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لسحعاللهاعندلديناإن

.

@ن@ل@
مولهميغلهلي@ىللةابمدءهومية

(1)

وعلىآلهاللهرسولعلىلسلامواوالصلاةدئه،الحمد

لعد:أمابهداه،اهتدىومنوأصحابه

بتاريخالصاثوةالمدينةصحيفةن@ثرتهماعلىاطلعتفقد
1 0

ربغ
1لاخرا 4 0 5وعدد@3 7 8 5

منالصادرةالأجوبةمن

عنالكتاببعض
فيهافوجدترومافزين(الوفيفامجلةأسئلة

سبق:بعدكلامنصهما

@ا

شخصئابهأنددوالذيلإسلام،واالمسيحيةبينالصرل

يلقونالذينالمسيحيينالمبثرينبعضأنملاحظتهمنوتمكنت

الإسلام،تنتقدمناشيريوزعونالثالثأالعافيخطاباتهم

ويوزعونيطبعونلمسلمينالوعاظابعضأنأعرففإنيكذلك

الأسف،غايةلهيؤسفمماوهذاالمسيحية،تنتقدكتابات

@@تحطب:منمأخوذة@لرسالةهذه

عا@@شولاتومقافتاوىمحموع

صالثالثالجرءاللصبلىحفظهبنالعريزعدالثيخلسماحة
-4ا



لإسلاماللهاعحدللي@اإن

واحد،إلهفينعتثمدونصمزلتانثيانتانوالمسيحيةفالإسلام

م@والعملدينينا،بينتصاثمكلنتفاثىأنعليايج@وبالتالي

فيوالمسيحيينالمسلمشبينتفاهمأجل
انتهى.@االإنسانمةخد

ماإلىونظزا
دي

منلكلاماهذأ
جبولإجمالوااضحالوالعلط

فيوقعماعلىالتنيهوأمثاليعلى
منالكلامهذا

المخالفةالأخطاء

المطهر.للشرع

بينالصرلإنفأقول.
وبينلإسلاما

طلةلباالأثيانا

حي@قائماصيزللموغيرهاوالبوذيةوالنصرانيةكالبهوثية

داليهويذملإسلاما@هدا،يومناإلىمحمدا@نيهاللهبعت

تحديزابكفرهمويصرحالقيحةبأعمالهمويعيهموالمصارى

منهم،للمسلمين
مغلولة"آدتهيدالهود)وقالتةسبحالهقالكما

ةجلوعزوقولهالاية،6،4الماثدة:أقا@ا@بماولدكأغ@أقيعلت

ماتكليأ%وتحىفقيرآ@د4ا@لواقاأئذكتقؤلل@هلقذ@سمعأ@

1عمران:الأحق،بغترألأئبيآءوقتلهمقا@وا 1 8 لآية،ا1

نقالوأإاتذلىفر)تقذ@تعالى:وقالبعدها،لآياتوا

فر)@قذ@7،،1لمائدة:ا1@ومهيمأئنأنمسيحهوألته



الإسلاماللهعندالدينإن

لمائدة:ا1@وثبثةلثثااللهإتلواقااتذين

مماوالتحذيروالنصارىاليهودذمفيوالايات
منعليههم

لا)وهم:وغيرلبوذيينكالمشركيناحقفيوقالكثيرة،طللباا

ولؤمشركةتنخيرقومنةولأمةيؤمنحتئالصثركتئكححأ

منضيرمؤمنولحتديهم@طحتئأتصشرفيتنك@أولاأغجبتكغ

أئجتةلىيذعوأإوأدثهألارإلىبدعونأوليهكأعجبكغولؤضشرك

@بإننهوالمغؤؤ
@ص@يتذكرونلعلهخللناسويتيئءايتص

2لبقرة:ا1 أتكنفأقلمنكفوالذينا)إنتعالى:وقال1،،2

@وصإالبريةشرهتمأوليهكف@يهاخلدينناربهنصفىوألمثتركين

ل@فلنينادائيشئمغئريبتغ)ومنتعالى:وقال6،،البينة:أ

.(85عمران:آلألأ@هواتخسرينمنالأخرةفىوهومئه

أنه@هاللهرسولعنوصحكثيرة،المعنىهذافيوالايات

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهلعن@اقال:
عنالصحيحينوفيعليه،متفقمساجد@ا

عائشة
رضي

عنهاالله

رضيسلمةوأمحبيبةأمأن
كنيسةمج@ج@!للنبيفكرتاعنهماالله

منفيهاوماالحبشةبأرض
إذاأولئك@ا:@جملنبيالطفقالصور،ا



بسلاماللهاعندلديناإن

مات
فبهوصورواامسجدقبرهعلىابنوالصالحالرجلمنهم

فيوالأحاديثلما،ال@هعندالخلقارشرأولئكالصور،تلك
ة.كثيرالمعنىهذا

عليهموسيتوفيوبعدمالتوراة،اشريعةعلىكانواليهودوا

إحدىعلىوانقسمواوحرفوا،وبدلواواغيروالسلامالصلاة

عليهموسىأتباعوهمواحدةإلاالنارفيكلهافرقة،وسبعين

والسلا@الصلاةعليهعيسىاللهبعثولماوالسلام،الصلاة
بعضلهماللهوأحللإنجيل،اعليهاللهوأنزلالتوراة،بشريعة

ما
اليهودبهكفرفيه،اختلفوامابعضلهموبينعليهم،حرم

وأنزلوكفرهمبذلكاللهفكذبهمبغيولدإنهوقالوا:وكذبوه

أدئهئايثكقرهمئيثقهزنقضهم)فباسبحانه:قولهفيهم

1النساء:1@بفيرحقالأئبيآ.وقنلهم سبحانه:قالأن@لى5،5

قئلناإتارقولالخلما)رةعظيصاجقئامريوعكوقؤصلهغ)ولبهفرهئم

@@
1النساء:1@صجمابنس@كيس 5،61 1 5 الآية.7

والسلامالصلاةعليهعيسىرفعبعدماالنصارىوهكذا
النارفيكلهافرقةوسبعينائنتينعلىذلكفياختلفواالسماءإلى



