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 )1السنة واألثر وعلم الكالم في المغرب














الفرق بين عقيدة أهل السنة وعقائد المتكلمين.
من األمثلة على بعض ما جاء في مقدمة الرسالة البن أبي زيد.
بيان فساد طريقة المتكلمين.
أهمية رسالة ابن أبي زيد رحمه هللا.
فساد طريقة المتكلمين في تقسيم األشياء إلى جسم وجوهر وع ََرض.
بلدان اإلسالم على جهات ثالث قدي ًما.
امتحان العلماء في فتنة خلق القرآن في المغرب.
بداية رد المغاربة على المشارقة في الفروع ال في األصول.
بداية ظهور علم الكالم في المغرب.
أثرا في المغرب.
أكثر المتكلمين ً
شيوع مذهب مالك في المغرب.
أصحاب مالك من المغاربة على طائفتين.
أقوال أئمة المالكية في مسألة االستواء.

 )2علم الكالم واإلمام مالك بن أنس رحمه هللا تعالى












تعظيم اإلمام مالك لألثر وتحذيره من علم الكالم.
الرأي وعلم الكالم.
تحذير اإلمام مالك من علم الكالم.
االسترسال في علم الكالم وأثره.
ذم علم الكالم ،وخطره.
حيرة الجويني في صفات هللا عز وجل.
التعرف على هللا بعلم الكالم يُورث الوحشة.
طريقة المعطلة والرد عليهم.
اعتقاد السلف في الصفات.
عقيدة أهل السنة مطابقة للفطرة.
خطأ المتكلمين في استعمال اللغة.
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 )3ترجمة موجزة البن أبي زيد القيرواني رحمه هللا تعالى


















نسب ومولد ابن أبي زيد القيرواني رحمه هللا تعالى.
بعض المذاهب والمعتقدات التي كانت في عهد ابن أبي زيد القيرواني.
نشأة ابن أبي زيد وطلبه العلم.
العلماء الذين أخذ عنهم ابن أبي زيد القيرواني بالقيروان.
إجازاته وأسانيده ومنزلته العلمية.
براعته في الشعر واألدب.
موقفه من العبيديين.
من أشكال معارضة المالكية للدولة الشيعية اإلسماعيلية.
من أشهر العلماء المعاصرين البن أبي زيد القيرواني.
جهوده العلمية ،وتالميذه ،ومؤلفاته.
وفاة ابن أبي زيد القيرواني.
متن مقدمة الرسالة البن أبي زيد القيرواني.
مشروعية البداءة بذكر هللا قبل الشروع في المقامات المهمة.
أقسام الناس بعد الرساالت.
سعَة الحالل وضيق الحرام.
َ
بيان المؤلف ل ُموجب وسبب التأليف.
مشروعية الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم ،ومواضعها ،وبركتها.

 )4مقدمة الرسالة












األرزاق نوعان.
الهداية أربعة أنواع.
أقسام الواجبات.
تعريف األدب.
تعريف األصول في اللغة.
الرجاء لغةً واصطال ًحا.
عمل القلب وعمل الجوارح.
المنهج في إثبات أسماء هللا صفاته.
باب ما تنطق به األلسنة وتعتقده األفئدة من واجب أمور الديانات.
نظم مقدمة الرسالة.
بيان أول واجب على ال ُم َكلَّف.

 )5باب ما تنطق به األلسنة وتعتقده األفئدة من واجب أمور الديانات















باب ما تنطق به األلسنة وتعتقده األفئدة من واجب أمور الديانات.
تعريف الباب في اللغة واالصطالح.
اإليمان لغة وشرعًا.
اإليمان عند أهل السنة.
الدين في اللغة.
أقوال الناس في اإليمان.
من األدلة على أن اإليمان يزيد وينقص.
أسباب زيادة اإليمان ونقصانه ،ومن خالف أهل السنة في ذلك.
الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء.
الفسق األكبر والفسق األصغر.
التوحيد ثالثة أنواع.
شروط ال إله إال هللا.
المناسبة بين اقتران الشهادة بكلمة التوحيد.
معنى كلمة التوحيد.
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إعراب ( ال إله إال هللا ).
هل األول بمعنى القديم ؟

صنِّف  :ال يبلغ ُك ْنه صفته الواصفون
 )6بداية من قول ال ُم َ











بداية من قوله ال ُمصَنِّف  :ال يبلغ ُك ْنه صفته الواصفون.
ال يعرف أحد كيفية صفات هللا عز وجل.
ال ُك ْنه في لغة العرب.
المشبهة قسمان.
أهل التعطيل على قسمين.
كيف تُد َْرك كيفية األشياء ؟
أوامر هللا قسمان.
الخالف بين العلماء في أول المخلوقات.
آيات هللا قسمان.
نسبة التفويض للسلف.

