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ص ِّنف ،وباب ذكر األخبار واآلثار التي دعتنا إلى جمع ھذا الكتاب وتأليفه
 (١مقدمة ال ُم َ
•
•
•
•
•
•

ص ِّنف.
مقدمة ال ُم َ
بعض آداب الجدل.
ص ِّنف.
تفرق األمة في دينھا في عصر ال ُم َ
انطباق األحاديث واآلثار التي تنبأت بانقسام األمة على أھل عصره.
ص ِّنف على ھذه اآلثار.
آثار عن السلف في تغير حال المسلمين ،وتعقيب ال ُم َ
باب ذكر األخبار واآلثار التي دعتنا إلى جمع ھذا الكتاب وتأليفه.

 (٢تتمة »باب ذكر األخبار واآلثار التي دعتنا إلى جمع ھذا الكتاب وتأليفه« ،و»باب ذكر ما
افترضه  :تعالى ن ًّ
صا في التنزيل من طاعة الرسول صلى  :عليه وسلم«
•
•
•
•
•

باب ذكر األخبار واآلثار التي دعتنا إلى جمع ھذا الكتاب وتأليفه.
باب ذكر ما افترضه  :تعالى ن ًّ
صا في التنزيل من طاعة الرسول صلى  :عليه وسلم.
ص ِّنف لھذا الكتاب ،وذكره عدة آيات من القرآن في وجوب طاعته صلى  :عليه وسلم.
مقدمة ال ُم َ
آثار عن التابعين في بيان أن الرد إلى  :ھو إلى القرآن وإلى الرسول صلى  :عليه وسلم ھو إلى
س َّنته.
ُ
ِّ
صنف بآيات كثيرة من القرآن الكريم على وجوب طاعة النبي صلى  :عليه وسلم.
استدالل ال ُم َ

سنة من طاعة رسول  :صلى  :عليه وسلم ،والتحذير من
 (٣باب ذكر ما جاءت به ال ُّ
س َننَ رسول  :صلى  :عليه وسلم بالقرآن
طوائف يعارضون ُ
•
•
•
•

سنة من طاعة رسول  :صلى  :عليه وسلم ،والتحذير من طوائف
باب ذكر ما جاءت به ال ُّ
س َننَ رسول  :صلى  :عليه وسلم بالقرآن.
يعارضون ُ
ِّ
سنة بالقرآن ،والتنبيه إلى غرضھم من ذلك.
لل
المعارضين
ھؤالء
خطر
من
ف
ن
ص
ُّ
تحذير ال ُم َ
بيان آيات من القرآن مجملة ال يُعرف بيانھا إال من السُّنة.
قصة ابن مسعود رضي  :عنه مع أم عطية عندما استدل على لعن الواشمات بآية من كتاب .:

١

•
•

اتباع ابن عمر رضي  :عنھما آلثار النبي صلى  :عليه وسلم في األمور االعتيادية.
بيان أن رسول  :صلى  :عليه وسلم أعلم بكتاب .:

سنة من طاعة رسول  :صلى  :عليه وسلم« ،و»باب
 (٤تتمة »باب ذكر ما جاءت به ال ُّ
ُ
ذكر ما نطق به الكتاب ن ًّ
صا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنھي عن الفرقة«
•
•
•
•
•
•

آثار في الرد على من عارض حديث النبي صلى  :عليه وسلم بعقله.
سنة.
ص ِّن ف على حديث موضوع احتج به من رد ال ُّ
تنبيه ال ُم َ
بيان خطورة رد حديث رسول  :صلى  :عليه وسلم.
باب ذكر ما نطق به الكتاب ن ًّ
صا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنھي عن ال ُفرقة.
ص ِّنف لھذا الباب.
افتتاح ال ُم َ
ُ
من نصوص الذكر الحكيم في النھي عن الفرقة.

 (٥تتمة »باب ذكر ما نطق به الكتاب ن ًّ
صا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنھي عن
الفُرقة« ،و»باب ذكر ما أمر به النبي صلى  :عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من
الفُرقة«
•
•
•
•
•

صا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنھي عن ُ
باب ذكر ما نطق به الكتاب ن ًّ
الفرقة.
ص ِّنف لھذا الباب.
افتتاح ال ُم َ
من نصوص الذكر الحكيم في النھي عن ُ
الفرقة.
باب ذكر ما أمر به النبي صلى  :عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من ال ُفرقة.
من األحاديث في األمر بالطاعة والحث على لزوم الجماعة.

 (٦تتمة »باب ذكر ما أمر به النبي صلى  :عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من
سنة والجماعة ،واألخذ بھا ،وفضل من لزمھا«
الفُرقة« ،و»باب ما أمر به من التمسك بال ُّ
•
•
•

السبل المعوجة ھي البدع والشبھات.
آثار في الحض على التمسك بالسير على الصراط المستقيم.
سنة والجماعة ،واألخذ بھا ،وفضل من لزمھا.
باب ما أمر به من التمسك بال ُّ

سنة والجماعة ،واألخذ بھا ،وفضل من لزمھا«
 (٧تابع »باب ما أمر به من التمسك بال ُّ
•
•

آثار عن السلف في االستقامة على االمر األول.
من آثار السلف في االتباع وذم االبتداع.

سنة والجماعة ،واألخذ بھا ،وفضل من لزمھا«
 (٨تابع »باب ما أمر به من التمسك بال ُّ
•
•
•

من آثار السلف في االتباع وذم االبتداع.
من اآلثار في موت السُّنن وإحياء البدع.
سنة ولزوم الجماعة.
األمر بالتمسك بال ُّ

سنة والجماعة ،واألخذ بھا ،وفضل من لزمھا«،
 (٩تتمة »باب ما أمر به من التمسك بال ُّ
و»باب ذكر افتراق األمم في دينھم ،وعلى كم تفترق ھذه األمة ،وإخبار النبي صلى  :عليه
وسلم لنا بذلك«
•
•
•

األمر بالتمسك بالسُّنة ولزوم الجماعة.
إياكم وما ينكره الناس.
ص ِّنف عليھا.
م
ال
وتعقيب
،
الخفين
على
المسح
سنة
آثار في فضل إحياء
ُ َ

٢

•
•

باب ذكر افتراق األمم في دينھم ،وعلى كم تفترق ھذه األمة ،وإخبار النبي صلى  :عليه وسلم لنا
بذلك.
شرح حديث االفتراق.

 (١٠تابع »باب ذكر افتراق األمم في دينھم ،وعلى كم تفترق ھذه األمة ،وإخبار النبي صلى
 :عليه وسلم لنا بذلك«
•
•
•
•
•

األساس الذي ُتبنى عليه الجماعة.
ما المراد بالجماعة؟
مسائل في حديث افتراق األمة على ثالث وسبعين فرقة.
معنى االفتراق ،وھل يدخل فيه االفتراق الدنيوي؟
من اآلثار في افتراق ھذه األمة.

 (١١تتمة »باب ذكر افتراق األمم في دينھم ،وعلى كم تفترق ھذه األمة « ،و»باب ترك
السؤال عما ال يعني ،والبحث والتنقير عما ال يضر جھله ،والتحذير من قوم يتعمقون في
المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين«
•
•
•
•
•
•
•

أصول الفرق الضالة النارية.
بيان ِف َرق الخوارج.
بيان ِف َرق الرافضة.
بيان ِف َرق القدرية.
بيان ِف َرق المرجئة.
باب ترك السؤال عما ال يعني ،والبحث والتنقير عما ال يضر جھله ،والتحذير من قوم يتعمقون في
المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين.
سنة والجماعة إلى سببين.
ص ِّنف ُيرجع خروج الناس عن ال ُّ
ال ُم َ

 (١٢تتمة »باب ترك السؤال عما ال يعني ،والبحث والتنقير عما ال يضر جھله ،والتحذير من
قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين«
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نھي النبي صلى  :عليه وسلم عن األغلوطات.
تفسير األوزاعي لألغلوطات.
آثار في ذم من يجيء بشرار المسائل.
تقسيم يحيى بن معاذ الرازي الناس إلى خمس طبقات.
بيان أن من المسائل مسائل ال يجوز للسائل أن يسأل عنھا.
آثار عن السلف في ردھم االفتراضات في األسئلة والسؤال عما كان.
ص ِّنف على قصة
جلد عمر بن الخطاب رضي  :عنه لصبيغ وأمر الناس بھجرانه ،وتعليق ال ُم َ
صبيغ.
ص ِّنف على ھذه اآلثار.
آثار عن السلف في ترك السؤال عما ال يعني ،وتعقيب ال ُم َ
مناظرة ابن عباس مع رجل يحاول معرفة أسرار  :في خلقه.

