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 (1مقدمة ،وباب :معرفة ﷲ تعالى واإليمان به














تعريف األصل في اللغة.
ما ھو اإليمان؟
الدين على ثالث مراتب.
اإليمان في اللغة والشرع.
العمل قسمان.
اإليمان عند الخوارج والمعتزلة.
من األدلة على أن اإليمان يزيد وينقص.
أسباب زيادة اإليمان.
أسباب نقص اإليمان.
اإليمان عند المرجئة.
درجات اليقين.
الحقائق ثالث.
قواعد في أسماء ﷲ وصفاته.

 (2باب :معرفة ﷲ تعالى واإليمان به







قواعد في أسماء ﷲ تعالى وصفاته.
ھل ُيوصف ﷲ تعالى بالمكر ً
مثال؟
الصفات الثبوتية على قسمين.
كل صفة من صفات ﷲ تعالى يتوجه عليھا ثالثة أسئلة.
الفرق بين التمثيل والتكييف.
من مفاسد وأضرار الشرك.
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 (3ضابط الصفات المنفية ،وثبوت صفة اليدين








في بيان نفي النوم عن ﷲ تعالى.
النور على قسمين.
ما ھو ضابط الصفات المنفية؟
أوجه مخالفة بعض الفرق لطريق المرسلين.
بيان أن ﷲ تعالى ال ُيوصف بالنفي المحض.
صفة اليدين تعالى.
السنة في إثبات اليدين تعالى.
من خالف أھل ُّ

 (4إثبات صفة العلم







تعالى

السنة والجماعة في أسماء ﷲ وصفاته.
عقيدة أھل ُّ
صفة العلم تعالى.
إثبات صفة السمع والبصر تعالى.
السمع المضاف إلى ﷲ تعالى ينقسم إلى قسمين.
الرؤية المضافة إلى ﷲ تعالى على معنيين.
مفاتح الغيب ال يعلمھا إال ﷲ.

 (5ثبوت صفة الفرح








تعالى ،ووجوه البحث في صفة اليد
تعالى.

صفة الفرح
شروط التوبة.
ھل ُيشترط لصحة التوبة أن يتوب العاصي من جميع الذنوب؟
إثبات صفة اليد تعالى.
ھل اليد حقيقة أو مجاز؟ وھل ھي واحدة أو متعددة؟
المضاف إلى ﷲ تعالى على قسمين.
من خالف في إثبات اليد الحقيقية.

 (6ثبوت صفة الرحمة






تعالى

تعالى ،وثبوت صفة الرضا

تعالى

في بيان ثبوت صفة الرحمة تعالى.
األدلة العقلية على ثبوت الرحمة تعالى.
بيان الفرق بين المسلم والكافر.
بيان سعة فضل ﷲ رب العالمين.
إثبات صفة الرضا تعالى.

 (7بداية من »وجوب اإليمان بالمالئكة« إلى »إثبات صفة الصبر







السنة في المالئكة.
عقيدة أھل ُّ
في بيان حرمة التألي على ﷲ.
في بيان قرب الجنة والنار من اإلنسان.
الحث على اإلحسان إلى المخلوقات.
العجب تعالى.
إثبات صفة َ َ
إثبات صفة الصبر تعالى.
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تعالى«

 (8ثبوت صفة المحبة









تعالى ،وإثبات رؤية المؤمنين ربھم يوم القيامة

إثبات صفة المحبة تعالى.
أقسام الناس في المحبة.
المعاھدون ينقسمون إلى ثالثة أقسام.
شروط التوبة.
ما ھي ُ َّ
الخلة؟
بماذا ينال اإلنسان محبة ﷲ عز وجل؟
إثبات رؤية المؤمنين ربھم يوم القيامة.
ھل رأى النبي صلى ﷲ عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟

 (9تتمة »إثبات رؤية المؤمنين ربھم يوم القيامة« ،وإثبات صفة النزول





تعالى

إثبات رؤية المؤمنين ربھم يوم القيامة ،والرد على من أنكرھا.
ھل من صفات ﷲ تعالى التردد؟
فضل التقرب إلى ﷲ تعالى بالفرائض والنوافل.
إثبات صفة النزول تعالى.