الإسلاماللهعندالدينإن

امنتالتيوهيواحدة،إلا
الأنبياءوبجميعوعيسىبموسى

داليهوبهكفرعف@محمدانبيهاللهبعثولماالماضيئ،والرسل

اكفازبذلكفصاروامنهمقليلأإلاهوكذب@جميعاوالنصارى

علىوعابهماللهوفمهمرسالته،نكارهمد@لمحمد@ألتكذيبهم

اليهودسبحانهوكفرلنار،والعذابباسبحانهوتوعدهمذلك

إنلقولهم:النصارىكفركماالله،ابنالعزيرلقولهم:أيضا

ثلاثة،لثثااللهإنوبقولهم:مريم،أابدلمسيحااللثصو

الله.ابنالمسيحوبقولهم:

كفرهممنيكفرواأنالإسلامأهلعلىفوجب
ال@ه

@رسو
منلمسلميئاروايحذوأنطلهم،باايبينووأنله،

دينينأصبحاالنصرانيةوثيناليهوديةدينلأنمكائدهم؟

اللهلأنعليهما،البقاءولابهما،يجوزالتمسكلاباطليئ

اتباعهالثقلينعلىجميعدايجابهمحمدجم@ه!نسخهماببعث

صوسصت)ورخم@ىتعالى:قولهفيكمالريعتهلتمسكوا

هغوالذينالر@ؤةويؤدؤتيتقونلفذينفساتحتبهالثة

أنذىألا@ثألثبئالرسطيتبعوتالؤين@ؤنييؤمنضبايئنا



1 0

ا@سلامللهاع@دلديناإن

يأمرهموالانجيلألتؤرلةفىعندهممكنوبا@دونل!
ويحرمألطيئتلهوومجلأتمن@وعنويهئهمباتمغزوف

كانتانتىوألأغظ@قرهمعنهغويضعاتخنيثعلنهص

اثذىأل@رو)تبعوأونصروهوعروهبمىنأ@ذلىءامواعلتهز

@اتمقلحوتهمأولبهكمعمزأنزل

1الأعراف:أا@وأ@ه 5،6

1 داليهوالفلاحأسبابومنالإسلاممنالآيةبهذهفخرج5،7

بهذهايتصفوالأنهمثالمشركينوجميعوالبوذيونوالنصارى

ينصرهوأعاثاهكلهمبلالمفلحيئبهااللهوصفالتيلأوصافا

منإلامعهأنزلالذيالنوريتبعولم
اللههداه

معفهومنهم

لناجين.لمسليمينا

إقألثاسيأيها)قلالاية:هذهبعدسبحانهقالثم

لآوالأرضىألشئؤتمقثل@انذىبهيعاإلخألثهرسول

ألذ@الاثئآلنبى@رسولهبأدثهئامنوأويميتيخىهوإلاإله

@وتقتمرتلحل@خوأتبعؤو@لئت@بالثهيؤمف

1اف:لأعرا1 رسوبعثأنهلآيةاهذهفيسبحانهفأوضح(58
له

ونساء،ورجالوعجمعربمنجميغاالناسإلى



ا@سث@3اللهع@دالدينإن

وبنومحكومين،وحكاماءوفقروأغنياءوإنس،وجن

أنعلماذلكفدلواتبعهبهآمنلمنإلاهدايةلاأنهسبحانه

ضالة.كافرةتتبعهوابهتؤمناالتيالطوائفجميع

قومهإلىيبعثالنبي@اكانقال:أنه@سفماالنبيعنوصح

فيوصحته،علىمتفقعامطا.الناسإلىوبعثتخاصة

@@قال.جم@االنبيأنمسلمصحيح

بيلايسمعبيدهنفسيوالذي

أحد
من

الأمةهذه
يؤمنوأيموتثمنصرانيولايهودي

انوكالابه!أرسلتبالذي
لآياتواالنار@اأهلمن

ة.كثيرالمعنىهذافيلأحاديثوا

جاءتفقدحقمنوالإنجيلالتوراةشريعةفيكانوما

عزقالكماوأكمل،منهأفضلهوبماأومحمد@!شريعةبه

رضيتونغمتىعليهغوأتمضتثينكتملكمأكمتت)اتؤبموجل:

دينهولإسلامفا3المائدةأديخا@افينمئملكم
جميعالرسلا

آلأشئو@هوأفيأللهعندالذب)@نسبحانه:اللهقالكما

ظنديظشغانيغئنيئتغ)ومنوجل:عزوقال9(،1ان:عمر



1 ا@سلامللهاعندلديناإن2

5،.8ان:عمرآلأ@اتخسريخ@فلألم@@الأخرةفىوهومئهيقبل

بالثهلإيماناهولسلاموالصلاةعليطنوحعهدفيلإسلامفا

الصلاةعليهنوحوتصديقله،العبادةوإخلاصوتوحيده

وإبراهيموصالحهودعهدلاوهكذابه،جاءماواتباعوالسلام

لهوالإخلاصاللهتوحيدهوالرسلمنبعدهمجاءومنالخليل

واتباعإليهاأرسلهالذيبرسولهاالأمةإيمانمع
به،جاءما

الصلاةعليهعيسىعهدإلىبعدهجاءومنموسىعهدفيوهكذا

اللهيرضاهالذيلإسلاماصارمحمذ@فهنبيهدئ@@بعثفلماوالسلام،

وإخلاصوتوحيدهبهالإيمانمنلىكمحم@ابهبعثماهو

الكتابمنعليهأنزلومامحمد@تبرسولهلإيمانواله،لعبادةا

اتبعهمنفكلوالرسل،الأنبياءمنقبلهبمنوالإيمانوالسنة

بعدماذلكعنحادومنالمسلمين،منفهوبهجاءماوصدق

الكافرين.منفهوالدعوةبلغته

اأهلعلىويجب
أنوالحق،ا@لىيدعوأنلإسلام

لأممالجميعحقيقتهاويببنوسنهومحالإسلامايشرحوا
رسولهوعناللهعنيبلغواحتىيفهمونها،التيباللغات



