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 ) 1مقدمة ،وبٌان أقسام التوحٌد
























الرد على من زعم أن األصل فً اإلنسان أنه مشرك!
بٌان الفطرة التً ٌولد اإلنسان علٌها.
بٌان أن الشرك طارئ على البشرٌة.
التوحٌد فً اللغة.
التوحٌد فً الشرع.
أقسام التوحٌد.
معنى الرب ً
لغة.
معنى توحٌد الربوبٌة شر ًع ا.
ما الذي ٌَ ْلزم المإمن بتوحٌد الربوبٌة؟
من األدلة الشرعٌة على توحٌد الربوبٌة.
موقف المشركٌن من توحٌد الربوبٌة.
هل ٌُدخل توحٌد الربوبٌة وحده صاحبه فً اإلسالم؟
بعض أصول أهل السنة فً توحٌد األسماء والصفات.
معنى أهل السنة والجماعة.
التحرٌف ً
واصطالحا.
لغة
ً
أقسام التحرٌف.
التعطٌل ً
واصطالحا.
لغة
ً
التكٌٌف ً
واصطالحا.
لغة
ً
التمثٌل والتشبٌه ،والفرق بٌنهما وبٌن التكٌٌف.
تعرٌف توحٌد األلوهٌة.
من األدلة الشرعٌة على توحٌد األلوهٌة.
حكم من لم ٌؤت بتوحٌد األلوهٌة.
العالقة والفرق بٌن توحٌد األلوهٌة وتوحٌد الربوبٌة.
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 ) 2كتاب التوحٌد














ما هً العبادة؟
التوحٌد أول دعوة الرسل.
توحٌد العبادة.
من أنواع العبادات.
أقسام الشرك بالنسبة إلى أنواع التوحٌد.
الفرق بٌن نواقض التوحٌد ومنقصات التوحٌد.
الشرك األكبر ً
واصطالحا.
لغة
ً
حكم الشرك األكبر ،وحكم من مات علٌه.
أقسام الشرك األكبر.
تعرٌف الشرك األصغر ،وحكمه.
البدعة ً
لغة وشر ًع ا.
االبتداع قسمان.
أنواع البدع فً الدٌن ،وحكمها.

 ) 3موضوع كتاب التوحٌد











موضوع كتاب التوحٌد.
العبادة ً
لغة وشر ًع ا.
القرآن كله فً التوحٌد وحقوقه وجزائه ،وفً شؤن الشرك وأهله وجزائهم.
بٌان عظٌم خطر الشرك وقبح أثره.
بٌان الحكمة من إرسال الرسل.
ما هً دعوة الرسل؟
فضل ال إله إال هللا.
بٌان أن التوحٌد أوجب الواجبات.
أعظم ما أمر هللا تعالى به ،وأعظم ما نهى هللا عنه.
حق هللا على العباد ،وحق العباد على هللا.

 ) 4باب  :فضل التوحٌد وما ٌكفر من الذنوب







الباب ً
واصطالحا.
لغة
ً
التكفٌر ً
لغة وشر ًع ا.
فضل التوحٌد.
أنواع الظلم.
ثمرات تحقٌق التوحٌد.
معنى ال إله إال هللا.

 ) 5تتمة باب  :فضل التوحٌد وما ٌكفر من الذنوب




نواقض ال إله إال هللا.
شروط ال إله إال هللا.
من فضائل التوحٌد.

 ) 6باب  :من حقق التوحٌد دخل الجنة بغٌر حساب




معنى تحقٌق التوحٌد.
تحقٌق التوحٌد على نوعٌن.
صفات إمام الموحدٌن إبراهٌم علٌه السالم.
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بٌان فضٌلة أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم.
حكم طلب الرقٌة من الغٌر.
صفات الذٌن ٌدخلون الجنة بغٌر حساب وال عذاب.

 ) 7باب  :الخوف من الشرك










وجوب الخوف من الشرك.
أقسام الشرك.
الفروق بٌن الشرك األكبر والشرك األصغر.
مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
التحذٌر من الرٌاء.
طرق عالج الرٌاء.
الفرق بٌن الحدٌث والخبر واألثر.
أقسام الرٌاء من حٌث إبطال العبادة وعدمه.
هل ٌلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟

 ) 8باب  :الدعاء إلى شهادة أن ال إله إال هللا





فضل الدعوة إلى هللا.
طرٌقة دعوة النبً صلى هللا علٌه وسلم.
أقسام الدعاة إلى هللا.
التوحٌد أول الواجبات.

