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الإسلامأركاناثحدصاوكن

.

@ن@لرلم
لبلا"4أركلاةمغالأولللرش

و@قتمله@عنل@
(1)

ال@لى:@لسفال

أركانمنالأولالركنمعنىتكرمتملولنا@ثرحوا@

منيتحققوكيفالمعنى،ذلكيقتضيهوماالإسلام
لإنسانا

منه؟شيثاجهلمنحكموما

:@@لجو@

بسم
علىوسلماللهوصلىدلهوالحمدالرحم،الرحمنالله

ومنوأصحابهلهاوعلىاللهرسول
بعد:أماحمداه،هتدىا

عامةالناسإلىلمج@محمدانبهلعثأدلهإن@
بهمعر

إلىيدعوهموإناثهم،ذكورهموإنسهم،جنهموعجمهم،

ص@مماحودةالةالر@هده(1)
@@كت@

محموع
@امتوعةومقالاتوىظ

صألايعالحرءاللهحمطهلارالريرسعدالثحلسماحة
"3-



لإسلاماأرككم@لأولالركنا6

السلاموالصلاةعليهبهلإيماناوإلىله،لإخلاصوااللهتوحيد

وبجميعالمرسليئ،بحميعالإيمانوإلىبه،جاءوبما
الملائكة

لةانمرلكت@وا
من

وهولاخر،اليوموبالسماء،ا
روالنشولبعتا

اللهوإنوشره،خيىهوبالقدروالنار،والجةوالحسا@والحراء

كلووتعالى،ممبحانهوكتبهاوأحصاهاوعلمهاالأشياءقدر

وتعالى.سبحانهالنافذةومشيئتهوقدرهاللهبقضاءهويقعشيء

محمذاوأناللهلاإله!لاأنيشهدواأنلناساوأمر

شيءأولهوهذاالله،رسول
الركنوهو،جمالنبيإليهدعا

محمداوأنالله،إلاإلهلاأنشهادةلإسلاماأركانمنلأولا

لله.ارسول

بأنهيؤمنواأنوأمرالله،إلاإلهلاقولوا.للناس.قالفلما

هذهوأنكرواالأكثرونامتعوالسلامالصلاةعليهاللهرسول

اللهذكرماقريشلهوقالتالدعوة،
الفااكطة)لحملعنهم:

عنهم.سبحانهوقال5أص@عا@*فئئفدألمنوصدا

اإلونويقوة؟لمحتكبرونألئهإلاإلهلآالئمفيإذاكالؤا)إتهم

3الصافاتمهوأصئحونلاكوأءالهتنالشلص 50-36).



الإسلامأركانمناثحلالركن

الأوثانعبادةعلىعاشوالأنهمالدعوةهذهفاستنكروأ

معلآلهةاهدهوعباثةوالأصنام
وألكرفلهذاوجل،عزأدئه

ا

لإخلاصوااللهتوحيدإلىلسلامواالصلاةعليهالرسولدعوة

كماجميعاالرسلإليهدعتالذيهوجمدإليهدعاالذيوهذاله،

أتزسو،أفةلى@لبعثناولقدوتعالمط.،سبحالهقال

3لنحلا1@لظع@لتاو)تجتنحوااعمدو)الله نه.@مبحاوقال0(،6

أناالأأدلإلآإلهإلهلؤحىإلارسولم@قلفم@أز@اومما@

الأنباء52(.1@و@ة:@اغبدون

رضيعمرابنعنالصحيحينوفي
عنعنهماتعالىالله

إلهلاأنشهادةعلىض:الإسلام@ابنيقال:النبيءأإنه

قامو!الله،رسولامحمدوأنالله،لاإ
وإيتاءلصلاة،ا

كاة،لزا
وحجرمضان،وصوم

@ا.لبيتا

رضيالخطابلنعمرعنأيضاالصحيحوفي
عنهتعالىالله

بياضشديدرجلصورةيمايسألهساثلأتاهمجبهفهالنبيأن

يعرولاالسفر،أثرعليهيرىلالشعر،اسوادشديدالثياب،
فه

الإسلام،عنأخبرنيمحمد،يافقالأحد،الحاضرينمن



اأركانمنا@وللركنا8
بسم

سولرمحمداوأنال@ه؟لاإله!لاأنتشهدأنلإسلاما@افقال.

لله،ا

ة،كالزاوتؤتيالصلاة،وتقيم
تحجورمضان،وتصوم

الصحالة.قالصدقت،قال.سبيلا@اإليهاستطعتإنالبيت

قالالإيمان،عنأبرنيقال.تمويصدف،يسألهلهفعجبنا

واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهتؤمنأنالإيمان@اله:

قال.صدقت،قال.@اوشرهخيرهبالقدروتؤمنالاخر،

أفإنتراه،كأنكاللهتعبدأن@اقال:الإحسان،ع@أضرني

دهجمالنبيأحبرهمتمالحديث،@ايراكفإنهتراهتكن
ا

هذأأن

دينهم.يعلمهمأتاهمالسلامعليهائيلجبرهوالسائل

عنيسألأدلهبأمرجرائيلأتاهميسألواألما
لدينهذا

ويستفيدوأ.يتعلمواحتىلعظيما

افدين
ة:الظاهرالخمسةلأركاناهذهعلىمبنيلإسلام

الله.رسولمحمدأوأنللهالاإله!لاأدشهادةأولها.

