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 )1بداٌة من «المقدمة» إلى «المبحث الثانً :حجٌة القرآن والسنة فً باب العقٌدة»









المقدمة.
أهمٌة علم األسماء والصفات.
اإلٌمان باهلل ٌتضمن أربعة أمور.
الذٌن ضلوا فً باب األسماء والصفات.
التفصٌل فً اإلثبات واإلجمال فً النفً ،وأمثلة ذلك.
االشتراك فً األسماء والصفات ال ٌستلزم تماثل المسمٌات والموصوفات.
المبحث األول :معنى السنة ً
واصطالحا.
لغة
ً
المبحث الثانً :حجٌة القرآن والسنة فً باب العقٌدة.

 )2تتمة المبحث الثانً :حجٌة القرآن والسنة فً باب العقٌدة


تتمة المبحث الثانً :حجٌة القرآن والسنة فً باب العقٌدة.

 )3مبحث :الحدٌث حجة بنفسه فً العقٌدة واألحكام ،والمبحث الثالث :مدى حجٌة أخبار
اآلحاد فً إثبات الصفات








الحدٌث حجة بنفسه فً العقٌدة واألحكام.
وجوب الرجوع إلى السنة وتحرٌم مخالفتها.
من األحادٌث الداعٌة إلى اتباع النبً صلى هللا علٌه وسلم فً كل شًء ،وما ٌُستفاد منها.
لزوم اتباع السنة على كل جٌل فً العقائد واألحكام.
غربة السنة عند المتأخرٌن.
أصول الخلف التً تركت السنة بسببها.
المبحث الثالث :مدى حجٌة أخبار اآلحاد فً إثبات الصفات.
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أقسام األخبار المقبولة التً تثبت بها األحكام واألمور الخبرٌة العلمٌة.
أقسام الخبر باعتبار وصوله إلٌنا.
ذكر نصوص بعض األئمة فً إفادة خبر الواحد العلم.
منهج السلف فً العقٌدة.
أقوال أهل السنة فً أهل الكالم ،وحكمهم.

 )4حدٌث اآلحاد حجة فً العقائد واألحكام




حدٌث اآلحاد حجة فً العقائد واألحكام.
شبهة أن حدٌث اآلحاد ال ٌفٌد إال الظن ،وجوابها.
األدلة على وجوب األخذ بحدٌث اآلحاد فً العقٌدة.

 )5المبحث الرابع :إبطال شبه الزاعمٌن االكتفاء بالقرآن






المبحث الرابع :إبطال شبه الزاعمٌن االكتفاء بالقرآن.
إبطال شبه الزاعمٌن االكتفاء بالقرآن دون السنة.
من األحادٌث فً وجوب طاعته صلى هللا علٌه وسلم ،وتحرٌم معصٌته.
بٌان أن السنة من الوحً.
معنى حجٌة السنة.

 )6المبحث الخامس :منهج السف فً إثبات صفات هللا تعالى وأسمائه





المبحث الخامس :منهج السف فً إثبات صفات هللا تعالى وأسمائه.
من هم السلف؟
القاعدة األولى من قواعد المنهج السلفً :تقدٌم النقل على العقل.
القاعدة الثانٌة :رفض التأوٌل.

 )7بداٌة من «القاعدة الثالثة :عدم التفرٌق بٌن الكتاب والسنة» إلى «الفصل الثالث :مفهوم
الذات فً القرآن الكرٌم»














القاعدة الثالثة :عدم التفرٌق بٌن الكتاب والسنة.
طرٌقة السلف فً باب األسماء والصفات.
التحرٌف ً
واصطالحا.
لغة
ً
أنواع التحرٌف.
التعطٌل ً
واصطالحا.
لغة
ً
الفرق بٌن التمثٌل والتشبٌه.
اإللحاد ً
واصطالحا.
لغة
ً
أقسام اإللحاد.
المبحث السادس :مفهوم الذات اإللهٌة عند علماء الحدٌث والسنة.
استعماالت لفظة الذات.
الفصل األول :معنى اإللهٌة ً
لغة وشر ًعا.
الفصل الثانً :معنى الصفة والنعت ً
واصطالحا.
لغة
ً
الفصل الثالث :مفهوم الذات فً القرآن الكرٌم.
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 )8بداٌة من «الفصل الرابع :مفهومات الذات فً السنة النبوٌة» إلى «المبحث السابع:
الحدٌث عن بعض المدافعٌن عن منهج السلف :اإلمام أحمد بن حنبل»






الفصل الرابع :مفهومات الذات فً السنة النبوٌة.
المبحث السابع :الحدٌث عن بعض المدافعٌن عن منهج السلف.
اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا تعالى.
والً بغداد ٌسأل واإلمام أحمد ٌجٌب.
مواقف اإلمام أحمد.

