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 (١الباب األول :أھم المھمات من أصول اإليمان :السؤال األول :ما حد التوحيد وما أقسامه؟
•
•

مقدمة الرسالة.
الباب األول :أھم المھمات من أصول اإليمان:
 oالسؤال األول :ما حد التوحيد وما أقسامه؟
 oالتوحيد ً
وشرعا.
لغة
ً
 oأقسام التوحيد.
 oما معنى العبادة؟
 oما الدليل على أن  ,تعالى منفرد باأللوھية؟
 oالبدع التي انتشرت في األمة اإلسالمية على وجه اإلجمال.
 oأقسام التعطيل في األسماء والصفات.
 oقواعد في األسماء والصفات.
 oأصناف منكري األسماء والصفات ،والرد عليھم.

 (٢السؤال الثاني :ما ھو اإليمان واإلسالم وأصولھما الكلية؟
•

السؤال الثاني :ما ھو اإليمان واإلسالم وأصولھما الكلية؟
 oمعنى اإلسالم.
 oمعنى اإليمان.
 oالدليل على كون اإليمان قول وعمل.
 oالدليل على زيادة اإليمان ونقصانه.
 oالدليل على تفاضل أھل اإليمان فيه.
 oمعنى اإليمان با=.
 oالشرك األكبر والشرك األصغر.
مرفوعا عند مسلم) :الكبرياء ردائي ،والعظمة إزاري ،فمن نازعني
 oحديث أبي ھريرة
ً
واحدًا منھما ألقيته في النار( .فكيف ينبغي أن نفھم ھذا الحديث ،وھل يجوز إضافة
ً
مطلقا ،وھل يلزم الصيرورة إلى التأويل فيه؟
)اإلزار( و)الرداء( إلى ,

١

 (٣السؤال الثالث :ما ھي أركان اإليمان بأسماء  ,وصفاته؟
•

السؤال الثالث :ما ھي أركان اإليمان بأسماء  ,وصفاته؟
السنة في أسماء  ,وصفاته.
 oطريقة أھل ُّ

 (٤السؤال الرابع :ما قولكم في مسألة علو  ,على الخلق واستوائه على العرش؟
•

السؤال الرابع :ما قولكم في مسألة علو  ,على الخلق واستوائه على العرش؟
 oاإليمان بعلو  ,تعالى على خلقه ،واستوائه على عرشه.
 oالفرق بين الخلق واألمر.
 oمعنى )استوى( في اللغة.
 oأقوال أھل البدع في االستواء ،وبيان بطالنھا.
المع َِّية وما تقتضيه ً
لغة.
o
َ
والمع َِّية.
 oوجوه الجمع بين العلو
َ
 oالمعية العامة والخاصة.
 oأقسام العلو.
 oمعنى علو الذات ،وبيان أدلة ذلك.
 oھل الجھة ثابتة = تعالى أو منتفية عنه؟
 oاستواء  ,تعالى على عرشه ومعناه ،وأدلة ذلك.
 oاللوازم التي ذكرھا أھل البدع ليتوصلوا بھا إلى نفي ما أثبته  ,لنفسه من صفات الكمال
على نوعين.
 oھل يصح تفسير االستواء باالستيالء؟

 (٥السؤال الخامس :ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوھا؟
•

السؤال الخامس :ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوھا؟
 oإثبات صفة الرحمة = تعالى.
 oمن األدلة العقلية على إثبات الرحمة = تعالى.
 oإثبات صفة النزول = تعالى ،والرد على من أنكرھا.
 oمسألة :ھل يخلو منه العرش أو ال يخلو؟

 (٦السؤال السادس :ما قولكم في كالم  ,وفي القرآن؟
•

السؤال السادس :ما قولكم في كالم  ,وفي القرآن؟
 oاإليمان بصفة الكالم = تعالى وإثباتھا.
 oالفرق بين المعتزلة واألشاعرة في صفة الكالم.
السنة في صفة الكالم.
 oخالصة عقيدة أھل ُّ
 oسبب ضالل المذاھب المنحرفة في كالم  ,تعالى.
السنة في القرآن.
 oعقيدة أھل ُّ
 oوجه كون اإليمان بالقرآن من اإليمان با=.
 oإثبات أن القرآن كالم  ,عز وجل.

 (٧السؤال السابع ،والثامن :ما ھو اإليمان المطلق؟ وھل يزيد وينقص؟ وما حكم الفاسق
الملي؟
•
•

السؤال السابع :ما ھو اإليمان المطلق؟ وھل يزيد وينقص؟
السؤال الثامن :ما حكم الفاسق الملي؟
 oالفسق األكبر والفسق األصغر.
 oمن ھو الفاسق الملي؟

٢

o
o

الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق.
حد الكبيرة.

 (٨السؤال التاسع :كم مراتب المؤمنين؟ وما ھي؟
•

السؤال التاسع :كم مراتب المؤمنين؟ وما ھي؟
 oزيادة اإليمان ونقصانه ،وتفاضل أھله فيه.
 oتفاوت درجات أھل الجنة.

 (٩السؤال العاشر :ما حكم أفعال العباد؟
•

السؤال العاشر :ما حكم أفعال العباد؟
 oالقدر نظام التوحيد.

 (١٠السؤال الحادي عشر :ما ھو الشرك؟ وما أقسامه؟
•

السؤال الحادي عشر :ما ھو الشرك؟ وما أقسامه؟
 oما ھو الشرك؟
 oالشرك نوعان.
 oمن الفروق بين الشرك األصغر والشرك األكبر.

