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 (1المقدمة ،وفيھا :ترجمة مختصرة لإلمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه ﷲ تعالى،
وقواعد في أسماء ﷲ وصفاته




ترجمة مختصرة لإلمام ابن قدامة المقدسي  -رحمه ﷲ تعالى .-
معنى ُّ
اللمعة.
قواعد في أسماء ﷲ وصفاته:
 oالقاعدة األولى :في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء ﷲ وصفاته.
 oالقاعدة الثانية :في أسماء ﷲ ،وتحت ھذه القاعدة فروع:
 الفرع األول :أسماء ﷲ كلھا حسنى.
 الفرع الثاني :أسماء ﷲ غير محصورة بعدد معين.
 الفرع الثالث :أسماء ﷲ توقيفية.
 الفرع الرابع :كل اسم من أسماء ﷲ فإنه يدل على ذات ﷲ ،وعلى الصفة التي
متعديا.
تضمنھا ،وعلى األثر المترتب عليه إن كان
ً
أيضا:
 oالقاعدة الثالثة :في صفات ﷲ ،وتحتھا فروع ً
 الفرع األول :صفات ﷲ كلھا صفات كمال ال نقص فيھا بوجه من الوجوه.
 الفرع الثاني :صفات ﷲ تنقسم إلى :ثبوتية وسلبية.
 الفرع الثالث :الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين :ذاتية ،وفعلية.
 الفرع الرابع :كل صفة من صفات ﷲ فإنه يتوجه عليھا ثالثة أسئلة.
 oالفرق بين التمثيل والتكييف.
 oالقاعدة الرابعة :فيما نرد به على المعطلة.

 (2بداية من »خطبة الكتاب« إلى »معنى الرد ،والتأويل ،والتشبيه ،والتمثيل ،وحكم كل
منھا«



خطبة الكتاب ،وما تضمنته.
ُّ
اللمعة في اللغة.
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االعتقاد في اللغة.
معنى البسملة.
الفرق بين الرحمن والرحيم.
من مصنفات موفق الدين بن قدامة رحمه ﷲ.
معنى الحمد ،وفرق ما بينه وبين الشكر.
فصل :في توحيد األسماء والصفات.
تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس في فيھا.
ما ھو الواضح؟ وما ھو ُ ْ ِ
المشكل؟
تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح واإلشكال.
معنى الرد ،والتأويل ،والتشبيه ،والتمثيل ،وحكم كل منھا.
أقسام التأويل.
الفرق بين التمثيل والتشبيه.
صفة الرحمة تعالى.

َ ْ ُ (3
المحكم ،والمتشابه ،وأنواع التأويل








معنى ُ ْ َ
المحكم والمتشابه.
من معاني التأويل ،وأنواعه.
المذموم من التأويل.
والسنة.
التسليم لما جاء به النبي صلى ﷲ عليه وسلم من القرآن
ُّ
تأويله ِإالَّ ّ
يعلم َ ْ ِ َ ُ
ﷲُ{.
قوله تعالىَ َ } :
وما َ ْ َ ُ
ما أنزل ﷲ تعالى على قسمين.
مذھب المفوضة ،والرد عليھم.

 (4فصل :في كالم أئمة السلف في الصفات









كالم اإلمام أحمد بن حنبل في الصفات ،وما تضمنه.
كالم اإلمام محمد بن إدريس الشافعي في الصفات ،وما تضمنه.
بيان أن باب الصفات أوسع من باب األسماء.
بيان أن باب اإلخبار أوسع من باب الصفات.
بيان أن صفات ﷲ تعالى توقيفية.
كالم السلف وأئمة الخلف في الصفات.
كالم عبد ﷲ بن مسعود  -رضي ﷲ عنه  -في الصفات.
األمر باالتباع ،والنھي عن االبتداع.

 (5تتمة »فصل :في كالم أئمة السلف في الصفات« ،وفصل :في ذكر بعض اآليات واألحاديث
الواردة في الصفات












كالم عمر بن عبد العزيز  -رحمه ﷲ  -في الصفات.
كالم اإلمام األوزاعي في الصفات.
مناظرة بين األوزاعي  -رحمه ﷲ  -وصاحب بدعة.
السنة في االصطالح.
ُّ
البدعة في اللغة وفي االصطالح.
فصل :في ذكر بعض آيات الصفات.
صفة الوجه تعالى.
إثبات اليدين تعالى.
ثبوت صفة َّ ْ
النفس تعالى.
إثبات المجيء تعالى.
صفة الرضا تعالى.
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ثبوت المحبة تعالى.
ثبوت الغضب تعالى.
ثبوت َّ َ
السخط تعالى.
صفة الكراھة من ﷲ لمن يستحق ذلك.
إثبات صفة النزول تعالى.
العجب تعالى.
صفة َ َ
ثبوت الضحك تعالى.
ما ھو الحديث الصحيح؟
صفة االستواء ،وثبوتھا تعالى.

