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@ن@ص

طالحبئ@تزن

ظالمخط

وصحبهوآلهمحمد،رسولهعلىوالسلامو@لصلاةدهالحمد

لهداهاهتدىوم@

لعد..أما

حوأبهاوهذاالأخوة،ا@ض@تقدمبالعقيدةتتعلقأسئلةفهذه

يمنحهموأنالمسلمين،دهاينفعأنألتهونسأليلي..فيما
فيالفقه

الدين
"

قريب.سميعإنه



@ص
س

محالفاتالإسلاميةالمجتمعاتدعفىنيلتترت.أط

بالحلفيتصلماومنهاالقبور،بعفىعنديقعمامهامتعددة،

يكونمايئانحالفاتهذهأحكامتختلفوقدوالدور.والأيماد

منانحرجالحتركقبيلمهاص
فحبذاذلك،دونيكودوماالملة

المسائلتلكأحكامانوي@القوللسطسماحتكمتمصللو

التساهلمنلهمترهيتاالمسلم@ىلعامةأحرىولصيحةلهم،

ستألها؟والتهاونانحالماتتلكلأمر

آلهوعلىالله،رسولعلىوسلماللهوصلىدلصالحمدأ-@

لهداه.اهتدىومنوأصحابه

عةالمشروالأمورعليهمتلتس@الناسمنكتيرأفإدلعدأما

محهمكثيراأنكماالتهبور،حولوالمتدعةالنركيةلالأمور
قد

بقع

الأعمى.والتتليدالجهلبسحبلأكراالشركفي

للناسيوضحواأنمكادكلفيالعلمأهلعلىالواج@@

يج@كماالشرد،وحقيتةالتوحيدحقيتةلهميينواوأددينهم

البدعوأنحلالشركولسائلللناسيوضحواأنالعلمأهلعلى

اللهأخدوإذلل!وحل.عزللهالقوليحذروها؟ليهمالواقعة



@
الآيةالهولا@صتمولهللناسلتيننهأثكتابأوتواأئديريثاق

(1)

لاألرمايكتفوداتذينإن@لسحانه:لوظ
وائهدىانيماتم@

من
اللأعنونويلعنهغالتةيئعنفغأولئكائكتابديللناسلياهمالعد

وأناعليفغأتو@وبنوا@أولئكوأصنلخراتابواالديرإلآ-

لإالرجمأيؤاب

ةطهكدالبيوقال
رواه@ا.فاعلهأحرملفلهخيرعلىدل@اص

صحيحه.@يمسلم

لهكانهدىإلىدعا@اصوالسلام:الصلاةعليهأيصاوقال
ص

ومنلثيئا،أحورهمصذلكينقصلاتبعه،منأجورمثلالأحر

ينقصلاتجعهم@آتاممتلالإتمصعليهكانصلالهإلىدعا

ذلك
أيضا.مسلمرواهشئا@اآثامهمص

رصيمعاويةعنالصحححينو@ي
عحهالله

أنهع@@نالنيص

@االدينفييفقههجرابهاللهيرد@امنقال

1لآيةاعمراد،آلسورة(1) 87

1لآيةا@المقرةسورة(2) 5



@ص
الاسوترعيبالعلمشرإلىالدعوةوالأحاديتلاياتوا

في
ة.كثيرالعلمكتماداص@5م@والتحديرلمحلث،

ماأما
يقع

كثيرة،دانلدفيوالدعال@ركألول@القبور@رعند

@
@مه،والتحذيروالادسالعاي@وحديرمعلومأمرهو

ص
ذلك

ا@لاسخعاتةالقمور؟أصحا@دعاء
المرصى،شماءوطدلهم،

ولحوالأعداء،علىوالنصر
كلهوهدادلك،

لأكبراالشركمن

الناسأيهايا@ةسحانهاللهقالالحاححلجة،أهلعليهكانالذي

@تقونلعلكمقبلكمصوائدي@حلقكمائديرلكغاعبدوا

قالوليغبدود@أ2(،إلأوالإسانح@حلقتومالأسبحانه.وقال

أمروالمعنى@إياةإلاتعئدواألآرئكوقصى@لسحانه:

لهفخلصيناللهليعذواإلأآمرواوما"،سحالهوقالوأوصى

لآيةاحنفاء@الذين

2الآيةالمقرة،سورة(1) 1

5لآيةالذارسات،اسورة(2) 6

2لآيةااء،لإسراسورة(3) 3

هالآيةالينة،سورة(4)



@
فيوالآيات

الثقلانحلقالتيوالعادهكثسرة،المعنىهذا

بجميعوتحصيصهلسحاسهتوحيدههيبهاوأمروالأحلها
الطاعات

ة،صلامندهاأمرلتيا
ة،وركاوصوم،

ونذر،ولمحبح،وحج،

ملاتيإنقللأسحاله:قالكماالعماثةأنولمندلكوعير

لأأئغالمينربلتهومماتيومجايونمئكي
(1)

