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 ) قراءة متن أصل السنة واعتقاد الدین1

 قراءة متن أصل السنة واعتقاد الدین.  •

 -رحمھما هللا تعالى  -) ترجمة اإلمامین الرازیین 2

 . -رحمھ هللا  -ازي ترجمة اإلمام أبي زرعة الر •
 . -رحمھ هللا  -ترجمة اإلمام أبي حاتم الرازي  •
 . -رحمھ هللا  -ترجمة ابن أبي حاتم  •

 ) بیان أن اإلیمان قول وعمل یزید وینقص3

 تعریف األصل لغةً واصطالًحا.  •
 تعریف السنة لغةً واصطالًحا.  •
 الواجب في العقیدة على المسلم.  •
 الدین لغةً وشرًعا.  •
 أھل السنة. المراد ب •
 بیان أن اإلیمان قول وعمل یزید وینقص.  •
 من األدلة على زیادة اإلیمان ونقصانھ.  •
 المؤمنون ثالث مراتب.  •

 ) أقوال الناس في اإلیمان4

 عقیدة أھل السنة في اإلیمان.  •
 من خالف أھل السنة في باب اإلیمان: المرجئة والخوارج.  •

 1 

http://www.rslan.com/
http://www.rslan.com/
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=353
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=353


 

 أقوال الناس في اإلیمان.  •
 القول قسمان.  •
 ما علیھ المعتزلة في باب اإلیمان.  •
 من أقوال المرجئة.  •
 ھل كان مرجئة الفقھاء ال یبالون بالعمل ؟  •
 أوجھ زیادة اإلیمان ونقصانھ.  •
 من األدلة على زیادة اإلیمان ونقصانھ.  •
 مسألة االستثناء في اإلیمان.  •
 الفرق بین اإلسالم واإلیمان.  •

 ن) عقیدة أھل السنة والجماعة في القرآ5

 مجمل اعتقاد أھل السنة والجماعة في القرآن.  •
 اإلیمان بصفة الكالم.  •
 الفرق بین المعتزلة واألشاعرة في صفة الكالم.  •
 خالصة عقیدة أھل السنة في صفة الكالم.  •
 سبب ضالل أصحاب المذاھب المنحرفة في صفة الكالم.  •

 ) عقیدة أھل السنة والجماعة في القدر6

 شره. اإلیمان بالقدر خیره و •
 الرد على من احتج بالقدر على المعصیة.  •
 اإلیمان بالقدر على درجتین.  •
 مراتب اإلیمان بالقدر.  •
 أنواع أفعال العباد.  •
 اإلرادة الكونیة واإلرادة الدینیة.  •
 أنواع التقادیر.  •

 ) عقیدة أھل السنة والجماعة في الصحابة7

 خیر األمة بعد نبیھا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 یب الخلفاء بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ترت •
 مذھب أھل السنة في كل من شھد لھ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالجنة.  •
 ھل الترضي خاص بالصحابة رضي هللا عنھم؟  •
 الكف عما شجر بین الصحابة رضي هللا عنھم.  •

 ) عقیدة أھل السُّنة في صفة االستواء � تعالى8

 على عرشھ. استواء هللا تعالى  •
 إنكار السلف على من سأل عن كیفیة االستواء.  •
 المواضع التي ذُكر فیھا االستواء في القرآن.  •
 أنواع العلو.  •
 أوجھ الفرق بین العلو واالستواء.  •
 من معاني االستواء.  •
 وجوه دالالت الكتاب على علو هللا تعالى على خلقھ.  •
 وجوه فعل االستواء في اللغة.  •
 یر االستواء باالستیالء. وجوه فساد تفس •
 معنى التكییف.  •
 وجھ كون السؤال عن كیفیة صفات هللا تعالى بدعة.  •
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 التأویل تأویالن.  •
 وجوه الفرق بین التشبیھ والتمثیل.  •
 من اللوازم الباطلة لمذھب التمثیل.  •
 من أقوال السلف في إثبات الصفات والنھي عن التمثیل.  •
 حكم تشبیھ هللا تعالى بخلقھ.  •
 الفرق بي التمثیل والتكییف.  •
 سمع هللا نوعان.  •

