




139فهرس املوضوعات

فهرس الموضوعات
5 .................................................... املقدمة
ملاذا مسيت بالواسطية........................................ 6
8 ......................... ترمجة موجزة لشيخ اإلسالم ابن تيمية
8 ............................................... نسبه ومولده
9 ..................................................... أسرته
9 .................................................... شيوخه

تالميذه.................................................... 10
مذهبه..................................................... 11
11 .................................................... عقيدته
13 .................................................... مؤلفاته
14 ...................................... صفاته اخلُُلِقيَّة واخلَْلِقيَّة
14 .................................................... جهاده
15 ........................................... ثناء العلماء عليه
23 ................................................ حمنته ووفاته
24 ................................. تاريخ كتابة العقيدة الواسطية

وصف النسخ اخلطية........................................ 26 
35 ............................................. منهج التحقيق
فوائد من املخطوط األصل................................... 37
39 ...................................... مناذج من املخطوطات
املخطوط األصل كاماًل...................................... 65
النص احملقق................................................ 89



فهرس املوضوعات140

91 ..................... اعتقاد الفرقة الناجية يف أمساء اهلل وصفاته
النفي واإلثبات يف صفات اهلل................................ 93
عظم سورة اإلخالص وأهنا تعدل ثلث القرآن.................. 93
آية الكرسي.. وتضمنها للنفي واإلثبات....................... 93
إثبات احلياة هلل............................................. 94
نفي املوت عن اهلل.......................................... 94
إثبات صفة العلم هلل........................................ 94
95 ........................................ إثبات صفة القوة هلل
95 .................................. إثبات صفة السمع والبصر
95 ......................................... إثبات صفة املشيئة
إثبات صفة اإلرادة.......................................... 96
96 ........................................... إثبات صفة احملبة
97 .......................................... إثبات صفة الرضا
97 .......................................... إثبات صفة الرمحة
إثبات صفة احلفظ.......................................... 97
97 ........................................ إثبات صفة الغضب
97 ........................................ إثبات صفة السخط
إثبات صفة األسف )الغضب(............................... 97
إثبات صفة الكره........................................... 98
98 ....................................... إثبات اإلتيان واجمليء
98 .......................................... إثبات صفة الوجه
إثبات صفة اليد............................................ 98
إثبات صفة العني........................................... 99



141فهرس املوضوعات

99 ......................................... إثبات صفة السمع
إثبات صفة الشدة واملكر.................................... 100
إثبات صفة العفو والصفح................................... 100
100 ........................................... إثبات صفة العزة
101 ................................. نفي الند والولد هلل عز وجل
النهي عن ضرب األمثال هلل والقول عليه بغري علم.................. 101
102 ........................................ إثبات صفة االستواء
إثبات صفة العلو........................................... 102
إثبات معية اهلل عز وجل..................................... 103
إثبات صفة الصدق......................................... 104
104 ......................................... إثبات صفة الكالم
106 ................................ إثبات النظر إىل اهلل عز وجل
106 ............................. بيان أن السنة مفسرة لكتاب اهلل
إثبات صفة النزول.......................................... 106
إثبات صفة الفرح........................................... 107
107 ........................................ إثبات صفة الَعجب
107 ....................................... إثبات صفة الضحك
108 .......................................... إثبات صفة القدم
108 ................................. خماطبة اهلل لعباده يوم القيامة
110 ................................ جواز السؤال عن اهلل بـ )أين(
العرش..................................................... 110
111 ........................................... أمساء اهلل وصفاته
112 .................................... إثبات رؤية املؤمنني لرهبم



فهرس املوضوعات142

إميان أهل السنة واجلماعة مبا أخرب اهلل به يف كتابه من غري حتريف 
112 ......................... وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل
113 ........... وسطية الفرقة الناجية يف باب أفعال اهلل بني القدرية واجلربية
113 ................ احنراف املرجئة والقدرية يف باب الوعيد والوعيدية

وسطية الفرقة الناجية يف باب اإلميان بني احلرورية واملعتزلة واملرجئة 
واجلهمية................................................... 113
بيان معىن املعية............................................. 114
إثبات صفة القرب.......................................... 114
إثبات أن القرآن كالم اهلل.................................... 115
نفي القول بأن القرآن خملوق................................. 115
116 ................................... اإلميان بعذاب القرب وفتنته
117 .................................. اإلميان بيوم البعث والنشور
118 ........................................ اإلميان بيوم احلساب
118 ............................................ اإلميان باحلوض
118 ............................................ اإلميان بالصراط
119 .................................. أول من يستفتح باب اجلنة
اإلميان بالشفاعة............................................ 119
120 .............................................. اإلميان بالقدر
120 ...................................... درجات اإلميان بالقدر
120 ...................... الدرجة األوىل من درجات اإلميان بالقدر
121 ...................... الدرجة الثانية من درجات اإلميان بالقدر
أفعال العباد................................................ 122
123 ........................... بيان أن القدرية "جموس هذه األمة"



143فهرس املوضوعات

الدين قول وعمل........................................... 123
تعامل الفرقة الناجية مع أهل املعاصي والكبائر والفّساق........... 124
125 .. سالمة قلوب وألسنة أهل السنة يف صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فضائل الصحابة ومراتبهم وأهنم ِخرية هذه األمة................ 125
عقيدة أهل السنة يف التفضيل بني الصحابة.................... 125
أيهما أفضل عثمان أم علي؟................................. 127
127 ........... تعامل الفرقة الناجية مع أهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
128 ........ تعامل الفرقة الناجية مع أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم
129 ...................... موقف الفرقة الناجية من عقيدة الروافض
هل الصحابة معصومون..................................... 129
131 .. سبب تسمية الفرقة الناجية باسم أهل الكتاب والسنة، وأهل اجلماعة
132 ............................. مكانة اإلمجاع عند الفرقة الناجية
132 ........... مكانة األمر باملعروف والنهي عن املنكر عند الفرقة الناجية
تعامل الفرقة الناجية مع والة األمر............................ 133
133 .......................... اجلماعة ومكانتها عند الفرقة الناجية
133 .......................... تعامل الفرقة الناجية مع عموم األمة
134 ........................... افرتاق األمة إىل ثالث وسبعني فرقة
135 ................... متسك أهل السنة واجلماعة باإلسالم احملض
احلديث عن الطائفة املنصورة................................. 135


