
 رة يف عقودة السلف الصالحهمنظومة اجلو

  للمبتدئني 

 

 احلؿد هلل وصذ اهلل  10

  
 ظذ كبقه ومن وااله

   
 وبعد: ذي مـظومة مػقدة  10

  
 حوت مفامت من العؼقدة

   

 أىواع التوحود

 اظؾم بلكه ظذ العبقد  10

  
 هلل أكواع من التوحقد

   
 توحقده ذم فعؾه، وفعؾك،  10

  
 وذم اشؿه ووصػه وذلك

   
 جاءت به اآليات واألخبار  10

  
 كام قىض األئؿة األخقار

   
 أفعاله كاخلؾق والتدبر  10

  
 والَرزق واإلحقاء والتؼدير

   
 والػعل مـك مثؾه الدظاء  10

  
 والذبح والسجود والرجاء

   
 وهو الذي دظت إلقه الرشل  10

  
 مجقعفم آخرهم واألول

   
 العظقمأشامؤه كاخلالق   10

  
 البارئ ادفقؿن الؽريم

   
 ووصػه مثل ظذ العرش اشتوى  01

  
 من غر كقف. جّل ريب وظال

   
 كثبتفا من غر ما تعطقل  00

  
 وغر حتريف وال متثقل

   

  مراتب الدين 

 الدين إشالم لظاهر العؿل  00

  
 لؾباضن اإليامن، باحلسن اكتؿل

   

  من ىواقض اإلسالم 

 العددكواقض اإلشالم مجة   00

  
 مـفا اختاذ ادرء لؾرمحن كد

   



 ومـفا قوّيٌل كسب اهلل  00

  
 ومـفا االشتحالل لؾؿـاهي

   
 والشك فقام صح ذم األخبار  00

  
 فضالً ظن التؽذيب واإلكؽار

   
 كالشك ذم اجلـة أو ذم الـار  00

  
 واجلحد لؾؿالئك األبرار

   

  أىواع الرشك والكفر والنفاق والفسوق 

 ان فرشك أكزالرشك كوظ  00

  
 خمِؾد ذم الـار لقس يغػر

   
 هيدم كل الصاحلات قبؾه    00

  
 بل إكه هيدم أصل ادؾة

   
 ودوكه األصغر واألصغر ما  00

  
 كان إىل الرشك الؽبر شؾام

   
 أو جاء ذم الـصوص باشم الرشك  01

  
 ولقس باألكز دون صك

   
 وحؽؿه: ذكب ظظقم ال مرا  00

  
 لؽـام صاحبه ما كػرا

   
 ال يوجب التخؾقد ذم الـار وال  00

  
 حيبط مـه كل ما قد ظؿال

   
 كذلك الػسوق والـػاق  00

  
 والؽػر كوظان وذا اتػاق

   

  تعريف البدع والتحذير منها 

 ما أحدث الـاس بؼصد الؼربة  00

  
 من حمدث ذم الدين ففو البدظة

   
 كالرفض واخلروج واإلرجاء  00

  
 والـػي لؾصػات واألشامء

   
 واالحتػال باحلوادث التي  00

  
 هلن صلن مثل مقالد الـبي

   
 واردد مجقع البدع الديـقة  00

  
 كصحًا بؽل حجة قوية

   
 وأهؾفا حؼفم اهلجر إىل  00

  
 أن يـتفوا إن كان ذم اهلجر َغـا

   

 وجوب السمع والطاعة لوالة األمور يف املعروف

   
 السؿع والطاظة لألئؿة  00

  
 مةذم غر إثم هو فرض األ

   



 والـصح واجب هلم بال امسا  01

  
 كالؽف ظن ظقبفم وكالدظاء

   
 واردد ظذ صاكئفم إذا صتم  00

  
 وال تعـه بؾسان أو قؾم

   
 فضال ظن اخلروج بالسـان  00

  
 من غر كػر طاهر الزهان

   
 ذم قدرة متـع كار الػتـة  00

  
 وكل هذا ذم صحقح السـة

   

  حمبة الصحابة  وعدالتهم وفضلهم 

 من لؼي الـبي مممـا به  00

  
 ومسؾاًم مات فذا من صحبه

   
 وكؾفم ظدل كحبه وال  00

  
 كخوض ذم اختالففم مما جرى

   
 تػاوتوا ذم الػضل فالصديق  00

  
 أفضؾفم وبعده الػاروق

   
 وبعده ظثامن ذو الـورين  00

  
 ثم أبو تراب دون مني

   
 ومن غال ذم أحد الصحب فؼد  00

  
 ال رصدأتى ضالاًل بقـا ب

   
 وشبفم والؼدح فقفم زكدقة  00

  
 تاهلل ما صحب الرشول فسؼة

   
 تضؾقؾفم معـاه هدُم الدين  01

  
 َمن  كؼَل الديَن ظن األمني؟

   

  مصادر تلقي العقودة 

 مصادر الدين ذم االظتؼاد  00

  
 آي وشـة بال اجتفاد

   
 فالزم كتاب اهلل واتبع األثر  00

  
 واقتد باالصحاب ففاًم وكظر

   

  اخلامتة 

 متت بحؿد اهلل وهو ادردمى  00

  
 أن يؽتب الـػع هبا  ضول اددى

   
 

 



 نظمها 

 عيل بن ًحٌى الحدادي

 إمام وخطٌب جامع أم املؤمنني

 عائشة بنت أبٍ بكر

 هـ3/3/7241الرًاض  