 )9بداٌة من « أمٌر المؤمنٌن فً الحدٌث أبو عبد هللا محمد بن إسماعٌل البخاري رحمه هللا
تعالى» إلى « اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التمٌمً رحمه هللا تعالى»








أمٌر المؤمنٌن فً الحدٌث أبو عبد هللا محمد بن إسماعٌل البخاري رحمه هللا تعالى.
موقف اإلمام البخاري من الجهمٌة فً صفة االستواء والعلو.
اإلمام عثمان بن سعٌد الدارمً رحمه هللا تعالى.
شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا تعالى.
تعرٌف القٌاس ً
واصطالحا.
لغة
ً
أقسام القٌاس.
اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التمٌمً رحمه هللا تعالى.

 )10رسالة لإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا فً األسماء والصفات





رسالة لإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا فً األسماء والصفات.
المسائل التً ركز علٌها الشٌخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا تعالى.
استمرار الدعوة بعد وفاته ،ووفاة مؤازرها.
هما دعوتان.

 )11بداٌة من «آثار الدعوة فً البالد السعودٌة» إلى «المبحث الثامن :مناقشة موقف
المعتزلة واألشاعرة من نصوص الصفات»










آثار الدعوة فً البالد السعودٌة.
المنهج الدراسً المتبع فً السعودٌة.
آثار الدعوة فً العالم المعاصر.
جهاد شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة ضد الطوائف المنحرفة.
البدع التً دعا إلٌها الجعد بن درهم.
من بدع الجهم بن صفوان.
من بدع واصل بن عطاء.
األصول الخمسة عند المعتزلة.
المبحث الثامن :مناقشة موقف المعتزلة واألشاعرة من نصوص الصفات.

 )12بداٌة من «حقٌقة المعتزلة واألشاعرة» إلى «أصول المعتزلة»





حقٌقة المعتزلة واألشاعرة.
قواعد المعتزلة.
سبب تلقٌب المعتزلة بهذا اللقب.
أصول المعتزلة.
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 )13بداٌة من «التنزٌه عند المعتزلة» إلى «اإلمام المقدم أبو الحسن األشعري»








التنزٌه عند المعتزلة.
التنزٌة عند السلف وبٌان خطأ المعتزلة.
محاججة الباطنٌة للمعتزلة.
محاججة المعتزلة لألشاعرة.
المبحث التاسع :الفصل األول :سبب انتشار العقٌدة األشعرٌة واشتهارها.
الفصل الثانً :حدٌث مستفٌض عن كبار شٌوخ األشاعرة ومنهج السلف.
اإلمام المقدم أبو الحسن األشعري.

 )14تتمة ما ٌتعلق بـ «اإلمام المقدم أبو الحسن األشعري» إلى «أبو حامد محمد بن محمد
بن محمد بن أحمد الغزالً الطوسً الملقب بحجة اإلسالم»






هل خرج أبو الحسن األشعري من المرحلة الكالبٌة إلى منهج أهل السنة من غٌر شوائب؟
المراحل التً مر بها أبو الحسن األشعري.
اإلمام الجوٌنً (األب).
الجوٌنً (االبن).
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالً الطوسً الملقب بحجة اإلسالم.

 )15بداٌة من « أبو الفتح محمد بن أبً القاسم عبد الكرٌم الشهرستانً» إلى «الباب األول:
الكالم على األسماء الحسنى والصفات العال ،وبٌان الفرق بٌنهما»







أبو الفتح محمد بن أبً القاسم عبد الكرٌم الشهرستانً.
أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسٌن الطبرستانً الرازي المولد ،الملقب فخر الدٌن المعروف بابن
الخطٌب الفقٌه الشافعً.
الباب األول :الكالم على األسماء الحسنى والصفات العال ،وبٌان الفرق بٌنهما.
أنواع اإللحاد فً أسمائه تعالى.
األسماء من جهة داللتها على أربعة أضرب.
بعض األقوال الواردة فً تعٌٌن اسم هللا األعظم.