الصلواتإقامثانيها:

الزكاةأداءثالثها:



ا@سلامأركا@صالأولكنل

د.رمضاصومرابعها:

لمسيلا.إليهامحتطاعلمناماللهسيتححخامسها:

باللهالإيمانوهيبالقلبإيمانيةباطنةأركانوعلى

وشره،خيرهولالقدرلآحر،اوالجومورسلهوكتمهوملائكته

م@فلابد
وهيالأصولهذه

الأصولبهذهالمكلفيؤم@أن

@هه،و!ربهأدلهبأنفيؤمنسالقلب،تتعلقالتيالباطنةالسخة

التياللهوبكتباللهبملائكةويؤمنوتعالى،سبحانهالحقوهو

هاوغيرلقرآدواوالربورلإسجيلواالتوراةم@لأنبجاءاعلىألزلها

لأنبياءاعلىالمنزلةالكتبمن

أولهمعبادهإلىاللهأرسلهمالذينلالرسلأيضاويؤمن

اللهبينونكميروهموالسلام،الصلاةعليهمحمدوآخرهمنوح

هووالاحرباليومأيضاويؤ@نالعطيم،القرآنفيسعصهم

ة،الآحرأموروسائروالحراء،والحسا@الموتلعدالبعث

الخيبهةلهمالكمروأهلوالجنة،السعادةلهمالإيمادفأهل

مرولابدلنار،واوالدأمة
اللهوأدوشره،حيرهلقدربالإيمانا

لموماكاداللهشاءدماوأحصاها،وكت@هاوعلمهاالأشياءقدر



1 1 لإس@ماأركانم@ثولاك@ل0

ومعصيةوطاعةوشرخيرمنالوجودفيماوكليكن،لميشأ

وتعالى.سبحالهوقدرهوكتال@اللهعلمفيهافقد@سق

العظيملأصلفا
و@الرسلبهجاءتلديالأولا

معنىهووهذأوتعالى،لسحالهالحقماالإلههواللهبأنالإيمان

سلالرعليهأجمعتأصيلأصلوهذاالله،إلاإلهلاأدشهادة

الأصيل،الأصلهذاإلىدعواكلهموالس@لام،الصلاةعليهم

بحقمامعبودلاوأنهالحقالإلههواللهبأدالناسيؤمنأنوهو

الله،لابحق!معبودلاأي:أدله،لاإله!لامعنىهووهذاسواه،

اأصاممنالناسعبدهوما
أوأنمياء،أوأحجار،أوأشجار،و

سبحانهوحدهللهالحقفالعماثةطل،باكلهملائكة،أوأولياء،

فوإلآإلهلآؤصدإله)وإلفكؤلسحاله.قالكماوتعالى،

1لحقرةاء@1إأرحيوأرخمن 1 6 سبحانه.وقال3

قالو3،،2الإسراء:أ@كوإيخاهإلآلضد@أألارنكوقصئ@ر@

الماتحة.1@ووإتاكنغبدإياك@تعالى.

الديىلهنحلصيألمحهلحبددأإلاواأصوما@سبحانه.وقاله(،

1السينة1خمآء@هه هواللهباتذلثم@وجل.عزوقال5



ا@سلا@11أركلىصالأ@لالركن

.(62ةلحجاأ@آلنطلهودون@يذعى@ى@ماأثدلحقا

معولابد
منلأصلاهذا

الصلاةعليهمبالرسللإيمانا

لعده،وماوالسلامالصلاةعلحهعهدآدممنوالسلام
عهدففي

اتبحنويتهعلىادم
لهوشرعهإليهاللهأوحىما

لعملواالعلممن

آدمونبجهلرسولهوالإيمانلهوالإحلا@راللهتوحيدوأساسه
الإيصانقومهعلىلعدهومانوحعثهدوفيوالسلام،الصلاةعليه

وأتباعبموح
لهحاءما

لهوالإخلاصايقتوحيدمع

السا،عليهونوح
لعدماالأرضأهلإلىالرسلأولهوم

ذلكدلالاسوكارالشرك،منهموقع
الذيالتوحيدعى

ذريته.وعلمهوالسلامالصلاةعليهاثمعليهاللهبعث

هودقوموعى
لهحاءعاواتاع@هودالإيمانا

حيدتومعهود

لصالحالإيمانصالحقومعلىصالحعهدوفيسبحانه،الله

لهحاءماواتماع

لالدرسولكلعهدوهكذا@االله،لوحيدمع

معولأبدالق،إلاإلهلا@ألهوالإيماناللهتوحيدم@
ذلك

من

واتاعبالرسولطالإيمان
الصلاةعليهعيسىعهدإلىلهجاءما

عليهمريمابنعيسىوهوإلصرائيلبنيأنياءآخروالسلام



لإسلاماأركانلأ@لمنالركنا1

والسلام.الصلاة

اللهبعثثم
فعيسىمجيههها،محمدانبيناوأفضلهمخاتمهم

وخاتمالأنبياءاخرهوومحمدإسرائيل،بنيألبياءآخرهو

الصلاةعليهرسولطولالبيبعدهليسجميغا،المرسلين

@لابدحاتمهم،وهوإمامهموهوالرسلأفصلوهوم،والسا@

وعجمها،عربهاوإنسها،جمهادجمح@أمح@أمةالأمةحقفي

لابدومحكوميها،مهاحكائها،اترو@نهاأعحياثها،وإلادكورها

ولصالنبيبهدايؤمنواأد
ق@له

عليهموالرسلالألبياءمن
دينولالهإسلامفلابهيؤمنأومنوالسلام،الصلاة

له.