 (١٣باب التحذير من صحبة قوم ُيمرضون القلوب ويفسدون اإليمان
•
•
•
•
•
•
•

باب التحذير من صحبة قوم ُيمرضون القلوب ويفسدون اإليمان.
من آثار السلف في النھي عن صحبة المبتدع ،والتحذير من مجالسته.
من اآلثار في النھي عن مجالسة أصحاب الخصومات.
آثار تدل على خوف السلف من عدوى المبتدعين.
من اآلثار في النھي عن مجالسة أھل القياس والرأي.
النھي عن اتخاذ المبتدعين بطانة.
سنة وأھل البدعة.
نھي السلف أن يجالس الرجل أھل ال ُّ

٣

 (١٤تابع »باب التحذير من صحبة قوم ُيمرضون القلوب ويفسدون اإليمان«
•
•
•
•
•

قاعدة :ال تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن.
تحذير السلف من مجالسة عمرو بن عبيد المعتزلي.
بيان أن مجاورة الفاسقين خير من مجاورة المبتدعين.
آثار تحض على السكوت مع المبتدعة.
كتاب اإلمام أحمد إلى رجل يناظر المبتدعة.

 (١٥تتمة »باب التحذير من صحبة قوم ُيمرضون القلوب ويفسدون اإليمان«
•
•
•

بيان أن من يجالس أھل البدع أشد علينا من أھل البدع.
إذا رأيت المبتدع في طريق فاسلك طري ًقا آخر.
بيان أن أھل األھواء يتكاتمون كل شيء إال الصحبة.

 (١٦باب ذم المراء والخصومات في الدين ،والتحذير من أھل الجدال والكالم )(١
•
•
•
•
•
•

باب ذم المراء والخصومات في الدين ،والتحذير من أھل الجدال والكالم.
بيان أن أصحاب الخصومات يخوضون في آيات .:
إياكم والمراء فإنھا ساعة جھل العالم.
من آثار السلف في ذم الجدل والمجادلين.
بيان أن من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل.
إياك والتلون في الدين.

 (١٧باب ذم المراء والخصومات في الدين ،والتحذير من أھل الجدال والكالم )(٢
•
•
•
•
•

خسارة المجادل المماري.
كراھية السلف الجلوس مع المبتدعة حتى في المساجد.
آثار عن السلف في ذم اآلرائيين.
بيان أن الخصومة في الدين تؤدي إلى االفتراء على  :عز وجل.
آثار عن السلف في االمتناع عن مناظرة المبتدعة بل حتى والكالم معھم.

 (١٨باب ذم المراء والخصومات في الدين ،والتحذير من أھل الجدال والكالم )(٣
•
•
•

آثار عن السلف في االمتناع عن مناظرة المبتدعة بل حتى والكالم معھم.
نھي ابن سيرين عن الجدال إال من ُيطمع في رجوعه.
بيان أن المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن.

 (١٩تتمة »باب ذم المراء والخصومات في الدين ،والتحذير من أھل الجدال والكالم«
•
•
•
•

احذروا الجدل فإنه يقرب إلى كل موبقة.
ذم األئمة للكالم.
بيان أن أكذب الفرق ھم الرافضة.
أقسام الجدل ،وما يجوز منه ،وما ُيمتنع عنه.

 (٢٠باب التحذير من استماع كالم قوم يريدون نقض اإلسالم ومحو شرائعه
•
•

باب التحذير من استماع كالم قوم يريدون نقض اإلسالم ومحو شرائعه ،ف ُي َك ُّنون عن ذلك بالطعن
على فقھاء المسلمين وعيبھم باالختالف.
ص ِّنف في اختالف الفقھاء.
كالم ال ُم َ

٤

•
•
•

قصة داود وسليمان عليھما السالم في الحكم.
حديث) :أصحابي كالنجوم
بيان أن اختالف الفقھاء ُيقال فيه أخطأت ال كفرت.

 (٢١باب إعالم النبي صلى  :عليه وسلم ألمته ركوب طريق األمم قبلھم ،وتحذيره إياھم ذلك
•
•

باب إعالم النبي صلى  :عليه وسلم ألمته ركوب طريق األمم قبلھم ،وتحذيره إياھم ذلك.
من األحاديث واآلثار في معنى اتباع األمم السابقة.

 (٢٢باب إعالم النبي صلى  :عليه وسلم أمته أمر الفتن الجارية ،وأمره لھم بلزوم البيوت
•

•

باب إعالم النبي صلى  :عليه وسلم أمته أمر الفتن الجارية ،وأمره لھم بلزوم البيوت ،وفضل
القعود ،ولزوم العقالء بيوتھم مع تخوفھم على قلوبھم من اتباع الھوى ،وصيانتھم أللسنتھم
وأديانھم.
من األحاديث واآلثار في لزوم البيوت في الفتن.

 (٢٣تتمة »باب إعالم النبي صلى  :عليه وسلم أمته أمر الفتن الجارية ،وأمره لھم بلزوم
البيوت«
•
•
•

من األحاديث واآلثار في لزوم البيوت في الفتن.
بعض اآلثار في تغير الزمن.
ص ِّنف عن أنواع الفتن.
كالم ال ُم َ

 (٢٤باب تحذير النبي صلى  :عليه وسلم ألمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن ،وباب
النھي عن الم َِراء في القرآن
•
•
•
•
•

باب تحذير النبي صلى  :عليه وسلم ألمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن ،وما يجب على الناس
من الحذر منھم.
بيان أن أھل األھواء ال يجادلون إال بالمتشابه.
ِسل مع عمر رضي  :عنه.
قصة صبيغ بن ع ْ
باب النھي عن المراء في القرآن.
بعض اآلثار عن الصحابة في اختالفھم في القراءات.

سنة في اإليمان
 (٢٥عقيدة أھل ال ُّ
•
•
•
•
•
•

ما ھو اإليمان؟
من األدلة على دخول القول في مسمى اإليمان.
من النصوص الدالة على أن اعتقاد القلب داخل في مسمى اإليمان.
بيان أن األعمال من اإليمان.
بيان االعتقاد الذي عليه علماء المسلمين في اإليمان.
بيان أن اإليمان يزيد وينقص.

 (٢٦باب معرفة اإليمان ،وكيف نزل به القرآن ،وترتيب الفرائض ،وأن اإليمان قول وعمل
•
•
•

باب معرفة اإليمان ،وكيف نزل به القرآن ،وترتيب الفرائض ،وأن اإليمان قول وعمل.
من أقوال السلف في اإليمان.
سنة من الفاسق الملي.
موقف أھل ال ُّ

٥

سنة من الفاسق الملي
 (٢٧موقف أھل ال ُّ
•
•
•
•

سنة من الفاسق الملي.
بيان موقف أھل ال ُّ
العصاة من أھل التوحيد على ثالث طبقات.
مذھب الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة.
نصونص الوعد والوعيد

 (٢٨بداية من »باب معرفة اليوم الذي نزلت فيه ھذه اآلية} :ا ْل َي ْو َم أَ ْك َم ْلتُ َل ُك ْم دِي َن ُك ْم{« إلى
»باب معرفة اإلسالم واإليمان ،وسؤال جبريل النبي صلى  :عليه وسلم«
•
•
•
•
•
•

بيان أن المؤمن ال ُي َك َّفر بالمعاصي إال إذا استحلھا.
بيان أن التوبة إذا استكملت شروطھا فھي مقبولة من كل ذنب.
شروط التوبة.
باب معرفة اليوم الذي نزلت فيه ھذه اآلية} :ا ْلي َْو َم أَ ْك َم ْلتُ َل ُك ْم دِي َن ُك ْم{.
باب معرفة اإلسالم ،وعلى كم ُبن َِي؟
باب معرفة اإلسالم واإليمان ،وسؤال جبريل النبي صلى  :عليه وسلم.

 (٢٩بيان مراتب الدِّين ،وباب فضائل اإليمان ،وعلى كم شعبة ھو ،وأخالق المؤمنين
وصفاتھم
•
•
•
•
•
•
•
•

حديث جبريل عليه السالم.
من النصوص في إخالص عمل القلب  eتعالى.
أنواع الكفر ال تخرج عن أربعة.
الدِّين على مراتب.
اإلسالم ً
لغة وشر ًعا.
اإليمان ً
لغة وشر ًعا.
الذين ضلوا في اإليمان.
باب فضائل اإليمان ،وعلى كم شعبة ھو ،وأخالق المؤمنين وصفاتھم.

 (٣٠تتمة »باب فضائل اإليمان ،وعلى كم شعبة ھو ،وأخالق المؤمنين وصفاتھم«
•
•
•

في مدح الحياء.
في الحب في  :والبغض في .:
عالمة الحب في .:

 (٣١باب كفر تارك الصالة ومانع الزكاة ،وإباحة قتالھم وقتلھم إذا فعلوا ذلك
•
•
•
•
•

باب كفر تارك الصالة ومانع الزكاة ،وإباحة قتالھم وقتلھم إذا فعلوا ذلك.
أحاديث وآثار في حبوط عمل من ترك الصالة وكفره.
آثار عن السلف في تضليل وتكفير تارك الصالة.
مذاھب أھل العلم في حكم تارك الصالة.
ھل يكفر من أقر بالشھادتين وبوجوب الصالة والصيام والزكاة والحج إذا ترك شي ًئا من ھذه األركان
األربعة؟

٦

 (٣٢تتمة ما يتعلق بتارك الصالة وحكمه ،وباب ذكر األفعال واألقوال التي ُتورث النفاق،
وعالمات المنافقين
•
•
•
•
•
•
•
•

كالم شيخ اإلسالم حول تارك الصالة وحكمه.
رجل يصلي وق ًتا ،ويترك الصالة كثي ًرا أو ال ُيصلي ،فھل ُيص َّلى عليه؟
الكفر نوعان.
في تقرير أن تارك الصالة ال ُيعامل معاملة المرتد.
محل اإلرجاء في مسألة تارك الصالة.
باب ذكر األفعال واألقوال التي ُتورث النفاق ،وعالمات المنافقين.
النفاق ً
واصطالحا.
لغة
ً
مراتب النفاق.

