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 9 املقّدمة 

ْعظُم ما يُْسََع يِف َطلَِبهِ 
َ
فَْضُل ِعلٍْم ُهَو َمْعِرفَُة اهلِل وَمْعِرفَُة تَوِحيِدهِ َوُهَو أ

َ
 10 فصل: أ

ِرين  خِّ
َ
ِمَْي َوالُمتَأ  12 فصل: اآلثاُر الَمنُْقولَة يِف َهذا الِكتاِب َوِروايَُة اآلثاِر بَْْيَ الُمتََقدِّ

يَُّة َهذا الَمْعىَن َوَبياُن انلَِِّبِّ   َهمِّ
َ
 15 َل   ملسو هيلع هللا ىلص )باب( َمْعىَن ََكَِمِة اإلْسالم وأ

ْك  ملسو هيلع هللا ىلص فصل: وَْصُف انلَِّبِّ   15 اإلْسالَم بأنّه إِفْراُد اهلِل بِالِعباَدةِ َوتَْرُك الِّشِّ

ْوثاِن والُكْفُر بِها فصل: إسالُم لََعٍّ 
َ
 16 َوأنَّ اإلسالَم ُهَو تَوِحيُد الِعباَدةِ والََباَءُة ِمن األ

مُر بِتَوحيِد الِعبادةِ يِف الُقرآِن وقَوُل تَعاىل ﴿ 
َ
ْمٍر يف ِكتاِب اهلل اْعبُُدوا َربَُّكمُ فصل: األ

َ
ُل أ وَّ

َ
 17 ﴾ َوُهَو أ

مُر بِتَوحيِد الِعبادةِ يِف قَوِلِ تَعاىل ﴿
َ
 18 ﴾ إِيَّاَك َنْعبُدُ فصل: األ

 19 )باب( َمْعىَن اإلِل َوَمْعىَن َشهاَدِة اإلْسالم 

ْعلََم بِه ِمن كثرٍي ِمَن املنتسبَْي إىل  فصل: يِف َمْعىَن اإلِل وَشهادةِ اإلْسالِم وأنَّ مُ 
َ
ِِك قُريٍش اكنُوا أ ِّْشِ

 19 اإلسالِم ايلَْومَ 

ْمُر األنبياِء أقْواَمهم بِتَوِحيِد العِ 
َ
كَْي ِِلذا اخِلطاب فصل: أ  21 بادةِ َوَفْهُم الُمِّْشِ

لِف يِف قَوِل تَعاىل   قواُل السَّ
َ
ْنتُمْ ﴿فصل: أ

َ
نَْداًدا َوأ

َ
ِ أ ُل َنْْهٍ يِف الُقْرآن  َتْعلَُمونَ فَاَل ََتَْعلُوا ّلِِلَّ وَّ

َ
 23 ﴾ وُهَو أ

ِ إِلًَها آَخَر ََل ﴿فصل: قَوُل اهلِل تَعاىل    26 ﴾ بُْرَهاَن َلُ بِهِ َوَمْن يَْدُع َمَع اّلِلَّ

ِ ُزلَْف ﴿فصل: قَوُل تعاىل  بُونَا إِىَل اّلِلَّ  27 ﴾ َما َنْعبُُدُهْم إَِلَّ يِلَُقرِّ

َء يَُسَّمَّ بِأَهمِّ ما ِفيه  ِع واللَُّغِة أنَّ الَّشَّ ْ صِل الُمِهمِّ  يِف الِّشَّ
َ
 28 فصل: اتلَّنِْبيُه إِىل األ

بُوبِيَّةِ   31 فصل: َمن يَقوُل إنَّ الِعبادَة َل تَُكوُن ِِشاكً حَّتَّ يُِِّشَك يف الرُّ

 33 )باب( َماكنَُة )َل هلإَ إَل اهلُل( يِف ِديِن اإلْسالم 

ِن )َل هلإَ إَلَّ اهلُل( 
ْ
 33 فصل: يِف ِعَظِم َشأ

مِر َكِّه 
َ
ُس األ

ْ
نّه َرأ

َ
 35 فصل: يِف أنَّ اإلسالَم ُهَو تَوِحيُد الِعبادةِ وأ
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لْْعَ ُشَعِب اإلي
َ
ْعبَة فصل: يِف أنَّ اإلسالَم أ  36 ماِن َوَل َتنَْفُع الُشَعُب األْخرى إَّل بِهذه الشُّ