 ) رؤیة المؤمنین ربھم یوم القیامة، وصفة الكالم � عز وجل9

 إثبات رؤیة المؤمنین ربھم یوم القیامة.  •
 أقسام الناس في الرؤیة.  •
 من النصوص في إثبات صفة الكالم � عز وجل.  •

 ) اإلیمان بالجنة والنار10

 ، وأنھما مخلوقتان ال تفنیان. اإلیمان بالجنة والنار •
 من النصوص الدالة على وجود الجنة والنار، وأنھما مخلوقتان ال تفنیان.  •
 ضالل المعتزلة القدریة في خلق الجنة والنار.  •
 . -رحمھ هللا  -الرد على من نسب القول بفناء النار إلى شیخ اإلسالم ابن تیمیة  •

 ) الصراط، والمیزان، والحوض11

 في إثبات الصراط.  من النصوص •
 ھل األمور الغیبیة والصفات یجوز أن نُبَیِّنھا ونَِصفھا للناس على طریقة التمثیل؟  •
 ھل ھناك دلیل على فناء نار العصاة؟  •
 الصراط لغةً وشرًعا.  •
 اإلیمان بالمیزان یوم القیامة.  •
 من النصوص في إثبات المیزان.  •
 المیزان لغةً وشرًعا.  •
 الحوض. من النصوص في إثبات  •
 الحوض لغةً وشرًعا.  •

 ) الشفاعة، وعذاب القبر ونعیمھ12

 الشفاعة شفاعتان.  •
 أنواع الشفاعة.  •
 نعیم القبر وعذابھ.  •
 الشفاعة لغةً واصطالًحا.  •
 من األدلة على إثبات الشفاعة.  •
 شروط الشفاعة.  •
 من النصوص في عذاب القبر ونعیمھ.  •
 البرزخ في اللغة.  •
  عذاب القبر على ضربین. •
 الرد على بعض شبھات المعتزلة في إنكار عذاب القبر ونعیمھ.  •
 الدور ثالثة.  •
 المسؤول في القبر لھ حاالن.  •
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 ) اإلیمان بالكرام الكاتبین، والبعث بعد الموت13

 المالئكة الحفظة على نوعین.  •
 اإلیمان بالكرام الكاتبین.  •
 اإلیمان بالبعث بعد الموت.  •
 البعث لغةً وشرًعا.  •
 إثبات البعث في الكتاب العزیز. وجوه  •
 مذھب أھل السنة في مرتكب الكبیرة.  •

 ) منھج أھل السنة والجماعة في معاملة والة األمور14

 إقامة الحج والجھاد مع أئمة المسلمین.  •
 منھج أھل السنة والجماعة في معاملة والة األمور.  •
 من األدلة على عدم جواز الخروج على والة األمور.  •
 قسمان. الخروج  •
 بیان حقیقة االتباع.  •
 من خالف أھل السنة في معاملة الوالة.  •
 یكون الرجل خارجی�ا بأحد وصفین.  •
 ذم الخوارج والخروج.  •
 النھي عن القتال في الفتنة.  •
 أمر ولي األمر ال یخلو من ثالثة وجوه.  •
 من صور الفتنة التي ال یجوز القتال فیھا.  •

 ) من عالمات الفرق الضالة15

 ناس مؤمنون في أحكامھم ومواریثھم. ال •
 بیان ضالل المرجئة.  •
 بیان ضالل القدریة.  •
 القدر الكوني والقدر الشرعي.  •
 مراتب اإلیمان بالقدر.  •
 بیان حكم الجھمیة.  •
 بیان من ھم الرافضة.  •
 من ضالالت الرافضة.  •
 بیان حكم الخوارج.  •
 حكم من قال بخلق القرآن.  •
 من عالمات الفرق الضالة.  •

 ) ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب األھواء16

 من عالمات الفرق الضالة.  •
 الحق واحد ال یتعدد.  •
 ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب األھواء.  •
 النھي عن مجالسة أھل األھواء.  •
  من فوائد ھجر المبتدع.  •
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