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 )1مقدمة ،وذكر مقالة المنكرٌن لداللة نصوص الكتاب والسنة ،ووجوه الرد علٌها








عنوان الكتاب وعدد مجلداته.
تارٌخ تألٌف كتاب االستقامة.
موضوع الكتاب.
قاعدة فً وجوب االستقامة واالعتدال ،ومتابعة الكتاب والسنة فً باب أسماء هللا وصفاته.
فصل :الرأي المحدَث فً األصول.
مقالة المنكرٌن لداللة نصوص الكتاب والسنة ،ووجوه الرد علٌها.
ذم العلماء للبدع والمبتدعة.

 )2فصل :قوله تعالى { :الذٌن ٌجادلون فً آٌات هللا بغٌر سلطان أتاهم}


فصل :قوله تعالى{ :الذٌن ٌجادلون فً آٌات هللا بغٌر سلطان أتاهم}.

 )3فصل :فٌما اختلف فٌه المؤمنون من األقوال واألفعال فً األصول والفروع ،وفصل :فساد
قول المتكلمٌن :إن الفقه من باب الظنون ،وبٌان أنه أحق باسم العلم من الكالم




فصل :فٌما اختلف فٌه المؤمنون من األقوال واألفعال فً األصول والفروع.
بٌان حكم االختالف والفُرقة والتقاتل وغٌر ذلك.
فصل :فساد قول المتكلمٌن :إن الفقه من باب الظنون ،وبٌان أنه أحق باسم العلم من الكالم.

 )4تتمة «فصل :فساد قول المتكلمٌن :إن الفقه من باب الظنون ،وبٌان أنه أحق باسم العلم
من الكالم» إلى «فصل :فً اعتراف أكثر أئمة أهل الكالم والفلسفة بأن الطرائق التً سلكوها
فً أمور الربوبٌة ال ُتفضً بهم إلى العلم والٌقٌن»


تتمة ما ٌتعلق بفساد قول المتكلمٌن :إن الفقه من باب الظنون ،وبٌان أنه أحق باسم العلم من الكالم.
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فصل :الكالم على لفظ (الحركة).
فصل :فً اعتراف أكثر أئمة أهل الكالم والفلسفة بأن الطرائق التً سلكوها فً أمور الربوبٌة ال
ُتفضً بهم إلى العلم والٌقٌن.

 )5فصل :فٌما ذكره القشٌري فً رسالته عن اعتقاد مشاٌخ الصوفٌة 1





فصل :فٌما ذكره القشٌري فً رسالته عن اعتقاد مشاٌخ الصوفٌة.
أسباب تسمٌة الصوفٌة بهذا االسم.
إٌراد القشٌري فً رسالته لجمل من كالم الصوفٌة فً أصول الدٌن.
تعلٌق شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة على كالم الصوفٌة فً أصول الدٌن من وجوه.

 )6تابع «فصل :فٌما ذكره القشٌري فً رسالته عن اعتقاد مشاٌخ الصوفٌة» 2




الكالم المنسوب إلى الحالج فً القشٌرٌة.
تعلٌق شٌخ اإلسالم على الكالم المنسوب إلى الحالج فً القشٌرٌة.
كالم الغزالً فً اإلحٌاء عن الشطح عند الصوفٌة.

 )7تابع «فصل :فٌما ذكره القشٌري فً رسالته عن اعتقاد مشاٌخ الصوفٌة» 3




تعلٌق شٌخ اإلسالم على كالم الحالج.
االستثناء فً اإلٌمان عند أهل السنة.
أقسام األسباب.

 )8تابع «فصل :فٌما ذكره القشٌري فً رسالته عن اعتقاد مشاٌخ الصوفٌة» 4




ذكر أمور تتعلق بالقدر.
الذٌن ضلوا فً القدر.
التفرٌق بٌن المقدور علٌه والمعجوز عنه.

 )9تتمة «فصل :فٌما ذكره القشٌري فً رسالته عن اعتقاد مشاٌخ الصوفٌة» إلى «فصل:
فً حدٌث جوٌرٌة أم المؤمنٌن رضً هللا عنها»




المعٌة الواردة فً الكتاب والسنة على معنٌٌن.
فصل :فٌما أورده القشٌري عن األحرف وجرٌانها على لسان آدم علٌه السالم.
فصل :فً حدٌث جوٌرٌة أم المؤمنٌن رضً هللا عنها ،وفوائد فً الرد على الجهمٌة والمتفلسفة.