صنِّف  :العالم الخبير المدبر القدير
 )7بداية من قول ال ُم َ













نسبة التفويض للسلف ،ورد ذلك.
الغلو في التنزيه يؤدي إلى توهم التعظيم في التفويض والتعطيل.
أنواع العلو.
صفة العلو.
معنى العلو في اللغة.
أدلة الشرع على علو هللا تعالى.
أدلة الفطرة على علو هللا تعالى.
أدلة العقل على علو هللا تعالى.
المخالفون ألهل السنة في صفة العلو.
صفة السمع هلل عز وجل.
صفة البصر هلل عز وجل.
استواء هللا تعالى على العرش.

صنِّف  :وأنه فوق عرشه المجيد
 )8بداية من قول ال ُم َ













معرفة هللا بأسمائه وصفاته أعظم المقاصد.
األدلة على استواء هللا على عرشه.
من صفات العرش.
معنى العرش في اللغة.
هل يصح أن يقال  :هللا فوق عرشه بذاته ؟
المعية على نوعين.
أنواع التقادير.
إحاطة علم هللا بكل شيء.
األدلة على إثبات صفة الخلق.
ما المراد بالصفات الفعلية ؟ وهل هي أزلية ؟
االستواء على نوعين.
الرد على من تأول االستواء باالستيالء.
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صنِّف  :وله األسماء الحسنى والصفات العُال
 )9بداية من قول ال ُم َ
























بداية من قول ال ُمصَنِّف  :وله األسماء الحسنى والصفات العُال.
وجه العالقة بين االشتقاق واألسماء والحسنى.
ضابط األسماء الحسنى.
الصفة لغةً واصطال ًحا.
الصفات تنقسم إلى قسمين بحسب ورودها في النصوص.
لماذا كان اإلثبات المفصل الغالب في طريقة القرآن في اإلثبات ؟
ما المراد باإلثبات المفصل ؟
لماذا كان اإلجمال الغالب في النفي ؟
أسماء هللا غير محصورة بعدد معين.
صفات هللا تنقسم إلى قسمين.
لماذا كانت أسماء هللا وصفاته أزلية ؟
كالم هللا تعالى غير مخلوق.
من أقوال الفرق المخالفة ألهل السنة في صفة الكالم هلل تعالى.
معنى أن كالم هللا قديم النوع حادث اآلحاد.
المضاف إلى هللا تعالى على قسمين.
مسمى الكالم عند اإلطالق.
صفة التجلي هلل تعالى.
أقسام الناس في رؤية هللا عز وجل.
األدلة على رؤية المؤمنين ربهم في اآلخرة.
هل رأى النبي صلى هللا عليه وسلم ربه ليلة المعراج ؟
صفة النزول هلل تعالى.
الواقفة في خلق القرآن.
القرآن كالم هللا غير مخلوق.

صنِّف  :واإليمان بالقدر خيره وشره
 )10بداية من قول ال ُم َ























بيان أركان اإليمان.
اإليمان باهلل يتضمن أربعة أمور.
اإليمان بالمالئكة وما يتضمنه.
أنواع المالئكة.
معنى اإليمان بالكتب.
شروط صحة العبادة.
معنى اإليمان بالرسل.
بيان مهمة الرسل.
معنى اإليمان باليوم اآلخر.
من صفات اليوم اآلخر.
معنى اإليمان بالقدر.
من األدلة على وجوب اإليمان بالقدر.
القدر في اللغة.
القضاء في اللغة.
مراتب اإليمان بالقدر.
مسألة أفعال العباد وخلقها.
الرد على العاصي المحتج بالقدر.
ال يُنسب الشر إلى هللا تعالى.
المخالفون في القضاء والقدر.
الفرق بين المشيئة واإلرادة.
اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية والفرق بينهما.
وجود الخلق على وفق ما قدره هللا وقضاه.
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األسباب والمسببات كلها بقضاء هللا وقدره.
عدم جواز االحتجاج بالقدر على ترك المأمورات أو فعل المحظورات.
مذهب أهل السنة في أفعال العباد ،والرد على القدرية والجبرية.
هل العبد مسير أو مخير ؟
الهداية واإلضالل من هللا سبحانه.
أقسام الهداية.
مناظرة بين سني ومعتزلي.

صنِّف  :الباعث الرسل إليهم إلقامة الحجة عليهم
 )11بداية من قول ال ُم َ



















لماذا أرسل هللا الرسل ؟
عدد الرسل الذين ذكروا في القرآن.
وجوب اإليمان بالرسل جمي ًعا.
الفرق بين النبي والرسول.
الحكمة من إرسال الرسل.
معنى الرسول لغةً وشرعًا.
األدلة على التغاير بين الرسول والنبي.
رسالة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم.
سوي في الدعوة إلى هللا تعالى.
المنهج ال َّ
الصراط ينقسم إلى حسي ومعنوي.
اإليمان بالبعث يوم القيامة.
من عالمات الساعة الصغرى.
عالمات الساعة الكبرى.
إطالقات لفظ ( الساعة ).
اإليمان باليوم اآلخر يتضمن عدة أمور.
من األدلة على قيام الساعة.
اإليمان بالقيامة وما فيها.
النفخ في الصور.

