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 ) 1حول حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا












ص ِّن ف  :شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رحمه هللا تعالى .-
ترجمة ال ُم َ
معنى  :شيخ اإلسالم.
أسرة شيخ اإلسالم.
شيوخه وتالميذه.
مذهبه.
عقيدته.
مصنفاته.
صفاته َ
الخ ْلقِية وال ُخلُقية.
جهاده.
ثناء العلماء عليه.
حول حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا.

 ) 2سبب تصنيف شيخ اإلسالم للعقيدة الواسطية ،وذكر قصة المناظرة





ترجمة الشيخ محمد خليل هراس رحمه هللا.
تقديم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه هللا لشرح الشيخ هراس على العقيدة الواسطية.
مقدمة الشيخ محمد خليل هراس رحمه هللا.
سبب تصنيف شيخ اإلسالم للعقيدة الواسطية ،وذكر قصة المناظرة.

 ) 3الكالم عن البسملة ،وتفسير الحمد والمدح والفرق بينهما



الكالم عن البسملة.
مسألة االسم عين المسمى أو غيره؟
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تفسير الحمد والمدح والفرق بينهما.

 ) 4معنى ال إله إال هللا ،ومكوناتها من الدين ،ومعنى الصالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم
من المالئكة واآلدميين














المراد بالرسول ً
لغة وشر ًع ا.
الفرق بين الرسول والنبي.
من معاني (الدِّين).
من البراهين على صدق نبوته صلى هللا عليه وسلم.
معنى ال إله إال هللا ،ومكوناتها من الدين.
معنى األلوهية.
تعريف العبادة.
تفسير علماء الكالم لكلمة التوحيد.
شروط ال إله إال هللا.
معنى الصالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم من المالئكة واآلدميين.
الصالة في اللغة.
من هم اآلل؟
الفرق بين اآلل واألهل.

 ) 5بداية من « تعريف الفرقة الناجية ،وأنها باقية إلى يوم القيامة» إلى «التحريف والتعطيل :
معناهما وأنواعهما»






















تعريف الفرقة الناجية ،وأنها باقية إلى يوم القيامة.
معنى االعتقاد ً
واصطالحا.
لغة
ً
المراد بأهل السنة والجماعة.
تفسير اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله.
اإليمان باهلل يتضمن أربعة أمور.
من األدلة على وجود هللا عز وجل.
اإليمان بالمالئكة يتضمن أربعة أمور.
اإليمان بالكتب يتضمن أربعة أمور.
اإليمان بالرسل يتضمن أربعة أمور.
اإليمان باليوم اآلخر يتضمن ثالثة أمور.
اإليمان بما يكون بعد الموت.
اإليمان بالقدر يتضمن أربعة أمور.
التحريف والتعطيل  :معناهما وأنواعهما.
التحريف ً
واصطالحا.
لغة
ً
التعطيل ً
واصطالحا.
لغة
ً
الفرق بين التحريف والتعطيل.
الفرق بين التكييف والتمثيل.
طريقة أهل السنة في أسماء هللا تعالى وصفاته.
التشبيه على نوعين.
اإللحاد ً
واصطالحا.
لغة
ً
أنواع اإللحاد.

 ) 6طريقة أهل السنة في باب الصفات




طريقة أهل السنة في باب الصفات.
تفسير اإللحاد في الصفات وأنواعه.
ال يجوز قياس هللا سبحانه بخلقه.
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الصفات على قسمين.
والنفي واإلثبات في األسماء والصفات.
أنواع التوحيد.