مووالنسك
العالة،

لربكائكؤتر@أغطياكإتا@سبحانه:قالكماالذيعومنها

ؤأثخر@

@لله@العنع@ض@.الخبيوقال
فيمسلمأخرجه@االلهلعيرذبحمن

رضيطالبأبيلنعليالمؤمنينأميرحديثمنصحيحه
عه.اللة

معتدعوادلاللهائمماحدوأد@سبحانه.اللهوقال
الله

معيدغوم@@وحل:عروقالأحدا@
برفانلاآحرإلقاالله

عزوقالائكادرون،@يفبحلاإتهربهعندحسالهدإتمالهلة

سوره(1)
الأنعام،ا

االكوثر،سورة(2)

يلآاالح@،سورة(3)

لمؤمود،اسورة(4)
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@ص
تذغونواتدينائفلكلهرئكغاللةدلكمكااطر.@سورةفيجل

ذعاءكئميمعوالاتذغوهئمإنربمقطميرم@يفلكونفا@ونهمن

ولالرككغيكمرونانقيامهويوملكماسثتحالواماسمعواولؤ

@مثلينئك
(1)

لسحالهفأوضح
شي

والذبعه،الصلاةأدالآياتححد@

"لأحجارواوالأشجارلأصساموالأمواتاودعاءلعيره،

ذلككل

م@المدعوينجميعوأدولوالكفرباللهالثمركمن
أنياءم@ونه@

لداعيهميملكودلاأوغيرهمأصنامأوأوصأولياء،أوملائكةأو

كصاوكمر،شركلسحانه@ونهم@دعوتيموأنضرا،ولالفعا

لمولولسمعوادعاء@اعهم،يسمعونلاأنهمسسحانهأوضيح

لهيستجيبوا

م@الحدروالإل@الجنمنالمكلميرحميععلىالواجب@

بهجاءتمايحال@وأسهبطلانه،وبيادمنه،والتحذيرفلك،

اطه،توحيدإلىالدعوةصم،والسا،لاةال@علحهمالرسل

دعتخاولقذ@ةسبحانهقالكما@لهالعمادةوإحلاص
أمةكلدي

ص

1،31لآي@اداداط،سورة(1)



@
لأالطاعوتواجتنبواالفهاعبمواأنرسولآ

أئهإليهنوحيإلاولرد@منقبلكمنأرسثناوما@سبحانه:وفال

@لمحاعئونأناإلآإلهلا

ليهايدعوسنةعشرةتلاثالمكرمةمكةهلا@ي"مكثوقد

معنىلهمويوصحبه،الشركمرالاسويحذر@سحاله،اللةإلى

وأتباعهطاعتهواستكرصالأقلود،لهلا@شجاباللصإلاإلهلا

@نشروالسلام،لصلاةاعليهالمدينة،إلىهاجرثملأكثرود،ا

فيوجاهدوالأنصار،المهاحريربينهناكسبحانهللهاإلىالدعوة

ومادعوته،لهموأوضحوالرؤساءالملوكإلىوك@لثفا@حبحل

رضيوأصحابهدلكوصالر@يوصبرالهدى،منبهجاء
الله

عنهم

دين@يالناسودخلاففدي@ظهرح@ى
روانت@أفواجا،اللة

صالشركوزالالتوحيد
علىالجزيرةسائروصوالمدية،مكة

منأصحابهيدوعلىعىبهلأيده
لعده،

إدثهإلىبالدعوةأصحابهقامتم

نصرهمحتىوالمعاربالمشارقفي@سيلهفيوالجهادسبحانه
الفة

دينوظهرالأرض،فيلهمومكنأعدائهعلى
سائرعلىلها

3لآيةالحل،اسورة(1) 6 0

2الآيةالألياء،سورة(2)



خ@ص*
لسحانهلدلكوعدكماالألمحيان،

دي
عزقالحيثالعظيمكتاله

عفىليطهرهالحقودينلاثهدىرسولهأرسلاندي)هووجل.

اللة
ين

@أنمتننركونكرهولوكنه

الصلاةم@القبورعديمعلماالشركووسائلالبدعوم@

كلهوهذاعليها،والقما@المساجدولاءعدها،والقراءةعدها،

عنصحولهذالأكبر،الشركاوسائلومنوممكر،بدعة

قوراتخذواوالنصارىاليهوددله@لعن@اةقالألهبءاللهرسول

عائثمةحديتمنصحتهعلىمتمقماحد@اأنبائهم
رصي

الله

لننجدبعنمسلمصحيحوليعنها
اللهعد

رضي
عنهاله

عن

منوإدألاالاقال.أنهالنيءثحر
رقبويتخدونكالواقبلكمكان

فإنيماحد،القورتحذوافلاألامساحد،وصالحيثمألائيم

@ا.دلكعرأنهاكم

كأب@أوصع

دأليهوأنةمعناهماجاءوماالحدي@يىهدينشي

أمتهحدر@مساجد،أسيائهمقبررحذودي@كانوأوالصارى
من

9لالة:االص@،33،0لآيةاة،لتوداسورة(1)



@
عندها،والعكوفعندها،والصلاةمساجد،باتخاف@الهمالحشبه

كلههذالأنعدها،والقرأءة
الشركوسائلمن

وص
فكلعليها.وروالس@القبا@واتخاذعليها،الباءذلك.