حقإلهلاوأنهالحق،الإلههواللهبأنالإيمانمنفلابد

منلابدوالله،لاإ
إلىحقااللهرسولوأنهبمحمد@هلإيمانا

@الناس،جميع
لابدبمسلم،فليستينالمتمها@بهاتي@يؤمنأمن

م@
معبولااللهإلاإلهلامعنىوأنمعناهماواعتقادحممالإيمادا

د

معيعبدأنيجوزفلاأدله،إلاحق
أوشجرأونبيأوملكالله

ألته،رسولياقال:فإذاذلك،كيرأوصسمأوج@أوحجر،

أوانصرني،البدوييا@ميديقال.أو@دهلمجموتهلجعدالصرني



الإسث@حمأركارصالأ@لك@ال

أوالقادر،عبدسيديياأوالحسين،ياسيديأومريضي،اشف

يبطلوجل،عزباللهشرككله@هدادلك،نحوأوالمدد،المدد

الله،إلاإلهلامعنى:
ألأنك"اللهإلاإلهلاقولك.يبطليعني

معأشركتبلوحدهدلهبالعبادةتأت
معودعوتكيرهالله

الله

ا*،@@دا@ألئهتذعوأء@لالئهآتص@ر)وأديقول.واللهغيره

1الجنأ لاينمعكآللمما@ونم@لغ)ولاله:سبحاويقول0(،8

1أيونسا@ر:الظابينمنإذائكف@فعلتفإنيضركولا 5 6،)0

التنلهنحيبنأد@هليعبددأإلاوأأصومآ@سبحانهويقول

ألأرئبنوقفئ@)لسحانه.ويقول0(،5البيةث@1خفا

إتاك@سبحانه.ويقولاء32(،لإلمراأ@@اهإلأ!دوأ@@

5تحةلفاا1@@دضتححيفوإتاكنغبد

جلويقولماالعبادما(،هوالدعاء@المجعا.النيويقول

فلابدمن0(،6غافر:ألكؤ@أسمتب)اذعوفوعلا:

أوللميتقلتفإذأالدعاء،ومنهاوحدهدلهالعبادةإخلاص

نصرني،اأعخمي،للصمم:أوللشجر
اشف

ذلك،غيرإلىيضي،مر

الله،إلاإلهلالقولناقصوحل،عزبالتهأكبرهذا@ثركفإن



1 السلامأركانا@وامنالركنا4

لأنبياءواالرسلمنكيرهأوصطى،محمذاالرسولكذبمنوهكذا

للعر@إنهقال.أورسالته،@لقمكأوواللام،الصلاةعلبهم

هداكلنبي،بعدهبلالنين،خاتملضسإنهقال.أوالعجم،دون

لعافية.االلهنسألللإسلام،و@صوضلال،أكبر،كفر

ومن
كلا@ازالمبربنبوةلإيمانهمالقاديانيةكفريعلمذلك

منفلابدة،كثيربقرونجمجح@محمدالنميبعدوهوأحمد،
لإيمانا

الإنس،والجنالثقلينجميعإلىحقااللهرسولهولمججحمامحمدابأن

منولابد
لاونبيبعدهليسوالمرسلينلأنبياءاخاتمبأنهلإيمانا

كافرفهوالكذابكمسيلمةلعدهالبوةادعىمنوأنرسول،

وسجاحليمن،افيلعنمصيالأسوداوهكذاكذاب،لتهبا

ةالنبوادعىممنهموغيرالثقفيعبيدأبيبنوالمختارالتميصية،

رضيالصحابةأجمعفقدوالسلام،الصلاةعليهبعده
الله

عنهم

قولهمعنىكذبوابأنهموقاتلوهمكفرهمعلىوأرضاهم

اللهزسولولبهنزجمالكتمفنتحدأبامحمد)قاكانسبحانه:

@لئىشئءعليما.اكادأدلهوصاتوألت@
@@

4اب؟لأحزا1



الإسلامأركانمناثولالركن

أنا@اقال.أنهجم@هاللهرسولعنالأحاديثتواترتوقد

بعدينبيلاالنبيإلنخاتم
واللام.الصلاةعليه@ا

محمداوأنالله،إلاإلهلاأنشهاثةهيالتيالشهادةفهذه

اللهرسول
أركانمنلأولاالركنوهيالأصيل،الأصلهي

عملاولاقوالشهادتينبهاتينلاإسلام!فلالإسلام،ا

وعقيدة.