 )10فصل ٌتعلق بالسماع 1



فصل ٌتعلق بالسماع.
ذكر كالم القشٌري فً رسالته عن السماع ،وتعلٌق شٌخ اإلسالم علٌه.

 )11تابع «فصل ٌتعلق بالسماع» 2





تعلٌق شٌخ اإلسالم على المقدمة الثانٌة للقشٌري حول السماع.
ثالثة أصول ألهل محبة هللا.
حكم الغناء.
الكالم فً السماع على وجهٌن.
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 )12تابع «فصل ٌتعلق بالسماع» 3



الكالم فً السماع على وجهٌن.
الغناء فً أوقات األفراح للنساء والصبٌان وضوابطه.

 )13تابع «فصل ٌتعلق بالسماع» 4




بٌان ما ٌفعل الغناء بالنفوس.
األمة أربعة أصناف.
العمل ال ٌُمدح وال ٌُذم لمجرد كونه لذة.

 )14تابع «فصل ٌتعلق بالسماع» 5




المحبة الشركٌة.
الفرق بٌن البدعة والمعصٌة التً لٌست ببدعة.
صفة المؤمنٌن ،وصفة المنافقٌن.

 )15تابع «فصل ٌتعلق بالسماع» 6





حكم من َع ِمل َ َع َمل َ قوم لوط.
السماع على نوعٌن.
أحوال العبد مع السماع.
أخذ العلم بأقوال العلماء ال بأفعالهم.

 )16تتمة «فصل ٌتعلق بالسماع» 7



السماع على قسمٌن عند القشٌري.
الفتنة تحصل بالسماع من وجهٌن.

 )17فصل :فً محبة الجمال








فصل :فً محبة الجمال.
الجمع بٌن الحث على الزهد والحث على لبس أجمل الثٌاب.
التكبر قسمان.
مسألة الفاسق الملً.
اإلرادة نوعان.
الحق الموجود والحق المقصود.
فضل حسن ال ُخلُق.

 )18تابع «فصل :فً محبة الجمال»








بغض هللا سبحانه للفواحش.
القوة فً الخٌر.
بٌان خطر اللسان وخطر الفرج.
الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة.
من عالمات ظهور الجهل.
بٌان أن األمور المذمومة فً الشرٌعة هً ما ترجح فسادها على صالحها.
مراتب الظلم.
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 )19تتمة «فصل :فً محبة الجمال» إلى «فصل :فً الغٌرة وأنواعها ،وما فٌها من محمود
ومذموم»










بٌان أن األمور المذمومة فً الشرٌعة هً ما ترجح فسادها على صالحها.
الصابئة نوعان.
مراتب األعمال.
الصدق أصل فً كل خٌر.
ترتٌب الكبائر.
مراتب الظلم.
فصل :فً الغٌرة وأنواعها ،وما فٌها من محمود ومذموم.
أقسام بنً آدم فً الغٌرة.
فصل :الغٌرة فً اصطالح طائفة من أهل الطرٌق.

 )20تابع «فصل :فً الغٌرة وأنواعها ،وما فٌها من محمود ومذموم»



بٌان أن اإلٌمان بالرسل لٌس من باب ذكر األغٌار.
بٌان الغٌرة المشروعة.

 )21تتمة «فصل :فً الغٌرة وأنواعها ،وما فٌها من محمود ومذموم»



من أنواع الشرك.
تتمة فصل :فً الغٌرة وأنواعها ،وما فٌها من محمود ومذموم.

 )22فصل :فٌما نقله القشٌري عن الدارانً فً باب الرضا






فصل :فٌما نقله القشٌري عن الدارانً فً باب الرضا.
تعلٌق شٌخ اإلسالم على ما نقله القشٌري عن الدارانً فً باب الرضا.
الرضا نوعان.
أركان الصبر.
إثبات رؤٌة المؤمنٌن ربهم فً الجنة.

