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 ( أسباب تأليف أهل العلم في أمور المعتقد1

  .طريقة العلماء الربانيين في تعلم العلم 
  .العلوم ثالثة 
  .العقيدة لغًة واصطالًحا 
  .معنى العقيدة اإلسالمية 
  .أسباب تأليف أهل العلم في أمور المعتقد 
 ة. من مميزات كتابات أهل السنة والجماع 

 ( ترجمة موجزة لإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل2

  .نشأته وطلبه للعلم 
  .رحلته في طلب العلم 
  .شيوخه وتالمذته 
  .أهم مؤلفات اإلمام أحمد 
  .زهد اإلمام أحمد وورعه 
  .طرف من موجز كالم اإلمام أحمد رحمه اهلل 
  .ثبات اإلمام أحمد رحمه اهلل في محنة خلق القرآن 
 ء على اإلمام أحمد. ثناء العلما 
  .مرض اإلمام أحمد الذي توفي فيه 

 ( قراءة متن رسالة أصول السنة لإلمام أحمد3

  .) معنى ) أصول السنة 
  .معنى األصول في اللغة وفي االصطالح 
  .معنى السنة في اللغة وفي االصطالح 
  .معنى لفظ ) السنة ( في كالم السلف 
 حنبل رحمه اهلل.  مسائل في أصول السنة لإلمام أحمد بن 
  .مسائل في اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل 
  .أهم الموضوعات التي اشتملت عليها رسالة أصول السنة لإلمام أحمد 
  .قراءة متن رسالة أصول السنة لإلمام أحمد 
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 «وكل بدعة فهي ضاللة » إلى قوله « أصول السنة عندنا » ( بداية من قول اإلمام أحمد 4

 عند أهل السنة.  منهج التلقي 
  .قيود البدعة 
  .بيان خطر البدعة 

 «وترك المراء والجدال » إلى قوله « وترك الخصومات » ( بداية من قول اإلمام أحمد 5

  .من عالمات أهل البدع 
  .من أقوال السلف في النهي عن مجالسة ومناظرة أهل األهواء والبدع 
  .حكم الجلوس مع أصحاب األهواء 

إلى « والسنة عندنا آثار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم » ول اإلمام أحمد ( بداية من ق6
 «والسنة تفسر القرآن » قوله 

  .بيان ما هي السنة 
  .بيان أن السنة تبين تفصيل األحكام 
  .بيان أن السنة تبين مجمل القرآن 
  .بيان أن السنة تخصص عام القرآن 

وال تدرك بالعقول وال » إلى قوله « لسنة قياس وليس في ا» ( بداية من قول اإلمام أحمد 7
 «األهواء 

  .بيان المراد بالقياس، وأمثلته 
  .أنواع القياس 
  .بيان المراد بالعقل 
  .بيان المراد باألهواء 

إنما هو التصديق واإليمان » إلى قوله « ومن السنة الالزمة » ( بداية من قول اإلمام أحمد 8
 «بها 

  .بيان أصول اإليمان 
  .اإليمان بالقدر من أصول اإليمان 
  .القدر لغًة وشرًعا 
  .من اآليات في إثبات القدر 

وغيرها من » إلى قوله « ومن لم يعرف تفسير الحديث » ( بداية من قول اإلمام أحمد 9
 «األحاديث المأثورات عن الثقات 

  .من األحاديث الواردة في القدر 
  هل عذاب القبر يخالف العقل ؟ 
 السنة وحي من اهلل تعالى.  بيان أن 
  .أسباب تحقيق الرضا بالقضاء والقدر خيره وشره 
  .من أصول أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في دار القرار 
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حتى يدع » إلى قوله « وأن ال يخاصم أحدا وال يناظره » ( بداية من قول اإلمام أحمد 11
 «الجدال ويؤمن باآلثار 

