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 ) 1الكالم عن التوسل واالستغاثة











كالم لشٌخ اإلسالم عن توحٌد هللا عز وجل.
معنى التوسل ً
لغة شر ًع ا.
معنى التوسل والوسٌلة فً اللغة.
معنى الوسٌلة فً كتاب هللا.
معنى الوسٌلة فً السنة النبوٌة.
شروط صحة العبادة.
التوسل الممنوع قسمان.
من التوسل المشروع.
مسألة فً االستغاثة والتوسل.
الرد على من قال باالستغاثة بالنبً صلى هللا علٌه وسلم.

 ) 2حكم التوسل واالستشفاع باألولٌاء والصالحٌن











بٌان أن من الشرك االستعاذة بغٌر هللا.
الفرق بٌن الدعاء والنداء.
أنواع الدعاء.
بٌان بطالن دعوة غٌر هللا.
الرد على من جوز االستغاثة بالنبً صلى هللا علٌه وسلم أو بغٌره من األنبٌاء والصالحٌن.
بٌان أن طاعة أمره صلى هللا علٌه وسلم واجبة بخالف شفاعته.
حكم طلب الدعاء من الغٌر.
حكم استغاثة المخلوق بالمخلوق.
الشفاعة نوعان.
ذكر ما ٌُسال هللا به.
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 ) 3حكم الدعاء واالستغاثة بغٌر هللا عز وجل





حكم التوسل واالستشفاع باألولٌاء والصالحٌن.
حكم دعاء غٌر هللا عز وجل.
الصالة لغة وشر ًع ا.
مراتب الدعاء البدعً.

 ) 4أقسام الشفاعة ،وأقسام التوسل




















حكم االستغاثة بالمخلوق.
حكم من اعتقد فً غٌر هللا النفع والضر.
التوسل الذي هو شرك.
بٌان حال المشركٌن فً عبادتهم ،وفً الذي ٌقصدونه فً عبادتهم.
الشفاعة شفاعتان.
الشفاعة ً
واصطالحا.
لغة
ً
شروط الشفاعة.
ً
حال من اتخذ من دون هللا ولٌا.
أنواع االستغاثة.
الفرق بٌن االستغاثة واالستعانة.
أنواع االستعانة.
حكم التشفع بالمخلوق فٌما ٌقدر علٌه.
حكم التوسل.
األمور المبتدعة عند القبور أنواع.
التوسل المشروع والتوسل الممنوع.
حكم التوسل بالنبً صلى هللا علٌه وسلم.
التوسل ٌنقسم إلى قسمٌن.
هل التوسل خاص بالدعاء أم أنه ٌكون بالدعاء وغٌره؟
صور التوسل المشروع فً باب الدعاء.

 ) 5أقسام االستغاثة بالمخلوق على معنى التوسل به





أقسام االستغاثة بالمخلوق على معنى التوسل به وطلب تفرٌج الكربة.
حكم التوسل إلى هللا بالمخلوق.
الشفاعة نوعان.
ذكر حجج المبتدعة فً جواز التوسل واالستغاثة بالنبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -وغٌره.

 ) 6بٌان أن من الشرك أن ٌُستغاث بغٌر هللا










سؤال هللا تعالى بأفعاله.
من الشرك أن ٌستغٌث بغٌر هللا أو ٌدعو غٌره.
االستغاثة قسمان.
الفرق بٌن االستغاثة والدعاء.
الدعاء ٌنقسم إلى قسمٌن.
عدم مشروعٌة سؤال الموتى من األنبٌاء والصالحٌن.
عدم ثبوت التوسل عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه.
مثال التوسل بذات المخلوق أو بجاهه ،وحكمه.
حكم االستغاثة بالنبً صلى هللا علٌه وسلم.
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