وطاً  هاَدةِ ُِشُ  37 فصل: يِف أنَّ لِلشَّ

 39 )باب( بَياُن أصِل لفِظ اإلسالِم يِف اللُّغِة َوُوُروُده يِف الُقرآن 

ي ُهَو أْصُل لَْفِظ اإلْسالِم يف اللَُّغة   39 فصل: َمعىَن )َسِلَم( اَّلَّ

 39 فصل: ِاْسِتْعماُل )َسِلَم( يِف الُقرآِن وَمثَُل الُمْسلِم والُمِّْشِكِ 

 42 فصل: ما يَلَزُم الُمخاِلَف يِف َهِذهِ اآليَةِ 

نَّة   44 )باب( بياُن َمْعىَن لَْفِظ اإلسالِم يف اللُّغة أنَّه اإلْخاَلُص َوتَْسِميَتُُه بِذلك يِف السُّ

ْسلََم( وأنَّ اإلسالَم ُهَو اإلْخالص 
َ
 44 فصل: َمعىَن الِفْعِل )أ

 45 َشهادَة اإلسالِم بِـ )ََكَِمِة اإلخالص(  ملسو هيلع هللا ىلصفصل: تَْسِميَُة انلَِّبِّ 

 46 ( ِذكُر )إسالِم الوجِه( هلِل يِف الُقرآِن وأنَّه اإلْسالم واإلْخاَلص )باب 

ْسلََم  
َ
لَِف ِلَقوِل تَعاىل ﴿أ  48 وَْجَهُه﴾ باإلخالص فصل: َتْفِسرُي السَّ

ٍد   ةِ ُُممَّ  50 ملسو هيلع هللا ىلصفصل: ِشْعُر َزيِْد بِْن َعْمِرو بِن ُنَفيٍل رَِِضَ اهلُل َعنْه وِذْكُره اإلْسالَم قبَْل ُنبُوَّ

اُغوِت وَُهَو الُكْفُر بِِعباَدِة َغرْيِ اهلل   51 )باب( يِف أنَّ اإلسالَم ُهَو اإليماُن باهلِل والُكْفُر بِالطَّ

ِ َفَقِد اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثََْق﴾ اُغوِت َويُْؤِمْن بِاّلِلَّ  51 فصل: قَوُل تَعاىل ﴿َفَمْن يَْكُفْر بِالطَّ

ِ َوُهَو ُُمِْسٌن َفَقِد اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثََْق﴾  53 فصل: قَْوُل تَعاىل ﴿َوَمْن يُْسِلْم وَْجَهُه إِىَل اّلِلَّ

)باب( يِف أنَّ تَوِحيَد الِعباَدِة َحقُّ اهلِل لَْع الِعباِد وأنَّ احلُنَفاَء َعَرفُوا َذلَِك َقبَْل بِْعثَِة  
دٍ   53 ملسو هيلع هللا ىلص  ُُممَّ

ُكوا بِِه َشيْئًا(  ملسو هيلع هللا ىلص فصل: قَوُل انلَِّبِّ  ْن َيْعبُُدوُه َوََل يُِّْشِ
َ
ِ لَْعَ الِْعبَاِد أ  53 )إِنَّ َحقَّ اّلِلَّ

دٍ  ةِ ُممَّ ِك َقبَْل نُبوَّ نَـفاِء لِلِِّشّ ـُ  54 ملسو هيلع هللا ىلص  فصل: َحِديُث َعْمِرو بِْن َعبََسَة وإنْكاُر احل

ِِك الَعَرِب والَعَجِم َمعىَن الَشهادِة وَفْهُمهم مِلا خاَطبَهم بِِه األنِْبياُء     55)باب( معِرفُة ُمِّْشِ

نِبياُء إِىل اإلسالم 
َ
 55 فصل: الُمِِّشكون فِهُموا َمعىَن َل هلإ إَل اهلُل ِعنَدما َداعهم األ

 58 ملسو هيلع هللا ىلص فصل: ُمِِّشُكو العَرِب فِهُموا ما خاَطبَُهم بِِه انلَِِّبُّ 

ِِب طاِلٍب 
َ
ُة َوفاةِ أ  59 فصل: قِصَّ

ُة َزيِد بِن َعمِرو بِن ُنَفيٍْل وأنَّ احلُنَفاَء عَرفُو  60 ا َمعىَن اإلسالم فصل: قِصَّ

تْباِعهم َعَرفُوا الُمسلَم ِمن الُمِّْشِِك وبَِرئُوا ِمن الُمِِّشِكْي 
َ
يُع األنِبياِء وأ  64 فصل: ََجِ

ِل ُدخوِل يف اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلص فصل: اْشِِتاُط انلَِّبِّ   65 الَباءَة ِمَن املِّشِك والاكفِر لْع الَمْرِء ِعنَد أوَّ
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 66 كَْي إىل الُمسِلمْي فصل: َل يَقبَُل اهلُل َعَماًل حَّتَّ يُفاِرَق الُمِّشِ 