  الجدال. بيان معنى 
  .حكم الكالم في القدر والرؤية والقرآن 
  .الخصومات والجدال تحبط األعمال 
  .سبب ذم السلف لعلم الكالم 
  .القدرية فرقتان 

 ( مراتب اإليمان القدر11

  .مراتب اإليمان القدر 
  .معنى اإليمان بعلم اهلل األزلي، وأدلة ذلك 
  .معنى اإليمان بالكتابة، وأدلة ذلك 
 رادة والمشيئة. مرتبة اإل 
  .اإلرادة نوعان 
  .مرتبة الخلق واإليجاد 
  .اإليمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير 

 «والقرآن كالم اهلل وليس بمخلوق » ( قول اإلمام أحمد 12

  .بيان أن القرآن كالم اهلل حقيقة 
  .قول أهل السنة والجماعة في القرآن 
  .قاعدة اإلضافة في الصفات 
 ف إلى تعالى على نوعين. ما يضا 

وليس » إلى قوله « وال تضعف أن تقول : ليس بمخلوق » ( بداية من قول اإلمام أحمد 13
 «منه شيء مخلوق 

  .رد السلف على من ينفون صفة الكالم عن اهلل سبحانه 
  .أقسام من خالف أهل السنة في األسماء والصفات 
  .اإلضافة إلى اهلل على نوعين 
 نه إنكار صفات اهلل. أول من ُعرف ع 

 ( طرف من ضالالت الجهمية والمعتزلة14

  .من شناعات الجهم بن صفوان 
  .من أتباع الجهم بن صفوان ومقالته 
  .بدعة نفي الصفات 
  .طرف من محنة اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى 
  .من ضالالت أحمد بن أبي دؤاد 

وإنما هو كالم » إلى قوله « خذل فيه وإياك ومناظرة من أ» ( بداية من قول اإلمام أحمد 15
 «اهلل ليس بمخلوق 

  .أقوال الناس في مسمى الكالم والقول 
  .مذهب السلف في كالم اهلل تعالى 
  .عقيدة أهل السنة في القرآن 
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 «ومن قال باللفظ وغيره » ( قول اإلمام أحمد 16

  .طوائف أهل البدع في مسألة اللفظ وغيره 
  من هم اللفظية ؟ 

 ألة لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو هو كالم اهلل ؟( مس17

  .مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة اللفظ 
  المصاحف المكتوبة هل هي مخلوقة أو ليست بمخلوقة ؟ 
  .جملة من كالم اإلمام أحمد في مسألة القرآن وأنه كالم اهلل غير مخلوق 
  .أول من أظهر اللفظ 

 «بالرؤية يوم القيامة واإليمان » ( قول اإلمام أحمد 18

  .من األدلة على رؤية المؤمنين ربهم في اآلخرة 
  .الرد على من خالف في إثبات الرؤية 
  .من األحاديث في إثبات الرؤية 

 «وأن النبي صلى اهلل عليه وسلم قد رأى ربه » ( قول اإلمام أحمد 19

  .الخالف في رؤية النبي صلى اهلل عليه وسلم ربه ليلة المعراج 
 ل رأى محمد صلى اهلل عليه وسلم ربه ليلة المعراج ؟ ه 

 «وأن النبي صلى اهلل عليه وسلم قد رأى ربه » ( تتمة في الكالم عن قول اإلمام أحمد 21

  .الراجح في مسألة رؤية النبي صلى اهلل عليه وسلم ربه ليلة المعراج 
  .الروايات عن أحمد في مسألة الرؤية 

 وجل في الدنيا ؟ ( هل يمكن رؤية اهلل عز21

  .ال يمكن ألحد أن يرى ربه في الدنيا 
  هل تصح رؤية اهلل في المنام ؟ 

واإلعراض » إلى قوله « واإليمان بالميزان يوم القيامة » ( بداية من قول اإلمام أحمد 22
 «عن من رد ذلك وترك مجادلته 

