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 شرح السنة
 لإلمام إمساعيل بن حيىي املَُزِين 
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 -رحمھ هللا تعالى  -) قراءة متن رسالة شرح السنة لإلمام الُمَزنِي 1

 . -رحمھ هللا تعالى  -متن شرح السنة لإلمام الُمَزنِي  •

 -رحمھ هللا تعالى  -) ترجمة اإلمام الُمَزنِي 2

 وصف نسخ الرسالة.  •
 . عنوان الرسالة •
 سبب تصنیف الرسالة.  •
 أنواع القیاس.  •
 منزلة اإلمام الُمَزنِي بین العلماء.  •
 ترجمة اإلمام الُمَزنِي.  •
 مولده وأسرتھ.  •
 شیوخھ.  •
 تالمیذه.  •
 ثناء العلماء علیھ.  •
 إمامتھ في الفقھ.  •
 قوتھ في المناظرة.  •
 عبادتھ وخوفھ وورعھ وزھده وتغسیلھ للموتى.  •
 درجتھ في الحدیث.  •
 ده بالشعر. استشھا •
 عقیدتھ.  •
 دفع فِریة عن اإلمام الُمَزنِي.  •
 تأثر الُمَزنِي بشیخھ الشافعي، وخدمتھ لمذھب الشافعي.  •
 مصنفاتھ.  •
 وفاتھ.  •
 ما اشتملت علیھ رسالة شرح السنة.  •
 معنى السنة لغةً واصطالًحا.  •
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 -رحمھ هللا تعالى  -) مقدمة اإلمام الُمَزنِي 3

 معنى البسملة.  •
 ام الُمَزنِي. مقدمة اإلم •
 معنى التقوى لغةً وشرًعأ.  •
 معنى الصبر لغةً وشرًعا.  •
 أنواع الصبر.  •
 الفرق بین القول والقال.  •
 الفرق بین الحمد والشكر.  •
 معنى الثناء لغةً واصطالًحا.  •

 ) صفة العلو4

 بیان علو الرب على عرشھ.  •
 العلو لھ ثالثة معان.  •
 . -ل وعال ج -من األدلة على إثبات صفة العلو �  •

 ) البراھین الدالة على علو هللا على خلقھ واستوائھ على عرشھ5

 . -جل وعال  -من األدلة على إثبات صفة العلو �  •
 من األحادیث الدالة على رؤیة المؤمنین ربھم في اآلخرة.  •
 رد الجھمیة النصوص المتنوعة المحكمة على علو هللا على خلقھ.  •
 العرش وصفتھ، وإضافتھ غالبًا إلى خالقھ، وأنھ تعالى فوقھ. من النصوص الواردة في ذكر  •
 من أقوال الصحابة في إثبات صفة العلو للعلي األعلى.  •

 ) مذاھب الناس في علو هللا تعالى6

 من أقوال التابعین في إثبات صفة العلو للعلي األعلى.  •
 مذاھب الناس في علو هللا تعالى.  •
  تقریب مسألة الفوقیة من األفھام. •
 داللة الفطرة على إثبات صفة العلو للعلي األعلى.  •
 بطالن مقولة (السماء قبلة الدعاء).  •
 سبب مخالفة الخلف للسلف في تفسیرھم آلیات االستواء وغیرھا من آیات الصفات وأحادیثھا.  •
 منشأ ضالل من فسر االستواء باالستیالء.  •

 ) اإلیمان بالقضاء والقدر7

  اإلیمان بالقضاء والقدر. •
 مراتب اإلیمان بالقدر.  •
 اإلرادة الكونیة واإلرادة الشرعیة.  •
 األدلة على وجوب اإلیمان بالقدر.  •
 الدلیل على أن فعل العبد باختیاره وقدرتھ.  •
 الرد على العاصي المحتج بالقدر.  •
 ضل في القضاء والقدر: القدریة والجبریة.  •