 (١١السؤال الثاني عشر :ما صفة اإليمان با= على وجه التفصيل؟
•

السؤال الثاني عشر :ما صفة اإليمان با= على وجه التفصيل؟
 oإثبات أن األعمال من اإليمان.
 oأنواع الكفر.

 (١٢السؤال الثالث عشر :ما صفة اإليمان باألنبياء على وجه التفصيل؟
•

السؤال الثالث عشر :ما صفة اإليمان باألنبياء على وجه التفصيل؟
 oاإليمان بالرسل يتضمن أربعة أمور.
 oالفرق بين النبي والرسول.
 oأولو العزم من الرسل.

 (١٣السؤال الرابع عشر :كم مراتب اإليمان بالقضاء والقدر وما ھي؟
•

السؤال الرابع عشر :كم مراتب اإليمان بالقضاء والقدر وما ھي؟
 oما ھو َ
القدَر؟
 oاإليمان بالقدر يتضمن أربعة أمور.
 oداللة الشرع والواقع على إثبات مشيئة العبد.
 oوجوه بطالن االحتجاج بالقدر على المعصية.
والسنة في إثبات القدر.
 oمن نصوص الكتاب
ُّ
 oمراتب اإليمان بالقدر.
 oالفرق بين اإلرادة والمشيئة.
 oحديث احتجاج آدم وموسى عليھما السالم.
 oالفرق بين القدرية والجبرية.

٣

 (١٤السؤال الخامس عشر :ما حد اإليمان باليوم اآلخر؟ وما الذي يدخل فيه؟
•

السؤال الخامس عشر :ما حد اإليمان باليوم اآلخر؟ وما الذي يدخل فيه؟
 oمعنى اإليمان باليوم اآلخر.
 oاإليمان باليوم اآلخر يتضمن ثالثة أمور.
 oمن أدلة إثبات البعث بعد الموت.
 oمن أدلة إثبات الحساب والجزاء.
 oاإليمان بالجنة والنار.
 oفتنة القبر وعذابه ونعيمه.
 oثمرات اإليمان باليوم اآلخر.
 oالرد على منكري البعث.

 (١٥السؤال السادس عشر :ما ھو النفاق وأقسامه وصفته؟
•

السؤال السادس عشر :ما ھو النفاق وأقسامه وصفته؟
 oالنفاق ً
وشرعا.
لغة
ً
 oالنفاق نوعان.
 oالفروق بين النفاق األكبر واألصغر.

 (١٦السؤال السابع عشر :ما ھي البدعة؟ وما أقسامھا؟
•

السؤال السابع عشر :ما ھي البدعة؟ وما أقسامھا؟
 oالبدعة ً
واصطالحا.
لغة
ً
 oاالبتداع على قسمين.
 oبداية ظھور البدع.
 oمن األسباب التي أدت إلى ظھور البدع.

 (١٧السؤال الثامن عشر :ما حقوق المسلمين عليك؟
•

السؤال الثامن عشر :ما حقوق المسلمين عليك؟
 oرابطة األخوة اإليمانية.
 oالحقوق العامة والحقوق الخاصة ،وما ورد فيھما.

 (١٨السؤال التاسع عشر :ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى  ,عليه وسلم؟
•

السؤال التاسع عشر :ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى  ,عليه وسلم؟
 oمن النصوص الدالة على فضل الصحابة رضي  ,عنھم.
 oبيان االعتقاد الواجب نحو الصحابة رضي  ,عنھم.
 oأفضل الصحابة.
السنة فيما شجر بين الصحابة رضي  ,عنھم.
 oمذھب أھل ُّ

 (١٩السؤال العشرون :ما قولكم في اإلمامة؟
•

السؤال العشرون :ما قولكم في اإلمامة؟
 oالمراد باإلمامة ،ومن يطلق عليه اإلمام.
 oاإلمامة نوعان.
 oمن مصالح نصب اإلمام.
 oمن صالحيات اإلمام.
 oالمراد بالفيء.

٤

o
o
o

ما تنعقد به اإلمامة.
شروط اإلمام.
ما يجب على الرعية نحو اإلمام.

 (٢٠السؤال الحادي والعشرون :ما ھو الصراط المستقيم؟ وما صفته؟
•

السؤال الحادي والعشرون :ما ھو الصراط المستقيم؟ وما صفته؟
o

ما ھو العلم النافع والعمل الصالح؟

 (٢١السؤال الثاني والعشرون :ما ھي األوصاف التي يتميز بھا المؤمن عن الكافر والجاحد؟
•

السؤال الثاني والعشرون :ما ھي األوصاف التي يتميز بھا المؤمن عن الكافر والجاحد؟

 (٢٢الباب الثاني :موانع اإليمان
•

الباب الثاني :موانع اإليمان:
 oالجھل.
 oمن موانع قبول الحق.
 oالحسد والبغي.
 oاإلعراض عن األدلة السمعية واألدلة العقلية الصحيحة.
 oرد الحق بعد ما تبين.
 oاالنغماس في الترف واإلسراف في التنعم.
 oاحتكار المكذبين للرسل وأتباعھم واعتقاد نقصھم والتھكم عليھم.
 oحصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة.
 oتجرد الماديين ومن تبعھم من المغرورين وزعمھم أن البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج
العقل إال في ھذه األوقات ،وأنھم قبل ذلك لم يبلغوا الرشد.

٥