  .الميزان في اللغة 
  .الميزان في االصطالح 
 على إثبات الميزان يوم القيامة.  من أدلة الكتاب والسنة 
  .من خالف أهل السنة في إثبات الميزان 
  .إثبات أن العبد يوزن يوم القيامة 
  .حقيقة الميزان عند أهل السنة 
  .صفات الميزان 
  .أقوال العلماء في الموزون 
  .أدلة إثبات الوزن لألعمال 
  .من األدلة على أن صاحب العمل يوزن 
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 «وأن اهلل تعالى يكلم العباد يوم القيامة » مد ( قول اإلمام أح23

  .عقيدة أهل السنة في كالم اهلل تعالى 
  .إثبات أن اهلل سبحانه يكلم العباد يوم القيامة 

 «واإليمان بالحوض » ( قول اإلمام أحمد 24

  ما هو الحوض ؟ 
  .تواتر األحاديث عن حوض النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 أهل السنة.  اإليمان بالحوض من أصول 
  .صفة الحوض 
  أخبار اآلحاد الواردة في الحديث النبوي التي ليس لها معارض وال يتكلم فيها أحد من األئمة بشيء؛

 فإنها تفيد القطع واليقين. 

 ( الرد على منكري الحوض25

  .إنكار الخوارج والمعتزلة للحوض 
 ًضا ؟ هل الحوض خاص بنبينا صلى اهلل عليه وسلم أم أن لكل نبي حو 
  .األمور التي تكون يوم القيامة على الترتيب 

 «واإليمان بعذاب القبر » ( قول اإلمام أحمد 26

  .اإليمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه 
  .المراد بفتنة القبر 
  .من أدلة الكتاب والسنة على فتنة القبر 
  هل األنبياء ُيفتنون في قبورهم ؟ 
 هم. أصناف من ال ُيفتنون في قبور 
  هل ُتفتن األمم السابقة في قبورهم ؟ 

 «وأن هذه األمة تفتن في قبورها»( قول اإلمام أحمد 27

  .اإليمان بفتنة القبر 
  .اإليمان بسؤال الملكين في القبر 

 ( األدلة على عذاب القبر ونعيمه28

  .األدلة على عذاب القبر ونعيمه 
 لروح أو عليهما جميًعا ؟ هل العذاب والنعيم في القبر على البدن أو على ا 
  .تواتر األحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه 
  .من أدلة القرآن على إثبات عذاب القبر ونعيمه 
  .من أدلة السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه 

 ( هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع ؟29

  هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع ؟ 
 ؤمن يوسع له في قبره مد بصره والكافر يضيق عليه قبره. الم 
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 «واإليمان بشفاعة النبي صلى اهلل عليه وسلم » ( قول اإلمام أحمد 31

  ما هي الشفاعة ؟ 
  .من ادلة الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة 
  .أقسام الناس في إثبات الشفاعة 
  .الشفاعة لغًة واصطالًحا 
 ن. الشفاعة تنقسم إلى قسمي 
  .شروط الشفاعة الصحيحة 
  .شفاعات النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 ( أنواع شفاعات النبي صلى اهلل عليه وسلم يوم القيامة31

  .شفاعة خاصة بالنبي صلى اهلل عليه وسلم في استفتاح باب الجنة 
  .شفاعة النبي صلى اهلل عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها 
 ه وسلم في عمه أبي طالب. شفاعة النبي صلى اهلل علي 

 ( شفاعة النبي صلى اهلل عليه وسلم فيمن استحق النار32

  .شفاعة النبي صلى اهلل عليه وسلم فيمن استحق النار 
  .صورة الشفاعة فيمن استحق النار 
  .من أنكر الشفاعة فيمن استحق النار 

 «به والتصديق به ا هو اإليمان  كيف شاء اهلل وكما شاء، إنم» ( قول اإلمام أحمد 33

  .شفاعة النبي صلى اهلل عليه وسلم في أهل النار العصاة 
  .وجوب اإليمان بالنصوص والتصديق بها 