 (٣٣باب ذكر األفعال واألقوال التي ُتورث النفاق ،وعالمات المنافقين
•
•
•
•
•

باب ذكر األفعال واألقوال التي ُتورث النفاق ،وعالمات المنافقين.
كالم ابن القيم رحمه  :عن النفاق.
في التحذير من الكذب ،وما يترتب عليه من الشرور.
النفاق على نوعين.
أحاديث وآثار في بيان صفات المنافقين.

 (٣٤تتمة »باب ذكر األفعال واألقوال التي ُتورث النفاق ،وعالمات المنافقين«
•
•
•
•

أحاديث وآثار في بيان صفات المنافقين.
بيان أن المنافق ھو الذي يصف اإلسالم وال يعمل به.
النفاق على نوعين.
بيان أن الغناء يُنبت النفاق في القلب.

 (٣٥باب ذكر الذنوب التي َمن ارتكبھا فارقه اإليمان ،فإن تاب راجعه
•
•
•

باب ذكر الذنوب التي َمن ارتكبھا فارقه اإليمان ،فإن تاب راجعه.
الفاسق الملي وحكمه.
الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق.

 (٣٦باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبھا إلى كفر غير خارج به عن الملة ،وبعض ما يتعلق
بالرياء وحكمه
•
•
•
•
•

باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبھا إلى كفر غير خارج به عن الملة.
الرياء ،وحكمه.
ما ھو حكم العبادة إذا خالطھا الرياء؟
الوحي ً
لغة وشر ًعا.
التحذير من الشرك الخفي.

 (٣٧تابع »باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبھا إلى كفر غير خارج به عن الملة«
•
•
•
•

تابع باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبھا إلى كفر غير خارج به عن الملة.
ما ھو اإليمان؟
كيف ينافي الكفر االعتقادي اإليمان بالكلية؟
أقسام الكفر األكبر المخرج من الملة.

٧

 (٣٨تابع »باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبھا إلى كفر غير خارج به عن الملة«
•
•
•
•
•
•
•
•

تابع باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبھا إلى كفر غير خارج به عن الملة.
إذا قيل لنا :ھل السجود للصنم واالستھانة بالكتاب وسب الرسول والھزل بالدين ونحو ذلك ھذا كله
من الكفر العملي فيما يظھر ،فلم كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر األصغر بالعملي؟
إلى كم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟
مثال كل من الظلم األكبر واألصغر.
مثال الفسوق األكبر واألصغر.
مثال النفاق األكبر واألصغر.
آثار عن السلف في مسألة الحكم بغير ما أنزل .:
النھي عن الرقى والتمائم.

 (٣٩تتمة »باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبھا إلى كفر غير خارج به عن الملة«
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تابع باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبھا إلى كفر غير خارج به عن الملة.
تعريف ال ُّن ْ
ش َرة وبيان حكمھا.
الرقى المشروعة ،والرقى الممنوعة.
حكم التعاليق من التمائم واألوتار والحلق والخيوط والودع ونحوھا.
حكم التعاليق من القرآن.
حكم ال ُك َّھان.
حكم من صدق كاھ ًنا.
حكم التنجيم.
حكم االستسقاء باألنواء.
حكم ِّ
الط َي َرة وما ُيذھبھا.
ما حكم العين؟
آثار عن السلف في تأرجحھم بين الخوف والرجاء.

 (٤٠باب اإليمان خوف ورجاء
•
•
•

باب اإليمان خوف ورجاء.
من نصوص الكتاب في الخوف والرجاء.
من آثار السلف في خوفھم من ذھاب إيمانھم.

 (٤١من آثار السلف في التحذير من اإلرجاء وذم المرجئة
•
•
•
•

باب بيان اإليمان وفرضه ،وأنه تصديق بالقلب ،وإقرار باللسان ،وعمل بالجوارح والحركات ،ال
يكون العبد مؤم ًنا إال بھذه الثالث.
من آثار السلف في التحذير من اإلرجاء وذم المرجئة.
موقف السلف من المرجئة ،ومن مرجئة الفقھاء.
أصناف المرجئة.

 (٤٢باب بيان اإليمان وفرضه ،وأنه تصديق بالقلب ،وإقرار باللسان ،وعمل بالجوارح
والحركات ،ال يكون العبد مؤم ًنا إال بھذه الثالث ،وباب ذكر اآليات من كتاب  :عز وجل في
ذلك
•
•
•

باب بيان اإليمان وفرضه ،وأنه تصديق بالقلب ،وإقرار باللسان ،وعمل بالجوارح والحركات ،ال
يكون العبد مؤم ًنا إال بھذه الثالث.
االستدالل بآيات من القرآن على فرض اإليمان على جوارح اإلنسان.
ص ِّنف على األحاديث واآلثار.
تعليق ال ُم َ

٨

•
•
•

باب ذكر اآليات من كتاب  :عز وجل في ذلك.
ذكر آيات كثيرة من القرآن الكريم على دخول العمل في مسمى اإليمان.
ذكر أحاديث وآثار على دخول العمل في مسمى اإليمان.

 (٤٣تتمة »باب ذكر اآليات من كتاب  :عز وجل في أن اإليمان قول وعمل«
•
•
•
•
•

من ضلوا في باب اإليمان.
ذكر أحاديث وآثار على دخول العمل في مسمى اإليمان.
ذكر آثار عن الصحابة رضي  :عنھم في القول ال يقبل إال بعمل.
بيان أن أھل السُّنة يقولون :اإليمان قول وعمل.
آثار عن السلف في أن اإليمان قول وعمل.

 (٤٤باب زيادة اإليمان ونقصانه ،وما دل على الفاضل فيه والمفضول
•
•
•
•
•
•

باب ز يادة اإليمان ونقصانه ،وما دل على الفاضل فيه والمفضول.
من آيات الكتاب العزيز في زيادة اإليمان.
من آيات الكتاب العزيز في تفاضل الناس في اإليمان.
تفاضل أھل اإليمان.
سنة وآثار السلف في زيادة اإليمان ونقصانه ،وتفاضل أھله فيه.
من نصوص الكتاب وال ُّ
سنة في اإليمان.
عقيدة أھل ال ُّ

 (٤٥تتمة »باب زيادة اإليمان ونقصانه ،وما دل على الفاضل فيه والمفضول«
•
•
•

تتمة باب زيادة اإليمان ونقصانه ،وما دل على الفاضل فيه والمفضول.
سنة وآثار السلف في زيادة اإليمان ونقصانه ،وتفاضل أھله فيه.
من نصوص الكتاب وال ُّ
بيان أن اإليمان ينقص حتى ال يبقى منه شيء.

 (٤٦باب االستثناء في اإليمان ،وباب سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت ،وكيف الجواب له،
وكراھية العلماء ھذا السؤال ،وتبديع السائل عن ذلك
•
•
•
•
•
•

باب االستثناء في اإليمان.
بيان أنه لما لزم اإلشفاق في قلوب المؤمنين لزموا االستثناء في كالمھم.
االستثناء يصح من وجھين.
من أقوال العلماء في االستثناء في اإليمان.
أقسام االستثناء.
باب سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت ،وكيف الجواب له ،وكراھية العلماء ھذا السؤال ،وتبديع السائل
عن ذلك.

ي فيھم ،وإنكار العلماء لسوء مذاھبھم
 (٤٧باب القول في المرجئة ،وما ُر ِو َ
•
•
•
•
•

ي فيھم ،وإنكار العلماء لسوء مذاھبھم.
باب القول في المرجئة ،وما ُر ِو َ
المرجئة على ثالثة أقوال.
ص ِّنف على ھذه اآلثار.
من آثار السلف في خطر المرجئة ،وتعقيب ال ُم َ
سخرية علماء السلف من مقالة المرجئة.
أبيات لعون بن عبد  :في ذم المرجئة.

٩

ص ِّنف بين يدي أبواب كتاب القدر
 (٤٨مقدمة ال ُم َ
•
•
•
•
•
•

كراھية السلف الكالم في القدر ،ونھيھم عن خصومة أھله.
سنة في النھي عن الكالم في القدر.
من نصوص ال ُّ
أمر النجوم على وجھين.
أمر الصحابة رضي  :عنھم على وجھين.
أمر القدر على وجھين.
مما ال يحل ألحد أن يتفكر فيه وال أن يسأل عنه.