ذلك
قدكماأهلها،ديوالعلوالثركوسائلم@

دلكوقع
م@

أصحا@عبدواحتىلأمة،اهدهجهالو@نوالنصارى،اليههود

مهمموطلبوالهم،ونذروابهم،واستغاتوالهم،حواوث@القمور،

ذلكيعلمكماالأعدأء،علىوالنصرالمرصى،يتمفاء
ماعرفمن

الجيلالي،القاثوعبدوالمنيحوالبهدوي،الحسير،قرعنديفعل

لاولمستعان،اللهوالأكبر،التركاألولم@هم،وغيربي،عرلنوا

بالئه.إلاقوةولاحول

ألهعفتشلااللةرسولصصيحوفد
القمور،تحصيصصلهى

لأدإلاطف@وماعليها،والكتاسةعليها،والناءعليها،والقعود

بأهلهاالأكبرالثركوسائلمنعليهاوالبناءتحصيصها

منالحذروشعوئاحكوماتالمسلمينحميععلىفالواح@
هدا

ومنالمتمرك
بالعقيدةالمعروفينالعلمأهلوسؤالالبدع،هده



@صا@
ممهجعلىواليرالصحيحة،

منعليهمأشكلعماالأمةسل@

وجل:عزاللهبقولعملآلصيرة،علىاللهيعبدوادينهمأمور

@تغلمود@لاكتغإنالدكرأفلفاشألوالأ

(1)

اللهسهلعلقاديهيلتم@طريقاسلك@اصةعثثحهالنيوقول

يفقههحيرالهاللهيردذ@ام@@وقوله@ا.الحةإلىيقا@بهله

لحكمةحلقوامما@عتا،يحلقوالمالعبادأنومعلومالدير@ا.في

كماسواه،ماكل@ودوحدهللهاعبالمحةوهيستمريفة،وعايةعظيمة

ليغئمود@إلأوالإن@ائحنخلق@وما@وحل:صوال
والسنةالعطيمالكتا@بتدلرإلاالعب@المح@هدهمعر@ةإلىلسيلولا

أهلوسؤالالعمادةأنولمنورسولهلهاللهأمرماومعرفةالم@هرة،

@يأشكلعماالعلم
ذلك.

منالعادخلقالتيوتعالىسبحانهاللهعباثةفت@ولدلك

السبيلهووهداللة،اشرعهالذيالوحهعلىوتؤدىأجلها،

منوالخحاةلكرامف،والمورلسحالهاللةمرضاةإلىالوحيد
غصه

4الآيةالخحل،رةسه(1) لأنياء07ا3

5لآيةاريات،الذا(2)



@
ومنحهمرضاه،فيهمالكلالمسلمناللةوفقعقاله،

الفقه
دينهفي

لأ@اءالمسلمينعلماءووفققادتهم،وأصلححيارهمعليهموولى

ما
حوادإلهوالتوحيه،والصحوالتعليهم،الدعوةم@عليثهميحب

طالحد@التمرداألحل@
بعيهر

أسدولالألبياءكالحدصاله،

ألهجمهكداللهرسولصصحوقدوالثرف،لالأمانةوالحلف@لان،

علىمتمق@ا،ليصمتأودالا4فلجلفحالقاكان@امنقال:

اهرو@اأقركلمحقداللهدونشيءحلف@اصجمهد:وقولهصحته،

أحمدالإمام
رضيالحطابب@عيرالمؤمنينأميرعن

لإشادعنهالله

ب.ط
لعيرحلفلاص

أحرحه@ا،أشركأوكفردقدأدله

رضيعمراب@حديتم@صحيحلإلسادوالترمذي،داودأبو
اقه

@اوالسلام.ةالصا@عليهوقالاعهيا،
لمحليسبالأمالةحل@من

لاوائكملآدتحلفوالا@اوالسلام:الصلاةعليهأيصا،وقالمنا@ا.