 «واإليمان أن المسيح الدجال خارج » ( قول اإلمام أحمد 34

  .حرص السلف على التذكير بالدجال حينا بعد حين 
  .من األحاديث في التحذير من الدجال 
 ل. بيان معنى الدجا 
  لماذا سمي المسيح الدجال بهذا االسم ؟ 
  .أقسام أشراط الساعة 
  .أشراط الساعة الصغرى 
  .أشراط الساعة الكبرى 

 1 -( صفات المسيح الدجال 35

  ما معنى المسيح ؟ 
  .من صفات الدجال 
  .مكان خروج الدجال 
  .من صور فتنة الدجال 
 ؟  ما وجه كون أكثر أتباع الدجال من األعراب والنساء 

 2 -( صفات المسيح الدجال 36

  .صفات المسيح الدجال كما وردت في السنة 
  .صفة شعر رأس الدجال 
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  .الدجال ال يولد له 
  .حال الدجال اآلن 
  .مكان الدجال 

 ( عالمات خروج الدجال37

  .الدجال ال يدخل مكة والمدينة 
  .عالمات خروج الدجال 
 ل. خوف الصحابة رضي اهلل عنهم من فتنة الدجا 

 ( حال الناس إذا خرج الدجال38

  ما حال الناس إذا خرج الدجال ؟ 
  .صفة مشي الدجال في األرض وسرعته 
  .بقاء الدجال في األرض 

 ( صور من فتنة المسيح الدجال39

  .من خوارق الدجال 
  .صور من فتنة الدجال 

 ( أسباب النجاة من فتنة المسيح الدجال41

  .كيفية العصمة من الدجال 
 مسك باإلسالم والتسلح باإليمان. الت 
  .حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
  .التعوذ من فتنة الدجال في الصالة 
  .هالك الدجال وكيف يكون 

 ( كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية عن فتنة الدجال41

  .فتنة الدجال على نوعين 
  .فتنة ال تختص بالموجودين في زمانه 

 ( من هو ابن صياد ؟ وهل هو الدجال ؟42

  من هو ابن صياد ؟ 
  .كشف حقيقة ابن صياد 
  هل ابن صياد هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان ؟ 

 «وأن عيسى بن مريم عليه السالم ينزل فيقتله بباب لد » ( قول اإلمام أحمد 43

  .ما جاء من األحاديث في قتل عيسى عليه السالم للدجال 
 قيدة المسلمين في عيسى عليه السالم. ملخص ع 
  .صفة عيسى عليه السالم 
  .ما قيل في تسمية عيسى عليه السالم بالمسيح 
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 ( أدلة نزول عيسى عليه السالم44

  .من النصوص في نزول عيسى عليه السالم 
  .صفة نزول عيسى عليه السالم 
  .صالة عيسى عليه السالم خلف المهدي 

 ى عليه السالم( الحكمة من نزول عيس45

  .أوجه الحكمة من نزول عيسى عليه السالم 
  .حج المسيح عيسى عليه السالم 
  .مدة بقاء المسيح عليه السالم بعد نزوله 
  .خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السالم 

 «واإليمان قول وعمل يزيد وينقص » ( قول اإلمام أحمد 46

  .اإليمان لغًة وشرًعا 
 ول القلب من اإليمان. الدليل على أن ق 
  .الدليل على أن قول اللسان من اإليمان 
  .الدليل على أن عمل القلب من اإليمان 
  .من األدلة على أن عمل اللسان والجوارح من اإليمان 

 ( أقوال الناس في اإليمان47

  .معنى اإليمان في اللغة 
  .معنى اإليمان في الشرع 
  .القول قسمان 
  .العمل قسمان 
 مل القلب. دليل ع 
  .اإليمان عند المرجئة 
  .اإليمان عند الجبرية والمعتزلة 
  .الفرق بين المعتزلة وأهل السنة 