 (٤٩األدلة على وجوب اإليمان بالقدر ،ومراتب اإليمان بالقدر
•
•
•
•
•

تعريف القضاء والقدر.
أقسام أھل القِبلة في القدر.
القدر والقضاء في اللغة والشرع.
سنة على وجوب اإليمان بالقدر.
من أدلة الكتاب وال ُّ
مراتب اإليمان بالقدر.

 (٥٠الباب األول :في ذكر ما أخبرنا  :تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد من
عباده ،والباب الثاني :في ذكر ما أعلمنا  :تعالى في كتابه أنه يضل من يشاء ويھدي من
يشاء
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

سنة على إثبات القدر.
من أدلة الكتاب وال ُّ
مراتب اإليمان بالقدر.
يمكن أن يعلم َ
الخ ْلق ما ھو ُم َقدَّر بأحد أمرين.
الفرق بين المشيئة واإلرادة.
الفرق بين اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية.
الرد على من احتج بالقدر على المعصية.
ضل في القضاء والقدر فرقتان.
ھل العبد مسير أو مخير؟
ھداية التوفيق وھداية اإلرشاد والداللة.
الباب األول :في ذكر ما أخبرنا  :تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد من عباده؛ فھم ال
يھتدون إلى الحق ،وال يسمعونه ،وال يبصرونه ،وأنه طبع على قلوبھم.
من نصوص الكتاب العزيز الدالة على أن  :عز وجل خلق ً
خلقا من عباده أراد بھم الشقاء.
ضالل عقيدة الجبرية.
ما جواب من قال :أليس ممك ًنا في قدرة  :أن يجعل كل عباده مؤمنين مھتدين طائعين مع محبته
لذلك منھم شر ًعا؟
الباب الثاني :في ذكر ما أعلمنا  :تعالى في كتابه أنه يضل من يشاء ويھدي من يشاء ،وأنه ال
يھتدي بالمرسلين والكتب واآليات والبراھين إال من سبق في علم  :أنه يھديه.
من نصوص الكتاب العزيز الدالة على أن  :عز وجل ھو الھادي ،وأن الرسل ال يھتدي بھم إال من
ھداه  :تعالى.

 (٥١الباب الثالث :في ذكر ما أخبرنا  :تبارك وتعالى أنه أرسل المرسلين إلى الناس
يدعونھم إلى عبادة رب العالمين ،والباب الرابع :في ذكر ما أعلمنا  :تعالى أن مشيئة الخلق
تبع لمشيئته
•

•

الباب الثالث :في ذكر ما أخبرنا  :تبارك وتعالى أنه أرسل المرسلين إلى الناس يدعونھم إلى عبادة
رب العالمين ،ثم أرسل الشياطين على الكافرين تحرضھم على تكذيب المرسلين ،ومن أنكر ذلك فھو
من الفرق الھالكة.
من الحكم في خلق إبليس.

١٠

•
•
•

الباب الرابع :في ذكر ما أعلمنا  :تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته ،وأن الخلق ال يشاؤون إال
ما شاء  :عز وجل.
من نصوص الكتاب الدالة على أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة  :عز وجل.
من آثار السلف الدالة على أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة  :عز وجل.

 (٥٢تتمة »الباب الرابع :في ذكر ما أعلمنا  :تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته«،
و»الباب الخامس :في ما روي أن  :تعالى خلق خلقه كما شاء لما شاء ،فمن شاء خلقه
للجنة ،ومن شاء خلقه للنار«
•
•
•
•
•
•
•
•

مراتب اإليمان بالقدر.
من آثار السلف الدالة على أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة  :عز وجل.
ص ِّنف عن القدرية وضاللھم.
كالم ال ُم َ
القدرية والجبرية.
ص ِّنف على بعض شبھات القدرية.
رد ال ُم َ
إرسال  :عز وجل المرسلين مبشرين ومنذرين وحجة على العالمين.
الرد على من احتج بالقدر على المعصية.
الباب الخامس :في ما روي أن  :تعالى خلق خلقه كما شاء لما شاء ،فمن شاء خلقه للجنة ،ومن
شاء خلقه للنار ،سبق بذلك علمه ،ونفذ فيه حكمه ،وجرى به قلمه ،ومن جحده فھو من الفرق
الھالكة.

سنة في اإليمان بالقدر
 (٥٣خالصة مذھب أھل ال ُّ
•
•
•

سنة في أفعال العباد.
عقيدة أھل ال ُّ
بداية نشأة الكالم في القدر.
قول القدرية وقول الجبرية.

 (٥٤الباب السادس :في اإليمان بأن  :عز وجل أخذ ذرية آدم من ظھورھم ،فجعلھم فريقين:
ً
ً
وفريقا للسعير ،والباب السابع :في باب اإليمان بأن  :عز وجل قدر المقادير
فريقا للجنة،
قبل أن يخلق السماوات واألرضين
•
•
•
•
•
•
•
•

وسطية أھل السُّنة بين فِرَ ق األمة.
من آثار السلف في تحريم الخوض في القدر ،ووجوب اإلمساك عنه.
ً
فريقا
الباب السادس :في اإليمان بأن  :عز وجل أخذ ذرية آدم من ظھورھم ،فجعلھم فريقين:
للجنة ،وفري ًقا للسعير.
الباب السابع :في باب اإليمان بأن  :عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات واألرضين،
ومن خالف ذلك فھو من الفرق الھالكة.
ھل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟
مراتب اإليمان بالقدر.
دليل المرتبة األولى :اإليمان بالعلم.
دليل المرتبة الثانية :اإليمان بكتابة المقادير وما يدخلھا من التقادير.

 (٥٥تتمة ما يتعلق بمراتب اإليمان بالقدر ،ومباحث في القدر
•
•
•
•
•
•

ما يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة.
دليل المرتبة الثالثة وھي :اإليمان بالمشيئة.
اإلرادة في النصوص جاءت على معنيين.
دليل المرتبة الرابعة من اإليمان بالقدر وھي :مرتبة الخلق.
معنى قول النبي صلى  :عليه وسلم) :والخير كله في يديك والشر ليس إليك
بيان أن للعباد قدرة على أعمالھم ولھم مشيئة وإرادة.

١١

•
•
•

الباب الثامن :باب اإليمان بأن  :عز وجل خلق القلم ،فقال له :اكتب فكتب ما ھو كائن ،فمن خالفه
فھو من الفرق الھالكة.
اإليمان باللوح والقلم.
ھل الكتابة في اللوح المحفوظ إجمالية أو تفصيلية؟

 (٥٦الباب الثامن :باب اإليمان بأن  :عز وجل خلق القلم ،فقال له :اكتب فكتب ما ھو كائن،
فمن خالفه فھو من الفرق الھالكة
•
•
•

الباب الثامن :باب اإليمان بأن  :عز وجل خلق القلم ،فقال له :اكتب فكتب ما ھو كائن ،فمن خالفه
فھو من الفرق الھالكة.
أيھما ُخلِقَ ً
أوال :العرش أم القلم؟
ھل َقدَّرا  :تعالى الشر؟

 (٥٧باب اإليمان بأن  :عز وجل كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه ،فمن رد ذلك فھو من
الفرق الھالكة ،وباب اإليمان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه ،ومن رد ذلك
فھو من الفرق الھالكة
•
•
•
•
•

باب اإليمان بأن  :عز وجل كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه ،فمن رد ذلك فھو من الفرق
الھالكة.
حديث احتجاج آدم وموسى عليھما السالم.
الرد على من احتج بالقدر على المعصية.
طريقة القدرية وضاللھم.
باب اإليمان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه ،ومن رد ذلك فھو من الفرق الھالكة.

 (٥٨تابع »باب اإليمان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه ،ومن رد ذلك فھو
من الفرق الھالكة«
•
•
•

باب اإليمان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه ،ومن رد ذلك فھو من الفرق الھالكة.
مسائل في حديث خلق اإلنسان.
من النصوص في ذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة.

 (٥٩تتمة »باب اإليمان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه ،ومن رد ذلك فھو
من الفرق الھالكة« ،و»باب اإليمان بأن  :عز وجل إذا قضى من النطفة ً
خلقا كان وإن عزل
صاحبھا ،ومن رد ذلك فھو من الفرق الھالكة«
•
•
•
•
•

تتمة باب اإليمان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه ،ومن رد ذلك فھو من الفرق
الھالكة.
مسألة في حكم الحديث عن القدر.
باب اإليمان بأن  :عز وجل إذا قضى من النطفة خل ًقا كان وإن عزل صاحبھا ،ومن رد ذلك فھو من
الفرق الھالكة.
اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية.
ص ِّنف على من رد القدر والمشيئة.
رد ال ُم َ

١٢

 (٦٠بيان فھم السلف للقدر ،وأقوالھم في ذلك ،وباب التصديق بأن اإليمان ال يصح ألحد ،وال
يكون العبد مؤم ًنا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ،وأن المكذب بذلك إن مات عليه دخل النار،
والمخالف لذلك من الفرق الھالكة
•
•
•

فھم السلف للقدر ،وأقوالھم في ذلك.
من صور ظن السوء.
باب التصديق بأن اإليمان ال يصح ألحد ،وال يكون العبد مؤم ًنا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ،وأن
المكذب بذلك إن مات عليه دخل النار ،والمخالف لذلك من الفرق الھالكة.