 (6إثبات كل من االستواء والعلو










تعالى ،وفصل :في صفة الكالم

تعالى

ثبوت صفة االستواء تعالى.
لوازم باطلة تلزم من فسر االستواء باالستيالء.
العرش في اللغة والشرع.
صفة العلو تعالى.
العلو ينقسم إلى قسمين.
المعنى الصحيح لكون ﷲ تعالى في السماء.
فصل :في كالم ﷲ تعالى.
السنة في صفة الكالم تعالى.
عقيدة أھل ُّ
السنة في صفة الكالم تعالى ،والرد عليھم.
الذين خالفوا أھل ُّ

 (7فصل :القرآن كالم ﷲ








السنة في صفة الكالم تعالى.
عقيدة أھل ُّ
السنة في كتاب ﷲ تعالى.
عقيدة أھل ُّ
من أسماء القرآن العظيم.
اآلية في اللغة.
اآليات على نوعين.
الناسخ والمنسوخ في القرآن.
الخاص والعام في كتاب ﷲ.

 (8فصل :رؤية المؤمنين ربھم يوم القيامة





بيان أن النظر بالبصر ال يلزم منه اإلدراك.
من األدلة على رؤية المؤمنين ربھم يوم القيامة.
األدلة السمعية ُلنفاة الرؤية ،والرد عليھا.
األدلة العقلية ُلنفاة الرؤية ،والرد عليھا.

 (9فصل :في القضاء والقدر








القدر ً
وشرعا.
لغة
ً
اإليمان بالقدر يتضمن أربعة أمور.
شرعا
عليھا
وقدرة
االختيارية
أفعاله
في
مشيئة
للعبد
يكون
بيان أن اإليمان بالقدر ال ُينافي أن
ً
ً
وعقال.
الرد على من احتج بالقدر على المعصية.
ضل في القدر طائفتان.
الرد على من ضل في القدر.
أقسام أفعال العبد.
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أقسام اإلرادة والفرق بينھا.
مراتب اإليمان بالقدر.

 (10فصل :في اإليمان ،وفصل :في السمعيات















ما ھو اإليمان؟
السنة في اإليمان.
عقيدة أھل ُّ
اإليمان في اللغة واالصطالح.
أقسام شعب اإليمان.
الحقائق عند أھل األصول ثالث.
والسنة على أن اإليمان يزيد وينقص.
األدلة من الكتاب
ُّ
فصل :في اإليمان بالغيب.
ما ھي السمعيات؟
اإلسراء في اللغة والشرع.
المعراج في اللغة والشرع.
أشراط الساعة في اللغة والشرع.
الدجال في اللغة والشرع.
بيان طرف من فتنة الدجال.
نزول عيسى عليه السالم.

 (11أشراط الساعة ،وعذاب القبر ونعيمه





















خروج يأجوج ومأجوج.
من األدلة على خروج يأجوج ومأجوج.
من صفات يأجوج ومأجوج.
والسنة.
ثبوت خروج الدابة من الكتاب
ُّ
متى تخرج الدابة؟ وما عملھا؟ وما صفتھا؟
والسنة.
األدلة على ثبوت طلوع الشمس من مغربھا من الكتاب
ُّ
اإليمان بعذاب القبر أو نعيمه.
والسنة.
األدلة على عذاب القبر أو نعيمه من الكتاب
ُّ
الرد على من أنكر عذاب القبر ونعيمه.
ھل عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح أو على البدن؟
والسنة.
ثبوت فتنة القبر بالكتاب
ُّ
ھل ُيفتن غير المكلفين كالصبيان والمجانين في قبورھم؟
ھل السؤال في القبر عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار؟
ھل السؤال في القبر لھذه األمة وحدھا أو لھا ولغيرھا؟
ما صفة سؤال َ َ
الملكين في القبر؟
تعلقات الروح بالبدن خمسة أنواع.
السنة في عذاب القبر أو نعيمه.
مذھب أھل ُّ
السنة المطھرة.
أدلة عذاب القبر ونعيمه من القرآن الكريم ومن ُّ
الرد على بعض شبھات منكري عذاب القبر ونعيمه.
من أسباب عذاب القبر.