 ( أدلة زيادة اإليمان ونقصانه48

  .األدلة على أن اإليمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
  .أسباب زيادة اإليمان 
  .أسباب نقص اإليمان 

 ( مذهب المرجئة في اإليمان49

 ن في االصطالح عند أهل السنة. اإليما 
  .المرجئة ثالثة أصناف 
  .مذهب المرجئة في اإليمان 
  .أقوال طوائف المرجئة في اإليمان 

 ( ما مذهب الخوارج والمعتزلة في مسمى اإليمان ؟51

  .الفرق بين أهل السنة ومذهب الخوارج والمعتزلة في مسمى اإليمان 
 اإليمان.  الفرق بين الخوارج والمعتزلة في مسمى 
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  .قول مرجئة الفقهاء في اإليمان 
  ما هو الخالف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في مسمى اإليمان ؟ 

 ( الرد على المخالفين ألهل السنة في اإليمان51

  .من خالف أهل السنة في القول بزيادة اإليمان ونقصانه 
 ونقصانه.  وجوه الرد على المرجئة في مخالفتهم في مسألة زيادة اإليمان 
  .درجات اليقين 
  .مخالفة الوعيدية في مسألة زيادة اإليمان ونقصانه 
  .الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء 
  .الفسق ينقسم إلى قسمين 

 «من ترك الصالة فقد كفر » ( قول اإلمام أحمد 52

  .من األحاديث في كفر تارك الصالة 
  .حكم ترك الصالة حجوًدا أو استكباًرا 
 ل العلماء فيمن ترك الصالة تكاسًلا وتهاوًنا. أقوا 
  ما هو الفرق بين ُيقتل حدًّا وُيقتل ردًة ؟ 

 «من ترك الصالة فقد كفر » ( تابع قول اإلمام أحمد 53

  .كالم شيخ اإلسالم حول مسألة كفر تارك الصالة 
  .خالف العلماء في حكم تارك الصالة تكاسًلا وتهاوًنا 
 كيفية العصمة من الفتن . 

 «وخير هذه األمة بعد نبيها أبو بكر الصديق » ( قول اإلمام أحمد 54

  .خير العشرة المبشرين بالجنة 
  .بيان أفضل أصناف الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .فضيلة الصحبة ال يوازيها عمل 

 ( حكم سب الصحابة رضي اهلل عنهم55

  من هو الصحابي ؟ 
 نهم. مجمل االعتقاد الحق في الصحابة رضي اهلل ع 
  .وسطية أهل السنة في عقيدتهم في الصحابة رضي اهلل عنهم 
  ما حكم سب الصحابة ؟ وما حكم تكفيرهم ؟ 
  .من لوازم سب الصحابة رضي اهلل عنهم 

 ( هل يجوز وقوع التفاضل بين الصحابة ؟56

  .الصحابة أفضل الناس بعد األنبياء 
  هل يجوز وقوع التفاضل بين الصحابة ؟ 
 بعد النبي صلى اهلل عليه وسلم.  أفضل الصحابة 

 ( أفضل هذه األمة بعد نبيها صلى اهلل عليه وسلم57

  .أفضل األمة بعد النبي صلى اهلل عليه وسلم 
  .االختالف في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي اهلل عنهما 
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 ثة. خالصة القول في مسألة تقديم علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه على غيره من الخلفاء الثال 
  .المعينون من أهل الجنة 

 ( ما هي أسس البحث في تاريخ الصحابة ؟58

  .أقسام الصحابة فيما شجر بينهم 

 «والسمع والطاعة لألئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر » ( قول اإلمام أحمد 59

  .الصالة خلف اإلمام البر والفاجر 
  من هم األئمة ؟ 
 بمعصية.  وجوب طاعة والة األمور ما لم يأمروا 