@ا.عادقونوأنتمإلالاللهتحلمواولالالأندأدولابأمهاتكم،

@والأحاديت

ي
اللهبغيروالحل@كتيرة،المعمىححدا

لىالشرمن

متلتعطيمهأعسشدإداالأكبرالشرلاإلىيمضيوقدلأصر،ا



@ص
ألهأوالله،عظيم

أنهأوالله،وردويضريحفع
أويدعىلأديصلح

به.يستعات

ومن
و@لاد،اللةولولا@لاد،ولتاحاللةشاءمادولالا@هدا

مروهدا
كلهوهذاد،ودا،الله

غثهحد:البيلقولالأصرالتركمر

شاءتماللهشاءماقولواولكرلمحلار،ولتاءاللهقاءماتقولوا@الا

@ا.فلان

لاألهيعلمولهذا
حرح

اللهلولايقول.لأن
هذاأوفلان،تم

من
ذلك.فيتسمبلهكانإدا@لان،ثمالله

فقالوشئت،اللهشاءماله:قالرحلاأد@ثعنهوثعت

@ا.وحدهاللهلثاءماقلندأ،للهأجعلتني@ا@له

هوفهذاوحده،اللهشاءماقال.إداألهعلىالحدي@دا@@دل

اللهشاءماقال.د@الأكمل،
فلاشاء@لانتم

حرج
لينحمعا

التوديق.وليللهواكلها،لأدلةوالأحاديتا

س
عج@!الىدالإيماندالوسلدينالاسلعصيخلت@-2

ليرالحلطيقعكماوحاهه،لداتهسلوالضوطاعته،تهومح@

الدعاءوسؤالهجاته،لمحيوالسلام،الصلاةع!لدعائهلملالض



@صأ
ذلكمناتمروعالتم@الحلطهذاعلىترت@وقدمماته،بعد

لمحياللب@يزيلتمصيلصدهلمه،لالممنوع
دئروالباب،هدا

هدهفيالمسلميىعلىيبسونالذينالأهواءأصحا@علىله

وعالم@تمرالتوسلبيريفرقونلاالناسم@كترأأدتحكلا

الحق،إلىويرشدهمينبههممنوقلةالحهللسبصالممنوعوالتوسل

"عظيمابيهما@رفاأدومعلوم

الهلصالذيهوالمثمروعفالتوسل

عادتهوهوالتتلين،أجلهمنوحلقالكت،لهوألزلالرسل،به

جمعومحبةوالسلام،الصلاةعليهرسولهومححةومحبتهلسحاله

البعثصورسولهيهاللةأخبرماولكلبهوالإيمانوالمؤمنينالرسل

ورسوله.دهللهاأخبرماوسائروالنار،والجةلتور،وا

كلهلمحهذا
الار،م@والنجاةالجنةلدحولالشرعيةالوسيلهم@

قوالسعا@
سلوالتوسبحانهدعاؤهذلكومنلاحرة،واالدنيالمحي

ولجممعبهلإيمانواومحبته،وصعاتهلأسماثهإليه
الصالحةلأعمالا

لحنتهوالفورمرضاتهإلىوسيلةوحعلهالعحاده،شرعهاالتي

الدنيافيلأموراوتيسجرالكروبشفريجأيصاوالفورمته،اوكر



@
اللهالكما@والآحرة،

مخرحانةيجعلاللهيقوم@@موحل:عر

يتق)ومنةسبحانهوقالك@يحتس@لاحيثمنويرزقة)بم

ئهيجعلالله
يسرا@أمرهمن

(2

اللهيتقومن@وجل:عزوقال

المتقي@إد@ةوجلعزوقالأجرا@لةويغطغسثاتهعهيكقر

وعورصحات@ى

قلىو@ونبييم@يالققيإنئمسبحانه:وقال

ويكفرفرقالاتكغيجعلاللهتتقواإنآموااتذينأيهايار@الى@بم

والثرقانوالهدىالعلمهوالايةلاتكغولعفرلميئاتكغغنكغ

@يوالآيات
كتيرة.المعنىهذا

5عدنبيهبمحبةسبحانهاللهإلىالتوسلالمثروعالتوسلوم@

شريعتهواتماعله،لإيمادوا
الأعمالأعظممنالأمورهدهلأد"

رة(1)

سورة(2)

سورة(3)

سورة(4)

سورة(5)

سوره(6)