 ) 9باب  :تفسٌر التوحٌد وشهادة أن ال إله إال هللا






معنى توحٌد األلوهٌة.
مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
وجوب إعالن البراءة من المشركٌن.
المحبة تنقسم إلى قسمٌن.
حرمة مال المسلم ودمه إال بحق.

 ) 10باب  :من الشرك  :لبس الحلقة والخٌط ونحوهما؛ لرفع البالء أو دفعه







ما هً الحلقة؟
مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
أسباب طلب الشفاء تنقسم إلى قسمٌن.
حكم لبس الحلقة والخٌط ونحوهما.
قاعدة  :اعتقاد ما لٌس بسبب سب ًبا هو شرك أصغر.
بعض األمثلة على التمائم.

الرقى والتمائم
 ) 11باب  :ما جاء فً ُّ








الرقى والتمائم.
أقسام ُّ
أمثلة على التعالٌق الشركٌة.
الرقى ً
لغة وشر ًع ا.
ُّ
الرقى نوعان.
شروط الرقٌة الشرعٌة.
أدلة الرقٌة الشرعٌة.
بٌان الرقٌة الشركٌة.
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التمائم تنقسم إلى قسمٌن.
حكم تعلٌق التمائم.
التمائم نوعان.
أدلة التمائم المحرمة.
التمائم المختلف فٌها.
ٌنقسم ما ٌعلقه اإلنسان على نفسه أو غٌره بقصد دفع الضر أو جلب النفع إلى قسمٌن.

 ) 12باب  :من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما





أقسام التبرك.
أسباب التبرك الممنوع.
أقسام التبرك البدعً.
التبرك باألشخاص ٌنقسم إلى قسمٌن.

 ) 13باب  :ما جاء فً الذبح لغٌر هللا



أقسام الذبائح.
حكم لعن أصحاب المعاصً.

 ) 14باب  :ال ٌذبح هلل بمكان ٌذبح فٌه لغٌر هللا


باب  :ال ٌذبح هلل بمكان ٌذبح فٌه لغٌر هللا.

 ) 15باب  :من الشرك  :النذر لغٌر هللا



أقسام النذر.
شروط النذر.

 ) 16باب  :من الشرك  :االستعاذة بغٌر هللا




االستعاذة ً
لغة وشر ًع ا.
من اآلثار المترتبة على االستعاذة بغٌر هللا تعالى.
من ثمرات االستعاذة باهلل تعالى.

 ) 17باب  :من الشرك أن ٌستغٌث بغٌر هللا أو ٌدعو غٌره









الفرق بٌن االستغاثة والدعاء.
االستغاثة على قسمٌن.
الدعاء ٌنقسم إلى قسمٌن.
أنواع االستغاثة.
الفرق بٌن االستغاثة واالستعانة.
أنواع ااالستعانة.
االستعانة تتضمن ثالثة أمور.
أدلة كون الدعاء عبادة.
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ش ِر ُكونَ َما ال ٌَ ْخلُ ُق َ
 ) 18باب  :قول هللا تعالى { :أَ ٌُ ْ
ش ٌْ ًئا َو ُه ْم ٌُ ْخلَقُونَ }


ش ِر ُك ونَ َم ا ال ٌَ ْخلُقُ َ
باب  :قول هللا تعالى { :أَ ٌُ ْ
ش ٌْ ًئا َو ُه ْم ٌُ ْخلَقُونَ }.

وب ِه ْم َقالُوا َما َذا َقالَ َر ُّب ُك ْم َقالُوا ا ْل َح َّق}
 ) 19باب  :قول هللا تعالى َ { :ح َّتى إِ َذا فُ ِّز َع َعنْ قُل ُ ِ


وب ِه ْم َق الُوا َم ا َذا َق ال َ َر ُّب ُك ْم َق الُوا ا ْل َحقَّ }.
باب  :قول هللا تعالى َ { :ح َّتى إِ َذا فُ ِّز َع َعنْ قُل ُ ِ

 ) 20باب الشفاعة








تعرٌف الشفاعة.
الشفاعة على قسمٌن.
حكم طلب الشفاعة من األنبٌاء والصالحٌن من أموات المسلمٌن.
الشفاعة شفاعتان.
الشفاعة ً
واصطالحا.
لغة
ً
شروط الشفاعة.
شفاعة النبً صلى هللا علٌه وسلم تنقسم إلى قسمٌن.