 «ومن َوِلَي الخالفة واجتمع الناس عليه ورضوا به » ( قول اإلمام أحمد 61

  .من أدلة السمع والطاعة لوالة األمور برهم وفاجرهم 
  .طريقة تنصيب ولي األمر 
  .ما يجب لإلمام المتغلب 
  .الوالية تثبت بواحد من ثالثة أمور 
 ديق رضي اهلل عنه. الخالف في الطريقة التي ثبتت بها الخالفة للص 
  .االنتخابات ليست بطريقة شرعية 
  ِبَم ثبتت خالفة الخلفاء الراشدين ؟ 

 «والغزو ماٍض مع األمراء إلى يوم القيامة » ( قول اإلمام أحمد 61

  .بيان أنه ال يصلح الناس إال بأمير 
  .من األدلة على وجوب الجهاد 
  ما هو الفيء ؟ 
 را كان أو فاجرا. وجوب صالة الجمعة خلف اإلمام ب 

 «وصالة الجمعة خلفه وخلف من والَّه جائزة » ( قول اإلمام أحمد 62

  .صالة الصحابة خلف األمراء ولو كانوا فسقة 
  هل تصح الصالة أو صالة الجمعة خلف الفاسق غير اإلمام ؟ 
  .حكم الصالة خلف األئمة من الزيدية 

 ( تحريم الكالم في األئمة والحكام63

  الكالم في األئمة والحكام. بيان حكم 

 «ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين » ( قول اإلمام أحمد 64

  .من آثار الخروج على الحكام 
  .حرمة الخروج على السلطان عند أهل السنة 
  .من مفاسد الخروج على األئمة 

 «وال يحل قتال السلطان وال الخروج عليه ألحد من الناس » ( قول اإلمام أحمد 65

  .عقيدة أهل السنة في تحريم الخروج على الحكام 
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  .األدلة على أن الخروج على الوالة من كبائر الذنوب 
  .مذاهب أهل البدع في مسألة الخروج 
  .شروط الخروج على والة األمور عند أهل السنة 
  ما الحكمة في عدم الخروج على ولي األمر إذا فعل الكبائر ؟ 

 «ال اللصوص والخوارج جائز وقت» ( قول اإلمام أحمد 66

  .مشروعية دفع الصائل 
  .الفرق بين القتل والقتال 
  .إقامة الحد من شأن والة األمور 

 «ويدفع عنها بكل ما يقدر » ( قول اإلمام أحمد 67

  .بيان أنه من السنة قتال اللصوص والخوارج والدفاع عن نفسه وماله 
  .طريقة التعامل مع اللص الهارب 
 امل مع األسير الصائل أو الخارجي. طريقة التع 

 ( حكم قتال الخوارج68

  .حكم قتال الخوارج 
  .الفرق بين الخوارج والبغاة 
  .قتال الخوارج على صنفين 
  .الفرق بين القتال والقتل 

 «وال نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة وال نار » ( قول اإلمام أحمد 69

 دة لمعين بالجنة أو النار. أقوال أهل السنة في الشها 
  .المراد بأهل القبلة 
  .أقوال أهل العلم في الشهادة للمعين بالجنة 
  .ملخص عقيدة أهل السنة في الشهادة لمعين بالجنة أو النار 

 «ومن لقي اهلل بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه » ( قول اإلمام أحمد 71

 المعاصي. أقسام العباد فيما فعلوه من الذنوب و 
  .حكم من مات على معصية وقد أقيم عليه الحد في الدنيا 
  .أسباب محو الذنوب 

 «والرجم حق على من زنا وقد ُأحصن » ( قول اإلمام أحمد 71

  .إنكار الخوارج للرجم 
  ما هو الرجم ؟ 
  ِبَم يحصل الرجم ؟ 
  .طريقة ثبوت حد الزنا 