 (٦١ما جاء في منكري القدر ،وتتمة »باب التصديق بأن اإليمان ال يصح ألحد ،وال يكون
العبد مؤم ًنا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ،وأن المكذب بذلك إن مات عليه دخل النار،
والمخالف لذلك من الفرق الھالكة«
•
•
•
•
•
•
•

ما ھو اإليمان بالقدر؟
سنة في القدر.
مذھب أھل ال ُّ
مراتب القضاء والقدر.
ضالل القدرية.
بيان كيفية اإليمان بالقدر.
ذم البدع وأصحابھا.
تتمة باب التصديق بأن اإليمان ال يصح ألحد ،وال يكون العبد مؤم ًنا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره.

 (٦٢مجمل االعتقاد في القدر
•
•
•
•
•

الواجب على العبد في باب القدر.
من أدلة الكتاب العزيز على اإليمان بالقضاء والقدر.
سنة الدالة على اإليمان بالقضاء والقدر.
من نصوص ال ّ
داللة الفطرة والعقل والحس على اإليمان بالقدر.
بيان أن اإليمان بالقضاء والقدر ال يمنع من فعل األسباب.

 (٦٣اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية ،وباب اإليمان بأن الشيطان مخلوق مسلط على بني
آدم يجري منھم مجرى الدم إال من عصمه  :منه ،ومن أنكر ذلك فھو من الفرق الھالكة
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية.
من أمثلة اإلرادة الكونية القدرية.
من أمثلة اإلرادة الشرعية الدينية.
الفرق بين اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية ،وأمثلة على كل منھما.
باب اإليمان بأن الشيطان مخلوق مسلط على بني آدم يجري منھم مجرى الدم إال من عصمه :
منه ،ومن أنكر ذلك فھو من الفرق الھالكة.
ما الحكمة من خلق إبليس؟
من الحكم في اآلالم والمصائب.
ھل ھناك حكمة في خلق المعاصي وفي تقديرھا؟

 (٦٤الحكمة من خلق المعاصي وتقديرھا
•

من الحكم في خلق المعاصي وتقديرھا.

١٣

 (٦٥باب اإليمان بأن كل مولود يولد على الفطرة وذراري المشركين
•
•
•
•
•

باب اإليمان بأن كل مولود يولد على الفطرة وذراري المشركين.
كالم اإلمام ابن بطة حول معنى الفطرة ،وبيان كالم العلماء في معنى الفطرة في األحاديث.
كالم ابن القيم في بيان سبب اختالف العلماء في معنى الفطرة.
حكم أطفال المشركين في الدنيا وفي اآلخرة.
الفرق بين الھداية العامة والھداية الخاصة.

 (٦٦تتمة »باب اإليمان بأن كل مولود يولد على الفطرة وذراري المشركين«
•
•
•

تتمة باب اإليمان بأن كل مولود يولد على الفطرة وذراري المشركين.
شرح حديث :احفظ  :يحفظك.
أركان الصبر.

 (٦٧بداية من »باب ما روي في المكذبين بالقدر« إلى »باب ما روي عن عمر بن الخطاب
رضي  :عنه في القدر«
•
•
•
•
•

باب ما روي في المكذبين بالقدر.
ذم القدرية ،وبيان أنھم مجوس ھذه األمة.
جملة من األحاديث واآلثار في ذم القدرية ،وبيان ضالل مذھبھم.
باب ما روي في ذلك عن الصحابة ،ومذھبھم في القدر رحمھم  ::أبو بكر الصديق رضي  :عنه.
باب ما روي عن عمر بن الخطاب رضي  :عنه في ذلك.

 (٦٨باب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي  :عنه في القدر
•

باب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي  :عنه في القدر.

 (٦٩بعض اآلثار عن ابن مسعود وابن عمر رضي  :عنھم في القدر
•
•
•

تابع باب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي  :عنه في القدر.
بعض اآلثار عن ابن مسعود رضي  :عنه في القدر.
بعض اآلثار عن ابن عمر رضي  :عنھما في القدر.

 (٧٠بعض اآلثار عن ابن عباس وعبد  :بن عمرو وابن عمر رضي  :عنھم في القدر
•
•

بعض اآلثار عن ابن عباس رضي  :عنھما في القدر.
بعض اآلثار عن عبد  :بن عمرو وابن عمر رضي  :عنھم في القدر.

 (٧١أقوال القدرية والجبرية ،ومناقشتھا
•
•
•
•
•
•
•

منشأ ضالل القدرية.
مناقشة قول المعتزلة القدرية.
مما يذكر من القصص والمحاورات مع القدرية.
قول الجبرية في القدر.
من أقوال الجھم في القدر.
استدالل الجھمية الجبرية ومن وافقھم.
مناقشة قول الجبرية.

١٤

 (٧٢في ذكر أمثلة منوعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر
•
•
•
•
•
•
•
•

المثال األول :محاورة بين رجل عاص ُمسرف وصاحب له مخلص.
المثال الثاني :استرشاد رجل ببعض العلماء إلى أمر يطمئن له في أمر القدر.
المثال الثالث :قضية الرجل الجبري.
المثال الرابع :مخاصمة بين القدري والجبري.
المثال الخامس :في اآلجال واألرزاق.
من األسباب الدينية لطول العمر وسعة الرزق.
من األسباب الطبيعية لطول العمر وقصره.
من األسباب المادية في حصول الرزق وسعته.

 (٧٣باب ما روي في القدر والتصديق به عن جماعة من التابعين
•
•
•

باب ما روي في القدر والتصديق به عن جماعة من التابعين.
ِي به من بدعة القدر.
في بيان أن الحسن البصري كان بري ًئا مما ُر م َ
ضر.
ما ينبغي أن يعتقده المسلم فيما يتعلق بحياة ال َخ َ

 (٧٤تابع »باب ما روي في القدر والتصديق به عن جماعة من التابعين«
•
•
•
•

ما روي عن مطرف بن عبد  :بن الشخير في القدر.
باب ما روي عن ابن سيرين في القدر.
ما ورد عن سعيد بن ُج َبير في القدر.
ما ورد عن مجاھد في القدر.

 (٧٥ما ورد عن محمد بن كعب القرظي ،ووھب بن ُم َن ِّبه ،وطاووس اليماني ،ومكحول في
القدر
•
•
•
•

ما ورد عن محمد بن كعب القرظي في القدر.
ما ورد عن وھب بن ُم َن ِّبه في القدر.
ما ورد عن طاووس اليماني في القدر.
ما ورد عن مكحول في القدر.

 (٧٦تتمة »باب ما روي في القدر والتصديق به عن جماعة من التابعين« ،وباب :مذھب
عمر بن عبد العزيز في القدر ،وسيرته في القدرية
•
•

ما ورد عن عكرمة وعطاء وقتادة وجماعة من التابعين في القدر.
بيان مذھب عمر بن عبد العزيز في القدر ،وسيرته في القدرية.

 (٧٧بداية من »رسالة عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون في القدر« إلى »باب جامع في
القدر وما روي في أھله«
•
•
•
•
•
•
•

رسالة عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون في القدر.
باب فيما روي عن جماعة من فقھاء المسلمين ومذھبھم في القدر.
ما ورد عن األوزاعي في القدر.
بعض ما ورد عن مالك في القدر.
حكم الصالة خلف أھل البدع.
بعض اآلثار عن سفيان الثوري في القدر.
باب جامع في القدر وما روي في أھله.

١٥

 (٧٨تابع »باب جامع في القدر وما روي في أھله«
•
•

تابع باب جامع في القدر وما روي في أھله.
حديث العنقاء.

 (٧٩تتمة »باب جامع في القدر وما روي في أھله« ،وأقوال الناس في القدر
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مسألة ُيقطع بھا القدري.
مراتب اإليمان بالقدر.
بعض أقوال الناس في القدر.
قول الھنود والبابليين والمصريين القدماء في القدر.
قول الفالسفة في القدر.
من تعريفات الفلسفةِ.
أشھر فالسفة اليونان ،وأشھر الفالسفة المنتسبين لإلسالم.
أقسام الفلسفة باعتبار موضوعاتھا.
من ضالالت الفالسفة.
قول اليھود في القدر.

 (٨٠تتمة أقوال الناس في القدر ،ومناقشة إجمالية لھذه األقوال
•
•
•
•
•
•
•
•

قول النصارى في القدر.
نشأة القول بالقدر.
الخالف في القدر يدور حول أمرين.
قول غالة الصوفية في القدر.
قول األشاعرة في القدر.
ما معنى الكسب عند األشاعرة؟
قول الشيعة في القدر.
المناقشة اإلجمالية ألقوال الفرق.