 )23تابع «فصل :فٌما نقله القشٌري عن الدارانً فً باب الرضا»




إثبات رؤٌة المؤمنٌن ربهم فً الجنة.
الصوفٌة قسمان.
وجوه الرضا فً سبٌل هللا وطرٌقه ودٌنه.

 )24تتمة «فصل :فٌما نقله القشٌري عن الدارانً فً باب الرضا»







الواجب على العبد فً قضاء هللا.
بحث فً الرضا بقضاء هللا وقدره.
الصبر ٌقوم على ثالثة أركان.
دعاء العبد ربه ومسألته إٌاه ثالثة أنواع.
هل خلق هللا تعالى الشر؟
المتصوفة من أهل اإلرادة والمعتزلة فً طرفً نقٌض.

س ْكر وأسبابه وأحكامه
 )25فصل :فً ال ُّ


س ْكر وأسبابه وأحكامه.
فصل :فً ال ُّ
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أنواع الفناء.
س ْكر.
حد ال ُّ
س ْكر ٌجمع معنٌٌن :وجود لذة وعدم تمٌٌز.
ال ُّ
ْ
سكر مختلفة.
أسباب ال ُّ
س ْكر.
أقسام ال ُّ
ضابط حب الرٌاسة.
من أسباب السكر :السماع.
فصل :الكالم على اللذة.
فصل :اللذة مذمومة ومحمودة.
فصل :السكر مؤلف من أمرٌن.
مدح هللا فً كتابه العلم والعقل والفقه وذم عدم ذلك.
فصل :من العلم أنواع محمودة وأنواع مذمومة.
الكالم على العقل.
س ْكر.
فصل :فً زوال العقل بال ُّ

س ْكر
 )26فصل :فً زوال العقل بال ُّ





س ْكر.
فصل :فً زوال العقل بال ُّ
س ْكر.
فصل :فً وصف ال ُّ
هل ٌجوز تروٌج ال ُم ْسكِرات والمخدرات فً بالد الكفار لمصلحة المسلمٌن؟
مراتب إنكار المنكر.

 )27فصل :بٌان أن الشٌطان ٌفتن بنً آدم وٌحرضهم على الفواحش والمعاصً






فصل :بٌان أن الشٌطان ٌفتن بنً آدم وٌحرضهم على الفواحش والمعاصً.
عِ َظم خطر الشٌطان.
العهود قسمان.
الزنا على نوعٌن.
من أفضل أعمال المؤمن :التوبة.

 )28تتمة «فصل :بٌان أن الشٌطان ٌفتن بنً آدم وٌحرضهم على الفواحش والمعاصً»


هللا عز وجل ٌتوب على من تاب.

 )29فصل :فً األمر بالمعروف والنهً عن المنكر











ما هو المعروف؟
بٌان تعدد صور المعروف.
بٌان تعدد صور المنكر.
من شروط المنكر.
أهمٌة األمر بالمعروف والنهً عن المنكر فً حفظ الضرورٌات الخمس.
رسالة هللا إما إخبار وإما إنشاء.
األمر بالمعروف والنهً عن المنكر من صفات النبً صلى هللا علٌه وسلم.
األمر بالمعروف والنهً عن المنكر من صفات أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم.
هذه األمة خٌر األمم للناس وأنفعهم للناس.
لٌس من شرط األمر والنهً أن ٌصل إلى كل مكلف.

 )30تابع «فصل :فً األمر بالمعروف والنهً عن المنكر» 1
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األمر بالمعروف والنهً عن المنكر سبٌل إلى الفالح.
أحوال إنكار المنكر.
الفتن من حٌث التعلق بالزمان على قسمٌن.
أحوال سقوط وجوب األمر بالمعروف والنهً عن المنكر.

 )31تابع «فصل :فً األمر بالمعروف والنهً عن المنكر» 2











ترك األمر بالمعروف والنهً عن المنكر موجب لالختالف.
ما هو المعروف؟ وما هو المنكر؟
حكم األمر بالمعروف والنهً عن المنكر.
أٌهما أفضل :فرض الكفاٌة أو فرض العٌن؟
من شروط األمر والنهً.
إقامة الحدود من النهً عن المنكر.
الفوائد والمصالح العائدة لآلمر بالمعروف والناهً عن المنكر.
الفوائد والثمرات والنتائج العائدة على المأمور والمنهً.
ما ٌترتب على ترك األمر بالمعروف والنهً عن المنكر.
مراتب إنكار المنكر.