 ) اإلیمان بالمالئكة8

 من أنواع المالئكة.  •
 بالمالئكة یتضمن أربعة أمور. اإلیمان  •
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 من عبادات المالئكة.  •
 من صفات المالئكة.  •
 من النصوص الواردة في ِعَظم خلق المالئكة.  •
 معنى اإلیمان بالمالئكة.  •

 ) خلق آدم علیھ السالم9

 خلق آدم علیھ السالم.  •
 التحقیق في الجنة التي أسكنھا هللا آدم علیھ السالم.  •
 القضاء قسمان.  •

 ) أعمال أھل الجنة وأھل النار10

 أعمال أھل الجنة وأھل النار.  •
 عقیدة أھل السنة في الجنة والنار.  •

 ) عقیدة أھل السنة في اإلیمان11

 عقیدة أھل السنة في اإلیمان.  •
 أقسام الناس في اإلیمان.  •
 من األدلة على أن اإلیمان یزید وینقص.  •
 بیان حقیقة اإلیمان.  •
 ي. حكم الفاسق الِملِّ  •
 أقوال أھل البدع في مرتكب الكبیرة.  •

 ) عقیدة أھل السنة في القرآن12

 عقیدة أھل السنة في القرآن.  •
 من ضل في صفة الكالم � تعالى.  •
 من األدلة على أن القرآن كالم هللا غیر مخلوق.  •
 حكم من قال بخلق القرآن.  •
 حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق.  •

 ) الكالم عن الصفات13

 الم عن الصفات. الك •
 كلمات هللا قسمان.  •
 عقیدة أھل السنة في صفة االستواء.  •
 صفة العلو للعلي الغفار.  •

 ) القبر والنشور والحساب14

 الكالم عن اآلجال.  •
 الكالم عن القبر ونعیمھ وعذابھ.  •
 وصف یوم النشور والحساب.  •
 الناس فریقان: سعداء وأشقیاء.  •
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 ) وصف الجنة15

 والنار. اإلیمان بالجنة  •
 من النصوص في وصف الجنة.  •
 من أسباب دخول النار.  •
 أھل النار قسمان.  •

 ) رؤیة المؤمنین ربھم یوم القیامة16

 من أحوال أھل الجنة.  •
 عقیدة أھل السنة في رؤیة المؤمنین ربھم یوم القیامة.  •
 أقسام الناس في الرؤیة.  •
 الدور ثالثة.  •

 علیھم، واإلمساك عن تكفیر أھل القبلة ) طاعة األئمة واألمراء ومنع الخروج17

 طاعة األئمة واألمراء ومنع الخروج علیھم.  •
 طاعة والة األمور قسمان.  •
 منع الخروج على الحكام، وشروط الخروج.  •
 ما یترتب على الخروج على الوالة.  •
 اإلمساك عن تكفیر أھل القبلة.  •
 إقامة الحجة على المبتدع.  •
 م؟ بَِم یكون الخروج على الحكا •
 ھل ھناك فرق بین البُغاة والخوارج؟  •
 البدعة قسمان.  •

 ) عقیدة أھل السنة في الصحابة رضي هللا عنھم18

 عقیدة أھل السنة والجماعة في أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 ضل في الصحابة طائفتان: الروافض والنواصب.  •
 األدلة على خالفة أبي بكر رضي هللا عنھ.  •
 في فضل عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ. من النصوص  •
 من النصوص في فضل عثمان بن عفان رضي هللا عنھ.  •
 من النصوص في فضل علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ.  •
 من حقوق الصحابة رضي هللا عنھم.  •

 ) الصالة وراء األئمة والجھاد معھم، وخاتمة الرسالة19

 الصالة وراء األئمة والجھاد معھم.  •
 في الصالة خلف المبتدعة. التفصیل  •
 الجھاد قسمان.  •
 قصر الصالة واالختیار بین الصیام واإلفطار في األسفار.  •
 أقوال العلماء في حكم قصر الصالة في السفر.  •
 اجتماع أئمة الھدى الماضیین على ھذه المقاالت.  •
 المحافظة على أداء الفرائض والرواتب واجتناب المحرمات.  •
  خاتمة الرسالة.  •
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