2لآيةالطلاى،ا

4لآيةالطلاق،ا

ه.الآيهالطلاق،

1لآيةالذاريات،ا 5

.17لاية:الطور،ا

2لآيةالأسفال،ا



@
ات.دالقرأفضلومنلصالحات،

منغيرهبجاهأوبحقه،أوبداته،أولجاهه-يهدالتوسلأما

أصللاالتيالدعفصحقهم،أوذواتهمأووالصالحيرالأنبياء

الصحالةلأدالشرلى.وسائلمنبللها.
رضي

الله
هموعنهم-

جركارولوذلك،يفعلوالمولحمه-ورصل!بالرسولالاسأعلم
ا

رضيعمرعهدأجدلوا@يولماإليه،لسحقونا
إلىيذهبوألمعنهالله

عمراستسقىبلةعدهيدعوأولملهيوسلواولم@@"قبره

رضي
فقالةبدعائهأيالمطل@عبدب@العباسط@كل@بعمهعنهالله

رضي
عهأدله

إليكلتوسلأجدباإداكاإلااللهمةالمنبرعلىوهو

سب@بعمإليكنتوسلو)نالنبينا@تسقيا،
رواهديسقون.اسقناا@

صحيحه.فيالبحاري

رصيأمرتم
المسلمونوأم@دعا@يدعو،آدالعحاسعهالله

دعاثه،على
مثهورة،الغارأهلوقصةوحلعزاللهفسقاهم

اهمآوقبلناكانمم@تلاتةأنوخلاصحهاالصحيحين،@يتابتةوهي

الجبلمنصخرةفانحدرتيهفدحلوا@غار،إلىوالمطرالمبجت

لنبينهم.فيمافقالواد@عها،يسمطحعواولمالعار،عليهم@سدت

م@ينجيكم
فدعوهةأعمالكمبصالحاللهتدعوأدإلاالصحرةهده



@
سعمخهوالتانيوالديه،سرأحدهموتوسلله،واستعاتواسبحانه

عن

للهاأراح@الأمانة.بأدائهوالتال@القدرة،لعدالزلا
ةالصحرعنهم

لأعمالاأدعلىالعظيمةالدلائلمنالقصةوهذهوخرحوا،

م@وحوالحرالكرو@تفريحديلأسبها@اأعطمصالصالحة

م@لعا@يةواالمضائق،
ةلاخروالدليااشدائد

الدعمرهدا@داته،أوفلادبحقأولان@حاهوسلال@أما

@ذلكبهلاممخعاتةواالمي@دعاءوأماالشرك،وسائلومرالمنكرة،

م@
لأكر.الثرلىا

رصيوالصحابة
الله

يدعوأدووب،طالنبيم@يطلبودكالواعهم

ماكلديويشفعا،إدالهميستعحتوأدلهم،
ح@يمعهم

سينهم،حياكاد
لهفلما

@ي
ولماله،و@لعدشيئايسألوهلملا،تط

ضإلىيأتوا
لادلكأديعلمودلأنهمغيرها،أواعةال@يسألولهه

يحور
يحورو)مما،@و@اتهلعد

موقليهل!،حياتهفيذلك
ته

الةليقصيلهمليشيهعمورالمو@إليهيخوحهحينالقيامةويوم
سيهم

وسىو@و)لراحسيمولوحاآدم،يأتونمالعا-الجنة،ولدخولخم

والسالأم،الصلاةعليهموعيسى
ع@يعتذرون@

كلةالشفاعة

عجرقي،إلىاد@حوالثسي،نحسييمول:واحد
عيسىأتواإدا@



ص@
نبينايأتواأنإلىوأرشدهمإليهماعتدرم،والسا@الصلاةعليه

سبحانهاللهلأنلها@ا،أنالها،ألا@اةديقولفيأتونهع@@،محمذا

يديلينساجحاويحرفيده@ذلكوعدهقد
الله

وجل،عز

رأسكارفع@@له.يقالحتىساجدااليزولاكثيرة،بمحامدويحمده

@ا.تشمعواشفعتعط،وسلتسمع،ولمحل

@تاتالحديثوهذا

حديثوهوالصحيحيئ،ي

سبحانهأدتهفكرهالذيالمحمودالمقامهووهذاالمشهور،الشفاعة

مقافارنجلثيخعكأن)عىاء:الإسسورةتعالىقولهفي

فخمولحا@

بإحسانوأتباعهوأصحابهآلهوعلىوسلم،عليهاللهصلى

للهاوحعلنا
قريبسميعإدهشفاعته،أهلم@

قدوإلا@لله،إلهلابمعىالمسلمينمنكتيرجهلئلاحث@-3س

منينقفهاأوويفادهاينافيهافماالوقوعذلكعلىترتب

فماوالأعمال.الأقوال
ومقضاها؟وماالله؟إلاإلهلامعنى

ما

أفروطها

الكلمة،ححدهأنشكلا-3@
وهي

اللةإلاإلهلا
أساسهي

7لآيةاأء،لإسراسورة(1) 9



@
محمئاأنشهانمعالإسلام،أركانمنلأولاالركنوهيلديى،

قال:أنهبهه،النبيعنالصحيحالحديتفيكماالله،رسول
@ابني

محمداوأدالله،إلاإلهلاأنشهادةعلىالإسلام
سولر

@ا.البيتوحجرمضان،وعومالزكاة،وإيتاءالصلاة،وإقام@لفه،

صحتهعلىمتثق
رضيعمر@بنحديثم@

عنهما.اللة

رضيعباساسع@الصحيحينودي
لماظونالنيأدعنهماأدله

معا@العث
رصي

م@قوماتأتيإلك@اله:قالاليص،إلىعنهالله

وأليالله،إلاإلهلاأنيمتهدواأنإلىفادعهمالكتاب،أهل
عليهمافترض@لل@أنفأعلمهملذلكأطاعوكدإرالله،ولر@

فأعلمهملذلكأطاعوكلمحإنوالليلة،اليومفيملواتحمس
فيفتردأعنيائهممنتؤخذصدقةعليهمافترضدل@@أن

ة.كثيرالبابهذافيلأحاديثواعليه.متفقالحديت@ا،فقرائهم

هيوأدل@إلابحقمعبودلاالله.إلاإلهلاأنشهادةومعنى

كماوحده،دثهبالحقوتثبتهاسبحانهاللهغيرعنبحقالإلهيةتنفي

ماوأناثحقهواللهبأنذللثلأالحح:سورةوحلعزاللهقال

المؤمنون:سورةفيسبحانهوقال@ائباطلهودونهم@يئكون

معيدعومن@
إلهربهعندحستالهفإلمابهلهلر@انلاآحرإلهاالله

6لآيةاالحج،سورة(1) 2



@
وإلهكم@البقرة.سورةفيوجلعزوقمال@أائكافرولطيفلغا

اليةسورةفيوقال@الرتجيمالرخمنهوإلأإلهلآواحذإلة

بملأأ3(حنفاءالئيننةمخلعيراللهيعئذواإلآأمرواوما@@

لاالعظيمةالكلمةوحدهكثيرة،المعنىهدالآياتوا
سمع

طوعملمعحاهاعرفإذاإلاال@تمركدائرةم@تحرحهولاقائلها

به.وصدق

الارمنالأسفلالدركفيوهميقولونهاالمنافقونكانوقد
"

بها.يعملواولمبهايؤموالملأنهم

لها-إيمانهملعدمالناس-أكفرمنوهمتقولهااليهودوهكذا

وهميقولونهاالأمةهذهكفارمنلأولياءواالقحورعبادوهكذا

وعقيدتهم،عالهموأ@لهمبأقوايحالفونها
يكولولولاتنفعهملا@

وعقاثدهموأعمالهمبأقوالهملاقضوهالألهممسلمين،بقولها

ليت@حمعها@يتمالية،شروطهاأرالعلمأهلبعصذكروقد

فقال:

1لآيةاالمؤمحود،سورة(1) 1 7
0

1للآية:اة،لبقراسورة(2) 63.

