیمان.  •
  لوھاب العلم إلى هللا عز وجل. خاتمة الرسالة، ورد شیخ اإلسالم دمحم بن عبد ا •
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