ﷲ
وما َ َ ُ
 (10تتمة »باب :معرفة ﷲ تعالى واإليمان به« إلى »باب :قول ﷲ تعالىَ َ } :
قدروا َّ َ
َ َّ
حق َ ْ ِ ِ
قدره{«



في وصف الجنان والنظر إلى ﷲ سبحانه وتعالى.
بيان كذب الكھنة ودجلھم.

جميعا ً َ ْ َ ُ ُ
ﷲ َ َّ
يوم ْ ِ َ َ ِ
واألرض َ ِ
حق َ ْ ِ ِ
القيامة
قدره َ ْ َ ْ ُ
وما َ َ ُ
 (11باب :قول ﷲ تعالىَ َ } :
قبضته َ ْ َ
قدروا َّ َ
والسماوات َ ْ ِ َّ ٌ
َ َّ َ ُ
مطويات ِ َ ِ ِ ِ
بيمينه{




بيان أنه ال ُيستشفع با على أحد.
في بيان صبر ﷲ عز وجل على تكذيب ابن آدم.
في تحريم سب الدھر.

 (12باب :اإليمان بالقدر








األدلة على وجوب اإليمان بالقدر.
القدر في اللغة.
القضاء في اللغة.
مراتب اإليمان بالقدر.
االحتجاج بالقدر على المعصية.
ضل في القضاء والقدر فرقتان :القدرية والجبرية.
الفرق بين اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية.

 (13اعتقاد أھل السنة في القدر







عقيدة الفرقة الناجية في القدر.
القدر والقضاء في اللغة.
فوائد اإليمان بالقدر.
شرا؟
ھل ُيقال :إن في قدر ﷲ تعالى ً
مراتب اإليمان بالقدر.
الفرق بين اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية.
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ھل المعاصي مرادة تعالى؟
مسألة خلق أفعال العباد.

 (14تابع »باب :اإليمان بالقدر«








في بيان متى كان تقدير مقادير الخلق.
مراتب اإليمان بالقدر.
في وجوب العمل وعدم التواكل.
أخذ ﷲ تعالى الميثاق علينا ونحن في ظھر آدم عليه السالم.
في عدم جواز االتكال على القضاء والقدر ،وعدم جواز ترك العمل.
ما مصير أطفال المشركين الذين ماتوا؟
ما مصير أطفال المسلمين في اآلخرة؟

 (15تتمة »باب :اإليمان بالقدر«




أنواع التقدير.
بيان ثمرة اإليمان بالقدر.
األفعال التي تتعلق بالعبد على ثالثة أقسام.

 (16باب :ذكر المالئكة عليھم السالم واإليمان بھم










من ھم المالئكة؟
اإليمان بالمالئكة يتضمن أربعة أمور.
كيف ُيخلق المالئكة من نور وھم أجسام؟
عبادات المالئكة وعددھم.
من أوجه الحكمة في عدم رؤيتنا للمالئكة.
في بيان ِعظم خلق المالئكة.
معنى اإليمان بالمالئكة.
أنواع المالئكة.
في بيان مما ُخلقت المالئكة.

 (17تتمة »باب :ذكر المالئكة عليھم السالم واإليمان بھم«








في بيان مما ُخلقت المالئكة.
كيف ُتخلق المالئكة من النور؟
في بيان الذين يدخلون البيت المعمور من المالئكة.
في وصف حملة العرش.
بيان من ھو أفضل المالئكة؟
أقسام المالئكة.
في االستحياء من مالئكة ﷲ ،والنھي عن التعري.

السنة في صفة الكالم
 (18عقيدة أھل ُّ






تعالى

اإليمان بصفة الكالم تعالى.
الرد على ُنفاة صفة الكالم عن ﷲ تعالى.
السنة في القرآن المجيد.
عقيدة أھل ُّ
أوجه بطالن القول بخلق القرآن.
كيف نثبت أن القرآن منزل من عند ﷲ تعالى؟
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 (19باب :الوصية بكتاب ﷲ عز وجل


وسنة نبيه صلى ﷲ عليه وسلم.
الحث على التمسك بكتاب ﷲ تعالى ُ

 (20تتمة »باب :الوصية بكتاب ﷲ عز وجل« إلى »باب :حقوق النبي صلى ﷲ عليه وسلم«






بيان الصراط المستقيم.
معنى اإليمان بالنبي صلى ﷲ عليه وسلم.
تصديق النبي صلى ﷲ عليه وسلم يلزم منه أمران.
نواقض اإليمان بالنبي صلى ﷲ عليه وسلم تنقسم إلى قسمين.
من األدلة على وجوب اإليمان بالنبي صلى ﷲ عليه وسلم.