يؤمنلاولكنهاكثيراللهودكروحجوصاموزكىصلىفلو

كالمنافقين،كافرايكون@إنهللعحادة،المستحقهواللهبأن

منمالعلاإنهقال:منوهكذا
لاوأنهلأصنام،والأوثاناعاثة

لنعليأوالقادرعبدالشيخأوالحسيهماأوالبدويعبا@ةمنمانع

منأوغرهمطالب،أبي
افى@-أوأوالملائكةالأولياءأولأساءا

من
مععبادحممتجورأنهااعتقد

بهميستغاثأنيجوزوألهالله،

وعقيدتههذاكلامهوصاروجلعزباللهمثركاصارلهموينذر

سبحاله.اللهلقوللهاومحطلأالله،إلاإلهلالقول:ناقضةهذه

8لأنعاما1@@@6يقملونكافاماعنهولحبلىأشركوا)ولو 8

لين@لفمنأتذينالى@إلكأوص)ولقذوجل.عزوقوله



1 الإسلامأركانمنالأولالركن6

.(56الزمر:أ@*@ص@قنمرينم@وليهوشعلكليخب@طنأشركمت

لي@أوالأنبياء،بخاتمليسلمجيهؤمحمدأإنقال.لووهكذا

وجلعزباللهكافزاكانحاصةللعر@هوبلللثقلينمرسملا

اللهرسولبألهالمكلفيؤمنأنفلالدالعلم،أهلوإجمحبالنص

نبيبعدهليسالأنبياءخاتمبألهيؤمنأدولابدالثقليئ،جميعإلى

لأصيل.الأصلاهوهذارسولولا

وبالصيا@وبالزكاةبالصلاةالمسلميطالبهذابعدثم

بأنالإيمانمعولابدالنواهي،وتركالأوامروببقيةوبالحج

أدلهرسولمحمدا
أنهموالماضين،الأنبياءبجميعالتصديقمن

معأبفحاولابدلسلام،واالصلاةعليهموبلغوهالةلرسااأدوا

كلههذا
ماوكانمما@جاورسولهبهال@هأخبربماالتصديقمن

القيامة.يوموفيمانلزاآخرفيسيكون

الثانى:السوال

عكيؤثرهلالكبائرسيماولاالمعاصيبعضارتكاب

اأركانمنالركنهذا
لإسلام؟



الإسثعأركانمناثحلالركن

لغيرالنفسوقتلالخمروشربكالزناالكباثر

ذلكوغيروالحميمةوالغيبةالرباوأكلحق
فييؤثرالكبائرم@

ضعيفويكونويضعفهباللهلإيماناوفياللهنوحيد

@الخوارجللحوأرج،خلا@ابذلكيكفرلالكنالإيمان،

فصيتب،ولمذلكعلىماتإذاالمارفيمخلذاوتحعلهتكفره

يستحللموإنكافرابحعلونهالرباأكلأووالديهعقأومرف

ذلك

والجماعةالسنةفأهلالخوأرج،كبيرصغلطوهذا

لكنالإيمان،وناتمصعاصهوبلبكافر،لي@يقولون

ولهذاوضعف،لقصإيمانهفييكونبلأكبر،كفرالايكفر

شرع
ويغربمائةيجلدبكراالزانيكادإذاحدأ،الزنافيالله

برثة،ليسأنهعلىفدلقتله،لوجبرثةالزناكانولوعافا،

المعاصيهذهأنعلىذلك@دليده،تقطعبليقتل،لاوالسارق

فيونقص@لإيمانافيضعف@ولكهاا،كفزولاردةليست

شرعفلهذالإيمان،ا
بوليتوالحدودبهذهوتعزيرهمتأديبهمأدته

ا



لإسكماأركانمنلأولاوك@ا

منفعلوهعماويرتدعوأربهمإلىجعواوير
ا

لمعاصي.

فييخلدولكنالمنزلتيئ،بينمنزلةفيإنهالمعتزلة.وقالت

فيالمعاصيأهلتخليدفيالسحةأهلفحالفواعلي@،ماتإذاالنار

يخلدويكفرقالوا:والخوارجذلك،فيالخوارجووافقواالنار،

اكافزنسميهلاولكنالنارفييحلدقالوا@وهؤلاءر،اولفي
يعني

السبيل.عنضلتقدالطائمتينوكلتاالأكبر،الكفر

اكافريكونلاأنهوالجماعةالسنةأهلقولوالصواب

ناقصضعيفاويكونعاصيايكونولكنأكبركفرايعني

كانإفابكافرلي@ولكنالكفر،منعظيمخطرعلىلإيمانا

حملهولكنمعصيةأنهايعلموهو@علهابلالمعصيةهذهيستحلأ

قولهوهذابالسوء،لأمارةاوالنفسوالهوكمادالشيطعليها

شاءإدذلك،علىماتإذأاللهمشيئةتحتويكودالحق،أهل

افهلقولوتعالى،سبحانهمعاصيهقدرعلىعدبهشاءوإنلىغفر

لنتلكو4ماويغفربه-يثتركلايغفر(نأدثه)إنوجل.عر

النساء084،.أيثذ@هو

تم
لعد

مضي
ما

الناردخولمنالعاصيعلىبهاللهحكم
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تواترتلدياوحذالحقاأهلقولهوهدالجنةاإلىاللهيخرجه

كماوالمعتزلةللحوارجحلادالمج@!الرسولعنالأخبارول

تقدم،
أما

من
ألدالهيغفرلااللهالأكر@إدالثركعلىمات

لالتهلعوذحرام،عليهوالحمة
م@

لك،@
ألدالارمحلد@يوهو

م@وعيرهاآنفاالمذكورةللايةالاباد
دخلوعلىلدالةالآياتا

حالهمم@بالتهلعوذالنار،الكنار@ي

سلالابادألدفحهايحلدلاالنار@إلهدحل@إنالعاصيأما

لكنهحلوداهذاويكورمدتهلطولوقداللهتجماءمافيهايبقى

وآلذينلنرلى.تعااللهقالكماالككلارحلودمتللي@مؤقتحلود

حلالدعوه
حعآتتىالمسولايقتلورإلهاءاحرالقه

إلآألله

لهيصحع@يققدلكيقعلوم@يرلؤثولالاقحق

@نيتا@مىإلاوتحلذ@اتقنمةيؤمأنعداب

1-68النرقادأ 7 حق@ي@ثايةلهمؤقتالحلودفهذاالآية،0

مةلسلاااللهسسأليتولا،ولمعهمااللهيع@لمإداانيوالرالقاتل

@يمبحانهاللهقالكيادائمالارخلوثه@إنالمشركأما

وما@عليهئمحسرتأغمنهخاللهدريهصلك)كذالمشركين.حق



2 0
لإسلاماأركانمنا@وللرك@ا

1لبقرةا1@لألي7الئارمنلخرجيئ سبحات:وقال7(،6

ولهرمنهاتجرجينهموماالئارمنيحترجوأأنيريدوت@

يقضىلااسبحانه:وقال7(،3المائدة:أ@ققيمعذاب

كلنخزىعذابهاكذلكمنعتهصيخفففيم@و)ولاعلتهتم

@
فوكل

3أفاطر@@@ا@ حالهم.منبالتهنعوذ(60

لث:الثا@لالسق

أركانمنالركنابهذلاعتقادواالنطقيكفيهل

المرءإسلاميكتملحتىأخرأشياءمنلابدأمالإسلام

نه؟إيماويكتمل

بتالجوا

أنيشهدبأنوذلكالإسلامفيالكافرلهيدخلالرك@هذأ

اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلا
علموعنيقينوعنصدقعن

ثمكفره،حالفيحممايأتيلاكانإذالذلكوعيلبمعناها

بعثلماولهذالأحكام،اوسائرلأركاناولقيةلصلاةبايطال@

@@له:قالاليمنإلىمعاذالمج@النبي

لاأنايشهموأنإلىادعهم

أنفأعلمهمذلكفعلوافإذاالله،رسولامحمدوأناللهلاإله!
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همفإنوالليلة،اليومفيصلواتخمسعليهمافترضالله

