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 -رحمھ هللا تعالى  -) ترجمة اإلمام الشوكاني 1

 . -رحمھ هللا تعالى  -ترجمة اإلمام الشوكاني  •
 . -رحمھ هللا تعالى  -عقیدة اإلمام الشوكاني  •

 - تعالى رحمھ هللا -) عقیدة اإلمام الشوكاني 2

 بتوحید األلوھیة.  -رحمھ هللا  -عنایة اإلمام الشوكاني  •
 من أنواع العبادة.  •
 بتوحید األسماء والصفات.  -رحمھ هللا  -عنایة الشوكاني  •
 من صفات هللا تعالى.  -رحمھ هللا  -موقف الشوكاني  •
 من مسألة خلق القرآن.  -رحمھ هللا  -موقف الشوكاني  •
 بتعریف الشرك، وبیان أقسامھ.  -رحمھ هللا  -كاني اھتمام اإلمام الشو •
 نماذج من األعمال الشركیة.  •
 اإلیمان باألنبیاء والرسل.  •
 اإلیمان بوجود الجن والشیاطین.  •
 خلود الجنة والنار.  •

ھَ لإلمام الشوكاني 3  -رحمھ هللا  -) السؤال الذي ُوّجِ

ھَ لإلمام الشوكاني  •   .-رحمھ هللا  -السؤال الذي ُوّجِ
 معنى التكییف.  •
 معنى التمثیل.  •
 بیان معنى التحریف.  •
 معنى التعطیل.  •
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 العالقة بین التكییف والتمثیل.  •
 العالقة بین التعطیل والتحریف.  •
 معنى التأویل لغةً واصطالًحا.  •
 من أدلة االستواء.  •
 طریقة أھل السُّنة في أسماء هللا وصفاتھ.  •
 من ھم أھل السُّنة والجماعة؟  •

 الجواب عن السؤال ) بدایة4

 بدایة الجواب عن السؤال.  •
 حقیقة قول نفاة الصفات.  •
 مراتب التعطیل.  •
 أقسام المعطلة.  •
 وجھ مفارقة المعطلة لطریقة الرسل في الصفات.  •
 األصول التي بنى علیھا المعطلة قولھم بالتأویل.  •
 المحاذیر التي وقع فیھا المعطلة.  •
 مذھب الباطنیة في الصفات، والرد علیھم.  •
 مذھب الجھمیة في الصفات، والرد علیھم.  •
 مذھب المعتزلة في الصفات، والرد علیھم.  •
 الرد على من خالف أھل السُّنة في القدر.  •
 من النصوص واآلثار في ذم القدریة.  •
 اإلرادة الكونیة واإلرادة الشرعیة.  •
 ریقة الخلف أعلم وأحكم. قول القائل: طریقة السلف أسلم وط •
 األدلة على ثبوت صفات الكمال � عز وجل.  •

 ) موقف أھل السنة من أسماء هللا وصفاتھ5

 خیر القرون.  •
 المبتدعون في الصفات.  •
 مذھب السلف في األسماء والصفات.  •
 السبب في اتفاق أھل الحدیث.  •
 الثبات من سمات أھل السُّنة.  •
 وصفاتھ.  موقف أھل السنة من أسماء هللا •
 ضابط الصفات الذاتیة.  •
 الرد على المعطلة والممثلة.  •
 قاعدة أھل السنة في إثبات ما أثبت هللا لنفسھ من الصفات.  •

 ) قاعدة أھل السنة في إثبات ما أثبت هللا لنفسھ من الصفات6

 قولھ تعالى: {لیس كمثلھ شيء}.  •
 صفة االستواء.  •
 الكالم عن الجھة.  •
 إثبات صفة االستواء.  •
 الصفات الذاتیة وأقسامھا.  •
 الصفات الفعلیة وأقسامھا.  •
 أصل العرش في اللغة.  •
 معنى االستواء في اللغة.  •
 العلو نوعان.  •
 وجوه الرد على المعطلة في صفة االستواء.  •
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 من النصوص في إثبات صفة العلو.  •
 من النصوص في إثبات رؤیة المؤمنین ربھم یوم القیامة.  •
  ل لخلقھ، وما تقتضیھ. ثبوت معیة هللا عز وج •
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