 )32تابع «فصل :فً األمر بالمعروف والنهً عن المنكر» 3





غلط فرٌقٌن من الناس فً األمر والنهً.
ضابط التغٌٌر بالٌد.
من أصول أهل السنة والجماعة :لزوم الجماعة ،وترك قتال األئمة ،وترك القتال فً الفتنة.
أصول االعتزال الخمس.

 )33تابع «فصل :فً األمر بالمعروف والنهً عن المنكر» 4






عقٌدة أهل السنة فً معاملة والة األمور.
من أصول أهل السنة :عدم الخروج على األئمة.
من أصول أهل السنة :السمع والطاعة لوالة أمر المسلمٌن.
المراد بأولً األمر.
جملة من هدي السلف فً مناصحة والة األمر.

 )34تابع «فصل :فً األمر بالمعروف والنهً عن المنكر» 5














اعتبار مقادٌر المصالح والمفاسد هو بمٌزان الشرٌعة.
علة إعراض النبً صلى هللا علٌه وسلم عن عبد هللا بن أُبً بن سلول وأمثاله.
بٌان أن اتباع األهواء فً الدٌانات أعظم من اتباع األهواء فً المشتهٌات.
معنى الهوى فً االصطالح.
اتباع الهوى فً االصطالح.
أثر اتباع الهوى على الفرد والمجتمع.
الفرق بٌن الهوى والشهوة.
الفرق بٌن ما ٌسومه العقل وما ٌسومه الهوى.
من عالمات أهل البدع.
كٌف ٌُعالج الهوى؟
وجوب إخالص األعمال واألقوال هلل تعالى.
صالحا إن لم ٌكن بعلم وفقه.
ال ٌكون العمل
ً
ال بد فً األمر والنهً من الرفق والحلم والصبر.

6

 )35تابع «فصل :فً األمر بالمعروف والنهً عن المنكر» 6










صالحا إن لم ٌكن بعلم وفقه.
ال ٌكون العمل
ً
ال بد فً األمر والنهً من الرفق والحلم والصبر.
الذنوب ثالثة أقسام.
المعاصً سبب المصائب.
من شأن النفوس أنها ال تحب اختصاص غٌرها بشًء دونها.
العدل نظام كل شًء.
بٌان أقسام الناس.
كثٌر من أهل المنكر ٌحبون من ٌوافقهم على ما هم فٌه.
ذم الجبن والبخل.

 )36تابع «فصل :فً األمر بالمعروف والنهً عن المنكر» 7





ذم الجبن والبخل.
فضل الشجاعة والكرم.
من معانً الكرم فً القرآن.
الصبر صبران :صبر عند الغضب ،وصبر عند المصٌبة.

 )37تابع «فصل :فً األمر بالمعروف والنهً عن المنكر» 8








الصبر صبران :صبر عند الغضب ،وصبر عند المصٌبة.
الناس على أربعة أصناف.
من الناس من ٌتعلل لترك األمر والنهً بطلب السالمة من الفتنة.
أولو األمر صنفان :العلماء واألمراء.
شروط األمر بالمعروف والنهً عن المنكر.
جملة آداب اآلمر الناهً.
بٌان شرطً الحسنات.

 )38تابع «فصل :فً األمر بالمعروف والنهً عن المنكر» 9





حال من ٌأمر بالمعروف وال ٌأتمر به ،وٌنهى عن المنكر وٌأتٌه.
بٌان الصواب الموافق للسنة والشرٌعة فً األمور العلمٌة الكالمٌة.
اإلسالم ٌجمع معنٌٌن.
أصل العمل.

 )39فصل :فً اإلكراه وما ٌتعلق به








فصل :فً اإلكراه وما ٌتعلق به.
اإلكراه فً اللغة واالصطالح.
شروط اإلكراه وأركانه.
ال ُم ْك َره على نوعٌن.
أقسام اإلكراه.
وسائل اإلكراه.
حكم من أُكره على الكفر.

 )40تتمة «فصل :فً اإلكراه وما ٌتعلق به»


تتمة فصل :فً اإلكراه وما ٌتعلق به.
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