1الإسحعاللهعندالدينإن 3

أعداءبهايشبهالتيالشبهيكشفواأنعليهميجبكمادينه،

فيالإسلامأعداءبهايطعنالتيالطعونيردواوأنالإسلام،

جبأواللهلأنةوالعقليةالنقليةلأدلةبابطلانهاويبينواالإسلام

سبحانهوأخبرهمعحيم،محم@اورسولهدينهينصرواأنعليهم

اتبعه.والحقنصرلمنإلافلاحولانجاةلاأنه

وبيانبالمسيحيةالمسماةالنمرانيةانتقادأنيعلموبهذا

دينوأنهابطلانها
ثموبدلغيرقد

فجممحمدببعثاللهنسخه

ا

ديناتبقلمانيةلنصرالأنالمسلمين؟علىواجبأمروشريعتص

هملغيروللمسلميئالصحيحالدينبللغيرناولالنالاصالحا

ونرمأمووالمسلمونعبه@،محمدابهال@هبعثالذيالإسلامهو

جميعبطلانبيانفيومعذورونعنهوالذبدينهمإلىبالدعوة

لأنهمةالإسلامعداماوغيرهماونمرانيةيهوديةمنالأدبان

بلىيدعوالناسمنوغيرهموالجنة،الحقبلىيدعونبذلك

يجتزووعنالمشركاتنكاحعنخهىلماسبحانهقالكماالنار،

ايذعوإلىأثلىواللهيذعونلؤلسكاقال:للمسلمات،المثركيئ

2لبقرة:ا1@بائنه-وائمغؤؤأنجتةالى 2.،1



1 ا@سلامللهاعندلديناإن4

هكذاولها،أعماوبلىلمغفرةواالجنةإلىيدعوسبحانهفالله

إليهوالداعونبدينهالعارفونالمسلمونوهكذاجميهيده،الرسول

بصيرعلى
منهمغيرأماة،

كتبهمفيالنارإلىيدعونفإنهملكفارا

اونشر
مهم.إعلائلووساتهم

لإسلامابأنالقولإطلاقزيجولاأنهيعلماوبهذ

بللةمنزديانةتبقلمالمسيحيةلأنمنزلتان؟ديانتانوالمسيحية

نسخثموحرفتغيرتقد
ما

نبيهبهاللهبعثبماحقمنفيهابقي

الحق.ودينالهدىمنجمفهمحمدا

يخصفهذاواحد(@هفي!نعتقد)ونحنالكاتب:قولوأما

وينقادونوحدهويعبدونهواحدإلهفييعتقدونلذينالمسلمينا

كلىوخالقلأرضواالسمواتخالقوجلعزاللهوهولشرعه
صلأوإله)@إلفكزالمبيئ:كتابهفيالقائلشيء،كلوربشيء

1البقرة:11.1أبمأرحيوأرخمنهوالآلهلآإ والقائل3(،6

الشمؤتظقالذىأدلهرئكم)إثالعزيز:كتابهفيسبحانه

@ئافىيستةوايأزض
أقهاريطبهرالتليغثىالضشكلاشتوئتم2

والآضيظققلهألابأتيمسخزتوأقومواتقمروألثنتسخيئا



1الإسمعنداللهالدينإن 5

القائلوهو4(،5الأعراف:أ@ه1ألنالينرتاللهتبارك
ولالؤئمسنةاتقيؤمافحئإلاهوإلهلآ)اللهسبحانه:

بإدنةإلاعنبما،ي@ثفحاتذىنامنالأزضىفى@ماألسنؤتفىمافي

إلا@اعقمم@قن2بشئولايج@طحنضقفهتموماأيذيهزب@بنمابفلم

شآ
الملاوهوحقظهيأولاجؤهوالارضىألسمؤتكزسيهوسع

2لبقرة:ا1ئامهوداةأ@ظير هو)قلوجل:عزلقائلاوهو5،،5

ولتم@لآ؟يرلذولتمسلذلخإيهااأدلماإ*أ@حذ/*الله

أفو@حا@ل@ميكن
كاملة(.الإخلاصأسورة@وص

معفيعبدونلنصارىواليهوداوأما
لاوغيره،ال@ه

لواقاثذينافر)لقذ@تعالى:قالكماواحذا،إلهايعبدون

عهي،لمائدة:الهطرصدكو@1لاإلمإلهمنوصماثئثؤلثثاأدئهإت

وقالتأدثهابقعريزأئيهوو)وقاتسبحانه:وقالالاية،

بأفوههضقولهولفذألئهابفأتمسيحأقصرى

أثاللةقنلهوقتلمن@فروأألذينقؤليفنفوت

منأزمجاباورقبنهئمأخبارهمتخذوانجلما@يوف@وت

الغبدوالآمرو(ومآ(مقمجمأبفوأتمسيحألئهدوت



1 بسماللهاعندل@يناإن6

عماسئخنل!هوإلاإلهلأؤحلأاإلها

1،.33بة:لتوا1@@ذ*ل@وتيشر@

اعبدووالنصارىاليهودأنالآياتهذهفيسبحانهفأبان

منكثيرةآلهة
اوزعموعزيرااليهودعبدكماهبانلروالأحبارا

الله،ابنأنهوزعموامريمابنالمسيحالنصارىوعبدال@ه،ابنأنه

سبحانهاللهوهوواحداإلفايعبدوابأنإلايؤمروااجميغاوأنهم

يثركون.عماسبحانهالجميعوربكلهالأشبأءاخالق

عنيقالأنيجوزلاأنهأيفحايعلمتقدموبما
لإسلاما

انعلينايجبلوبالتاليبقوله:الكاتبأطلقهماوالنمرانية

ديناليستانيةالنمرلأنالكبيرين(دينينابينتصادمكلنتفادى

دينأنهاسبقفقدالنصرانيةوأمافقط،الإسلامثينناوإنمالنا

أوبمامحمد@يهشريعةبهجاءتفقدحق،منفيهاوماباطل،

منه.أكملهو

منلكونهبهيأخذونفالمسلمون
بهاللهبعثالذيلإسلاما

عناشرلأنبلالإنجيل،أوالتوراةفيجاءلأنهلاريخمحمئانبيه

إليه.ودعابهجاءالإسلامي



1ابسلاماللهعنداللينإن

هذاكلامفيوقعماعلىالتنبيهبهاأردتموجزةكلمةوهذه

منالكاتب
منوذلكالناس،بعضبهيغزأنخشيةالغلط

أخصبوجهالعلمأهلوعلىالمسلمينعلىاللهأوجبهالذيالنصح

@االنصيحةالدين@اع@يم:النبيقولفي
الله؟رسوليالمنقيل:

وعامنهمالمسلمبنولأئمةولرسولهولكتابهداللهقال:
@ا

اللهعبدبنجريرعنالصحيحينوفيصحيحه،فيمسلمخرجه

ةالزطوإيآءالصلاةإقامعلىجم@النبي@ابايعتقال:البجلي

مسلملكلوالنصح

)إنبقوله:عليهاللهتوعدلذيالكتماناإثممنوجاوخر

فىبننطلأسبقد@اواالدىصمنأنجيئتمنأنزلامآ@كتونألذين

تابوأآلذينإلآبم@ث@أئبعنوتويلعهمألثهيقحنهمولنكانكئمب(

لأدا@أرجيصا*ألؤأبوأناعيتهتمأتوبفأؤثبثوبثنماولصل@حوا

1البقرة:أ 5،91 6

المسلميئوسائروالكاتبيوفقناأنوجلعزاللهوأسأل

يعيذناوأنولعباده،لهوالنصحعليه،والثباتدينه،فيللفقه

أوعليهالقولومنأعمالنا،وسيئاتأنفسناشرورمنجميعا



1 8

اللهاعندلديناإن
لسلام

محمدنبيناعلماوسلمال@هوعلىعدم،بغير5رسودعلى
الهو

أجمعيئ.وصحبه

ء**



ا@س@ماللهعندالدينإن

ا@بسلا"لتعنةللميغإة
(1)

1

وبعد:وحدهلتهالحمد

التالية:الرسالةإليناوردتفقد

اللهعبدبنالعزيزعبدالثيخ/سماحة
اللهابازحفظهبن

وبركاته:للهاورحمةعليكملسلاما

بارأوفيانتثرتفرقةالحديثلعصرافيظهرتس:

عددإليهاانضموأمريكا
لمؤلفينوالمفكرينواالمثقفينمن

لدياناتابأنقةالفرهذهعقيدةوتتلخصلإسلام،ابلىالمنتسبيئ

ها،وغيروالبوذيةوالهندوكيةوالنصرانيةكاليهوثيةالكبرى

وأنوتعالى،سبحانهللهاعندومقبولةصحيحةأديانهي

منوينجونالحقإلىيصلونأتباعهامنالمخلصين
لناا

ر

م@مأخوذةالرسالةهذه
@اكتد.

متنوعا(لاتومقا@تاوىمجموع

صالسايعالجزءاللهحفظهبازلنالعزيزعبدالئيغلسماحة
26-



2 لإسلاماللهاعندلديناإن0

لإسلام،ابدالدخولبدهذاكلفيحاجةدونالجنةويدخلون

لزعم.اهذاعلىلرداسماحتكممنأرجو

@لجه@ب.

وعلىآلهاللهرسولعلىلسلاموالصلاةواللهلحمد

بعد:أمابهداه،اهتدىومنوأصحابه

الكتابمنبالنصوصباطلالمذكورالزعمفهذا

العلماء.وإجماعوالسنة

عند@لثهالدبلمناوعلا:جلفقولهالكتاب،أما

فلندينااكبثلنمغئريبتغ)ومنسبحانه:وقولهاقيشنو@،

فيجلوعزوقولهائخسر@الةبخ@،منألأخرةفىوهومئ@يفبل

نغمتىعلتكغوأتمئتثبنكغلكنمأكمقت)اتبزمالمائدة:سورة

ة.كثيرالمعنىهذافيلاياتوادينا@،اقيشغلكمورضيت

لابيدهنفسي@اوالذيع@ا!:قولهفمنهاالسنةوأما
يسمع

بي
أحد

من
لأمة:اهذه

يؤمنلمويموتثمنصرانيولايهودي

فيمسلمأخرجهالنارداأهلمنكانإلابهأرسلتبالذي



2الإسحعاللهعندالدينإن 1

اللهرضيالأنصارياللهعبدبنجابرعنالصحيحينوقي

أحديعطهنلمخمساعطيتدة@قال:أنهلمج@النبيعنعنه
قبلي:

إلىوبعثتخاصةقومهإلىيبعثالنبيوكانمنها:-ذكر-

قولهالكريمالقرآنمنالمعنىهذاويدلعا@ا(.الناس

)@،و@زيرلمجثبئفاسإلا@آفةئزسلئك)وماسبحانه:

@ه،بلغومنماب@لأنذكمانالقرهتاإك)وأ@حىوجل:عزوقوله

وقو@4لايئ.ا@وولينذرو)ب@للتاسبلخ)هفاسبحانه:وقوله

ثذجمت)فابم@يهه:محمدنبيهشأنفيلأعرافاسورةفيوجلعز

أولسكمعصأنزلئذىاآلرواتبحواونصروهوع@حرهبهىعاموأ

صأقمفلحوتهم

ة
1الأعراف:1@@ بعدسبحانهقالثم7(،5

1أدثهرسولإفئألا@ىيهاثها)قلذلك:
ألذىتجيثا1

بأدلهقامنوأويميثيخ@هولاإلهإلآوألأرف@ألشنؤتطثل@

تبعوهو(و@لمت@@أدلهيؤمفالذ@الأثئألئبئورسوله

تهتموتلغف@غ
ة
1الأعراف:1@ص 58).