فصل: يِف أنَّ أصَل الَباءةِ ُهَو َنْْفُ اإلسالِم َعِن الُمِّشِك وهذا يَكوُن َعْن علٍم وأنَّ اإلحساَن إىل  
ْصَل الَباَءة املِّشكِ 

َ
 68  َل يُناقُِض أ

كَْي إيَّاه َمَع اهلِل يوَم الِقيامِة وعالَقُة ذلَك بِآ  ِمن إِِشاِك الُمِّْشِ
ُ
أ يطاُن يََْبَ  69 يِة املْمتَحنَة فصل: الشَّ

ِكْيَ ﴿ فصل: قَوُل اهلِل َعزَّ وَجلَّ َعْن إِبراهيَم    72 مثلَه  ملسو هيلع هللا ىلص ﴾ وَعْن نَبيِّنا ُُمّمٍد َوَما اَكَن ِمَن الُْمِّْشِ

ْنُفِسِهم َوَمْوتاُهم بِالُكْفر
َ
يَن بِإقراِرِهم لْع أ  75 فصل: يِف تَوبَِة الُمْرتَدِّ

ُة ِهَرقَْل وَمعِرفُة أهِل الِكتاِب والُمِِّشكَْي معىَن اإلسالم   77 فصل: قِصَّ

ُة انلَّجايشِّ رَِِحَه اهلُل تَعاىَل وَرِِضَ عنْه   80 فصل: قِصَّ

َر الُمْسِلم   83 فصل: يِف ِعَظِم ُجْرِم َمْن َكفَّ

يعاً   85 )باب( اإلسالُم العامُّ ِديُن األنِبياِء ََجِ

يُح بَِكْوِن ََجيِع الُمرَسِلْي ُمسِلِمْي  87 فصل: اتلَّْْصِ

ِمُروا بِال هلإ إَّل اهلل أو بِعباَدةِ اهلِل وَْحَده أو بَِِتِْك الِِّشِْك أو يَأِِت َذلَك ََمُْمواعً، فصل: 
ُ
َجيُع األنبياِء أ

 88 َولكُّ ذلَك ُهَو اإلسالم 

 89 )باب( اإلسالُم ديُن اهلِل تعاىل وَُهو احلَِنيِفيَُّة َوِملَُّة إبراهيمَ 

 89 فصل: ِديُن اهلِل ُهَو اإلسالُم، َل يَقبَُل اهلُل غرَيه

ُة إِبْراهيَم َوُهَو احلِنيفيُّة ِديُن احلُنَفاء 
 89 فصل: اإلسالُم ُهَو ِملَّ

رِة  َوُيْمكُن َمْعِرفتُُه بِالِفطَرِة والَعْقِل َوَمعىَن الِميثاِق اَّلي  )باب( ِديُن اهلِل هَو ِديُن الِفطْ 
 91 أَخَذه اهلُل لْع انلَّاس 

 92 َكيَف ُُترَُّف فِْطَرُة انلَّاِس َعن احلِنيِفيَّة الَِِّت َخلََقُهُم اهلُل َعليْها  ملسو هيلع هللا ىلصفصل: بياُن انلَِّبِّ 

نََّة وإْن َجِهلَُه الُمتَََكُِّمون فصل: ِعَظُم َشأِن امليثاِق ِعنَد َمن َيْفَهُم    93 الِكتاَب والسُّ

طاغوِت، واملِّشُك َل  )باب( اإلْسالُم ُهو اإلْخالُص واحلِنيِفيَُّة وِملَُّة إِبْراهيَم والُكْفُر بال 
ق َشيْئاً ِمن ذلك   96 حيقِّ

ِ ﴿فصل: قوُل اهلِل َجلَّ ِذْكُره   97 ﴾  رَبِّ الَْعالَِمْيَ قُْل إِنَّ َصاَلِِت َونُُسِِك َوَُمْيَاَي َوَمَماِِت ّلِِلَّ

َمر ِل ُسوَرةِ الزُّ َحٍد ِمن املِِّشكَْي واآلياُت يف أوِّ
َ
 98 فصل: اإلسالُم هو اإلخالُص واإلخالُص َل يُوجُد يف أ

 100 فصل: اإلْسالُم ُهَو احلَِنيفيُّة واملِّشُك ليَس َحِنيفاً 

ساِسها
َ
ُة إِبراهيَم والُمِِّشُك ُُماِلٌف أِل

 101 فصل: اإلسالُم ُهَو ِملَّ

اغوِت  ُق َذلك فصل: اإلْسالُم ُهَو الُكْفُر بالطَّ  102 والُمِّْشُِك َل حُيقِّ
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 103 فصل: لَْو اكن اإلسالُم َمرََّد اَلنْتِساِب إيَلْه لاَكَن ُعبّاُد األصناِم ُمْسِلِمْي 