 ) 21باب  :قول هللا تعالى { :إِ َّن َك ال َت ْهدِي َمنْ أَ ْح َب ْب َت} اآلٌة



باب  :قول هللا تعالى { :إِ َّن َك ال َت ْهدِي مَنْ أَ ْح َب ْبتَ } اآلٌة
الهداٌة هداٌتان.

 ) 22باب  :ما جاء أن سبب كفر بنً آدم وتركهم دٌنهم هو الغلو فً الصالحٌن




ضابط الغلو.
أقسام الناس تجاه الصالحٌن.
سبب الشرك قدٌ ًما وحدٌ ًثا هو الغلو فً الصالحٌن.

 ) 23باب  :ما جاء من التغلٌظ فٌمن عبد هللا عند قبر رجل صالح ،فكٌف إذا عبده؟




باب  :ما جاء من التغلٌظ فٌمن عبد هللا عند قبر رجل صالح ،فكٌف إذا عبده؟
وجوه النهً عن اتخاذ القبور مساجد.
من صور اتخاذ القبور مساجد.

 ) 24باب  :ما جاء أن الغلو فً قبور الصالحٌن ٌصٌرها أوثا ًنا تعبد من دون هللا



تحرٌم كثرة زٌارة النساء للقبور.
حكم زٌارة الرجال للقبور.

 ) 25باب ما جاء فً حماٌة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم جناب التوحٌد ،وسده كل طرٌق
ٌوصل إلى الشرك


من صفاته صلى هللا علٌه وسلم.
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 ) 26باب  :ما جاء أن بعض هذه األمة ٌعبد األوثان



مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
التحذٌر من التشبه بالمشركٌن.

 ) 27باب  :ما جاء فً السحر ،وباب  :بٌان شًء من أنواع السحر










مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
السحر ً
لغة وشر ًع ا.
السحر على قسمٌن.
الحكمة فً تحرٌم السحر.
من األدلة على تحرٌم السحر.
حد الساحر ،ودلٌله.
موقف المسلم من السحرة والمشعوذٌن.
سبل الوقاٌة من السحر.
من أنواع السحر.

 ) 28تتمة باب  :بٌان شًء من أنواع السحر














السحر ً
واصطالحا.
لغة
ً
السحر قسمان.
حكم السحر.
دلٌل حرمة السحر.
حد الساحر.
عالج السحر.
تعرٌف الكهانة.
حكم الكهانة.
تعرٌف التنجٌم.
التنجٌم نوعان.
حكم التنجٌم.
من األدلة على تحرٌم التنجٌم.
وجه الشبه بٌن السحر والنمٌمة.

 ) 29باب  :ما جاء فً الكهان ونحوهم












الفرق بٌن العراف والكاهن.
حكم الكهانة والعرافة.
أقسام الكهانة.
تعرٌف ال ِعٌافة.
تعرٌف الطٌرة.
الفرق بٌن الطٌرة والفؤل.
معنى الطرق والتنجٌم.
بعض ما جاء فً الكهانة وما فً حكمها.
حكمة مدح الفؤل وذم الطٌرة.
حكم التنجٌم.
حكم العٌافة والطٌرة والطرق.
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 ) 30باب  :ما جاء فً ال ُّنشرة






مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
تعرٌف ال ُّن شرة.
ال ُّن شرة ً
واصطالحا.
لغة
ً
ال ُّن شرة نوعان.
الطرق المشروعة لعالج السحر.

 ) 31باب  :ما جاء فً التطٌر







ما هو التطٌر؟
مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
من األدلة على تحرٌم التطٌر.
الفرق بٌن الطٌرة والفؤل.
أمثلة على التشاإم.
ضابط الطٌرة الشركٌة.