لجميععامةع@ي@!محمدرسالةأنعلىالعلماءأجمعوقد

ويتبعبهيؤمنلممنوأنالئقل@ين،
النارأهلمنفهوبهجاءما



ا@سلامللهاعندلديناإن2

أوهندوكيا،أونصرانياأويهودياكانسواءالكفار،ومن

ذلك.غيرأوشيوعئا

باللهيؤمنواأنلإن@واالجقم@الثلينجميععلىفالوأجص

ورسو
ماوندوحدهللهاوايعبدوأنله،

سو
ايتبعووأن5،ا

السعالةلهمتحصلوبذلكالموتحتىص@محمدارسوله

الاياتفيذلكت@ثدمكماوالاخرةالدنيافيوالفوزوالنجاة

يف.لتراوالحديثلسابقةا

عامنوأوألذ@ترسلنافنصرإنالاوجل.عزاللهقالوكما

1الألث@هديقيؤموألدئيهافى

ي@م
لا

الظابيىيخع

5أغافر@الذارص"سح@ولهماللعخةولهممغذرتهم 10-

@لثهإدثويخصشمنالله)ولي@صبرسبحانه.وقال2(،5

وعاتوألصلؤةاأقاموأألازضفىم@إنآكينن@عريز.لقوث

عممهآولتهعنونه@وأمر@)باتمغروفالر@ؤة

41الحح:أل@وألأمور*، 4

م@امنوأالذيئ.الثما)وعدالنور:سورةفيوجلعزوقال

ائذباستخلفما@الأزضفى@تتخلمنه@الصخلخ@ومحملالا



2ا@سثمللهاعندلديىاإن 3

ثيهمطخوليسكننتتلهخس
بغدمل@وليبدلنهمارلضىلهمائذه

للثلحدذ@فرلىشئأومنلايمتركوتأقأيغبدوسخوفهئم

ةأتقسقورهمفأؤل@ك
ب*

المعنىهذافيلاياتوا5(،5الور:أمكو

كثيرة

سمرفيهاللإسلامالمحالفةالديالاتوجميع

والكفرك

بهوأنزلالرسل،بهاللهلعثالذيالإسلامدينيخالفمابالته

طمحمدابهولعثالكتب،
وفيهاوأفضلهم.الأنبياءخاتم@

كفرضقيكافوذلكاتباعه،وعدمبمحمد@ىالإيمانعدم

الجنة،دحولمنوحرمانهموعقابهاللهغفواستحقاقهم

@ه،لرسولادعوةتبلغهلممنإلاالنار،لدخولواستحقاقهم

وتعالى.لسحانهللهاإلىأمرهفهذأ

والصحيح.
مندطلىلماأجابفإنالقيامةيوميمتصأده

القيم-اسالعلامةبسطوقدالار،دخلعصاوإنالجنةدخل

تين(لهحرا)طريقكتابه.اخرفيوأدلتهاالمسألةهذهالله-رحمه

مهليستفيداجعهفليرأرادهفمنالمكلفين،طحقاتعوانتحت

ة.لكبيرائدةال@ما



2 اللهاعندلديناإن4
لإسلام

آلهوعلمامحمدنبيناعلىوسلماللهوصلىالتوفيقصليوالله

أجمعين.وصحبه

أبابن@للهعب@بنالكأي@عب@

الرئيمما@لكاء

اشاد@لإ@@لحكه@@والإفتا،الكل@يةالبعهصا@تلإدا

*?



ا@سلامللهاعندلديناإن

@لغمهس

2

@لصغحه@ل@ه@ع

دينهولأسلا@ا
0للا@ 0 0 0،05

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6طلةلباالأديانوالإسلامابينالصهل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7رىلنصاوادليهواذمفيردةالوالاياتا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1السماوية.............ةالثرائعتوافق 1 0 0 0 0

0الإسلامأهلعلىيجبما 0 0 0 0 0 0 0 0 0،00 0 0،01 2 0 0

1لإسلاماعند@لته@لدبن@ن 9 0 0 0 0 0 0 0

2عامةعيهدهمحمدلةرساأنالعلماعكلىإجماع 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2لفهرسا 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ء**



@لنيبى@لحمحسن@لحلنميةفميعر@تخعلبم@ضص@منفر

ريال(1)فقط

دالفرعلىالمعاعيأثرالاتداع.وخطرالرعكمالفيالإبداع

إلى@تةالداعيةزادالصلاة.تاركحكممهمة.أشلةوالمجتمع.
الميامفيفصولالمداية.الحفين.علىالمحفيفتاوى.

لفور.والتبرجاحولللمؤناتتوجهاتلزكاة.وايراويحوا

إملأعلمحيالمرن@دورالعطرة.إلهادعتحقوقالحجاب.رسالة

ريال(3)لحر

مثأليوأجوبةأسئلةالميهة.الماوىاثاب.محثكلاتمن

اجالزوالإيمان.أمولترحالطيية.الدماءفيرسالةاليدين.

والملاة.الطهارةفيرسفل.

ريال(3)لعرا

جاثريعةمراد@ىومفاهمألفاظوأجوبقكنأشة
تعليقاتا.

والزكاة.المامفيحطبالمد.فيفتاوىالواسطية.على

ريال(4)لحرا

يةالرربفتحالاععاد.لمعةشرحوالصلاة.الطهارةفيخطب

الحموية.تجلجص

يالر(5)لعرا

الحنى.وأسمائهدته@عفاتفيايخلىالقواعد



لل@ممةلل@لظملها،صله@ت"برملاله"مق@مر@

كابللظنر@لسني.@بىللأ-ة.@نخعلى(1:6)@لفرلنفني

بو@ند@لايخدللطابى@لحابةبكر@لأجري.لبىلددتللأطم-(6-1)@لثى@عة

مدصبر@لسفحغى.بنيطافظللأمم-(@1)@لنصفة
(2-1)شي@ة@بىبن

-

لليزلهأ--1)@لطحاحسانيعن@لأفصاحشة.@بي@بنيلانظللأمم

نخل@ص@بنصلى@للبنللمثحةللغفاة-لرسالنهنخللىببنيربن@لعالم

لىلةلطافظ@للوكحنعد@لاري.لابن@لكلاب-ز@حكام@كر@@م

@بو@منسوك-جاسةفيدلسلوكلررمحمد@لردلي.للأمم@للوك-

نرسانللرريي.

