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هللا ت َ ْن ُج َوت َ ْربَ ُح»
سو ِل ِ
 )1أول المنظومة إلى لول الناظم «أَت َتْ عَن َر ُ







المصنفات فً االعتماد.
وأتبع ال ُهدى وال تنُ بدعٌا لعلن ت ُفلحُ.
تمسن بحب ِل هللا
ِ
تعرٌف البدعة.
ألسام البدع.
أسباب النزول عامة وخاصة.
أصول االستدالل عند األصولٌٌن.

 )2بداٌة من لول الناظم « َولُ ْل َ
هللا بالل ْف ِظ
وق كَال ُم َملٌ ِكنا» إلى لوله «فإنَّ كَال َم ِ
غٌ ُْر َم ْخ ِل ٍ
ٌُو َ
ض ُح»





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

 )3بٌان أن المرآن كالم هللا غٌر مخلوق



المرآن كالم هللا غٌر مخلوق.
اإلٌمان بصفات هللا عز وجل.
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اب لَ ْو ٌم كذَّبو ُهم
ك َجهْرة» إلى لوله «أال َخ َ
 )4بداٌة من لول الناظم « َولُ ْل ٌَتَجلَّى هللاُ لل َخ ْل ِ
ولُ ِبّ ُحوا»












بٌان معنى التجلً.
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.

آي فً
 )5بداٌة من لول الناظم « َولُ ْل إنَّ َخٌ َْر النَّ ِ
اس بَ ْع َد ُم َح َّم ٍد» إلى لوله «وفً الفَتْحِ ٌ
ح»
صحاب ِة ت َ ْم َد ُ
ال َّ







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 وال ِ ّدٌنُ ْأف ٌَ ُح»
 )6لول الناظم «و ِبالمَد َِر الم ْمد ِ
ُور أ ٌْ ِم ْن فإنَّهُ ِدعَا َمةُ ع ْم ِد ال ّد ِ












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.
هل األخذ باألسباب ٌنافً اإلٌمان بالمدر؟
معنى المضاء والمدر.
حكم اإلٌمان بالمضاء والمدر.
من خالف فً المضاء والمدر.
من فوائد اإلٌمان بالمضاء والمدر.

ك
بر ح ٌّ
 )7بداٌة من لول الناظم « َوال ت ُ ْن ِك َر ْن َجهال نَ ِكٌرا و ُم ْنكَرا» إلى لوله «ولُ ْل فًِ عَذا ِ
ب المَ ِ
ُم َو َّ
ض ُح»








أركان اإلٌمان.
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.

صوا» إلى آخر المنظومة
صال ِة وإِ ْن َ
ع َ
 )8بداٌة من لول الناظم «وال ت ُ ْك ِفّ َرنَّ أ ْه َل ال َّ












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.
ألوال الطوائف فً مرتكب الكبٌرة.
تعرٌف اإلٌمان عند أهل السنة.
من األدلة على زٌادة اإلٌمان ونمصانه.
التحذٌر من الرأي وأهله.
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