صنِّف  :وأن الساعة آتية ال ريب فيها
 )12بداية من قول ال ُم َ














اإليمان بالبعث يوم القيامة.
اإليمان بالقيامة وما فيها.
النفخ في الصور.
بعث األجساد وجزاؤها.
أشراط الساعة.
حكم تنزيل أشراط الساعة على الواقع.
البعث يكون لكل من مات قُ ِّب َر أم لم يُ ْقبَر.
تقرير أمر البعث.
الحساب والعقاب.
الفرق بين الكبيرة والصغيرة.
التوبة من الصغائر والكبائر.
شروط التوبة النصوح.
أهل الكبائر قسمان.
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صنِّف  :ومن عاقبه هللا بناره أخرجه منها بإيمانه
 )13بداية من قول ال ُم َ
















الذين يدخلون النار صنفان.
مصير من دخل النار من عصاة المسلمين.
الشفاعة وأحكامها.
أنواع الشفاعة.
الشفاعة ال تكون من أحد حتى يكون فيها أمران.
من الطوائف المنكرة للشفاعة.
اإليمان بالجنة والنار.
رؤية المؤمنين ربهم في اآلخرة.
الجنة والنار ولمن أعدهما هللا تعالى.
اختالف العلماء في المراد بالجنة التي أُهبط منها آدم.
خلق الجنة والنار.
أهل النار قسمان.
مجيء هللا تعالى يوم القيامة للحساب.
اآليات في صفة المجيء.
ثمرة اإليمان بصفة المجيء هلل تعالى.

صنِّف  :وتُوضع الموازين لوزن أعمال العباد
 )14بداية من قول ال ُم َ

















عرض العباد على ربهم وحسابهم.
أقوال العلماء في الموزون.
صحائف األعمال ،وكيفية استالمها يوم القيامة.
معنى الحساب والمحاسبة.
أدلة الحساب يوم القيامة.
هل تشمل المحاسبة البهائم ؟
صفة حساب المؤمن.
كيف يُوزن العمل ؟
أقسام من هم بسيئة.
الحكمة من وزن أعمال العباد.
الصراط وأحوال الناس فيه.
اإليمان بالحوض والكوثر.
هل الحوض قبل الصراط ؟
صفة الحوض.
هل لألنبياء اآلخرين غير نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم أحواض ؟
اختالف العلماء في كيفية الصراط.

صنِّف  :وأن اإليمان قول باللسان وإخالص بالقلب وعمل بالجوارح
 )15بداية من قول ال ُم َ










األدلة على زيادة اإليمان ونقصانه.
األدلة على أن أعمال الجوارح من اإليمان.
تنوع عبارات السلف في تفسير ( اإليمان ).
ما حكم االستثناء في اإليمان عند أهل السنة ؟
مذهب المرجئة في االستثناء في اإليمان.
الطوائف المخالفة ألهل السنة في باب اإليمان.
حكم مرتكب الكبيرة.
الم ِّلي.
مسألة الفاسق ِّ
الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.
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صنِّف  :وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون
 )16بداية من قول ال ُم َ

























أرواح الموتى وأحوالها.
مستقر األرواح بعد موت األبدان.
أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين.
اإليمان بفتنة القبر.
من النصوص في حياة البرزخ وفتنة القبر وعذابه.
المراد بفتنة القبر.
كتابة األعمال على المكلَّفين.
بيان أنواع المالئكة وذكر بعض أعمالهم.
األرواح وقبضها.
عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي هللا عنهم.
من حقوق الصحابة على األمة.
فضل خير القرون.
معنى القرن من القرون المفضلة.
الوقوع في الصحابة.
تعريف الصحابي.
من نصوص الكتاب والسنة في فضل الصحابة رضي هللا عنهم.
أفضل الصحابة رضي هللا عنهم.
عدالة الصحابة رضي هللا عنهم.
الواجب ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضي هللا عنهم.
طاعة والة األمور في المعروف.
من حقوق السلف الصالح علينا.
األمور التي تتم بها والية األمر.
نصح األئمة وكيفيته واألدلة عليه.
الخروج على األئمة وأحواله.

صنِّف  :واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم واالستغفار لهم
 )17بداية من قول ال ُم َ









المراد بأئمة السلف.
من هم السلف ؟
السلف لغةً واصطال ًحا؟
من األدلة على وجوب اتباع السلف.
حكم المراء والجدال في الدين.
من النصوص في التحذير من البدع والمحدثات.
المتشابه على قسمين.
فضل الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم.
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