تؤخذصدقةعليهمافترضاللهأنفأعلمهملذلكأطاعوك

ائهمفقرعلىدفترأغنيائهممن

دجملالرسولوالإيمانالتوحيدلعدإلابالصلاةيأمرهمفلم

فإذا@لمج@ها،بالرسوللإيمانوالتوحيدبالبونيطاأولافالكفار

يطالبثمالمسلمير،حكملهصاروأسلمبذلكالكافىأقر

منامتغ@إذاالدي@،أموروبقيةلالصلاة
أحكاملهصارذلك

قتلوإلاتابفإنيستتاب،الصلاةعنامتغفمنأخر،

العلماء.قوليأصحفيوجوبهايجحدأوإنا،فزكا

فكذلكدونهاوقاتلعليهاوكابرالركاةعرأمتنعوإن

رضيبكرأبيمعالزكاةمانعيالصحاطقاتلكمايقاتل
عنهأدله

علىالإمامأجرهدونهايقاتلأ@إرلالرثةعليهموحكموا

رهوعزتسليمها
له.لأمثااحلرالترعيالتعزيرا

معالبيتوحجرمضان،@سومالمسلميطال@وهكذا

مابزكأيضاويطالبعليه،اللهأوحبماوسائرألاستطاعة،

حرم
@بدحولهلأنعليه،الله

يقتضيبهوالتزامهلإسلاما
دلك،



2 اأركلنلاويصالرك@ا2
لإسلام

سمتيءأحلومن
مماشيئاتعاطىأواللهأوحمهمما

حرم
عوملالله

غا.شريستحقلما

كغالبكفرهحالفيبالشهادتينيأتيالكافركانإنأما

يكتفيولاكفرهأوجبممابالتوبةيطالبفإنهاليومالكفار
الكنهك@رهحاليقولها@رالمالأسهابالشهادتينبنطقه

أولأصاماأوأيأولآمواتا@عادةكمرهكادفإدابهما،يعمل

ذلكعير
لاستعاثةواالمخلوداتمن

ولحوحمم
عليهوحصذلك

منيتوبأن
يدحلوبذلكوحده،دتهالعمادةيحلصروأردلك،

@
ا

يتوبأدعليهوجبالصلاةسترككثرهكادوإدالإسلام،

من
م.لإسا،ا@دخلدلكعل@إدا@يؤدحما،وأندلك

عليهوج@الخمرأوالزنالاسححلالكمرهكادإداوهكذا

م@يتول@أد
تا@فإذاذلك،

م@
لإسلامافيدحلذلك

أوح@الذيلاعمقاداأولعملالتركالكا@ريطالصوهكذا

الإسلام@ادحلدلكفعل@إداك@ره،

وأن@ايعتنيأنالعلمطالبعلىيحصعظيصةمسائلوهذه

حكمبابفيالعلمأهلأوضحهاو@ديرة،على@فيهايكود



دأرطمنلأولاالرك@
لإسلا@32ا

أنالعلمطالبعلىيجبعظيمبابوهوالمرتد،
أنوبهيحتني

ا-كثيرأهيقر

لتوفيقاوليوالله

***



 



لإسثعاأركانملطاياولالركلى

سدالغ@

@لميضي@

لإسلام.....اأركانمنلأولالركن
لأول...السؤالا

شيءأول
إليهدعا

ثينأركان
الطالإسلاما

دينأركان
طة......لباالإسلاما

لأول.....الأصلا

القاديانية........كفر

لثايىاالسؤال

ة...لكحيرامرتكبفيالخوارجقول

ة...الكحيرمرتكصفيالسنةأهلقول

لت.........الثاسمؤالا

الفهرس......-

***
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بمراربللمخنضةكبمنيعرصو@تح@لالنرمنءاصمض

بك@ل@@لما/ي@سالل@لخط/@لأعوللنههت/كدمه@لومب@مصمض@م@

@يخمك(

لىرطللثحثردلبم/دلركا.لير@خد)@لملسللمححة/الركنبزستلني

لىر@للنحتلملررد/@لأصوحرلىو@لرفت/@لرشلمحع@@لهة/@ل@عوس@لمحا/

ص@مم@@نحدكلمى@لع/لنحدبر
سد@منع/@يعر@للل@م/مرللطادا@د

سج@ابماد@ممصريلى@مولاعلى@لدلىممةلبعب@رحمرنه/@رنهع@الرسل@ى

@ركدمن@رل@لرك@لق/لمرا@صلللحبر@و@@للم/علا@لا@نهلا@له

فة(.بلى@ترترحو@نحما@اجلر/@نموور/عكمللي/مح@بهبةسم/لم

ن@كحكماصةا@سنةدلحمي@زدنم/الك@ليلماع)@ممحمد@لنببخخ

@لمملينعوللملل@ابةعلى@عنبر/المحليتوىا@ك@ل@@ل@لكلة@ر@لة/@

لتحنوقال@حدةر@ر@لرر/@برححرلتلل@للوحباترللزكاة/@رلحرلن@

@ي@ع(@ىليا@رر@لر@ا@يها@لمعلىه

عة(@ئرالهاتلبهرس@للأ@ا@يهاتللعمصالنلى70)الحد@نبئ

سم(@مصس@مرنلى@لرت@لحما/للجاة@لفباوسانل@)@ل@ى@لبئ

@@هر@لص@ولاءى@ار.ر@@بمبهيسحمدسلنحشغكمووحو@@لزل@برنحبهم
بلىعاحلةرطار@لعف@.ط@لشبة@@لة@مل@مولمحملر@د.@ليئ@ءم-@