على@مل@زقة@@لصو@رب.@ين@طاقلرجب-بئ

@لليا@بيلابنوا@@ر@لعزلةحجرالهيس.@بنو@لزندقة-و@لظعل@لرنض

@طمل@-ب@شول@لنعلغةو@لحكم@لار@بكبدلوب.عدمحممبن@لكبانر-.

@@لاعول-علمص@لتنىجعنر@لصالهق.للأمملنلظرة-جمر.@بن
@و

حامد

يخر@نكبمنللكيينأنجار@ببي.انلج@@لول@بة-@نبحة@لفز@لى.

للريع@لروضنببة.@بنعلى@لبكري-@لردفي@شغاثة@بخمة.@بي@بن@لكير-

نبم@بو@لولاة-من@لمارلنفضبة@بهض.مامل@ز@ر@لستفع-ضرح

ولنفغه-@لففبهصيح@لمبا.@بي@بنبالمل-ولتنق@ليبل@لأبهاكأ.

للمجحينحلبثمن@نكللكفبنر@ن.لبنا@مالى-@لفي.يطبب

ح@لان@.@لنبمن@لمة-@بنرسانل-نثثفيلمجصوعيبهزيحبنلمأ-1)

@قمة@لأصبهاني.نبم@بوخطبة-نسخعلى@رحمحغقكا-1)@لصحلبةسرفة

دلمج.لطعدبن@طلمطنضبمن@نثغبنبرمعوموجربع@معلى@لبر@مين

بزو@ند@لا"نلهرة@تافعب@.لناضيا@لعلم-)كمالمن@البهانكاب

@بوبري.@لبد@لعثرة-



@هلل3سعربهبقها@مو@عثر@م@ارححل@@كرص.

كا.(لل@رشد@فه@ليكوالل@وحر@لمرللعرا)ي@جلمر@هى@لخح

نع@نىسلم1@لرك@اححمزالحدو@ا@@ل@ا@صر،ال@@شلةصد@لنمير@@نح

وللزكلقللمامليحب@له/نيبرىا@لولة

@صمد@د
عطاءع@دير@للهطركيطديبفة/عد@لمةالر@نله@ثرك)@انبى

@است@@شمة/ليل@ثر@هةمهجاللالكةعلما.عديطلنردير@نلهخلبحة/

و@منع(@فرةسو@نرمن
عرءعنمأ@لس@لرقىللعتلا/@سز@ليبما@)ساديهطدو@ابئ@للياشعليد

ع(لل@و@بركللنروع@بركول@ة/@لة

@لتة(يه@@حمطرو@لحرلمتو@ل@@لحطر@لن@و@ك@ر@لر)ظاقةعد@شلبلى@لنيخ

و@لم@(@@ل@سييتد@لدلينا/@لدحيكمسرنيلا.)@يعد@نى

سن(ترنحللأ@لدعون@@نهرمطن@حكلو@ة/)29،@لملىسييم@بر"

لي)@هحتعد@للالتيز@لعد@لف"
وللمرق(@سسلي@ضا@لم@لاعتد

@دس@عرلة@لمهر@/شللحطتو@لمر/راللرةيع@ر@دلمنول@ر)@لنلتمالياعبد

سم(سرسمععفةي@و@ل@@لو@هسبم/عرالبعل-@بنيجد

و@ثرد@(@لطعاما@ا@@لفر/)اثابنعد@أم

لامع@عد@ثة.نجت@ملكر-@ييت@س@للنمح.بهد@لمزير@لعفولان@ثفعا@@@

تءحح@اللفطالمد.ي@هههل@لتيي@طنهجد@شالئخ.@للر@عملفي

عرمنيحو@لنيوعرنممىحنننالميهنر@ينمحمد@لرب.يغي.

دمح@دلطق@كنصقطب.تمفتحربر@لر@فمحمد@لر@ضد.ملطان-
بن

سليمادفهلبنرمملل@نسكيد@لطر.أ@هودلك-تزكيكفعد@لرهب.

معهوم.
ثوطليه@يمثيتصكللىلمصحيد.بر@الح"لل@وةفي@مدلآ

حمم-لحهوننصقومصاشالجي@.عبدودلف
ي@@لحتوفيصناصر@لقع.أء

حبهد@ذ@لمححةيطيني.اقهصبهدسك@نلمحكمليصمر@لاسك@لد@يخى.

الوطفل@صاسها@م@لوحمةخالد@لرشيد.مدودفجمحمص@لطريرن@لعر"

انرت@ركللارب@لقلم.خالهلمر@هي-معحو@راحمد@لغامدي.@كتنط عد@لأز
عيرصويس/@لى@هيلفلر@لرريحي.@

@لقويكد@لنني.دير@لةلنهلوب.@@@ؤ@لو@تع@

@د@نرصوتهدرطدمطرة@صصحو"صحمبنبنعبد@لريرلاسامصتانلر@حلى.@ل@

@@لعصا@
ر@بحدهر@نبمدمع@للنفسحد@لربد.نوتليوعطتعرهري.

كبد@لرحنونحاعدمودقسطرلةرسلتادرلاعل@عير@فا@للجفي.ر@لن@مى@لحرة

@ضري.@عد@ثهدل@صاء@ليم.حيرصلمانعنمالحمع.



ت...@سنو@كربممدر@لىمن-5كثر

بم
حصلر@دنه@

بملر@

ماعتنى@لعتيف@و@@لةلمل@مولمجملاعة/@و@@لة@ملمنهوم.
ع@ىا@لرتى@لعتية@بز@في@نمفم@لنوم/و@يركملترد@نروعبل@نلدا.

د@لحنلأ.فهولقوملةمى@لمبلي.و@طماعة-@لة@ملفوءعنبة

كو@لضححمى@م@وبد.@لفاكم-وص@لرحالكويمفيو@بماعة@لةلملممهج

ما)رسالة@لحرقونرك@طماعةلزرموجو@عباللطبهنل@لمفر-.
حر(

منو@ن@اعة@لة@ملموتفلمجلط.لا@يلثربنجمالد.

