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ال ینثني عنھ وال «إلى قولھ » یا سائلي عن مذھبي وعقیدتي«) بدایة من قول شیخ اإلسالم 1
 »یتبدل

 قراءة متن القصیدة الالمیة.  •
 المراد بعلم أصول الدین.  •
 السؤال على ضربین.  •
 تعریف المذھب في األصل.  •
 العقیدة في اللغة.  •
 بین العقیدة والتوحید خصوص وعموم.  •
 ھل اإلیمان بوجود الجن توحید؟  •
 الرزق لغةً وشرًعا.  •
 تعریف الھدایة.  •
 أنواع الھدایة.  •
 من معاني الرزق.  •
 من أسباب الرزق الحالل.  •
 من أسباب الھدایة.  •
 من أدلة الثبات على الحق.  •

ومودة القربى بھا «إلى قولھ » حب الصحابة كلھم لي مذھب«قول شیخ اإلسالم  ) بدایة من2
 »أتوسل

 مراتب المحبة.  •
 من ھو الصحابي ؟  •
 ، وِعَظم قدرھم. -ملسو هيلع هللا ىلص  -فضل صحابة رسول هللا  •
 . -رضي هللا عنھم  -من نصوص الكتاب والسنة في بیان فضل الصحابة  •
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 . - ملسو هيلع هللا ىلص -التعریف بآل النبي  •
 مجمل عقیدة أھل السنة والجماعة في أھل البیت.  •
 من فضائل أھل البیت في الكتاب العزیز.  •
 من فضائل أھل البیت في السنة.  •
 الرافضة والخوارج ومخالفتھما ألھل السنة.  •
 الوسیلة على ضربین.  •
 أنواع التوسل المشروع.  •
 أنواع التوسل غیر المشروع.  •
 والشرع.  التوسل في اللغة •

 »ولكلھم قدر عال وفضائل«) قول شیخ اإلسالم 3

 . -رضي هللا عنھم  -المفاضلة بین الصحابة  •
 . -رضي هللا عنھم  -من فضائل الصحابة  •
 . -رضي هللا عنھم  -أفضل الصحابة  •

لكنما الصدیق منھم «إلى قولھ » ولكلھم قدر وفضل ساطع«) بدایة من قول شیخ اإلسالم 4
 »أفضل

 . -رضي هللا عنھم  -لصحابة عدالة ا •
 . -رضي هللا عنھم  -األدلة على عدالة الصحابة  •
 . -ملسو هيلع هللا ىلص  -من أصول أھل السنة: سالمة قلوبھم وألسنتھم ألصحاب رسول هللا  •
 . -رضي هللا عنھم  -وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة  •
 . -م رضي هللا عنھ -وجوب اإلمساك عما شجر بین الصحابة  •
 وتجریحھم.  -رضي هللا عنھم  -تحریم سب الصحابة  •
 . -رضي هللا عنھم  -أفضل الصحابة  •
 . -رضي هللا عنھ  -من فضائل أبي بكر  •
 . -رضي هللا عنھ  -الدلیل على خالفة أبي بكر  •
 . -رضي هللا عنھ  -من فضائل عمر  •
 . -رضي هللا عنھ  -من فضائل عثمان بن عفان  •
 . -رضي هللا عنھ  -بي طالب بن عفان من فضائل علي بن أ •
 من فضائل العشرة المبشرین بالجنة.  •
 من فضائل المھاجرین واألنصار.  •
 من فضائل أھل بیعة الرضوان.  •

والمصطفى «إلى قولھ » وأقول في القرآن ما جاءت بھ«) بدایة من قول شیخ اإلسالم 5
 »الھادي وال أتأول

 القرآن لغةً واصطالًحا.  •
 ة الكالم � تعالى. من ضل في صف •
 الكالم في لغة العرب.  •
 أنواع الكالم.  •
 من األدلة على إثبات صفة الكالم � تعالى.  •
 مراتب تكلیم هللا تعالى لمن شاء من عباده.  •
 القرآن كالم هللا لیس بمخلوق.  •
 اللفظ یطلق على معنیین.  •
 عقیدة أھل السنة والجماعة في القرآن.  •
 بخلق القرآن. الرد على شبھات من قال  •
 حكم من قال بخلق القرآن.  •
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 قاعدة الصفات واإلضافة.  •
 األدلة على أن القرآن كالم هللا غیر مخلوق.  •
 وأدلتھا.  -عز وجل  -صفة الجالل �  •
 ؟  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ھل المصطفى من أسماء الرسول  •
 التأویل لغةً واصطالًحا.  •
 الھدایة نوعان.  •
 أنواع التأویل.  •
 ا أولى: التعبیر بالتأویل أم بالتحریف ؟ أیھم •
 حكم التأویل.  •
 اآلثار والنتائج المترتبة على التسلیم للكتاب والسنة.  •

ھا«) بدایة من قول شیخ اإلسالم 6 وإذا استدل یقول «إلى قولھ » وجمیع آیات الصفات أُِمرُّ
 »قال األخطل

 المعاني الُمعَبَُّر عنھا بالخطاب نوعان.  •
 اد الُمتََكلِّم. طرق معرفة مر •
 أقسام النصوص من حیث الداللة.  •
 العقیدة الصحیحة في طریقة إثبات صفات هللا وأسمائھ.  •
 . -عز وجل  -أصول أھل السنة أمام صفات هللا  •
 التحریف والتعطیل والتكییف والتمثیل والتفویض.  •
 وجوه ودالالت بطالن التمثیل.  •
 صفات هللا تتنوع باعتبار ثبوتھا � تعالى إلى نوعین.  •
 أقسام الصفات الثبوتیة.  •
 من األدلة على إثبات األسماء الحسنى والصفات العلیا � تعالى.  •
 الِفَرق التي خالفت أھل السنة في باب األسماء والصفات.  •
 تعریف الدلیل.  •
 االستدالل في اللغة.  •
 من أدلة ثبوت صفة االستواء.  •
 الفرق بین صفة العلو وصفة االستواء.  •
 من معاني االستواء.  •

