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 ) 1األسس الثالثة التي يرتكز عليها مبحث آيات الصفات






الفرق بين االسم والصفة.
كثرة الخوض والتعمق في آيات الصفات ،وكثرة األسئلة في ذلك من البدع التي كرهها السلف.
األسس الثالثة التي يرتكز عليها مبحث آيات الصفات.
الصفات الذاتية والصفات الفعلية.
الكالم على صفات المعاني.

 ) 2الكالم عن الصفات السلبية عند المتكلمين ،والكالم عن الصفات السبع





ضابط الصفة السلبية عند المتكلمين.
الكالم على الصفات السلبية.
حكم تسمية هللا عز وجل بـ(القديم).
الكالم عن الصفات السبع.

 ) 3الكالم عن الصفات الجامعة ،وذكر الصفات التي اختلف فيها المتكلمون






الكالم عن الصفات الجامعة.
الصفات التي اختلف فيها المتكلمون.
صفة االستواء وذكر اآليات التي وردت فيها.
التأويل مشتر ًك ا بين ثالثة معان في االصطالح.
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه ،له عند علماء األصول ثالث حاالت.
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 ) 4فتنة التأويل ،والتعطيل














التأويل مشتر ًك ا بين ثالثة معان في االصطالح.
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه ،له عند علماء األصول ثالث حاالت.
أنواع التأويل.
شروط التأويل الصحيح.
درجات الدليل الصارف للفظ عن ظاهره.
مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النافين المعطلين.
نصيحة مشفق من الشيخ األمين الشنقيطي  -رحمه هللا تعالى .-
التعطيل ً
واصطالحا.
لغة
ً
التعطيل نوعان.
التفريق بين التشبيه والتمثيل والتكييف.
بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران ،وأن اإلثبات أساس العلم واإليمان.
بيان أن المعطل شر من المشرك.
تالزم التعطيل والشرك.

 ) 5هل آيات الصفات من المتشابه؟










قاعدة أصولية  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم ال يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة ،وال
سيما في العقائد ،وال سيما لو مشينا على فرضهم الباطل أن ظاهر آيات الصفات الكفر.
هل آيات الصفات هي من المتشابه؟
الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين.
نقاط ال بد أن يتنبه لها طالب العلم.
حكم المجمل.
تعريف النص وحكمه.
تعريف الظاهر وحكمه.
تعريف المأول وحكمه.
مصادر التأويل الصحيح.

 ) 6ما يتعلق بالمحكم والمتشابه في القرآن ،ومناقشة المتكلمين وإلزامهم بمقتضى قواعدهم











التشابه الواقع في القرآن على نوعين.
ما يتعلق بالمحكم والمتشابه في القرآن.
طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه.
طريقة المبتدعة في التعامل مع المحكم والمتشابه.
تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها.
أقسام حكم التأويل.
مناقشة المتكلمين وإلزامهم بمقتضى قواعدهم.
القياس االستثنائي.
خاتمة بالوصية بتقوى هللا ،والتزام ثالث آيات من كتاب هللا.
مقارنة بين ما سموه مذهب السلف ومذهب الخلف.

 ) 7مقارنة بين ما سموه مذهب السلف ومذهب الخلف




وجوه بطالن مقولة  :مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم.
داللة العقل والفطرة والشرع على ثبوت صفات الكمال هلل عز وجل.
األدلة على أن الصواب هو ما ذهب إليه السلف رحمهم هللا.
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