@لملم@لمقل.د.و@ثريتانلعقيةنو@تحوم-لتهكله@ال@ين@لمريجلالهاثي

د@@لم-@يو@يدكابشرح@لميدلترل@رعان.@ونامجه-هكلاو@نيولا

ليواثرد@لبوىالحلى.للومب@ع@فن
لي@لقو@كلد@ش@لنين.@حر-@

فىممث@لنبى.@دمويفشلجص@لريهر@كح@دى/ونصفه@ثه@مات

@لة@ملعنبق
كمارد@لن@01أ.صا-@لعاصرةصلاية@ركد@منصوص

يبرعي.اف@جدوصاصرفو@طو@ئهر
فص@لوقيةبلمفهو@،@،@تر@@

و@لنرق/لى@لنابضالات@لقحطلي.ونمله-لال@يى@@تهز@@بلت@.دأ.

ن@حك
يافيوما@لثهحكممدكرذ@توجميمى.علللطص.تل@@ثككاهلي

سنو@كلد@لاشدثل@لاعفاد/ساثلع@ىالو@لاشط@ل@عباللطص.نى-

@لةنملمو@تص@لاعخاد/صنل
نيللةنملخالنةحكملهم/@نالمة@لامحمن

سلبلى@لاعتاد@لال@لمعةضحعلي-.كانمانلننربر

@لةعد@مل@لكرىطحتة@@طلم@لربف.مو@دكمبد@لتةلحلنيى.@لرثاد

لمجل@فمهء@لرئت@شاه)صلمأ@لعقي@دسعلالهاث@@حمدعةو@بط

فعم@.علالو@منللإمملثات-@كف@لقفاري.@لاعخالمح@فيمقدطت.

@يخةء@@دعد@ف@ةيرط@لهبار@ثركمير.@@لعفمند@@لفرب@بنني
بى

@لاليهةءعد@فمةانلهور@يطبى.-يد@نركنب@ء.@ل@فيو@لأجولة@لأفلة.

محالفةيانيطبى.@اء@لفلبةعدعدوو@هله@ثركيانلخيى.

ئهحليد.للفء@لاعتاد@لكونري@
لحبى.برء.@يةولطحا@لعفية@



ت................@مو@كرضلال@م@كل@منكثر

ثرح.@@عالومالي(-كنمصدماملمملا*نو@قفى@مثرح@لتهان.

ير@@لثركبانني@.@@@لر-لميرو@فة
ي@.@@@لمجاللةعلماءكدانله

ح@اةلير@فره@يوجدعباللبص.@لد.ى@ننو@وتزكة@للوكفيطلم

@
ية@لنو@ييدننو@نصرو@لننلىي.@و@دلأرسةعد@لنمةددن@@مولبقي.

ممةسانل)عجللأ.عباللبتتلد.)دكهر@.(-و@لع@بة
ادف@نوحد@ل@لي

@بم@لمحالخم-وثروطر@لفو@كلد@لأريعو@مبها@ثثثة@لموللفحطني.

صع@ممداءبلى.@لى@ليئحساحةيمالماوط@لصجحة@لعيمةعدالرمب.

@لفي@.@ان-@@@مولنرح@لأح@د.مغند@لأسلامديدلذ@عرلمللدعلماء

ثرحيمية@تحعة@لنيبن.@ية-بدحر@نفرب
أ)جلددللحمو@يةندعر@طلةلر@

@@لنو@لبنحيهمبر.@ل@@لو@مطة-على@لعقيةبختات.
لا،@لوإبر@بم.ن

@و@بر@

لي
ير@للمء@لطرشي@للمعحتةليو@لطاء@لوي@.@@لمرر@سلام-@@

ء@لطريفي.رتكلد()طامرهلمبنعر@دمع@لتامل.
@ضكاللييماع@@

نفلةبر.@ب@سانلسصعن@ليمه@فو@@لنيير.وحطر@لاتداع-

سحردينع@ةءطمرطلةلحلنيير.@لثريمة@يز@دير@ايمنلفاطعىونجيمة

علي@لردليشفاء@لم@عرمد@حفق.@بوجد@بىفي@لهاتكص.

@طو@ب
إسر@يم.@ن

بثرتدكر@يطلاوي.ا-تهريأتتر@للت.@

@لحرة@يحنوسدي@ت@ع@ل@حر@ن.ر@لحر@لر@لكهلهةبحطر@ثردة

@نطر@@لل@اي.؟
ييقنحلحلفق.@ثبةو@لأثاللعى@كمدي

تفللوريلاد@مرمير@ثريفين@ليار.ر@لعير@و@لحر@لم@3عبملي@لين

طيز@ديرضايمنلاظعنرنجوبةنضلة@لبر.ر@لحرق@مى@لحر@لمارم

يبنو@لرل@نة-و@لمثل@لرفصنملعلى@رنة@@لمو@مق.(2يع@لفيير

الإك@كابمىن@اليه@ت@لل.@ل@ي@مي@لنلوجللأ.لا-2حجر@لييم

جري@.طبىسلامبمر@م@هسمنلكمرعلام@مجل@.2)عاعىلتاعيلملم-

@ما@الأ@ما.مجلدا-2ساتجيرلوسالةتجيةلبنع@ى@لكرجم@@لردفي@لاتعاثة
محل@ات(-4)ييقبيارجلد.لو@ل@@ثمصلري@لعتمة-@يوشهحه

سمي.@ن.@وعفانمهتلىلخه@بمثحز@لهدي.
لحلرب.@لميهقر@بةحففة



صنوكمح@الثبممكلصهمنا@

حو@رس@ص.@)عرلي(لمر@نيمعحو@ر@نريف.يخة-رثملىما@لية.