 ) 7بداية من « سورة اإلخالص تضمنت صفات هللا تعالى ،وهي تعدل ثلث القرآن» إلى «إثبات
صفتي اإلرادة والمشيئة هلل تعالى»










سورة اإلخالص تضمنت صفات هللا تعالى ،وهي تعدل ثلث القرآن.
آية الكرسي تفسيرها ،وإثباتها للصفات.
تفسير { :ه َُو ْاألَ َّول ُ َو ْاآل ِخ ُر َوال َّظ ا ِه ُر َوا ْل َب اطِ نُ }.
إثبات اسمه تعالى  :الحي.
العلم صفة قائمة هلل بذاته.
اإليمان بأن هللا تعالى عنده مفاتح الغيب.
إثبات اسمه تعالى  :الرزاق.
إثبات صفتي السمع والبصر هلل.
إثبات صفتي اإلرادة والمشيئة هلل تعالى.

 ) 8بداية من « إثبات صفة الحب هلل ،وبيان ما يحب ومن يحب» إلى «إثبات بعض صفات
الفعل من الرضى هلل والغضب واللعن والكره»






إثبات صفة الحب هلل ،وبيان ما يحب ومن يحب.
أقسام الناس في المحبة.
إثبات اسمين من األسماء الحسنى وهما  :الغفور والودود.
إثبات صفة الرحمة هلل تعالى.
إثبات بعض صفات الفعل من الرضى هلل والغضب واللعن والكره.

 ) 9بداية من « إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه ،وهما صفتا اإلتيان والمجيء» إلى
« آيات في إثبات صفتي السمع والبصر»









إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه ،وهما صفتا اإلتيان والمجيء.
إثبات صفة الوجه هلل عز وجل ،والرد على المنكرين.
أنواع المضاف إلى هللا جل وعال.
إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه ،والرد على المنكرين.
إثبات العين هلل تعالى ،والرد على المنكرين.
هل رأى النبي صلى هللا عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟
آيات في إثبات صفتي السمع والبصر.
الرؤية المضافة إلى هللا تعالى لها معنيان.

 ) 10بداية من « معنى اآليات التي وصفت هللا تعالى بالمكر والكيد واالستهزاء والخداع» إلى
السمِي والكفء ،وبعض صفات اإلثبات كال ُملك والحمد»
« جملة من صفات السلوب كنفي َّ







معنى اآليات التي وصفت هللا تعالى بالمكر والكيد واالستهزاء والخداع.
إثبات صفات  :العفو ،والقدرة ،والمغفرة ،والرحمة ،والعزة.
الفرق بين العفو والصفح.
أقسام العزة.
س ِم ي والكفء ،وبعض صفات اإلثبات كال ُم لك والحمد.
جملة من صفات السلوب كنفي ال َّ
صفة المحبة.
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 ) 11بداية من « سبعة آيات في االستواء على العرش ،والكالم عليها» إلى «إثبات صفة
المعية هلل عز وجل»





سبعة آيات في االستواء على العرش ،والكالم عليها.
آيات إلثبات ُعلُ ِّو ِه تعالى على خلقه.
من األدلة على إثبات علو هللا تعالى على خلقه.
إثبات صفة المعية هلل عز وجل.

 ) 12بداية من «صفة العلو ،والرد على المنكرين» إلى «مباحث عامة حول آيات الصفات»












صفة العلو ،والرد على المنكرين.
معنى االستواء على العرش.
الفرق بين الخلق واألمر.
معنى (استوى) ً
لغة.
الرد على من تأول االستواء.
وجوه الجمع بين العلو والمعية.
إثبات صفة الكالم هلل تعالى ،والرد على المخالفين.
وجه كون اإليمان بالقرآن من اإليمان باهلل.
القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كالم هللا على الحقيقة.
رؤية المؤمنين هلل عز وجل يوم القيامة ،والرد على النفاة.
مباحث عامة حول آيات الصفات.