@لعحة@لد.الحد@ننحلر
إصملسحد@نيلنص-رعرحةبر

5 0 ليرمر(0

علالرحمى@طمع.@ني@ليلي@لحدالمفل.برعلالص@لححتل
ملاتل@اعة-ليفنسا.باس@لكربم@سالأحلهسحد@نبئ-@لر@@لد@كصعمداء

نجع
لحلىي.رفط@لر،ح@@اكر.علالله

ري.@ر@لكر@@ر@ر@طةا

حر@لكرطه.ار@@@م@@لكص@لطلو@@ج@طبطي.كعل@برصم@م

@ننصرلحمةملاا@لفحرسللبللأرو
@

برحرى



من@ثر
ريل2سعرصهاكتبصياتعرخدل@مملىه"

@ر:فيعمالزيز@لحص@ة"

الحهادفمل@مله.و@حلاقالعلم@لعفدة.مانللمصعى@لفده)@لأجمولة

لا@لرسول.@لعملورحو@والةلالبهد@لاعمموحو@ر@ماه@عن.

موملام@ما.ومحا@@ربةالم@لرلعةالكفر.صيفادهوماتو@د@لرصلبن

لعقب-طتت@قمهمةيلىىسلامة.الم@لأخلاقصو@..ديرلهل@@ئهثين

يالملاة(تعلقكمة@لىى

@لفب@.@للحمحمد@ن@ثحفنية.

ردالبلي@.علاةلىواحوسةاشلة@كة.المرى@@ت.فكعت)ص
الة

اكلاد.لما@مرلفرح@لماء@لطب@.لي
والملاة(الطهارةلىرسانلرراح.

@نعه(معا@لعقالأععر.اوالركحلاص)المححاللطصتللز.

بدا@لها@لى.اينهارمحرهالوت.تهم@)أحطارالحدمحمد@لغ"

@لإت.عححلمنمجةلرلعودولكى.@نوب@@
ا@ة.الحالاتفينمعلماثا

دسعلى@لاتوسانلوحلول.كطئك@
3دذ@ 3 دىللخوعصأ0

لصلاة.ا

علاج
لهموم(@

لمر@لنفرالغوة.نواحهيهفاث)أحىحمد@لرلى@لنيئ.
ة

المءم(.

افهكلهاللبىحمى@لعدى@@ننلفبة@نرعة/@لية8

@ا@المجمرةابردحمطعلىاتنىابحعرةحمة@مناعر@لفح.أ@
ح

افوريابهتاعر@لكالحطلي،يزابعم/شكرلي@يدكر!.@@

ا@سماحيإيكالاشلي،احمددالعرلة/اللعة@مبباوي.@عد@لحم

على@لاءحث"داحمد@لنطاففطللمالريروقفةارلعور5عنادب@ربد

@لا@مريمو@لكاءاو@لطمم@لاليدل



5@كرس 0 رلال3لمرمهاف@سر@عنر@رححل@م@0

وحو@ر@لصر،/)@طحلار@لنههس
@لمكلاإ(و@حن@ة@بل@ة@ل@

علىن@بفتا/حمر@د@نربمةلير-@ل@طسريرت)@شلةسد@لنبي@لنهح

ر@لركاة(م@ل@ليحطص@لمد/ليفترى@لر@سطة/

ع@@لروسن@هكض@ح@@ة/@عمد@نةررسللهلد@نركى@الح@سمححد

يد@ت@لعفبة/لي@لفركمبا@حعدء@لالبهلأ/عدرر@نلهكحاد@نرك@لالبة/

رييع(ةعر@سر@زص

@لعرءعفبةعلى@لرنى@ل@نب@/@بر@لي@بمفمرعلبه/@ط@)يع@د@@لليلإعليد

@لوع،بركو@رع@لربرك@ريسكلة/@لة

يش@فبنيريمةحطرو@لحر/و@لك@هةنلحطر@ن@)نمكر@لراقه@طرا@ةعد@لنع

@فد@لبرعدى@لمل@اءر@لافي(@لاءح\/د@بر@مم)سلى@لاءليعد@لفحي

نرلبر(ححلة@مها@نهر@سيتريلة92)@لرسإلر@بمد

ث@@)عد@للبصتطيرعد@لعفد
و@لرق(@لدس@ليضاث@@لاععاد/لي

بر،@لمعرت@لرر@/نللحطتو@لمر/ر@لصرة@على@ر@د@رر@قل@@@لباثةطةاعد

@ر@لعم@@لرلاءجر@للبر/مع)@لاملبفياكةعد

دي
لبر@لم(@للمععفة

لل@طاثا@ل/@@)اد@اطهعدأم
(@ر@لنر@م

د@@سد@لع
رملكر-ت@ساءانفح.يرت:

ناسث@اظه.عدت

حلةد.@@نلا@د@@للمةللابتن@ط@لهالنمالنح.عد@لر@صعمللي
طعيع

ل@ثى.محمد@
عرس@حو@لديوعردمص@لدكل@طمصحد@لنرلص.حممة

حمدس@لهات-كصقطص.@حمدنحربر@لر@ةفمةراشد.صلطاد@

سلبمادلهلب@ر@-لمدصكيد@للر.أ@مو@لك-نركيكىمد.