 )16بداٌة من «الباب الثانً :أنواع الصفات عند السلف والخلف» إلى «الفصل األول:
الصفات الشرعٌة العقلٌة والصفات الخبرٌة»








الباب الثانً :أنواع الصفات عند السلف والخلف.
مذهب أهل السنة فً إثبات الصفات.
الصفات السلبٌة.
الصفات الثبوتٌة.
صفات الذات.
صفات الفعل.
الفصل األول :الصفات الشرعٌة العقلٌة والصفات الخبرٌة.

 )17الفصل الثانً :مبحث التجدد فً الصفات واألفعال ،والفصل الثالث:معانً الصفات
الخبرٌة





الفصل الثانً :مبحث التجدد فً الصفات واألفعال.
مسألة االسم والمسمى.
الفصل الثالث:معانً الصفات الخبرٌة.
مناقشة األشاعرة باألدلة العقلٌة.
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خالصة مواقف األشاعرة من معانً نصوص الصفات.
بٌن ٌدي الصفات المختارة.

 )18الفصل الرابع :معانً تلك الصفات بالتفصٌل :الصفات الفعلٌة :الصفة األولى :صفة
استواء هللا عز وجل على العرش وعلوه على خلقه






الفصل الرابع :معانً تلك الصفات بالتفصٌل.
الصفات الفعلٌة :الصفة األولى :صفة استواء هللا عز وجل على العرش وعلوه على خلقه.
من اآلٌات التً تدل على علو هللا على خلقه.
بعض األحادٌث الواردة فً علو هللا على خلقه.
بعض اآلثار المروٌة عن التابعٌن وتابعً التابعٌن فً مسألة العلو.

 )19اإلٌمان بعلو هللا تعالى على خلقه ،وذكر الصفة الثانٌة :صفة المعٌة والقرب











اإلٌمان بعلو هللا تعالى على خلقه.
الفرق بٌن الخلق واألمر.
معنى االستواء فً اللغة.
أقوال أهل البدع فً االستواء.
بطالن مقولة :إن السماء قبلة الدعاء.
ما هً الصفة الكاشفة؟
كٌف كان العرب ٌفهمون ظواهر النصوص؟
مذهب األشاعرة فً الصفات.
الصفة الثانٌة :صفة المعٌة والقرب.
المعٌة تنقسم إلى قسمٌن.

 )20بداٌة من «شبهة القائلٌن بأنه فً كل مكان بذاته» إلى «الصفة الخامسة :صفة الكالم»











شبهة القائلٌن بأنه فً كل مكان بذاته.
المعٌة فً اللغة ،وما تقتضٌه.
أوجه الجمع بٌن العلو والمعٌة.
أقسام المعٌة.
الرد على الحلولٌة.
الصفة الثالثة :صفة النزول.
أهل السنة فً نزول الرب تعالى على ثالثة أقوال.
الصفة الرابعة :صفة مجًء هللا تعالى ٌوم القٌامة.
اآلٌات فً صفة المجًء.
الصفة الخامسة :صفة الكالم.

 )21بداٌة من «من األدلة على أن هللا ٌتكلم حقٌقة» إلى «شبهتهم فً إنكار الكالم اللفظً»










من األدلة على أن هللا ٌتكلم حقٌقة.
اإلٌمان بصفة الكالم.
الفرق بٌن المعتزلة واألشعرٌة.
خالصة عقٌدة أهل السنة فً كالم هللا تعالى.
سبب ضالل المذاهب المنحرفة فً كالم هللا تعالى.
عقٌدة أهل السنة فً القرآن.
ما وجه كون اإلٌمان بالقرآن من اإلٌمان باهلل عز وجل.
موقف الخلف من صفة الكالم ،ومناقشتهم.
شبهتهم فً إنكار الكالم اللفظً.
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 )22الصفة السادسة :صفة المحبة ،والصفة السابعة :صفة الرحمة

















إثبات أبو الحسن األشعري بأن كالم هللا غٌر مخلوق.
االستعاذة بكلمات هللا التامات ،وما ٌستفاد من هذه االستعاذة.
ذكر نموذج من حوار اإلمام أحمد مع الجهمٌة فً كالم هللا تعالى.
ملخص قول أهل السنة فً صفة الكالم هلل تعالى.
ملخص أقوال الفرق الضالة فً صفة الكالم هلل تعالى.
عقٌدة أهل السنة فً القرآن.
الصفة السادسة :صفة المحبة.
منزلة المحبة.
مفهوم المحبة عند أهل السنة.
ملخص تأوٌل البعض لصفة المحبة.
أقسام الناس فً المحبة.
الصفة السابعة :صفة الرحمة.
موقف السلف من معنى صفة الرحمة.
مناقشة الخلف فً معنى صفة الرحمة.
من اآلٌات فً إثبات صفة الرحمة.
الفرق بٌن الرحمن والرحٌم.