 ) 13بداية من «السنة تؤيد القرآن في الصفات» إلى « حديث في رؤية المؤمنين هلل عز وجل
في الجنة ،وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم»










السنة تؤيد القرآن في الصفات.
أهل البدع واألهواء بإزاء السنة الصحيحة على فريقان.
أحاديث نزوله تعالى.
فرحه سبحانه بتوبة عبده وضحكه.
عجب هللا سبحانه.
إثبات الرجل والقدم هلل عز وجل.
أحاديث في علوه تعالى وفوقيته.
أفضل اإليمان هو مقام اإلحسان والمراقبة.
حديث في رؤية المؤمنين هلل عز وجل في الجنة ،وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم.

 ) 14بداية من « أهل السنة وسط بين الطوائف في باب صفات هللا تعالى» إلى «أصل الجزاء
على األعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع»












معتقد أهل السنة والجماعة  :اإليمان بما وردت به السنة الصحيحة من صفات هللا عز وجل كما هي.
أهل السنة وسط بين الطوائف في باب صفات هللا تعالى.
أهل السنة وسط بين الطوائف في باب أفعال هللا.
أهل السنة وسط بين الطوائف في باب وعيد هللا.
أهل السنة وسط بين الطوائف في باب أسماء اإليمان والدِّين.
أهل السنة وسط بين الطوائف في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
النكير على من أنكر علو هللا تعالى واستوائه على عرشه.
اإليمان بما وصف هللا به نفسه أنه قريب مجيب.
اإليمان بأن القرآن كالم هللا داخل في اإليمان باهلل.
اإليمان بأن المؤمنين يرونه سبحانه يوم القيامة ،وأن ذلك داخل في اإليمان باهلل.
وجوب اإليمان بما أخبر به النبي صلى هللا عليه وسلم مما يكون بعد الموت.
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القيامة الكبرى.
كيفية الحساب بالنسبة للمؤمن والكافر.
ذكر الحوض.
ذكر الصراط.
أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها.
اإليمان باليوم اآلخر.
اإليمان بعذاب القبر ونعيمه.
اإليمان بالموازين.
اإليمان بالشفاعة.
اإليمان بوجود الجنة والنار ،والرد على من أنكر ذلك.
الشهادة بأن فالن في الجنة أو في النار.
للرسول صلى هللا عليه وسلم ثالث شفاعات يوم القيامة.
أصل الجزاء على األعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع.

 ) 15بداية من «درجات اإليمان بالقضاء والقدر» إلى «عدم سلب الفاسق الملي اسم اإليمان
بالكلية ،وال يخلد في النار»













درجات اإليمان بالقضاء والقدر.
أفعال العبد مع القدر.
من ضل في القدر.
األدلة على وجوب اإليمان بالقدر.
القضاء والقدر ً
لغة وشر ًع ا.
مراتب القدر.
الرد على العاصي المحتج بالقدر.
اإليمان قول وعمل يزيد وينقص.
عقيدة أهل السنة في الفاسق الملي.
من األدلة على زيادة الغيمان ونقصالنه.
عدم تكفير أهل القبلة بمطلق المعاصي.
عدم سلب الفاسق الملي اسم اإليمان بالكلية ،وال يخلد في النار.

 ) 16بداية من « سالمة قلوب أهل السنة وألسنتهم للصحابة جميعا» إلى «جماع مكارم
األخالق التي يتخلق بها أهل السنة»










سالمة قلوب أهل السنة وألسنتهم للصحابة جميعا.
أهل السنة يقدمون المهاجرين على األنصار.
أفضل األمة بعد الرسول عليه الصالة والسالم.
أهل السنة يحبون آل البيت ،ويتبروؤن ممن يعاديهم.
أهل السنة يتولون أزواج الرسول أمهات المؤمنين ،ويؤمنون بأنهن أزواجه في اآلخرة.
س َّن ة عن الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي هللا عنهم.
إمساك أهل ال ُّ
من أصول أهل السنة  :التصديق بكرامات األولياء.
وظاهر ا.
طريقة أهل السنة  :اتباع آثار النبي صلى هللا عليه وسلم باط ًنا
ً
جماع مكارم األخالق التي يتخلق بها أهل السنة.
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