 (٨١باب في ذكر األئمة المضلين الذين أحدثوا الكالم في القدر ،وأول من ابتدعه وأنشأه ودعا
إليه
•
•

باب في ذكر األئمة المضلين الذين أحدثوا الكالم في القدر ،وأول من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه.
أول من تكلم بالقدر.

 (٨٢مسألة في حكم الحديث عن القدر ،وباب ما أمر به الناس من ترك البحث والتنقير عن
القدر والخوض والجدال فيه
•
•
•

ما حكم الحديث عن القدر؟
باب ما أمر به الناس من ترك البحث والتنقير عن القدر والخوض والجدال فيه.
النھي عن مجالسة أھل القدر.

 (٨٣مجمل االعتقاد الحق في القدر ،والواجب على العبد في ھذا الباب ،وثمرات اإليمان
بالقضاء والقدر
•
•
•

مجمل االعتقاد الحق في القدر.
من أقوال اإلمام الصابوني في القدر.
من أقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية في القدر.

١٦

•
•

الواجب على العبد في باب القدر.
ثمرات اإليمان بالقضاء والقدر.

ص ِّنف لكتاب الرد على الجھمية ،وبيان أصل نسبتھم ،وباب ذكر ما نطق به
 (٨٤مقدمة ال ُم َ
نص التنزيل من القرآن بأنه كالم  ،:وأن  :عالم متكلم
•
•
•
•
•
•
•

ص ِّنف لكتاب الرد على الجھمية.
مقدمة ال ُم َ
أصل نسبة الجھمية.
التحذير من الجھمية ،ومن ضالالتھم.
من آراء الجھمية.
الرد على بعض ضالالت الجھمية.
مناظرة تبين بعض آراء جھم.
باب ذكر ما نطق به نص التنزيل من القرآن بأنه كالم  ،:وأن  :عالم متكلم.

 (٨٥اإليمان بصفة الكالم  eتعالى
•
•
•
•

اإليمان بصفة الكالم  eتعالى.
إثبات الكالم  eعز وجل.
معنى اإليمان بالقرآن الكريم.
سنة في القرآن المجيد.
عقيدة أھل ال ُّ

سنة في القرآن المجيد
 (٨٦عقيدة أھل ال ُّ
•
•
•
•

سنة في القرآن المجيد.
عقيدة أھل ال ُّ
من األدلة على أن القرآن غير مخلوق.
إثبات أن القرآن كالم  :تعالى.
ما الفرق بين معتقد ال ُك َّال ِب َّية واألشعرية في القرآن المجيد؟

 (٨٧من أقوال الف َِرق الضالة في كالم  :تعالى
•
•
•
•
•
•
•
•

في كالم  :سبحانه وتعالى.
سنة في إثبات صفة الكالم  eتعالى.
من أدلة الكتاب وال ُّ
من أقوال ال ِف َرق الضالة في كالم  :تعالى.
مذھب أھل السنة والجماعة في أن القرآن كالم  ،:وأدلة ذلك.
اللفظ بالقرآن ھل يصح أن نقول :إنه مخلوق ،أو غير مخلوق ،أو يجب السكوت؟!
ظھور مقالة التعطيل واستمدادھا.
طريقة النفاة فيما يجب إثباته.
ما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة.

 (٨٨قاعدة في القرآن وكالم  ،:وافتراق الناس في مسألة الكالم على أقوال
•
•
•
•
•
•
•

ما يعتمد عليه نفاة الصفات من الشبھات الباطلة ،ووجوه الرد عليھا.
قاعدة في القرآن وكالم .:
ضالل أقوال الفالسفة والمعتزلة.
الصفات على قسمين.
أقسام الناس في أفعال  :تعالى.
معنى الكالم في اللغة.
افتراق الناس في مسألة الكالم على أقوال.

١٧

سنة عن النبي صلى  :عليه وسلم ،وعن أصحابه بأن القرآن كالم
 (٨٩باب ما جاءت به ال ُّ
:
•

سنة عن النبي صلى  :عليه وسلم ،وعن أصحابه بأن القرآن كالم .:
باب ما جاءت به ال ُّ

 (٩٠باب اإليمان بأن القرآن كالم  :غير مخلوق خال ًفا على الطائفة الواقفة التي وقفت
وشكت وقالت :ال نقول مخلوق وال غير مخلوق
•
•
•
•
•

باب اإليمان بأن القرآن كالم  :غير مخلوق خال ًفا على الطائفة الواقفة التي وقفت وشكت وقالت :ال
نقول مخلوق وال غير مخلوق.
الجھمية والواقفة واللفظية.
سنة في معاملة أھل البدع.
طريقة أھل ال ُّ
درجات الجھمية.
من ضالالت الجھمية.

 (٩١حكم الجھمية عند السلف
•
•
•

حكم الجھمية عند السلف.
ما ورد عن األئمة في إباحة قتلھم وتحريم مواريثھم على عصبتھم من المسلمين وعدم الصالة
خلفھم وتطليق نسائھم.
مذھب اإلمام أحمد في تكفير الف َِرق.

 (٩٢أقوال السلف في الواقفة واللفظية
•
•

أقوال السلف في الواقفة.
أقوال السلف في اللفظية.

 (٩٣باب ذكر اللفظية والتحذير من رأيھم ومقاالتھم ،وباب بيان كفر طائفة من الجھمية
زعموا أن القرآن ليس في صدور الرجال
•
•

باب ذكر اللفظية والتحذير من رأيھم ومقاالتھم.
باب بيان كفر طائفة من الجھمية زعموا أن القرآن ليس في صدور الرجال.

 (٩٤باب بيان كفر طائفة من الجھمية زعموا أن القرآن ليس في صدور الرجال
•
•

باب بيان كفر طائفة من الجھمية زعموا أن القرآن ليس في صدور الرجال.
سنة.
بيان منزلة القرآن عند أھل ال ُّ

 (٩٥باب اتضاح الحجة في أن القرآن كالم  :غير مخلوق من قول التابعين ،وفقھاء
المسلمين ،والبدالء ،والصالحين رحمة  :عليھم أجمعين ،وتكفير من قال :إن القرآن
مخلوق ،وبيان ردته وزندقته
•

باب اتضاح الحجة في أن القرآن كالم  :غير مخلوق من قول التابعين ،وفقھاء المسلمين،
والبدالء ،والصالحين رحمة  :عليھم أجمعين ،وتكفير من قال :إن القرآن مخلوق ،وبيان ردته
وزندقته.

١٨

 (٩٦تتمة »باب اتضاح الحجة في أن القرآن كالم  :غير مخلوق« إلى »باب إباحة قتل
ص َبتھم من المسلمين«
الجھمية وتحريم مواريثھم على َع َ
•

•
•
•
•

تتمة باب اتضاح الحجة في أن القرآن كالم  :غير مخلوق من قول التابعين ،وفقھاء المسلمين،
والبدالء ،والصالحين رحمة  :عليھم أجمعين ،وتكفير من قال :إن القرآن مخلوق ،وبيان ردته
وزندقته.
باب بيان كفر الجھمية وضاللھم وخروجھم عن الملة وإباحة قتلھم.
أول من أظھر القول بخلق القرآن.
أقسام الناس في الكالم.
ص َبتھم من المسلمين.
باب إباحة قتل الجھمية وتحريم مواريثھم على َع َ

ض َّالل ،وما كانوا عليه من قبيح المقال
 (٩٧باب ما روي في جھم وشيعته ال ُّ
•
•

باب ما روي في جھم وشيعته الض َُّّالل ،وما كانوا عليه من قبيح المقال.
الكالم عن صفة االستواء.

 (٩٨من األدلة على إثبات صفة االستواء  eتعالى ،وذكر بعض الروايات التي ساقھا
ص ِّنف عن أحوال الجھمية
ال ُم َ
•
•
•
•
•

االستواء في القرآن على ثالثة وجوه.
سنة واإلجماع على إثبات صفة االستواء  eتعالى.
من أدلة الكتاب وال ُّ
لوازم نفي الصفات على نوعين.
ھل يصح تفسير استواء  :على عرشه باستيالئه على العرش؟
ص ِّنف عن أحوال الجھمية.
بعض الروايات التي ساقھا ال ُم َ

ض َّالل ،وما كانوا عليه من قبيح المقال«
 (٩٩تتمة »باب ما روي في جھم وشيعته ال ُّ
•

ص ِّنف عن رؤى في أحوال الجھمية.
بعض الروايات التي ساقھا ال ُم َ

 (١٠٠باب بيان كفر الجھمية الذين أزاغ  :قلوبھم بما تأولوه من متشابه القرآن
•
•
•
•
•
•

باب بيان كفر الجھمية الذين أزاغ  :قلوبھم بما تأولوه من متشابه القرآن.
من أوضح البيان من تفريق  :عز وجل بين الخلق والقرآن.
أصل اإليمان با eالذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات اإليمان به.
اإليمان با eيتضمن أربعة أمور.
محاجة  :تعالى لخلقه في معنى صفاته التي أمرھم أن يعرفوه بھا.
الجواب عن بعض شبھات الجھمية.

