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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 موقع فضيلة الشيخ: دمحم سعيد رسالن حفظه هللا تعاىل

http://www.rslan.com  
 يقدم

 شرح املنظومة احلائية

 لإلمام احلافظ أيب بكر بن أيب داود السجستاين
 -هللا تعاىل  رمحه -

http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=379 
 

 «أَتَْت َعن َرُسوِل هللِا تَْنُج َوتَْربَحُ »( أول المنظومة إلى لول الناظم 1

  .المصنفات فً االعتماد 
  .تمسن بحبِل هللا وأتبعِ الُهدى وال تُن بدعٌا لعلن تُفلُح 
  .تعرٌف البدعة 
 سام البدع. أل 
  .أسباب النزول عامة وخاصة 
  .أصول االستدالل عند األصولٌٌن 

ٌُْر َمْخِلوٍق َكالُم َملٌِكنا»( بداٌة من لول الناظم 2 فإنَّ َكالَم هللِا باللْفِظ »إلى لوله « َولُْل َغ
 «ٌُوَضحُ 

  .األدلة على إثبات صفة الكالم هلل تعالى 
 ٌر مخلوق. من األدلة على أن المرآن كالم هللا غ 
  .معتمد أهل السنة والجماعة فً كتاب هللا عز وجل 
  .المضافات إلى هللا على نوعٌن 

 ( بٌان أن المرآن كالم هللا غٌر مخلوق3

  .المرآن كالم هللا غٌر مخلوق 
  .اإلٌمان بصفات هللا عز وجل 
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أال َخاَب لَْوٌم كذَّبوُهم »له إلى لو« َولُْل ٌَتَجلَّى هللاُ للَخْلِك َجْهرة  »( بداٌة من لول الناظم 4
 «ولُبُِّحوا

  .ًبٌان معنى التجل 
  .أدلة ثبوت رؤٌة المؤمنٌن ربهم ٌوم المٌامة 
  .نفً الولد عن هللا سبحانه 
  .المرآن من حٌث المماصد على ثالثة ألسام 
  .إنكار الجهمٌة للرؤٌة فً اآلخرة 
  .إثبات صفة الٌدٌن هلل تعالى 
 ألسام صفات هللا عز وجل . 
  .الضابط فً معرفة الصفة الذاتٌة 
  .الصفات الفعلٌة نوعان 
  .الفرق بٌن الصفات الذاتٌة والصفات الفعلٌة 
  .إثبات صفة النزول هلل تعالى 

دٍ »( بداٌة من لول الناظم 5 ٌَْر النَّاِس بَْعَد ُمَحمَّ وفً الفَتْحِ آٌي فً »إلى لوله « َولُْل إنَّ َخ
 «الصَّحابِة تَْمَدحُ 

  .من عمٌدة أهل السنة حب الصحابة رضً هللا عنهم 
  .تفاضل الصحابة 
  .الناس فً الصحابة طرفان ووسط 
  .التوسل المشروع ٌكون بثالثة أمور 
  .اعتماد أهل السنة فً أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
  .من فضائل الصحابة رضً هللا عنهم 

ٌُن أْفٌَحُ وبِالمََدِر المْمُدوِر أٌْ »( لول الناظم 6 ٌِن والّدِ  «ِمْن فإنَّهُ ِدَعاَمةُ عْمِد الّدِ

  .عمٌدة أهل السنة والجماعة فً المدر 
  .معنى اإلٌمان بالمدر 
  هل هنان فرق بٌن المدر والمضاء؟ 
  .المدر ٌنمسم إلى لسمٌن 
  .الفرق بٌن اإلرادة الشرعٌة واإلرادة الكونٌة 
  .مراتب المدر 
 إلٌمان بالمدر؟ هل األخذ باألسباب ٌنافً ا 
  .معنى المضاء والمدر 
  .حكم اإلٌمان بالمضاء والمدر 
  .من خالف فً المضاء والمدر 
  .من فوائد اإلٌمان بالمضاء والمدر 

ا وُمْنَكرا  »( بداٌة من لول الناظم 7 ولُْل فًِ َعذاِب المَبِر حكٌّ »إلى لوله « َوال تُْنِكَرْن َجهال  نَِكٌر 
 «ُمَوضَّحُ 

 ٌمان. أركان اإل 
  .ضابط اإلٌمان بالٌوم اآلخر 
  .النفخات ثالث 
  .اإلٌمان بالحوض 
  .اإلٌمان بالمٌزان 
  .حكم مرتكب الكبٌرة 
  .معنى الشفاعة 
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  .الشفاعة عند هللا بشرطٌن 
  .الشفاعة شفاعتان 
  .أنواع الشفاعة 
  .من األدلة على عذاب المبر ونعٌمه 

 إلى آخر المنظومة« ْهَل الصَّالِة وإِْن َعَصواوال تُْكفَِّرنَّ أ»( بداٌة من لول الناظم 8

  .مسألة تكفٌر أصحاب الكبائر التً دون الشرن 
  .مذهب أهل السنة فً مرتكب الكبٌرة 
  من هو الخارجً؟ 
  .حاالت مرتكب الكبٌرة 
  .التفرٌك بٌن التكفٌر المطلك وتكفٌر المعٌن 
  .من عمائد الخوارج 
  .ألسام المرجئة 
  ًمرتكب الكبٌرة. ألوال الطوائف ف 
  .تعرٌف اإلٌمان عند أهل السنة 
  .من األدلة على زٌادة اإلٌمان ونمصانه 
  .التحذٌر من الرأي وأهله  