 ) 32باب  :ما جاء فً التنجٌم









مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
ما هو التنجٌم؟
علم التنجٌم ٌنقسم إلى قسمٌن.
هل المنجم ساحر؟
هل الساحر كافر؟
حكم تعلم السحر.
حكم الساحر.
من أنواع صلة الرحم.

 ) 33باب  :ما جاء فً االستسقاء باألنواء





المقصود باالستسقاء باألنواء.
المقصود بالنٌاحة.
عقوبة النائحة.
ما ٌشرع عند نزول المطر.

هللا أَ ْن َدادً ا ٌُ ِح ُّبو َن ُه ْم َك ُح ِّب َّ
هللاِ}
ُون َّ ِ
اس َمنْ ٌَ َّت ِخ ُذ مِنْ د ِ
 ) 34باب  :قول هللا تعالى َ { :ومِنَ ال َّن ِ










محبة هللا عز وجل أصل دٌن اإلسالم.
أقسام المحبة.
ذكر منزلة المحبة.
الخصال الجالبة لحالوة اإلٌمان.
من أعمال القلوب التً ٌظهر فٌها الوالء والبراء.
من األسباب التً ٌُنال بها محبة هللا عز وجل.
من أنواع المحبة.
من عالمات محبة هللا عز وجل.
األسباب الجالبة لمحبة هللا تعالى.
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 ) 35باب  :قول هللا تعالى { :إِ َّن َما َذلِ ُك ُم ال َّ
ون إِنْ ُك ْن ُت ْم
ف أَ ْولِ ٌَ َ
ش ٌْ َطانُ ٌُ َخ ِّو ُ
اءهُ َفال َت َخافُ و ُه ْم َو َخافُ ِ
ُم ْإ ِمنٌِنَ }










مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
ثمرات الخوف من هللا عز وجل.
أقسام الخوف من غٌر هللا.
أسباب حصول الخوف والخشٌة من هللا.
الخوف من هللا ٌكون محمو ًدا وغٌر محمود.
الطرٌق الذي ٌحصل به رضا هللا ورضا الناس.
من عالمات ضعف اإلٌمان.
أقسام الخوف.
صفات الذٌن ٌعمرون مساجد هللا.

هللا َف َت َو َّكلُوا إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْإ ِمنٌِنَ }
 ) 36باب  :قول هللا تعالى َ { :و َعلَى َّ ِ












مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
من صفات المإمنٌن.
التوكل من أجمع أنواع العبادة.
أقسام التوكل على غٌر هللا.
األخذ باألسباب ال ٌنافً التوكل.
حقٌقة التوكل.
أنواع التوكل.
معنى  :حسبنا هللا ونعم الوكٌل.
ثمرات التوكل على هللا تعالى.
من اآلٌات فً األمر بالتوكل.
األعمال التً ٌعملها العبد على ثالثة أقسام.

هللا إِال ا ْل َق ْو ُم ا ْل َخاسِ ُرونَ }
هللا َفال ٌَؤْ َمنُ َم ْك َر َّ ِ
 ) 37باب  :قول هللا تعالى { :أَ َفؤ َ ِم ُن وا َم ْك َر َّ ِ






مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
ضابط الكبٌرة وحدها.
شدة الوعٌد لآلمنٌن من مكر هللا.
ما هً الكبٌرة؟
التفاوت بٌن القنوط والٌؤس.

 ) 38باب  :من اإلٌمان باهلل الصبر على أقدار هللا












مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
بٌان وجوب الصبر على أقدار هللا ،وتحرٌم التسخط منها.
اإلٌمان ً
لغة وشر ًع ا.
الصبر ً
لغة وشر ًع ا.
أركان الصبر.
أقسام الصبر.
التحذٌر من خصال الجاهلٌة.
من األعمال المنافٌة للصبر على أقدار هللا.
عالمة إرادة هللا بعبده الخٌر.
من عالمة محبة هللا للعبد.
أحوال الناس عند المصائب.
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 ) 39باب  :ما جاء فً الرٌاء













تعرٌف الرٌاء.
حكم الرٌاء.
حكم العبادة إذا خالطها الرٌاء.
عقوبة الرٌاء.
شرطا قبول العمل.
حكم العمل إذا خالطه الرٌاء.
طرق عالج الرٌاء.
الرٌاء ً
واصطالحا.
لغة
ً
السمعة ً
واصطالحا.
لغة
ً
الفرق بٌن الرٌاء والسمعة.
حكم السمعة.
متى ٌنقلب حكم الرٌاء والسمعة من شرك أصغر إلى شرك أكبر؟