 (١٠١الجواب عن بعض شبھات ومغالطات الجھمية
•
•
•

تابع الجواب عن بعض شبھات الجھمية.
التفضيل بين السور واآليات ،وحكم ذلك.
مما يغالط به الجھمي ،والرد عليه.

١٩

 (١٠٢مما غالط به الجھمي من ال يعلم ،والرد عليه ،وذكر رد اإلمام أحمد على شبھات
الجھمية
•
•
•
•
•
•
•
•

مما غالط به الجھمي من ال يعلم ،والرد عليه.
ما يقوله الجھمي في الظاھر.
مما ُيحتج به على الجھمية.
مسألة خلق القرآن.
بيان ما فصل  :بين قوله وخلقه.
بيان ما أبطل  :تعالى أن يكون القرآن إال وحيًا وليس بمخلوق.
رد اإلمام أحمد على شبھات الجھمية.
ذكر طرف من ترجمة عبد العزيز بن يحيى المكي رحمه  :تعالى

 (١٠٣باب ذكر مناظرات ال ُم ْم َت َحنِين بين أيدي الملوك الجبارين
•
•
•

باب ذكر مناظرات ال ُم ْم َت َحنِين بين أيدي الملوك الجبارين الذين دعوا الناس إلى ھذه الضاللة.
ذكر كالم الذھبي فيما يتعلق بكتاب ال َحيدة.
ذكر مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكي الكِناني لبشر بن غياث المريسي بحضرة المأمون.

 (١٠٤بداية من »باب ذكر شيء من محنة أبي عبد  :أحمد بن محمد بن حنبل رحمه ،:
وحِجاجه البن أبي دؤاد وأصحابه بحضرة المعتصم« إلى »باب مناظرة رجل آخر بحضرة
المعتصم«
•
•
•
•
•
•

تتمة ذكر مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكي الكِناني لبشر بن غياث المريسي بحضرة المأمون.
باب ذكر شيء من محنة أبي عبد  :أحمد بن محمد بن حنبل رحمه  ،:وحِجاجه البن أبي دؤاد
وأصحابه بحضرة المعتصم.
باب ذكر محنة شيخ من أھل أَ َذ َنة بحضرة الواثق ،ورجوع الواثق عن مذھبه.
باب ذكر مناظرة ھذا الشيخ بحضرة الواثق نقلتھا من كتب بعض شيوخ بلدتنا ،وكتبتھا من أصل
كتابه ،وھي أتم من ھذه وأشبع في حجاجھا ،فأعدتھا لموضع الزيادة.
باب مناظرة ابن الشحام قاضي الري للواثق.
باب مناظرة رجل آخر بحضرة المعتصم.

 (١٠٥باب مناظرة العباس بن موسى بن مشكويه الھمداني بحضرة الواثق ،وباب القول فيمن
زعم أن اإليمان مخلوق
•
•
•

باب مناظرة العباس بن موسى بن مشكويه الھمداني بحضرة الواثق.
باب القول فيمن زعم أن اإليمان مخلوق.
مسألة خلق اإليمان.

 (١٠٦باب التصديق بأن  :تبارك وتعالى كلم موسى ،وبيان كفر من جحده وأنكره
•

باب التصديق بأن  :تبارك وتعالى كلم موسى ،وبيان كفر من جحده وأنكره.

 (١٠٧باب اإليمان بأن المؤمنين يرون ربھم يوم القيامة بأبصار رؤوسھم ،فيكلمھم
ويكلمونه ،ال حائل بينه وبينھم وال َت ْر ُج َمان
•
•

باب اإليمان بأن المؤمنين يرون ربھم يوم القيامة بأبصار رؤوسھم ،فيكلمھم ويكلمونه ،ال حائل بينه
وبينھم وال َت ْر ُج َمان.
سنة في رؤية المؤمنين ربھم يوم القيامة ،وأدلتھم في ذلك.
مذھب أھل ال ُّ

٢٠

•
•
•

ھل رأى النبي صلى  :عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟
أجناس الناس في عرصات القيامة.
من أدلة منكري الرؤية ،والرد عليھا.

 (١٠٨من النصوص الواردة عن الصحابة رضي  :عنھم والتابعين في رؤية المؤمنين ربھم
يوم القيامة
•
•
•

تابع باب اإليمان بأن المؤمنين يرون ربھم يوم القيامة بأبصار رؤوسھم ،فيكلمھم ويكلمونه ،ال حائل
بينه وبينھم وال َت ْر ُج َمان.
من النصوص الواردة عن الصحابة رضي  :عنھم في رؤية المؤمنين ربھم يوم القيامة.
من النصوص الواردة عن جماعة من التابعين في رؤية المؤمنين ربھم يوم القيامة.

 (١٠٩رسالة عبد العزيز بن عبد  :الماجشون في الرؤية ،وحديث شجرة طوبى ،وصفة
الجنة وسوقھا
•
•
•

تتمة من النصوص الواردة عن جماعة من التابعين في رؤية المؤمنين ربھم يوم القيامة.
رسالة عبد العزيز بن عبد  :الماجشون في الرؤية.
حديث شجرة طوبى ،وصفة الجنة وسوقھا.

 (١١٠باب اإليمان بأن  :عز وجل يضحك
•
•

باب اإليمان بأن  :عز وجل يضحك.
إثبات الضحك  eعز وجل.

 (١١١باب اإليمان بأن  :عز وجل يسمع ويرى ،وبيان كفر الجھمية في تكذيبھم الكتاب
سنة ،وباب اإليمان بأن  :عز وجل يغضب ويرضى ويحب ويكره
وال ُّ
•
•
•
•
•
•

سنة.
باب اإليمان بأن  :عز وجل يسمع ويرى ،وبيان كفر الجھمية في تكذيبھم الكتاب وال ُّ
الرد على الجھمية والممثلة.
السمع المضاف إلى  :تعالى ينقسم إلى قسمين.
الرؤية المضافة إلى  :لھا معنيان.
باب اإليمان بأن  :عز وجل يغضب ويرضى ويحب ويكره.
أقسام الناس في المحبة.

 (١١٢إثبات صفات الرضا والكراھة والغضب والضحك  eرب العالمين
•
•
•

إثبات صفة الرضا والكراھة.
إثبات صفة الغضب.
إثبات الضحك  eرب العالمين.

 (١١٣باب اإليمان بأن  :عز وجل على عرشه بائن من خلقه ،وعلمه محيط بجميع خلقه
•
•
•
•
•
•

باب اإليمان بالتعجب.
التعجب على وجھين.
إثبات صفة ال َع َجب.
إثبات ال َم ِع َّية.
وجوه الجمع بين العلو والمعية.
أقسام المعية.

٢١

•
•
•
•
•

الرد على من قال بالحلول.
درجات المعية.
ھل بين العلو والمعية تناقض؟
الرد على من يقول أن  :جل وعال في كل مكان.
باب اإليمان بأن  :عز وجل على عرشه بائن من خلقه ،وعلمه محيط بجميع خلقه.

 (١١٤تتمة »باب اإليمان بأن  :عز وجل على عرشه بائن من خلقه ،وعلمه محيط بجميع
خلقه«
•
•

تتمة باب اإليمان بأن  :عز وجل على عرشه بائن من خلقه ،وعلمه محيط بجميع خلقه.
الرد على من يقول أن  :جل وعال في كل مكان.

 (١١٥باب ذكر العرش ،واإليمان بأن  eتعالى عر ً
شا فوق السماوات السبع ،وباب اإليمان
والتصديق بأن  :تعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا من غير زوال وال كيف
•
•
•
•

باب ذكر العرش ،واإليمان بأن  eتعالى عر ً
شا فوق السماوات السبع.
إثبات صفة النزول  eجل وعال.
باب اإليمان والتصديق بأن  :تعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا من غير زوال وال كيف.
روايات حديث النزول.

 (١١٦باب اإليمان بأن  :عز وجل خلق آدم على صورته بال كيف
•
•
•

باب اإليمان بأن  :عز وجل خلق آدم على صورته بال كيف.
اإليمان بصفة الوجه.
المضاف إلى  :تعالى نوعان.

 (١١٧بداية من »باب اإليمان بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرب تعالى بال كيف«
إلى »باب اإليمان بأن  eعز وجل يدين ،وكلتا يديه يمينان«
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إثبات صفة الوجه  eتعالى.
باب اإليمان بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرب تعالى بال كيف.
إثبات اليدين  eتعالى.
وجوه الرد على من أول اليدين بالنعمة أو القدرة.
ھل  eتعالى أصابع؟ وھل ثبوت األصابع من الزم ثبوت اليد؟
باب التصديق واإليمان بما روي أن  :يضع السماوات على إصبع ،واألرضين على إصبع.
باب اإليمان بما روي أن  :عز وجل يقبض األرض بيده ،ويطوي السماوات بيمينه.
باب اإليمان بأن  :عز وجل يأخذ الصدقة بيمينه فيربيھا للمؤمن.
باب اإليمان بأن  eعز وجل يدين ،وكلتا يديه يمينان.