 (21باب :حقوق النبي صلى ﷲ عليه وسلم




من حقوق النبي صلى ﷲ عليه وسلم.
عالمة محبة النبي صلى ﷲ عليه وسلم.
كيف يجد المرء حالوة اإليمان؟ وھل ھي حالوة حسية أو معنوية؟

 (22تتمة »باب :حقوق النبي صلى ﷲ عليه وسلم« إلى »باب :تحريضه صلى ﷲ عليه
وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك ،وترك البدع والتفرق واالختالف والتحذير من
ذلك«





السنة.
الرد على من اكتفى بالقرآن وترك ُّ
السنة؟
ما ھي ُّ
وجوب االقتداء بالنبي صلى ﷲ عليه وسلم.
النھي عن التفرق واالختالف.

 (23تابع »باب :تحريضه صلى ﷲ عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك ،وترك
البدع والتفرق واالختالف والتحذير من ذلك«




وسنة الخلفاء الراشدين من بعده.
بسنة النبي صلى ﷲ عليه وسلم ُ
الوصية ُ
بيان أن خير الھدي ھدي محمد صلى ﷲ عليه وسلم.
بيان أن عصيانه صلى ﷲ عليه وسلم يوجب دخول النار.

غريبا «...
 (24شرح حديث» :بدأ اإلسالم
ً




بيان من ھم الغرباء.
أنواع الغربة.
من صفات الغرباء.

 (25تابع »باب :تحريضه صلى ﷲ عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك ،وترك
البدع والتفرق واالختالف والتحذير من ذلك«





من صفات الفرقة الناجية.
النھي عن التفرق واالختالف.
الدعاة على قسمين.
في بيان أسباب الفتن.
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 (26تتمة »باب :تحريضه صلى ﷲ عليه وسلم على لزوم السنة« إلى »باب :التحريض على
طلب العلم ،وكيفية الطلب فيه«







ھل تعرف ما يھدم اإلسالم؟
الترغيب في التمسك بما كان عليه السلف الصالح.
في تحريم المجادلة في كتاب ﷲ جل وعال.
التحريض على طلب العلم ،وكيفية الطلب فيه.
بيان فضيلة التفقه في الدين.
الفرض على قسمين.

 (27تابع »باب :التحريض على طلب العلم ،وكيفية الطلب فيه«








في النھي عن األخذ عن اليھود والنصارى.
أقسام أمور الدين.
سؤال أھل العلم على قسمين.
في بيان فضيلة طلب الحديث.
بيان أصول علوم الدين.
تحريم تفسير القرآن بالرأي.
بيان خطورة اإلفتاء بغير علم.

 (28تتمة »باب :التحريض على طلب العلم ،وكيفية الطلب فيه« إلى »باب :قبض العلم«







بيان خطورة اإلفتاء بغير علم.
بيان شدة خطر الفتوى.
بيان فضيلة طلب العلم.
فضل الرحلة في طلب العلم.
في بيان صفة الفقيه.
كيف ُيقبض العلم؟

 (29تتمة »باب :قبض العلم« إلى »باب :التجوز في القول ،وترك التكلف والتنطع«






في الحث على طلب العلم قبل قبضه.
كيف ُيقبض العلم؟
بيان ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم.
بيان أن الجدل من أسباب الضالل.
الحث على التجوز في القول وترك التكلف والتنطع.

 (30تتمة »باب :التجوز في القول ،وترك التكلف والتنطع« ،ونھاية الكتاب




في بيان فضيلة ُحسن ُ
الخلق.
وغيرھم بما ليس فيھم.
المداحين
ذم َّ
َ
في الترغيب في قلة الكالم.
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