هالآيةالية،سورة(3)



@
معومدقثوإحلاصيقبنلم

لهاوالقولوالقيادمحه

بمامكالكمرادتامهاوزيد

ألهاقدالأشياءصالإلهسوى

شروطها:جميعاستودياقداليتانوهذار

الما@بمعناهاالعلمالأول
لامعناها.أنوتقدمللحهل،ي

الله،إلاحقمعمود
اللهسوىالاسيصدهاال@يالآلهةلمحجميع

باطلة.كلهاسبحانه-

علىيكودأنقائلهاحقفي@لابدللشكاالمنا@ياليقينالثاني:

بالحق.المعبودهوسبحانهاللةبأنيقين

سبحانه-لرلهالعمديحلصلأنودلكلإخلاص،االثالت.

وهو
جميعوجل-عزالله

اللهلغيرشيئامنهاصرف@ا!@العسادات،

أشرلىفقدةغيرهاأوأوجيصم،أوصلك،أوولي،أولبي،من

حلاصفياشرطوهوالثمرطهذاونقضباك

فيصا@توهويقولهاأنومعناهالصدق،ةالرابع
يطالقذلك،

يؤمنلموقلبه،فقطلاللسادقالهافإدقلبه،ولسانهلسانه،قلمه

المنافقين.كسائركافرابذلكويكونتسفعه،لافإنهاممعناها

يحصأدومعناهاالمحبة،الخامس.
هووقالهافإنوجل،عرللها

لا
ي@

6الإساجمايدخللمكافرأصارأدته

كالما@قيرم



@
من

اللةتحئونكنتغإنقل@تعالى:قولهذلكأدلة
فاتجبولي

يتخذمنالناسومن@سبحانه.وقولهالاية@اللهيخببكغ
مبم

أندادااللهدون
@للهخاأتذآمواوانذينالئهكخايحونهم

(2)

كثيرة.المعنىهذافيوالآيات

الهيعبدأفىومعاهالمعمى،صعليهدلتلماألانقيادالسادس.

ولمقالها@إدالحق،أنهاويعتقدبها،ويؤصلشريعته،وينقادوحده
لافإنهذلك،استكبرصلللمتحريعتهينقدولموحده،اللهيعبد

وأمتاله.كإبليسمسلفايكون

منعليهدلتمايكبلأدومعناهعليه،دلتلماالقبولالمالع:

لذلكيلتزموأنسواه،ماعاثةوتركوحده،دلةالعباثةإخلاص

به.ويرضى

عبادةيتبرأصأدومعناهاللص@ودمنيعدبماالكفرألاص

يكفرفمن@ممبحانه:أدلهقالكماباطلة،ألهاويعتقدأدئهعير

لهاالفصاملاالوثقىبائغروةاسثنم@كفقدلالتهويؤمتلالطاعوت

@1عليغسميعوالفه

3الآيةأد،عصآلسورة(1) 1
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@
بماوكفرإلا@لل@إلهلاقال@امنقال.أقظلااللهرسولعنصح

ئعد
روايةو@ى@االلهعلىوحابهودمهمالهحزمدله،@دونمن

دهدود@يعدصبماوكمردهوحد@@اصقال:أسه@لةعه
حرم

ماله

صحمحه.مسلمأخرجهما@ا.ودمه

ممرالكلمةححدهيحققواأدالمسلميىحميهععلىفالواج@
اعاة

فهوعليهوالاستقامةمعاهاالمسلمم@وجدومتىالروط،مده

والمالالدمحراممسلم

العلمهوالمقصودلأنالشروط،هذهت@ماصيليعرفلموإن

المطلولة.الشروطتعاصيلالمؤم@ير@لمد@به،والعمللالحق

عزاللهقالكمااللهدونمنعبدماكلهووالطاغوت

ةبانغرواشم@مكفقدباللهويؤم@لالطاغو@فم@@وجل.

الآيةلها@المحاملاتت@ىال@

اللهاعدواأدرسولاكللعا@يولقذ@لسحانه:وقال

لذلكيرضىلاكا@وم@@الطاعوتواتجبرا
م@المعبودينص

مما@بطواغيت،ليسوادإنهموالملائكهوالصالحينكالألياءاللهدون

شب(11
الآيةالترفة

3الآيةطالحلسورة(2)



