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 ) مقدمة، وفصل: الكالم في التوحید والصفات وفي الشرع والقدر1

 الكالم في التوحید والصفات من باب الخبر، وفي الشرع والقدر من باب الطلب.  •
 األصل في توحید الصفات وأدلتھ.  •
 ثبات في باب الصفات ھو حقیقة التوحید. الجمع بین النفي واإل •
 الصفات الثبوتیة كلھا صفات كمال، والصفات المنفیة كلھا صفات نقص.  •
 التفصیل في الصفات الثبوتیة أكثر من اإلجمال، والعكس في الصفات المنفیة، وتعلیل ذلك.  •
ذلك السمع والعقل االشتراك في األسماء والصفات ال یستلزم تماثل المسمیات والموصوفات، ودلیل  •

 والحس. 

إلى » فصل: في الزائغین عن سبیل الرسل وأتباعھم في أسماء هللا وصفاتھ«) بدایة من 2
 »األصل األول: في الصفات«

 سبیل الرسل وأتباعھم في أسماء هللا تعالى وصفاتھ.  •
 الزائغون عن سبیلھم قسمان: ممثلة ومعطلة.  •
 مذھب الممثلة وشبھتھم والرد علیھم.  •
 معطلة أربع طوائف. ال •
 األصل األول: في الصفات.  •

القاعدة األولى: في أن «إلى » فصل: المحاذیر التي وقعت فیھا ھذه الطوائف«) بدایة من 3
 »هللا تعالى موصوف بالنفي واإلثبات

 كل طائفة من طوائف التعطیل واقعة في نظیر ما فرت منھ من التشبیھ وبیان ذلك.  •
 كان علیھ سلف األمة وأئمتھا في اإلثبات والنفي. القول الفصل المطرد ما  •
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 بیان أن ھذا ھو القول الفصل بأصلین وَمثَلَین وخاتمة.  •
 األصل األول: أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وبیان ذلك بالمثال.  •
 كل ما ثبت من أسماء هللا وصفاتھ فال بد فیھ من قدر مشترك فیما یثبت لنا، وتعلیل ذلك.  •
 صل الثاني: أن القول في الصفات كالقول في الذات، وبیان ذلك بالمثال. األ •
 شرح قول اإلمام مالك وشیخھ ربیعة في االستواء.  •
 وجھ كون كیفیة االستواء مجھولة.  •
 ما یقال في االستواء یقال في غیره.  •
 انقسام الناس في اإلیمان با� والیوم اآلخر إلى ثالث فَِرق، وبیانھا.  •
 ووصفھا في النصوص، واختالف الناس فیھا، وسبب االختالف. الروح  •
 القاعدة األولى: في أن هللا تعالى موصوف بالنفي واإلثبات، وأمثلة ذلك.  •
 كل صفة نفاھا هللا عن نفسھ متضمنة لشیئین.  •
 ال یمكن أن یكون النفي المحض في صفات هللا تعالى، وتعلیل ذلك.  •

وب اإلیمان بما أخبر هللا بھ ورسولھ سواء عرف معناه أم لم ) فصل: القاعدة الثانیة: في وج4
 یعرف، وفصل: القاعدة الثالثة: في إجراء النصوص على ظاھرھا

 القاعدة الثانیة: في وجوب اإلیمان بما أخبر هللا بھ ورسولھ ملسو هيلع هللا ىلص سواء ُعِرف معناه أم لم یُعرف.  •
 . حكم ما تنازع فیھ المتأخرون كـ (الجھة) •
 القاعدة الثالثة: في إجراء النصوص على ظاھرھا.  •
 اتفاق السلف على إجراء نصوص الصفات على ظاھرھا الالئق با� عز وجل.  •
 الذین یجعلون ظاھر النصوص على معنى فاسد فھو مخطئ، وبیان ذلك، وأمثلتھ.  •

 وجھین) فصل: والذین یجعلون ظاھر النصوص معنى فاسًدا فینكرونھ یكون خطؤھم على 5

الذین یجعلون ظاھر النصوص معنى فاسًدا فینكرونھ یكون خطؤھم على وجھین، وبیان ذلك،  •
 وأمثلتھ. 