 (12النفخ في الصور ،والبعث والحشر ،والميزان





بيان بعض ما يتعلق بالقيامة الكبرى.
البعث بعد الموت ،والنفخ في الصور.
الصور ً
وشرعا.
لغة
ً
ما عدد النفخ في الصورة؟
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من أوصاف القيامة في القرآن العظيم.
من األدلة على ثبوت اليوم اآلخر.
البعث في اللغة والشرع.
الحشر في اللغة والشرع.
ھل يسلم أحد يوم القيامة من الشمس؟
ھل الميزان واحد لجميع األمم أو ھو ميزان لكل أمة؟
ھل ُيوزن العمل أو العامل أو الصحائف؟
ھل ُتوزن أعمال الكفار أو ال؟
نشر الدواوين.
الھم ينقسم إلى قسمين.
َ ُّ
ھم بالسيئة ولكن تركھا.
أقسام من َ َّ
أخذ الكتاب يوم القيامة.

 (13الحساب ،والحوض ،والصراط ،والشفاعة ،والجنة والنار






















ما يكون من الحساب يوم القيامة.
األدلة على محاسبة الخالئق يوم القيامة.
ھل تشمل المحاسبة البھائم؟
أعمال الخير التي يعملھا الكافر.
أول ما ُيحاسب عليه العبد ،وأول ما ُيقضى فيه بين الناس.
كيفية ماء الحوض.
مساحة الحوض.
ھل لألنبياء اآلخرين أحواض؟
الصراط وصفته.
من يمرون على الصراط.
الجنة وأبوابھا.
أصناف الناس في الشفاعة.
الشفاعة في اللغة واالصطالح.
الشفاعة تنقسم إلى قسمين.
ما ھي الشفاعة الصحيحة؟
شفاعة النبي صلى ﷲ عليه وسلم.
من أول الرسل؟
َ ْ
الرد على من أنكر الشفاعة.
أنواع الشفاعة.
الجنة والنار.
أھل الجنة وأھل النار.

 (14من خصائص النبي صلى ﷲ عليه وسلم ،وحقوق الصحابة رضي ﷲ عنھم












أولو العزم من الرسل ،وأفضلھم عليھم الصالة والسالم.
من خصائص النبي صلى ﷲ عليه وسلم.
من ھو الصحابي؟
أفضل الصحابة.
الشھادة بالجنة أو بالنار على قسمين.
المعينون من أھل الجنة.
والسنة.
المعينون من أھل النار في الكتاب
ُّ
مسألة تكفير أھل القبلة بالمعاصي.
من حقوق الصحابة على األمة.
حكم سب الصحابة رضي ﷲ عنھم.
سب الصحابة رضي ﷲ عنھم على ثالثة أقسام.
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حقوق زوجات النبي صلى ﷲ عليه وسلم ورضي ﷲ عنھن.
أفضل زوجات النبي صلى ﷲ عليه وسلم.
قذف أمھات المؤمنين ،وحكمه.
ھل ُيقال إلخوة أمھات المؤمنين أخوال المؤمنين أو ال؟

 (15الخالفة وما يتعلق بھا ،ومبحث :في البدع ،وموقف األمة من أھلھا














ما ھي الخالفة؟ وما حكمھا؟
تحصل الخالفة بواحد من ثالثة أمور.
حكم طاعة الخليفة.
ھجران أھل البدع ،وحكمه.
االبتداع قسمان.
البدع في الدين نوعان.
حكم البدعة في الدين.
متى ظھرت البدعة؟
من األسباب التي أدت إلى ظھور البدع.
ما ھو موقف األمة من المبتدعة؟
المصنفات في الرد على أھل البدع.
التبرك باألماكن واآلثار واألشخاص.
مما لحق بالعبادات من بدع.

 (16من عالمات أھل البدع وذكر بعض طوائفھم ،والخالف في الفروع



















األسس التي ُيعامل بھا المبتدعة.
من طرق ھجران أھل البدع.
الجدال والخصام في الدين ،وأقسامه.
من عالمات أھل البدع.
الرافضة من الطوائف المبتدعة.
الجھمية وضاللھم.
الخوارج.
القدرية.
المرجئة.
المعتزلة ومذھبھم.
الكرامية.
َّ
األشعرية.
الخالف في الفروع.
واصطالحا.
الفرع لغة
ً
االختالف على ثالثة أقسام.
اإلجماع ً
واصطالحا.
لغة
ً
التقليد ً
واصطالحا.
لغة
ً
المذاھب المشھورة أربعة.
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