@
اكهنسألللنلس،وزيحهاعباثتهمإلىدعاالذيالمتيطانهولطاغوت

سوء.كلمنالعا@يةوللمسلميرلنا

الكلمة،هذهتنافيالتيالأعمالبينالمرقوأما
وهي

أذ،إلاإلهلا

اعتقادأوقولأوعملكلأنفهو:الواجب،كمالهاتنافيوالتي

صاححهيوقع
كدعاءضادها،ولالكليةينافيهافهولأكبراالشرلى@ي

ات،لأموا
و

ور،لأححاوار،لأشجاواصنام،لأوائكة،لملاا
لجو@ا

ذلك.وغيرلهموالسجودوالنذرلهم،والدلحذلك،ويخر

كلهفهذا
ويبطلها،الكلمةهذهضادوبالكليةالتوحيديا@ي

وهي
اله،إلاإلهلا

ماا@شحلالذلكومن
حرم

ألتة
ماتالمحرمن

منالمعلومة
المسكر،وشربكالزنا،لإجماعوالالضرورةلدينا

ذلك،ولحووالرباالوالدين،وعقوق
ومن

ماجحدأيضاذلك

اللةأوجب
رلالصرومنالمعلومةوالأعمالالأقوالمن

ة

رمضان،وصوموالزكاة،الخمس،لصلوأتاكوحوبلإجماعوا

دلك.ونحوبالشهادتينلطقوالدين،الواوبر

حيدالتوتضعفالتياتلاعتقا@والأعمالوالأقوالاأما

ة.كثيرفهيالواجب،كمالهاوتنافيلإيمان،وا

ماوقولل@ه،ابغيروالحلفكالرياء،لأصسر،االثركومنها:

هذاأودلان،وشاءاللهشاء
من

اللة
وهكذاذلك،ونحوفلان،ومن



@ثص
كمالهاوتنا@يوالإيمانالتوحيدتصعفكلهاالمعاصيحميع

جمجعمنالحدرفالواجبالواج@،
ما

أووالإيمانالتوحيدينادي

توالهما.يمقص

لالطاعةيزيدوعمل،قولوالحماعةالسنةأهلعدلإيمادوا

العلمأهلأوضحهارةكث@دلكعلىلأدلةوالالمعصحة،ويقص

لمحصوالحمدوجدها@اأرا@@منوالحديتالتمسيروكتبالعقيدةكتب

ومن
تعالىاللةقولثلك

"

أيكغيقولمنفمنهمسورةألزلتماوإفا@

يستبثرود@وهمإيمالافزأدتهمآمواالذي@قأفاإيماناهلارادته
(11

وجلتاللهذبهرإفاائديناثفؤمنودإتما@سبحاله.وقوله

"يتوكلونربهموعلىإيمانازادتهمآياتهغليهغتليتوإذاقئوئهم

الآسةهدى@اهتدواانذيناللهويزيذ@سبحانه:وقوله

ليوألايات
ةكثيرالمعنىهذا

تكثر@ي-4س
اتوالمحاعروالمؤتفاتالجوثالحامرلعصرا

علىبذلكالاستدلالعيرمنربوبيهوتقريراللهوجودإتات@ي

الجهلذلكعلىترتبوقدالإلهية،توحيدوهوومقتصاهدلكلارم
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@@

أهمةعلىالفوءألقيغلرلمححدالأمره،والتهاورالإلهية،بتوجد

دعوةومفتعومدارهاالنجاةأسم@إلهحيتمنالإلهيةتوحيد

عيره؟ع!يىالديوالأملواللام،الصلاةعليهمالرسل،

لبمادالكت@وأنزلماالرسلأرسكسمحانهللهاأدريبلا-4@

عاثهعلىحقه
ماكل@ودسبحانهلهالعادةإحلاصرإلىودعوتهم

عاداتهملجميعوتخصيصهسواه،
فدلأرضاأهلأكترلأد"

للهاأنواعر@
لهالشركليو@عواو)نماورارقههم،وخالقهمربهم

وتقليدابذلكجهلالعيره؟بعصهاأوعبا@اتهمبصرفممبحانه

ومننوحلقومحرىكماوأسلافهم،لابائهم
@

الأم،مندهم
إلىعاهملما@ل-@رسصادإدلأمة،اهذهلأوائلىوكماص

اللةدكركماوقالواقبوله،واستكبرواصذلكاستنكروااللهتوحيد

دلك
عجابئ،@لشنيئءهذاإدواحداإلهاالآلفة)أحعلعنهم.

(1)

هكذا@
عنهموقالص.سورةي

سحانه
الصافاتسورةفي

"

أئناويقوئونبميتكروناللةإلأإلهلانفمقيلإفاكانواإلهم@

سورةليممبحانهعنهموقال@مجنونفاجمرآبهتناكوالتالي

ص،سورة(1)
5لآيةا

0

3،53الايةالصا@ات،سورة(2)



@
أمةغفئألاءلاوحد،إلاالزخر@ء

ص

@ققتدونآثارهمعلئوإئا

ةكتيرالمعمىمداوالآيات

ايوضحوأنالهدىدعاةوعلىالمسلمينعلماءعلىالواحص@

الرلوليةتوحيدوبربيةوالمرقالألوهةحدلهحقجقهللناسر

ذلكيحهلالمسلمينمنك@يرألأدوالصمات،الأسماءوتوجد

وغالبالربمنوغرهمقريث@كماركادوقدعحرهم،فضلأص

ويعر@الأم
سمبحانهعليهمأحتغولهداورازقهم،حالقهماللهأدد

بدلك
خالقهملكونهيعحدوه،لأنالمستحقوهووعلاحللأسه"

