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 مقدمة في بيان دين المرسلين وبيان دين المشركين ) 1

 شرح البسملة .  
 معنى العلم ومراتبه .  
 معنى كلمة التوحيد .  
 أقسام التوحيد .  
 معنى العبادة وأقسامھا .  
 معنى الغلو وأقسامه .  
 أصنام قوم نوح عليه السالم .  
 ًبيان أن محمدا صلى هللا عليه وسلم آخر الرسل .  
 إقرار المشركين بتوحيد الربوبية .  
 أدلة القرآن على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية .  

ال إله إال (المفھوم الصحيح لمعنى «إلى » إقرار المشركين بتوحيد الربوبية«بداية من ) 2
  » )هللا

 إقرار المشركين بتوحيد الربوبية .  
 ة القرآن على إقرار المشركين بتوحيد الربوبيةأدل .  
 سبب قتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للمشركين .  
 ُبيان أن اإلقرار بتوحيد الربوبية فقط ال يدخل اإلسالم .  
  ال إله إال هللا(المفھوم الخاطئ لمعنى .(  
  ال إله إال هللا(المفھوم الصحيح لمعنى .(  
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  ده العذر بالجھل وقواع) 3

 والخوف من زوال ھذه ، ومعرفة دين المشركين واجتنابه، وجوب الفرح بمعرفة دين الرسل واتباعه
  . النعمة

 العذر بالجھل وقواعده .  
 بعض أصول التكفير .  
 بيان أن الجھل من أسباب الشرك .  
 بيان أنه ما من نبي إال وله عدو .  

الجواب المجمل عن احتجاج «إلى » داءبيان أن الطريق إلى هللا ال بد له من أع«بداية من ) 4
  » المشركين بالمتشابه

 بيان أن الطريق إلى هللا ال بد له من أعداء قاعدين عليه .  
 بيان أن العلم سالح تقاتل به شياطين اإلنس والجن .  
 بيان أن جند هللا ھم الغالبون بالحجة واللسان .  
 الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق بدون علم .  
  أن القرآن خير حجة على أھل الباطلبيان .  
 أمثلة من القرآن في الرد على أھل الباطل .  
 الجواب المجمل على احتجاج المشركين بالمتشابه .  

الرد على شبھة «إلى » الرد على شبھة التقرب إلى هللا بدعاء الرسل واألولياء«بداية من ) 5
  » التقرب إلى األولياء ليكونوا لنا شفعاء

  شبھة التقرب إلى هللا بدعاء الرسل واألولياءالرد على .  
 الرد على شبھة أن آيات القرآن الداعية إلى التوحيد فيمن يعبد األصنام فقط .  
 الرد على شبھة التقرب إلى األولياء ليكونوا لنا شفعاء .  

الرد «إلى » الرد على شبھة أن االلتجاء إلى الصالحين ودعائھم ليس بعبادة«بداية من ) 6
َعلى شبھة أن النبي صلى هللا عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه هللا ِ ُ «  

 ولكن االلتجاء إلى الصالحين ودعائھم ليس بعبادة، الرد على شبھة أنا ال أعبد إال هللا .  
  شبھة الذبح لغير هللالرد على .  
 ُالرد على شبھة أن النبي صلى هللا عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه هللا .  

الرد على شبھة «إلى » الرد على شبھة أن االلتجاء إلى الصالحين ليس بشرك«بداية من ) 7
  » أن القرآن نزل فيمن ينكر الشھادتين والبعث والقرآن فقط

 أن االلتجاء إلى الصالحين ليس بشركالرد على شبھة  .  
 الرد على شبھة أن الشرك ھو عبادة األصنام ونحن ال نعبد األصنام .  
 بيان أن شرك المتأخرين أعظم من شرك األولين .  
 الرد على شبھة أن القرآن نزل فيمن ينكر الشھادتين والبعث والقرآن فقط .  

بيان حكم هللا «إلى » ر ببعضه فھو كافربيان أن من آمن ببعض الكتاب وكف«بداية من ) 8
  » تعالى بكفر المنافقين

 بيان أن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فھو كافر .  
 بيان أن التوحيد أعظم فريضة جاء بھا النبي صلى هللا عليه وسلم .  
 إجماع العلماء على كفر بني عبيد القداح .  
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 حكم هللا تعالى على كفر المنافقين .  

الرد على شبھة «إلى » اجعل لنا ذات أنواط: الرد على شبھة من احتج بقول «بداية من) 9
  » ُعرض جبريل عليه السالم االستغاثة على إبراھيم عليه السالم عندما ألقي في النار

 اجعل لنا ذات أنواط: الرد على شبھة من احتج بقول .  
 لو فعل ما فعلُالرد على شبھة أن من قال ال إله إال هللا ال يكفر وال يقتل و .  
  ال إله إال هللا:  عندما قتل الرجل الذي قال- رضي هللا عنه - المعنى الصحيح لحديث أسامة .  
 الرد على شبھة االستغاثة باألنبياء يوم القيامة .  
 الرد على شبھة عرض جبريل عليه السالم االستغاثة على إبراھيم عليه السالم عندما ألقي في النار .  

  توحيد ال بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل ال: خاتمة) 10

 بيان أن التوحيد ال بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل .  
 ًبيان أن من عمل بالتوحيد ظاھرا فقط دون فھمه واعتقاده بقلبه فھو منافق .  
 كفر من استھزأ با وآياته ورسوله ولو على سبيل المزاح .  
 طمئن باإليمانالعذر لمن أكره على الكفر وقلبه م .  


