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 »بیان الفرق العظیم بین رجال الدین والُمَخذِّلین الُمرِجفین«إلى » المقدمة«) بدایة من 1

 مقدمة.  •
 لكلیة، وخصوًصا الجهاد. وجوب التعاون على جمیع المنافع ا •
 أقسام الجهاد وأنواعه.  •
 الجهاد المتعلق بالمسلمین بقیام اُأللفة واتفاق الكلمة.  •
 الفرق العظیم بین رجال الدین والُمَخذِّلین الُمرِجفین.  •

من الجهاد: القیام «إلى » وجوب المشاورة في كل األمور الكلیة وفوائدها«) بدایة من 2
 »هودبالقسط والوفاء بالع

 وجوب المشاورة في كل األمور الكلیة وفوائدها.  •
 وجوب االستعداد لألعداء بكل قوة، وأخذ الحذر منهم.  •
 الوجوب یتعلق بقدر القدرة واالستطاعة.  •
 وجوب االجتهاد في فعل األسباب النافعة، مع التوكل على اهللا واالستعانة به.  •
 ل في الجهاد. معرفة أحوال األمم ودرسها، ومعرفة سیاساتها داخ •
 من الجهاد القیام بالقسط والوفاء بالعهود.  •
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ربط الصداقات وعقد المعاهدات بین الحكومات اإلسالمیة من الجهاد في سبیل «) بدایة من 3
 »من براهین الدین اإلسالمي ما أخبر به من الغیوب المتنوعة«إلى » اهللا

 ة من الجهاد في سبیل اهللا. ربط الصداقات وعقد المعاهدات بین الحكومات اإلسالمی •
 االعتناء بالتربیة والتعلیم من أصول الجهاد.  •
 من الجهاد ورعایة األمانة تخیر األكفاء من الرجال في الوالیات واألعمال.  •
 شرح محاسن الدین اإلسالمي، وبیان عقائده وأخالقه وأحكامه وإصالحه من أعظم الجهاد.  •
یه وسلم، وشيء من سیرته، الدالة على أنه رسول اهللا حقا، نبذة من أخالقه وأوصافه صلى اهللا عل •

 وأن ما جاء به من الدین هو الحق، على وجه اإلیجاز. 
 ذكر البراهین من الكتاب والسنة الدالة على ربوبیة اهللا ووحدانیته وصدق رسوله وصحة دینه.  •
 من براهین الدین اإلسالمي ما أخبر به من الغیوب المتنوعة.  •

فصل: قوله تعالى: {ولو تقول علینا بعض «إلى » نوع من اإلخبار بالغیوب«ة من ) بدای4
 »األقاویل*ألخذنا منه بالیمین}

 نوع من اإلخبار بالغیوب.  •
 فصل: التحدي بالقرآن.  •
 فصل: اآلیات الشاملة لكل ما خلقه اهللا ویخلقه، وَعلَّمه اإلنسان من أصناف المخترعات.  •
 ئجها. الكهرباء وأعمالها ونتا •
 فصل: إخباره بأن ُسنته في خلیقته جاریة على مقتضى الحكمة.  •
 فصل: من علوم الغیب التي أنبأ بها اإلسالم أن ال هدایة للبشر وال صالح إال به.  •
فصل: من براهین أن اإلسالم هو الحق: جمعه األمم المتباینة والطوائف المتعادیة فصاروا به إخواًنا  •

 متحابین. 
 ینه ما أخبر به من أنه آیات لقوم یعقلون، فحظ العقالء منه على قدر عقولهم. فصل: من براه •
 فصل: من براهینه إخباره بما تفعله هدایته في القلوب واألرواح واألخالق.  •
 فصل: تواتر نصوص السُّنة على إخباره باألمور المستقبلة ووقوعها كما أخبر.  •
 َنا َبْعَض اْلَأَقاِویِل*َلَأَخْذَنا ِمْنُه ِباْلَیِمیِن}. فصل: قوله تعالى: {َوَلْو َتَقوََّل َعَلْی •

إلى » فصل: قوله تعالى: {وال یأتونك بمثل إال جئناك بالحق وأحسن تفسیرا}«) بدایة من 5
 نهایة الرسالة

 فصل: قوله تعالى: {َوَلا َیْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإلَّا ِجْئَناَك ِباْلَحقِّ َوَأْحَسَن َتْفِسیرًا}.  •
 ل: من براهین اإلسالم أنه حكیم محكم في أصوله وفروعه. فص •
 فصل: من براهینه أنه أمر باإلیمان جمیع الرسل وبما جاءوا به من عند اهللا.  •
 فصل: قوله تعالى: {َبْل َجاء ِباْلَحقِّ َوَصدََّق اْلُمْرَسِلیَن}.  •
 صالح أخالقهم. فصل: من براهینه إخباره عن أمور الغیب بما ینفع الناس في یقینهم وإ •
 وِن}. فصل: قوله تعالى: {َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإَلْیِه َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنا َفاْعُبُد •
 فصل: قوله تعالى: {ُكنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس}.  •
 الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن}. فصل: قوله تعالى: {ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا  •
 فصل: من كمال هذا الدین وإحاطته أن القرآن ما فرط اهللا فیه من شيء.  •
 فصل: من براهین هذه الشریعة أنها جاءت بالعدل والقسط، والحث على اإلحسان والفضل.  •
 ن آیاته. فصل: قول شیخ اإلسالم ابن تیمیة أن سیرة الرسول وأخالقه من آیاته، وأمته م •
  فصل: قول شیخ اإلسالم إن آیاته صلى اهللا علیه وسلم التي في الصحاح هي من موارد إجماعهم.  •
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