 «حاب رسول اهلل ومن انتقص أحدا من أص» ( قول اإلمام أحمد 72

  .حكم من انتقص أحًدا من الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .الفيء يكون لثالثة أصناف 
  .األدلة التي ذكرها العلماء على كفر الروافض 
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  .الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .من األدلة في النهي عن الكالم في الصحابة رضي اهلل عنهم 
  عنهم. مراتب الصحابة رضي اهلل 
  .التفصيل فيمن سن واحدا من الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .موقف أهل السنة فيما شجر بين الصحابة رضي اهلل عنهم 

 «ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول اهلل » ( تابع قول اإلمام أحمد 73

 ف عما شجر بينهم من أصول أهل السنة. الترحم على جميع الصحابة رضي اهلل عنهم والك 
  .حكم من سب أحدا من الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .من سمات أهل السنة فيما يتعلق بالصحابة رضي اهلل عنهم 
  .حكم الطاعن في الصحابة رضي اهلل عنهم والساب لهم 

 «والنفاق هو الكفر » ( قول اإلمام أحمد 74

  من هو المنافق ؟ 
  .النفاق نوعان 
 نفاق في اللغة. ال 
  .النفاق في االصطالح الشرعي 
  .معنى الكفر في اللغة 
  .أنواع الكفر في الشرع 
  .تعريف المنافق 
  .من أسماء المنافقين 
  .أنواع النفاق 

 «وقوله: ال ترجعوا بعدي كفاًرا ضالًلا » ( قول اإلمام أحمد 75

  .حكم أهل المعاصي عند الخوارج 
  .من أمثلة النفاق األصغر 
  .أصناف الناس بالنسبة لنصوص الوعيد 
  .) من المالحظ في النصوص الشرعية التي ورد فيها لفظ ) الكفر 

 «وقوله صلى اهلل عليه وسلم : ثالث من كن فيه فهو منافق » ( قول اإلمام أحمد 76

  .السب في اللغة 
  .الفسق لغًة وشرًعا 
  .بيان كفر النعمة 
  .موانع التكفير 

 «والجنة والنار مخلوقتان » حمد ( قول اإلمام أ77

  .الرد على المخالفين في خلق الجنة والنار ووجودهما اآلن 
  .عقيدة أهل السنة في الجنة والنار 
  .األدلة على خلق الجنة والنار ووجودهما اآلن 
  .صفة الحوض 
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 «والجنة والنار مخلوقتان » ( تابع قول اإلمام أحمد 78

 النار. من مقتضيات اإليمان بالجنة و 
  .الوعد في أصل اللغة 
  .الواجب تجاه نصوص الوعد والوعيد 

 «ومن مات من أهل القبلة موحدا ُيصلى عليه » ( قول اإلمام أحمد 79

  .وجوب الصالة على الميت 
  .لإلمام ترك الصالة على العاصي المجاهر بمعصيته زجرا ألهل المعاصي 
  .بعض الكبائر ال ُيصلى على صاحبها 
  المنافقون في أهل القبلة ؟ هل يدخل 

 «وال ُتترك الصالة عليه لذنب أذنبه » ( قول اإلمام أحمد 81

  .تفسير النبي صلى اهلل عليه وسلم للتوحيد 
  .أنواع الموتى 
  ما حال الذين لم يعرفوا اإلسالم ؟ 

 ( من أحكام عصاة الموحدين، وخاتمة الرسالة81

  ؟ هل عاصي أهل القبلة يوصف باإليمان التام 
  .الوصف الشرعي لمرتكب المعصية 
  .مسألة لحوق الوعيد بأهل المعاصي في اآلخرة 
  .طبقات العصاة من الموحدين يوم القيامة 
  هل القول بعد تكفير عصاة الموحدين على إطالقه ؟ 
  .ذكر أنواع المعاصي 
  .أقوال العلماء في آل النبي صلى اهلل عليه وسلم 
  .السالم له معنيان  