 خطأ جعل اللفظ نظیًرا لما لیس لھ، ومثالھ، والجواب عنھ.  •

) القاعدة الرابعة: توھم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذیر المترتبة على ذلك، 6
 امسة: في علمنا بما أخبر هللا تعالى بھ عن نفسھوالقاعدة الخ

 القاعدة الرابعة: توھم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذیر المترتبة على ذلك.  •
 القاعدة الخامسة: في علمنا بما أخبر هللا تعالى بھ عن نفسھ.  •
 علمنا بمعناه ثابت بداللة السمع والعقل.  •
 داللة السمع والعقل. جھلنا بكیفیة صفات هللا تعالى ثابت ب •
 بطالن مذھب المفوضة.  •
 كالم شیخ اإلسالم ابن تیمیة في المفوضة.  •
 التأویل ومعانیھ.  •
 وصف القرآن من حیث اإلحكام والتشابھ.  •
 أمثلة للمتشابھ الذي اتبعھ أھل الزیغ.  •
 التشابھ الواقع في القرآن نوعان، وأمثلة ذلك.  •

األصل «إلى » ط ما یجوز � ویمتنع عنھ نفیًا وإثباتًاالقاعدة السادسة: في ضاب«) بدایة من 7
 »الثاني: في القدر والشرع

 القاعدة السادسة: في ضابط ما یجوز � ویمتنع عنھ نفیًا وإثباتًا.  •
 ال یصح االعتماد في النفي على مجرد نفي التشبیھ.  •
د على مجرد نفي التشبیھ، االعتماد في النفي على نفي التجسیم والتحیز ونحو ذلك أفسد من االعتما •

 وبیان ذلك من وجوه. 
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 األصل الثاني: في القدر والشرع.  •
 اإلیمان بالقدر ومرتبتھ في الدین.  •
 مراتب اإلیمان بالقدر ودلیل كل مرتبة.  •
 القدر ال ینافي األسباب الكونیة أو الشرعیة.  •
 انقسام الناس في األسباب إلى طرفین ووسط.  •
 عصیة ال یصح بدلیل الكتاب والسنة والنظر الصحیح. االحتجاج بالقدر على الم •

فصل: غلط عامة المتكلمین «إلى » فصل: في ضرورة اإلیمان بالقدر والشرع«) بدایة من 8
 »في مسمى التوحید

 ال بد لإلنسان من اإلیمان بالقدر والشرع، وتعلیل ذلك.  •
 ھل یُعرف حسن األعمال وقبحھا بالشرع أو بالعقل؟  •
 في اإلیمان بالقدر والشرع إلى قسمین. انقسم الناس  •
 الشرع ما جاءت بھ الرسل من عبادة هللا تعالى وحده.  •
 اإلسالم ھو االستسالم � تعالى بالطاعة.  •
 اإلسالم بعد بعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص خاص باتباع ما جاء بھ دون غیره.  •
 النزاع فیمن سبق من األمم ھل ھم مسلمون أو ال؟  •
 سالم على توحید هللا تعالى. مبنى اإل •
 ال بد في التوحید من الجمع بین النفي واإلثبات.  •
 أنواع التوحید، وبیان كل نوع وأدلتھ، وما أقره المشركون من ھذه األنواع وما أنكروه.  •
 تحقیق توحید األلوھیة، وذكر شيء من أنواع العبادة.  •
 للعبادة شرطان: اإلخالص والمتابعة، ودلیل ذلك.  •
 ید األسماء والصفات وأدلتھ. توح •
 أقسام أھل القبلة في نصوص الصفات.  •
 غلط عامة المتكلمین في مسمى التوحید، وبیان وجوه غلطھم.  •

 إلى نھایة الرسالة» فصل: في الفناء وأقسامھ«) بدایة من 9

 الفناء وأقسامھ.  •
 الفناء الشرعي ھو الذوق اإلیماني الحقیقي.  •
 ن وجوه. الفناء الصوفي بدعي ناقص م •
 الفناء اإللحادي الكفري ومعتنقوه أكفر من النصارى من وجھین.  •
 ال یتم اإلسالم إال بالبراءة مما سواه.  •
 البراءة نوعان.  •
 المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور.  •
 ال بد في األمر من أصلین، وال بد في القدر من أصلین، وبیان ذلك ودلیلھ.  •
 ام الناس في مقام الشرع والقدر. أقس •
 المفاضلة والمقارنة بین أرباب البدع.  •
 أسبق البدع ظھوًرا ما كان أخف.  •
 طوائف أھل البدع عندھم من الضالل بقدر ما فارقوا بھ جماعة المسلمین.  •
  . -رضي هللا عنھم  -باألخذ عن الصحابة  -رضي هللا عنھما  -وصیة ابن مسعود وحذیفة  •
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