ْك   103 فصل: َمْعىَن ََكَِمِة الِّشِّ

ْصلَه؟ )ب 
َ
ْق أ ْصُل اإلسالِم فََكيَْف يَْكوُن لَْعَ اإلْسالِم َمن لَْم حُيَقِّ

َ
 106 اب( اتلَّوِحيُد أ

ْق ما ُخلِ   106 َق َل فصل: الُمِِّشُك لَْم حُيقِّ

َك األكََب والُمِّْشُِك َل يَْدُخُل اجلنَّة   108 )باب( اهلُل َل َيْغِفُر الِّشِّ

َك بِِه ...﴾  ْن يُِّْشَ
َ
َ ََل َيْغِفُر أ  108 فصل: يِف قَوِل اهلِل ﴿إِنَّ اّلِلَّ

 110 )ََل يَْدُخُل اجْلَنََّة إَِلَّ َنْفٌس ُمْسِلَمٌة(  ملسو هيلع هللا ىلص فصل: قَوُل انلَِّبِّ 

  112فصل: َحِديُث َسلْماَن الفارِِِسِّ 

َك بِاهلِل َل يَْدُخُل اجلنَّةَ   122 فصل: َمْن أِْشَ

 124 )باب( الُمِّْشُِك َل يَعرُِف َمعىَن َل هلإ إَّل اهلل 

 124 فصل: الِعلُْم بِاملعىَن ِمن ُِشوِط َشهاَدةِ اإلسالم 

اِهُد ما َشِهَد بِه  هاَدةِ أْن َيْعلََم الشَّ  127 فصل: َمْعىَن الشَّ

 128 فصل: ُسؤاُل الَملََكْْيِ يِف الَقَْب 

اُغوت َوُهَو اإلسالم  ِِبُّ اإليماُن باهلِل والُكْفُر بالطَّ ُل ما ُيَعلَُّم الصَّ  131 فصل: أوَّ

ماِن يَُدلُّ لَْعَ ُسوِء الَفْهم  بُه بعُض َمن ضلَّ يِف هذا الزَّ  132 فصل: ِمثاٌل يَْْضِ

مِثلُة الُمِّشِك اجلاهِل وَعَدُم ُعْذِره يِف الُقرآن 
َ
 134 فصل: أ

ْك   135 )باب( َل يَدُخُل الُمِِّشُك اإلسالَم إَّل باتلَّوَبِة ِمَن الِّشِّ

ُل ما يُْدََع إِيَلِْه الُمِِّشُك ُهَو اتلَّ  وَّ
َ
 137 وِحيد فصل: أ

نْواِع  
َ
يِع أ )باب( َمن َجَعَل نَواعً ِمن املِِّشكَْي ُمسِلمَْي ِِبَهِلهم يَلَْزُمه ذلك َحتْماً يِف ََجِ

كْي   139 الُمِّْشِ

نَْواع
َ
يِع األ ورًة يف ََجِ  140 فصل: َوَمن َفَعَل ذلك يف نَوٍع ِمن الِِّشك فإنَّه يَلَْزُمه ََضُ

ْصِل ابلاِطل 
َ
ْوََل بِاإلْسالم لَْعَ َهذا األ

َ
ابِِقَْي أ  140 فصل: كثرٌي ِمن املِِّشكَْي السَّ

نَِّة واإلَْجاِع ِمن وُجوهٍ َكِثرَيةٍ   141 فصل: ُُمالَفٌة لِلُْقرآِن والسُّ

ك بَِسبَِب َجْهِلهم  ُة الُمِِّشكَْي إنَّما َيَقُعون يِف الِّشِّ  141 فصل: اعمَّ

ُْك حُيِبُط ََجِ  ْعمال )باب( الِّشِّ
َ
 142 يَع األ

ْكَت يَلَْحبََطنَّ َعَملَُك﴾   ملسو هيلع هللا ىلصفصل: قَوُل اهلِل تَعاىل َعن نَِبيِّنا  ِْشَ
َ
 142 ﴿لَِِئْ أ
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ُكوا حَلَِبَط َعنُْهْم َما اَكنُوا َيْعَملُوَن﴾ فصل: قَوُل اهلِل تَعاىل َعن األنِْبياِء  ِْشَ
َ
 144 ﴿َولَْو أ

 145 فصل: ُُمالََفُة آياٍت َكِثريةٍ ِمن الُقرآِن وأنَّ لَْفَظ الُمِّشكَْي ِفيِه يَشَمُل اجلاهَل ِمنهم بِال َشّك 

 150 اخلاتَِمة 

ْسماِء الُمَصنِِّفَْي الَمنُْقولِ 
َ
 151 َعنُْهم  فِْهِرُس أ

 153 فِْهِرُس الَمَصاِدر 

 

 
  