@هوم.
يمةحتصغال@/مىحمبد.سصالع@ة@ل@لي@طكة

عرء@لبهدلي

سالحيق.اللهعدد@و@
ته

@مة@ملحمو@صلح.ث@اصر@أ@و@-@وم

انة؟عد@لبحف@طلبمي.اقهعد@م@-@حكمديصمر@لات@لد@يى.

@@
رد.

ححمدسارلو@@
الر@هل@صها@طحمو@م@لوند.حالد@-@مر@@@

ي-لمر@سعحو@رتحقحقطء@حمد@لحاطي.
حالر@لف@

@هعد@درفا-ت@رلير@،م.

@ر@س/@ميبل@ر@نل@لررلحي.
@لعنجة@لنر@كل@ليرسللة@نهلو@.@لؤ@@لر@مع-ص@حر

ما@نرلويةرتي@@لمطرةصمعود.محملمنيزسعد@لرالامممهفر@نل@لملد.

و@بحدير@نمير@لعيد.@لنحت@توتديرعطتعر@نري.صالحد

وشحاعسد@لرح@نطودةمو@فر@اظعدنىلاصها@للحبب.دنحوثبىر@حرةدمى@

الححريعدال@اء@ل@@لبد.حبريهلحكلعفم@طمع.



@شس@يمحس@@ثعشميةكأميسو@تعرخثلبممارحمهفرص

ريال(1)فتط

دالفرعلىالمعاعيأثرالابتداع.وخطرالثرعكمالفيالإبداع

رالمجمع.
دلهإلى@يمةالدارادالصلاة.تاركحكممهمة.أشلة

الصيامشىمولدالمداية.الحفي.علىالمحفيفتاوى.

والسفور.يرحاحولللمؤناتتوجهاتوالزكاة.رالتراويح

إعلاحدىالمرأةدورلعطرة.اإليهادعتحقوقالحجاب.رسالة

يالر(3)رل@

من
ديوأحودةأسئةالميهة.الماوىالثاب.مثكلات

علاة

الزواجالإيمان.أعولترحالطيية.الدماءفيرسالةاليدين.

والملاة.الطهارةليريائل.

ريال(3)لرا

حالتريعةمراددىومفاهيمألماطوأجوبقك@أشة
تعيقاتا.

والركاةالمامديحطبالمد.فيفتاوىالراسطية.على

يالر)،(رل@ا

يةالرربدتحالاعماد.لمعةثرحوالصلاة.الطهارةفيخطب

الحموية.تجلجص

يالر(5)رلس@ا

الحى.وألمائهدته@مفاتفيايخلىالقواعد



اسممةالثهت@تل@منها،@بسرء@لء@@بهمق@ثر

كدالسني.ل@ظفر@بيللأمامخبة-فخعلى(1:6)يخر@لقرلن

@د@لنببو@@لعابة@لطالببكر@لاجري.@ي@دتللأماملا-6(-لريمة

2-1)شية@بيبنمدحجر@لمنحش.@بن@الظ@للأمملاص(-نمابة

-

7للهز-(4-1)@لصحاحمعنيعن@لأفصعشية.@بي@بن@طافظللأمم

خلحرن@بنصلى@ل@ينللعلامةللفضاة-ورسانهخللرن@بنببر"@بنلعالم

دوريطافظ@للوكحنعد@لهارى.@عن@لكلا@-احكامفيغرابالا

@بو@نم@للوك-باتفيلرر@للوك@رعلي.محمد@للأ-رك-@ل@

رجب-@بننرسات@ل@رروي.
على@م@@مرقة@لصو@مقرجب.@بىافط@@

@ل@ب@بيوا@فر@د@ن@لحزلةالهيتى.حجر@هنو@لزندقة-و@لفلال@لرف@عا

محصد@لبهفر-.
يممم.نولب@@نحلفةوالأحكملد@ي@كتعد@ل@ب.بن

حد@بو@لاعول-علممنللصنىجعنر@لصادق.مامل@@ناطرة-في.@بن

@ف@ل@
@تايىكابمن@كيين@انيار@ببي.سي@@لولدية-@لصجةي.

للبىطلهرضنجبة@بنعلى@بكلري-@لردفيطلاسنفانةبخمة@نى@بن@لكير-

نب@بوة-@لولامن@لملرلنففبة@لهرني.مام@مزلد@لقغ-شرح

ر@نننه@لنبهصحيح@لمبا.@بي@بنبالعصل-و@لنو@ق@لوجل@لاعهافي.

@لمجح@ح@بتمنلنكلكتسر@ن.@بن@لا@الى-@لغلالى.@طبب@

لافي@لنبم-تلامة-@بنرسانل-ئلاتنيموع@@بوزيص@بن(1-4)

@فد@لأعهافي.نبم@لوخبة-نخعلى@رلعمحفق(7-1)@لححابةممرفة

ساديعدبنلحطافظشمبانصللنثفبنبومعوموجربع@معلى@بر@مبن

بهر@ذ@لهرة@لادة@تاتعبى.لتنيا@لعلم-)كمالمنالايمانكب

عبرى-لو@ة-لعنرنبد@لا@



تعثر@ماتضلاد@ممدمنالئر

بم
@لرجم@لرص@نه@

@لعتمة-لير@م@اعة@لة@مل@مولعصلااعةر@ط@@لة@لمنهوم.