 (١١٨باب اإليمان بأن  :عز وجل خلق آدم بيده ،وجنة عدن بيده ،وقبل العرش والقلم
•
•
•

باب اإليمان بأن  :عز وجل خلق آدم بيده ،وجنة عدن بيده ،وقبل العرش والقلم.
من اآليات في إثبات صفة اليدين  eعز وجل.
الرد على من تأول اليد.

٢٢

 (١١٩بداية من »باب اإليمان بأن  :سميع بصير ردًا لما جحدته المعتزلة الملحدة« إلى
سنة
»باب جامع من أحاديث الصفات رواھا األئمة ،والشيوخ الثقات ،اإليمان بھا من تمام ال ُّ
وكمال الديانة ،ال ينكرھا إال جھمي خبيث«
•
•
•
•

باب اإليمان بأن  :سميع بصير ردًا لما جحدته المعتزلة الملحدة.
باب اإليمان بأن  :عز وجل ال ينام.
سنة وكمال
باب جامع من أحاديث الصفات رواھا األئمة ،والشيوخ الثقات ،اإليمان بھا من تمام ال ُّ
الديانة ،ال ينكرھا إال جھمي خبيث.
ضابط الصفات المنفية.

 (١٢٠باب خالفة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي  :عنه
•
•
•
•

اإليمان بالخالفة الراشدة.
سنة في الصحابة رضي  :عنھم.
مجمل عقيدة أھل ال ُّ
عدالة الصحابة رضي  :عنھم.
باب خالفة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي  :عنه.

 (١٢١تابع »باب خالفة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي  :عنه«
•
•

تابع باب خالفة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي  :عنه.
في بيان فضائل عثمان بن عفان رضي  :عنه ومناقبه.

 (١٢٢تتمة »باب خالفة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي  :عنه«
•

تتمة باب خالفة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي  :عنه.

 (١٢٣باب ذكر خالفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي  :عنه
•
•

باب ذكر خالفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي  :عنه.
في بيان فضائل علي بن أبي طالب رضي  :عنه ومناقبه.

 (١٢٤تتمة »باب ذكر خالفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي  :عنه«
•
•
•

ذكر طرف من ترجمة وفضائل علي بن أبي طالب رضي  :عنه.
تابع باب ذكر خالفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي  :عنه.
كيف ُقتل عثمان رضي  :عنه ،ولم يدفع عنه أحد من الصحابة رضي  :عنھم؟

سنن أبي بكر ،وعمر ،وعثمان رضي
 (١٢٥باب ذكر اتباع علي بن أبي طالب في أيام خالفته ُ
 :عنھم ،واتباع بعضھم لبعض
•
•

سنن أبي بكر ،وعمر ،وعثمان رضي  :عنھم،
باب ذكر اتباع علي بن أبي طالب في أيام خالفته ُ
واتباع بعضھم لبعض.
متابعة علي لعمر  -رضي  :عنھما  -على قيام شھر رمضان.

 (١٢٦ذكر موقعة الجمل ،وما دار بين الصحابة رضوان  :عليھم
•

ذكر موقعة الجمل ،وما دار بين الصحابة رضوان  :عليھم.

٢٣

 (١٢٧باب ذكر تصديق أبي بكر رضي  :عنه للنبي صلى  :عليه وسلم ،وأن أبا بكر أول
من أسلم
•
•
•

ذكر طرف من ترجمة وفضائل أبي بكر الصديق رضي  :عنه.
باب ذكر تصديق أبي بكر رضي  :عنه للنبي صلى  :عليه وسلم ،وأن أبا بكر أول من أسلم.
مبحث في بيان أول من أسلم.

 (١٢٨بداية من »باب ذكر من أسلم على يدي أبي بكر من الصحابة السابقين رضي :
سمي به أبو بكر الصديق«
عنھم« إلى »باب ذكر السبب الذي ُ
•
•
•
•
•
•
•

باب ذكر من أسلم على يدي أبي بكر من الصحابة السابقين رضي  :عنھم.
باب ذكر من استنقذھم أبو بكر رضي  :عنه من اإلماء والعبيد الذين كانوا ُيعذبون في ذات ،:
فاشتراھم بماله ،وأعتقھم  ،eولم يأخذ والئھم.
باب قصة أبي بكر مع النبي صلى  :عليه وسلم في الغار.
باب قول النبي صلى  :عليه وسلم ألبي بكر وھما في الغار) :ما ظنك باثنين  :ثالثھما
نزل َ ّ
باب قولهَ } :فأ َ َ
سكِي َن َت ُه َع َل ْي ِه{.
َ ُ:
باب ذكر أن  :عاتب الخلق كلھم في نبيه صلى  :عليه وسلم إال أبا بكر رضي  :عنه.
سمي به أبو بكر الصديق.
باب ذكر السبب الذي ُ

سمي به أبو بكر الصديق« إلى »باب ما ذكر من ھجرة
 (١٢٩تتمة »باب ذكر السبب الذي ُ
أبي بكر مع النبي صلى  :عليه وسلم ،وأنه أول من ھاجر معه وصحبه«
•
•
•

سمي به أبو بكر الصديق.
تتمة باب ذكر السبب الذي ُ
باب ما ذكر من صبر أبي بكر مع رسول  :صلى  :عليه وسلم في ذات  ،:وھجرته مع رسول
 :صلى  :عليه وسلم.
باب ما ذكر من ھجرة أبي بكر مع النبي صلى  :عليه وسلم ،وأنه أول من ھاجر معه وصحبه.

 (١٣٠بداية من »باب ما ذكر من مواساة أبي بكر للنبي صلى  :عليه وسلم بماله ،وإنفاق
ذلك في رضاء  :ورضاء رسوله صلى  :عليه وسلم« إلى »باب ذكر تقديم أبي بكر رضي
 :عنه على جميع الصحابة في حياة الرسول صلى  :عليه وسلم«
•
•
•
•
•
•
•

باب ما ذكر من مواساة أبي بكر للنبي صلى  :عليه وسلم بماله ،وإنفاق ذلك في رضاء  :ورضاء
رسوله صلى  :عليه وسلم.
باب ما ذكر من تخصص النبي صلى  :عليه وسلم بأبي بكر ،وقوله) :لو كنت متخ ًذا التخذت أبا
بكر
باب ما ذكر من قضاء أبي بكر دين النبي صلى  :عليه وسلم ،وإنجاز ِعدَاته بعد وفاته.
باب ما ذكر أن كل أحد يُنادى يوم القيامة من باب من أبواب الجنة بعمله ،وأن أبا بكر يُنادى من
أبواب الجنة الثمانية كلھا.
باب ما ذكر من محبة النبي صلى  :عليه وسلم ألبي بكر ،وأنه كان أحب الناس إليه.
باب ما ذكر من محبة  :ألبي بكر ،ومحبة أبي بكر  eفي كتاب .:
باب ذكر تقديم أبي بكر رضي  :عنه على جميع الصحابة في حياة الرسول صلى  :عليه وسلم.

٢٤

 (١٣١بداية من »باب صالة أبي بكر بالناس في حياة رسول  :صلى  :عليه وسلم والنبي
صلى  :عليه وسلم خلفه« إلى »باب ما ذكر من تفضيل عمر بن الخطاب ألبي بكر رضي :
عنھما«
•
•
•
•
•
•
•

باب صالة أبي بكر بالناس في حياة رسول  :صلى  :عليه وسلم والنبي صلى  :عليه وسلم
خلفه.
باب ما ذكر من أمر النبي صلى  :عليه وسلم بأن ُتسد األبواب المشرعة في المسجد إال باب أبي
بكر رضي  :عنه.
عالمة الحب في .:
باب ما طلعت الشمس وال غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق رضي
 :عنه.
باب ذكر اإليمان الذي خص به أبو بكر رضي  :عنه فلم يدانه فيه أحد.
باب ما ذكر من تفضيل عمر بن الخطاب ألبي بكر رضي  :عنھما.
باب ذكر ما كان من تفضل  :عز وجل على أمة محمد صلى  :عليه وسلم بخالفة أبي بكر رضي
 :عنه ،وقيامه في الردة.

 (١٣٢باب ذكر ما كان من تفضل  :عز وجل على أمة محمد صلى  :عليه وسلم بخالفة
أبي بكر رضي  :عنه ،وقيامه في الردة ،وذكر طرف من ترجمة وفضائل عمر بن الخطاب
رضي  :عنه
•
•

باب ذكر ما كان من تفضل  :عز وجل على أمة محمد صلى  :عليه وسلم بخالفة أبي بكر رضي
 :عنه ،وقيامه في الردة.
ذكر طرف من ترجمة وفضائل عمر بن الخطاب رضي  :عنه.

٢٥