لر@دللل@ل.@جشر@لما@ؤهمململباظرة،@لفص.)يفيزي(-لمر@نى

@@1@حروو@@حر@قو@اء@فيضسات@لر@ك.@ثشبء.كابفي@ر@@ل

@لأم@م@ملسامج@لمق@.د.أ.-(2)الهاون@نناماو@ب@حو@لنتر@ق@لأم@د

تلىلحفي@لمرق@ول@و@ح@@لحقل.أ@-(3لاوسات@ونمويمو@بدح@و@ثخر@

@لتة@مم@لت@.د.ط.(5)و@لربخة@لنربة@لنح.د.أ-(4)يم@م

ليرسائلثلاثنجهصموعللبجي.علمنهد
@لر@ك.علات@@ل@

مامم@عفيةير.بش@ن@حم@ء(@1)صةلو@ق@لن@على@لزبهة@@لبنات

علىتعيقات@حرد.حمى@ر@لفدو-@لقماء@لبي.عليدالىمري-

)اء(-ثخري@مملم@ثريعةالليت.عد@يز@اعد@@لثهاتكثس

در.@بز@ثنحسة(3-1)كرى@لعقي@محموع@لليجي.علان@

@اللمعة@ل@طرةل@ر@نل

رة@لطهافيحط@@لنيير.لمحة-و@@لطهارةليرسانل@طاوي.لاثا@ملي

على@لحفيللىىبن.على@معيز@ل@@لحفيخؤىر@لععالحلنيين

ن@ركحكم)سحلدط.د@ليرطللملاة(مممل)وع@@لصحة@لفببى.@طع@-

تطععن@لوركصلنب@.صلاةلىونحولةنصنة@لنب@.
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@تو@ل@@زثك@رص

@ل@@@لملو@لي
ض
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ر@@لطار.د.ط.تركى@مو@لكيهفتا..لمفة@لط@للجةجرير،
موحزتادنان

لمم@@@لنيين.و@لزكافر@ير@ريحلى@لمامفمولنى.@بنو@لممكاة@لفي

تلىى@لعيبن.و@لركاة-ام@ل@فيخطبعح@.@لر@ييششى

@لئبينلليهة-@لضلىىقا..لمانمة@لد@للخةحرين،@بن@لفييى،بار،@من@لمم



منالثر
ا@يلىبمرمخنضهكبنهاش@@تعثرخعلى@مدلره@

يد@لرلمي@طةمالللثحمة/لالمرللهات/كدع@مثدمبملامصمضيم

@الطللثنو@لمام/للزكاهفينرسان@لمححة/)@لمقحمة@زعمط@زيز@ن
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صمد@عمع/يصعر@ملطابى@للى/سوية@د/ص@ميحن@رشمى@لمع/@بحدور

شى@انهيان/@@مول@صرةلطلركلأ/@س@بعل@ويرنه/ل@ونهعشومدلثن

كان@رمن@ول@لركنسمر@تة/@سابلمين@لدو@جب@للم/عملبلا@ثه/لا@له

لقم.@نوشللىوجو@كننالأنجلر/@لحوء/حكم@بم/عحةبهبةحم/@@@

ن@كعكملمننمه@ة/لمدلصفرلثر3/كمالديبماع)@مدنبنمحصهسنبخ

@لمامليفعول@لد@ية/فين/@دس@لحلين@رىل@ته/@لىز@د@سجة@لعع./

ثتحنوفيي!/رطلةعير/ول@@بتللمؤشفحولحهاتقيو@لركل./و@نر@ربح

يبهع(.بع@يل@ر@.ثعربلها@لنطرة/

@نرعة(@لجتلجرش@طبة@لهاتدلمام/فيصال@70)دلجد@لغ

ص(@مسمنفي@ل@رق@ضرة@لج./للجاةلليمة)@لو@ل@لحلىللبئ

في@ر@لر@@دلاءنى.و@بريرليمصحملبنلنيئ@قة-ش@يوحولحقيهمللتو@يمغيهم

عاحتإلىرسللة@لت@.أء.لشي@-في@لةنمل@مولمحمل@لنرر@ن.دنيئ@لأء@

ببلس@د@نيئننير-وصرحةعجتق@كلللد.نغحلر@لجد-
5 0 فيزعرة0

يبمع.ارحنع@@بوجمماليئ@لهدع@في@لجديز@لتل.بملالض@لع@نمح-حتل

@مات-عع.فتدنامنىكاش@لكصمييصحسحالأحم@@ن@يئطد@شرلم-ص3ن@م

@نرى.لبفبكرلبرثار@فر@ر-@طةعبالر@رللنري.لاناسكاكر.عباطه@لغ

@ثيلى.ك@ل-دفى@لاسعم
حر@لكردنه.عبالقحبلىلكفر@لنحو%للطلوبياد@

جرين.@بن@نيئ@لنجر@ريجمةمح.علىلطبد@لعة



 



بوبىلمزيرلتق-ل@مةقىنطتع@دت-لدبمه@تء-

@سال19)العر

و-لمحثرتعد@لرمبصدستصفعسعالحتع@صححعراسل
ت

إلاإلهلاممىسيلىالإياىطن@ش@صرةوتالططع@ىاتعلق.

صرأبالسليى.وا-السلم.عملالد.
صالأولالركنالله.

و@لحامةالر@سمرحرس@ىرصاشالمحت.تالمم@الإصلي.أركار

للسزيخىنحناحضة.لماسةالههالدروصالحلاة.صرغلشحت.

@نحتالكر.عىرالهىلممر@الامر،رحر@توالمز@
فىنل@

كبةالحلم.طا@سرلهابراس.مىالحسرلللحع.المحدلرص

ات@ترجربالأخير.نحتاتص@مر.حكمالبدسالحرا@الى.علا"

للهاإلى

@سللى(2)@لحر

ترحيدالحيدنجةالحلووحو@رالسةياليه@الأعصامرحر@.

مر@جحموحاصها.الإسححةالروسةالكص.صسصالهوساالرسلى

صديىلهليىاللهلمحش
سضعىال@يتسالأحرتابحيةالأخلىا-

صةمتلىىوالصهميس.@لحهادسصلأملهرأححئالعلمالعبمنهسفلى

لكيرصوالإيحعاتحتينثالصحعهتتحلقعةفتويلحتت.طشملئ

والمرةالححسان@

بر-نهربهيز@حولأ/-@رحلاص-

علاروالا@ييللتر،البرسسرمفسسهسوربي
1@دطمى 9 4 31-

ءاه.@ص

2رياصا 2 5 7كىصا6،4 9ص.؟3،-62 2ء356

1طلا@سلى 1@دست-@له@+6التصمكه-6 6 له.93