@ل@ر@يركنروع@يرك@ل.د@ا.
س@لرنى@ر@د@لمنمة/نيياب@نموع

س@لبلي.و@ماعت@@لة@ملعنبةمر،.
د@ل@نحطنهم@وشوملة

نريمليو@مماعة@لةي@لصهج
و@نركححمى@مر.د.@@رمؤلمانهم-رحا!@

ماخر()ريالةابعرقرترك@طماعةلرومرحو@بملاللب.نل@لمعر-

عةرا@@لةنملموتسلمحللأ.لاثبنجيرسحالد
بن@لعل@بتسسطس

@ل@مد@ل@ف@.أر@ثردعة-@لنب@@نو@يحوملنهكله@ل@ي@@لمري.دالهال@@

المحمدمملم@نوجدتنرح@للبهالفولعد.الحررماهحصرعمالو،نموك

@
ع@لبرمد@لعلي.@

ليونزدى
لى@شكل@@لقو@د.د@ل@@@

محث@لنببر.اط@ولة-للحصيةر@كح@نى/رنسانه@نهعمات
لي

@ل@نملعفبا
@مار@د@لفح.أا-@صرةالمطسلاية@الحركد@فوص

@@ت@ح@رحامر@طمو@ر@نهير
ضص@لوتايةسلمعيوم@@،@ثتر@عي.

لالد@لاعهراءد@لق@.أ.
@لفح@ونمله-بر

ب.
ر@لمرق/لى@ل@ام@مقالات

يابوما@ن@حكمععمى.ايوجد-كرة@سلبى.الددى@لاعماد-ن@عذ

سنو@كلد@لاش@لا@لاكفادمانلعلىالاشثلعما@رعداللب@.ن@-

الةنمليو@ف@لاعمادمانل
@ل@نملحالعةحكميم/اممالمهالمعحس

دي

سرحعلى-.كلك@د@لاغفاد-مانلنفرير
سلبلىالهاب@لاعمادلمعة

@لةعد@ملالكرىالإلطحم@معا@بت.@كبر@شموالنيب.@رشا@

عداللطتالونتمهءلساه@حلدأ.ى@@@@حد@الهاسويإعة

مسك.
@@لل!ك@@لاععالمحر@ل@ارى.لي

م@خمد.عح@لر@

@مةء@@دأنمةعدروسانلهلاد@تركلب@.د@في@لتربمية
ب@

@لاليهةء.ننم@عدنلهورطباد@نركمي.@@دى@لعقبةو@لأحولة@لأشلة@

محالمةبارلب@.علصاء@خميةء@عدورسانله@ئركيانلحب@.

الحبى@برءبةالطحي@لعميقنر@د@مس.لاعكاد@للف-@لكرثري



منالئر
ت...........صو@تثر@سد@لىه"

فح.@@لملو@عهدالوطى(عصدسللأمام@لأسلالايو@قصن@@لان.

ب@.@د@@بلهد-عدهعديرطنله@لثركلحني@.@د@@مر-@لت@رر@ت

حطا@للم-ديو@نر.@يو-ساللبص.@نموسء@لوتركهة@للوكديطم

@ل@@مولريني.@
دللتو@هيهلننو@ضلتنيي.ر@ح@اء.@لأرسةةعد@ان@نى

ءللطد.نو-فيتمانلسحلد.علال@يصتلد)دكور@.(-ر@لعملة

@
@@لإ-@لمعفوشررطو@لفو@حد@ثوسعو@دبها@ئلا@لأمولس@ا@.

ى

صع@مل@اهطر.@ى@لححسهاثما@وط@ل@م@د@لحهحهعلالرمد.

@لفيد.@اليهاد-@مولشرح@لاحد.سلام-شد@مى@عريمللد@قعل@اء

لمحلماريةء@لحمرد@ب@@لرطلةشرحالحبة@نحمة@@لنب@.ية-@ي@صترب

رو@لوبر@بم.@ص@لز@بنحكمبر.@ل@بة-@لو@على@لشهنعبنات.

لير@لمحاء@لرلا،..@@ل@ور@سلام-دى@مر@لراء
سر@للمء@لطربفي@ل@معحنة

يقي.رو@لط@رتزد()@ظامر.يىعر@ل@سعاياهل.
@ضكمالليلماع@@

@ش@ةدلى.@ص@لشيةسنلصس@ليت@لأحوت@لنيبر.رحطر@لاشماع-

سمر@لأء@هىع@ة-رسللا@لنيى.بر@د@نريعة-ديرمما@نلاطصوأحولة
د

@@لوحد-ليانهاتكنص.
@

على@لرركلشاء@لمم@رممممحمى.عد

ر-ثكوا@لحو@ا
@

بم.إلر@@
تميهر@لرلاوي.@@نوربأ،-تعر@لكاا

ةمى@ل@ر@لح@ولي@ثيى@للاححلى@ذ.تلو@لحر-و@لكالةلحطر@تمو@ق

لعصلى@طر@اللجلي.ثيى@و@ثعو
@دقتححال@يئ.@ئيةرالأشال@كم@

ن@و@لوملاد@مرمبر@ثرب@بنر.@@ر@لمبر@و@لعر@لمحععديالمبر

صر@ديرسلصمنلماطصرنجوتنشلة@لير.@ر@لحرة@لحرس@لملرم

لج@ر@لرنمتةو@لمط@لرلصنملع@ىالمحرنة@لمواعق.(2رح@لنيمب

اكمالكا@@هيهادصكا@@لديى@لل.دي@لعلوسحلمأ.)ا-

بى.بر@بنير@مءم-@شسكمرسعلام@مسحلد@.دعاص@فافي

@نطايمم@مسعلحأ.ا-2@اتجيرير@لسبةلحسعلى@لكريما@لردد@لاستاثة

مالوصالةلأدصري@لقطلير@حه
ات(-سل@4)@قيار@@جلل@.جيم

@لريف.@لميهنر@ية-حبتةد@لاسلي.وعتا@تلىبحه@لعثحر@@للي.



 