 )23بداٌة من «الصفة الثامنة :صفة الرضا» إلى «الصفة الثانٌة عشرة :صفة الغصب»









الصفة الثامنة :صفة الرضا.
الصفة التاسعة :صفة الضحك هلل تعالى.
من األحادٌث فً إثبات صفة الضحك.
الصفة العاشرة :صفة التعجب.
من النصوص فً إثبات صفة العجب.
الصفة الحادٌة عشرة :صفة الفرح.
موقف السلف من معنى صفة الفرح.
الصفة الثانٌة عشرة :صفة الغصب.

 )24بداٌة من «الصفات الخبرٌة :الصفة الثالثة عشرة :صفة الوجه» إلى «الصفة التاسعة
عشرة :صفة ال َقدم هلل تعالى»










الصفات الخبرٌة :الصفة الثالثة عشرة :صفة الوجه.
المضاف إلى هللا نوعان.
الصفة الرابعة عشرة :صفة النفس هلل.
الصفة الخامسة عشرة :صفة الٌد.
وجوه الرد على من أول الٌدٌن.
الصفة السادسة عشرة :صفة األصابع هلل تعالى بال كٌف وال حد.
الصفة السابعة عشرة :صفة الساق هلل تعالى على ما ٌلٌق به.
الصفة الثامنة عشرة :صفة العٌن هلل تعالى على ما ٌلٌق به سبحانه.
الصفة التاسعة عشرة :صفة ال َقدم هلل تعالى.

 )25بداٌة من «الصفة التاسعة عشرة :صفة ال َقدم هلل تعالى» إلى «اآلراء فً معنى الرؤٌة»





الصفة التاسعة عشرة :صفة ال َقدم هلل تعالى.
الصفة المكملة للعشرٌن :إثبات رؤٌة هللا تعالى فً الدار اآلخرة للمؤمنٌن.
ذكر بعض اآلٌات الدالة على الرؤٌة ،وبٌان وجه الداللة وكالم السلف حولها.
أقوال علماء السلف فً اإلدراك.
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ذكر بعض األحادٌث الصحٌحة التً تثبت الرؤٌة.
اآلراء فً معنى الرؤٌة.

 )26الباب الثالث :العالقة بٌن الصفات والذات ،والباب الرابع :طبٌعة عالقة الصفات بعضها
ببعض من حٌث اآلثار والمعانً






الباب الثالث :العالقة بٌن الصفات والذات.
قاعدة :ما أخبر به هللا تعالى فً كتابه أو أخبر به رسوله صلى هللا علٌه وسلم وجب علٌنا اإلٌمان به
سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه.
الباب الرابع :طبٌعة عالقة الصفات بعضها ببعض من حٌث اآلثار والمعانً.
قاعدة :أسماء هللا تعالى أعالم وأوصاف.
الفرق بٌن االسم والصفة.

 )27الباب الخامس :حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ،والباب السادس:
الحدٌث عن خالصة المقارنة بٌن موقف السلف والخلف من معانً الصفات







الباب الخامس :حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة.
مسألة العذر بالجهل.
الفرق بٌن التكفٌر العام ،وتكفٌر شخص معٌن.
حقٌقة اإللحاد فً أسماء هللا تعالى ،وأنواعه.
الباب السادس :الحدٌث عن خالصة المقارنة بٌن موقف السلف والخلف من معانً الصفات.
الفرق الواضح بٌن اإلٌمان والمعرفة.

 )28الباب السابع :آثار الصفات اإللهٌة فً النفس البشرٌة والكون ،والخاتمة






الباب السابع :آثار الصفات اإللهٌة فً النفس البشرٌة والكون.
آثار أسمائه العفو الغفار التواب الحلٌم اللطٌف.
ذكر أن األسباب مع مسبباتها أربعة أنواع.
منزلة المعرفة.
الخاتمة.

 )29تتمة الخاتمة ،وملحق الرسالة




تتمة الخاتمة.
ملحق الرسالة.
مبحث آٌات الصفات ٌتركز على ثالثة أسس.
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