 ) 40باب  :من الشرك إرادة اإلنسان بعمله الدنٌا








مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
الفرق بٌن هذا الباب والذي قبله.
حكم من أراد بعمله الدنٌا ،ومآله فً اآلخرة.
أمثلة تبٌن كٌف ٌرٌد اإلنسان بعمله الدنٌا.
الفرق بٌن الرٌاء وإرادة اإلنسان بعمله الدنٌا.
أثر إرادة الدنٌا على العمل الصالح.
الفرق بٌن الرٌاء والسمعة وإرادة اإلنسان بعمله الدنٌا.

 ) 41باب  :من أطاع العلماء واألمراء فً تحرٌم ما أحل هللا أو تحلٌل ما حرم هللا فقد اتخذهم
أربا ًبا من دون هللا



مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
أقسام الناس فً اتباع العلماء واألمراء فً التحلٌل والتحرٌم.

 ) 42باب  :قول هللا تعالى { :أَلَ ْم َت َر إِلَى الَّذٌِنَ ٌَ ْز ُع ُمونَ أَ َّن ُه ْم آَ َم ُن وا ِب َما أ ُ ْن ِزل َ إِلَ ٌْ َك}




مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
مسؤلة الحكم بما أنزل هللا فً هذا العصر.
الفرق بٌن الهوى المحمود والمذموم.

 ) 43باب  :من جحد شٌ ًئا من األسماء والصفات





مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
مذهب أهل السنة والجماعة فً أسماء هللا وصفاته.
حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة.
حكم من أول آٌة من آٌات الصفات أو حدٌ ًثا من أحادٌثها.

هللا ُث َّم ٌُ ْن ِك ُرو َن َها َوأَ ْك َث ُر ُه ُم ا ْل َكافِ ُرونَ }
 ) 44باب  :قول هللا تعالى ْ ٌَ { :ع ِرفُ ونَ ن ِْع َم َة َّ ِ




مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
بٌان وجوب التؤدب مع الربوبٌة.
من أمثلة كفر النعمة.
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هلل أَ ْن َدادً ا َوأَ ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ }
 ) 45باب  :قول هللا تعالى َ { :فال َت ْج َعلُوا ِ َّ ِ



مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
حكم الحلف بغٌر هللا.

 ) 46باب  :ما جاء فٌمن لم ٌقنع بالحلف باهلل


مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.

 ) 47باب  :قول  :ما شاء هللا وشئت



مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
التحذٌر من األلفاظ الشركٌة.

 ) 48باب  :من سب الدهر فقد آذى هللا




مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
حكم ساب الدهر.
حال المإمن عند وقوع المصائب.

 ) 49باب  :التسمً بقاضً القضاة ونحوه


مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.

 ) 50باب  :احترام أسماء هللا ،وتغٌٌر االسم ألجل ذلك



مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
أقسام أسماء هللا من حٌث حكم التسمً بها.

 ) 51باب  :من هزل بشًء فٌه ذكر هللا أو القرآن أو الرسول


مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.

س ْت ُه لَ ٌَقُولَنَّ َه َذا لًِ}
اء َم َّ
ض َّر َ
 ) 52باب  :قول هللا تعالى َ { :ولَئِنْ أَ َذ ْق َناهُ َر ْح َم ًة ِم َّنا مِنْ َب ْع ِد َ




مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
من أمثلة كفر النعم.
الواجب تجاه النعم.

صال ًِحا َج َعال لَ ُه ُ
ش َر َكا َء فٌِ َما آَ َتا ُه َما}
 ) 53باب  :قول هللا تعالى َ { :فلَ َّما آَ َتا ُه َما َ




مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
حكم التسمٌة بعبد المطلب.
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
صال ًِح ا َج َعال له ش َرك ا َء فٌِ َما آتا ُه َم ا} ،ووجوه بطالن قصة آدم وحواء مع
قول هللا تعالى َ { :فلَ َّم ا آَ َتا ُه َم ا َ
إبلٌس.
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األس َما ُء ا ْل ُح ْس َنى َفادْ ُعوهُ بِ َها َو َذ ُروا الَّذٌِنَ ٌُ ْل ِحدُونَ فًِ
هلل
 ) 54باب  :قول هللا تعالى َ { :و ِ َّ ِ
ْ
أَ ْس َمائِ ِه}





مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
التوسل باألسماء والصفات حال الدعاء.
معنى اإللحاد فً األسماء الحسنى.
أنواع اإللحاد.