وإلى السماء بغیر «إلى قولھ » والمؤمنون یرون حق�ا ربھم«) بدایة من قول شیخ اإلسالم 7
 »كیف ینزل

 إثبات رؤیة المؤمنین ربھم یوم القیامة.  •
 األدلة على إثبات رؤیة المؤمنین ربھم في اآلخرة.  •
 ة الرؤیة. مذاھب الناس في مسأل •
 ھل ینزل الرب إلى السماء الدنیا بذاتھ ؟  •
 ھل یلزم من نزول هللا تعالى خلو العرش ؟  •
 وقت النزول اإللھي إلى السماء الدنیا.  •
 كیف نفھم حدیث النزول مع اختالف ثلث اللیل باختالف البلدان ؟  •
 الِفَرق التي أنكرت صفة النزول، والرد علیھم.  •
 على من یسأل عن كیفیة الصفات.  مذھب أھل السنة في الرد •

أرجو بأني منھ ِری�ا «إلى قولھ » وأقر بالمیزان والحوض«) بدایة من قول شیخ اإلسالم 8
 »أنھل

 المیزان في اللغة والشرع.  •
 أقسام الناس في إثبات صفات المیزان.  •
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 الرد على من أنكر المیزان.  •
 من أدلة الكتاب والسنة على إثبات المیزان.  •
 ال أئمة السلف في إثبات المیزان. من أقو •
 أحوال الخلق في المیزان.  •
 ھل المیزان واحد أو متعدد ؟  •
 ما ھو الذي یُوزن ؟  •
 ھل تُوزن أعمال الجن ؟  •
 ھل تُوزن أعمال الكافر ؟  •
 الحوض في اللغة.  •
 من النصوص الواردة في ذكر الحوض.  •
 من الذي یُذاد عن الحوض ؟  •
 تحدید مسافة الحوض.  •
 قبل اآلخر : الحوض أم المیزان ؟ أیھما  •
 ھل ھناك فرق بین الحوض والكوثر ؟  •
 أم لكل نبي حوض ؟  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ھل الحوض خاص بنبینا دمحم  •

وكذا التقي إلى «إلى قولھ » وكذا الصراط یمد فوق جھنم«) بدایة من قول شیخ اإلسالم 9
 »الجنان سیدخل

 الصراط في اللغة.  •
 اط. من معاني الصر •
 تعریف الصراط في االصطالح.  •
 الصراط في الشرع.  •
 من األدلة على ثبوت الصراط.  •
 من أوصاف الصراط.  •
 ھل الصراط موجود اآلن ؟  •
 ما ھي الحكمة في نصب الصراط ؟  •
 من الذي یمر على الصراط ؟  •
 متى یتم المرور على الصراط ؟  •
 نتیجة المرور على الصراط.  •
 ار. الحكمة من إدخال الشقي الن •
 من ھو التقي ؟  •
 التقوى في الشرع.  •
 مراتب التقوى.  •
 الجنة لغةً وشرًعا.  •
 من أسماء النار.  •
 دركات النار.  •
 من األدلة على أن النار سیدخلھا األشقیاء.  •
 الذین یدخلون النار على قسمین.  •
 الِفَرق التي خالفت أھل السنة في أھل الكبائر.  •
 من أسماء الجنة.  •
 زلھا. درجات الجنة ومنا •
 ما أعده هللا ألھل الجنة من النعیم.  •
 من صفات الحور العین.  •
 ھل الجنة والنار موجودتان اآلن ؟  •
 وتنقسم الشھادة بالجنة أو النار إلى قسمین.  •
 أمثلة الُمعَیَّنِین من أھل الجنة.  •
 أمثلة الُمعَیَّنِین من أھل النار.  •
 یتحقق اإلیمان بالجنة والنار بثالثة أمور.  •
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وإن ابتدعت فما «إلى قولھ » ولكل حي عاقل في قبره«بدایة من قول شیخ اإلسالم  )10
 »علیك معول

 عقیدة أھل السنة في اإلیمان بالحیاة البرزخیة.  •
 البرزخ في اللغة.  •
 الحیاة البرزخیة في الشرع.  •
 الفتنة في اللغة.  •
 المراد بفتنة القبر شرًعا.  •
 القبر وسؤال الَملََكین.  من أدلة الكتاب والسنة على ثبوت فتنة •
 أقوال أئمة السنة في إثبات فتنة القبر.  •
 صفة فتنة القبر.  •
 من یستثنون من فتنة القبر.  •
 الُمْختَلَُف في فتنتھم في قبروھم.  •
 ھل یُفتن الكافر في قبره ؟  •
 ھل تعود الروح إلى البدن وقت سؤال القبر ؟  •
  من أدلة الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر. •
 األدلة على عذاب القبر ونعیمھ.  •
 داللة العقل على عذاب القبر ونعیمھ.  •
 من الِحَكم من جعل عذاب القبر من أمور الغیب.  •
 ھل عذاب القبر على الروح والبدن جمیعًا ؟  •
 ھل یكون العذاب والنعیم للبدن بدون الروح ؟  •
 ھل عذاب القبر مستمر أم أنھ ینقطع ؟  •
 اب القبر ونعیمھ. وجوه الرد على منكري عذ •
 أسباب عذاب القبر.  •
  األسباب المنجیة من عذاب القبر.  •
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