 ) 55باب  :ال ٌقال  :السالم على هللا



مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
الحكمة من النهً عن قول  :السالم على هللا.

 ) 56باب  :قول  :اللهم اغفر لً إن شئت




مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
النهً عن تعلٌق الدعاء على المشٌئة.
أمثلة على تعلٌق الدعاء بالمشٌئة.

 ) 57باب  :ال ٌقول  :عبدي وأمتً





مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
الفرق بٌن الرب والسٌد.
تعظٌم حق هللا سبحانه.
تعظٌم حق المسلم بؤمور.

 ) 58باب  :ال ٌرد من سؤل باهلل


مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.

 ) 59باب  :ال ٌسؤل بوجه هللا إال الجنة



مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
السإال بوجه هللا على حالتٌن.

 ) 60باب  :ما جاء فً الّلو



مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
حكم استعمال لو.

 ) 61باب  :النهً عن سب الرٌح



مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
ساب الرٌح ال ٌخلو من أحد أمرٌن.
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اهلل َغ ٌْ َر ا ْل َح ِّق َظنَّ ا ْل َجا ِهلِ ٌَّ ِة} اآلٌة
 ) 62باب  :قول هللا تعالى ُ ٌَ { :ظ ُّنونَ بِ َّ ِ




حكم سوء الظن باهلل.
ٌنقسم سوء الظن باهلل إلى قسمٌن.
الطرٌق إلى السالمة من سوء الظن.

 ) 63باب  :ما جاء فً منكري القدر





مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
حكم منكري القدر.
مراتب اإلٌمان بالقدر.
من ثمرات اإلٌمان بالقضاء والقدر.

 ) 64باب  :ما جاء فً المصورٌن










مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
حكم التصوٌر ،والحكمة من تحرٌمه.
ٌنقسم التصوٌر إلى قسمٌن.
بٌان عقوبة المصور.
بٌان هدٌه صلى هللا علٌه وسلم وهدي خلفائه فً الصور والقبور.
أنواع التصوٌر.
الصور بالطرق الحدٌثة على قسمٌن.
المصور ٌنقسم إلى ثالثة أقسام.
استعمال
َّ
حكم الصور التً ٌلعب بها األطفال.

 ) 65باب  :ما جاء فً كثرة الحلف






التحذٌر من استعمال الحلف ألجل تروٌج السلع.
بٌان أن حفظ الٌمٌن من تعظٌم هللا وإجالله.
حفظ األٌمان ٌكون بؤمور.
التحذٌر من التساهل فً الٌمٌن.
من الصفات الذمٌمة.

 ) 66باب  :ما جاء فً ذمة هللا وذمة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم



مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
وجوب الوفاء بالعهود.

 ) 67باب  :ما جاء فً اإلقسام على هللا




مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
التحذٌر من خطر اللسان.
أنواع اإلقسام على هللا.

 ) 68باب  :ال ٌُستشفع باهلل على خلقه



مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
معنى االستشفاع باهلل على خلقه ،وحكمه.
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 ) 69باب  :ما جاء فً حماٌة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم ِح َمى التوحٌد ،وسده طرق
الشرك



مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
النهً عن الغلو فً المدح.

ض ُت ُه} اآلٌة
ٌِعا َق ْب َ
ض َجم ً
األر ُ
هللا َح َّق َقدْ ِر ِه َو ْ
 ) 70باب ما جاء فً قول هللا تعالى َ { :و َما َقدَ ُروا َّ َ




مناسبة الباب لكتاب التوحٌد.
ض ُت ُه} اآلٌة.
ض َجمٌِ ًعا َق ْب َ
األر ُ
تفسٌر قوله تعالى َ { :و ْ
مذهب أهل السنة والجماعة فً أسماء هللا وصفاته.
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