سبحانه:قالكماالوجوه،جميعمنعلهموالما@رورأزقهم،

@اللهليفولنحلقفغمىسأنفمولئن@

والأرضالمئمؤاتخلقمنسأن@همولثن@وحل:صو@ال

@اللهليفولنوانقمرالحتمىوسخر

من)قليررقهم:عمنيسألهمأن@ير"نيهآمراويعروقال

منيرزقكم
يخرجومنوالأثصارالئفعيفللثأمنوالأرضالماء

اللهقالالأمر@.يدبرومنائحىمنائميتويخرجالميتم@أئحيئ

@تتقونأفلادقلاللةيقولونف@ل@ةسبحاله

حر@،السورة(1)
2لآيةا .87الآيةحر@،الرسورة(2)3
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@@
ا،أقروممالسحانهعلهميحتحكثيرة،المعنىهذافيلآياتوا

نهكوم@
لأرض،والسمواتاوحالقرقهم،ورالقهم،وخام،ر@

عباثةوبطلانالعباثة،توحيدسنألكروهماعلىلأمراومدلر

ال@هدونمنيعمدودماكلم@وعيرهالأوتانوالأصساما

وألوصماته،بألسمائهيؤمنوابأدعاثهسبحالهأمروهكذا

أئخشىالأشماءولته@ةيبحاففقالالحلق،مشالهةعنيزهوه

لألهافادعوه

الغيبغايمفوإلاإلهلاالنيىاللهفو@الح@ر.سورةفيوقال

السورةآخرإلى@الرخيمالرحمنهووالشهادة

وجلعروقال
"

يلذنمالمنمذ@كااللهأحذاللههو)قل

أحذ@كفوائةيكرولئملبميولذولثم
@تغنفونوألتماأندا@للهتخعئواقلا@وجل.عزوقال

("

سور(1)

(2)
سور

(3)
سور

.18"لايةالأعرا@،اة

.2لمالالا@012-الحنر،5

كلهاالإحلاصة

2لايةاالحترة،ة



@
أبصيرمءالسميعوموشيئءكمتلهلي@@ةلسحانهقال

(1)

ليوالآيات
ةكثيرالمعنىهذا

رحمهمالعلمأهلأوضحوقد
سس@لرمالرلوليهتوحيدأنللها

ويوج@لالصاثة؟للها@رادوهو!الألوهية،توحيد
ويقتصيهه،دلك

احغولهدا
والصماتالأسماءتوحيدومكداسدلك،عليهمالله

الكاملهوسبحانهلأنهبها،و)فرادهبالعبادة،اللهتخصيصيستلرم

في
وفيذاته،

عباثهعلىالمنعموهووصماته،أسمائه
"

لمحهو

نواهيه.عنوستهواأوامرهويطيعوايعبدوهلأنالمستحق

لمرعلجهماويشتملالنوعين،ي@ضص@هوالعباثة،توحيدوأما

وعملآعلضاعليهواستقامدلكحقق

والحسحر،العقيدةكتبفيالمعىهدابيادالعلمأهلبسطوقد

لسةاوكتا@صوغيرهم،والغوير،ك@ل@واجرير،اب@كتفسير

اللهلعحد
س

العلامةوردحزيمة،لالنالوحيدا@وك@أحمد،

م@وغيرهمالمريسي،لترعلىالدارميسعيدبنعئماد
علماء

السل@
رحمهم

الله
كتمهم.دي

العلامةوتلميدهتيمجة،النمالإسا،شيخثلكأجاد@يومم@

1الآيةالتورى،سورة(1)



@
كتهما.@يعليهطاللةرحمةالقيمب@

لعده،وماعشرالتانيالقرن@يالإسلاميةالدعوةأئمةوهكذا

محمدلإماماكالتيخ
ل@

وتلاميذه،وأبنائه،للةارحمهالوها@عد

السنةأهلمنوأتماعهم

أل@ماأحسيئومن
@ي

دلك
تيسجروأصلهالمجيد@ا،@ا@ح

اله،رحمهحس@ب@الرحصعبدللشيخالأولالحميد،العزيز

اللة.رحمهالثيخآلاللهعبدبنسليمادللشيخوالتاني

ماأحسنومن
@يحمع

السنيةالدررم@الأولىلأجزاءادلك

فإنهةاللةرحمهقاسمبنالرحمنعبدالعلامةالشيخجمعهاالتي

منوغيرهمال@نميخآلم@الدعوةأئمةفتاوىلمحيهاجمع
القرنعلماء

بقراشهافأنصحلأحكام،واالعقيدة@يبعدهوماعمتمرالتني

منوغيرهاومراجعتها
لماالسنةعلماءف

ذلكفي
من

المائدة

العظيمة.

الشيخآلمنالدعوةلأئمةالأولىالرسائلمجموعةذلكومن

همرح@وغيرهم
لنالرحمنعبدالثيخلمشايخ.اوردودطه،ا

اللهعبدوالشيخالرحم@،عبدلناللطي@عبدوالشيححسن،

منوغيرهمسحماد،لندسلحماوالشيخأبالطين،
الهدكماأئمة



@ص
منديهالماالتوحيدوألصار

علىوالردالكثيرة،الشهوإزالةالمائدة

رحمهمأهلها،
دسيحوأسكنهمواسعة،رحمةجمحعاطها

حاته،

بإحساد.أتماعهمم@وجعلنا

وم@
الرئاسةتصدرهاالتيلإسلاميةاالبحوثمجلةأعداددلك

فيهالماوالإرشادوالدعوة@اءوال!العلميةالحوتلإداراتالعامة

ص
والأحكامالعقيدةفيالكتيرةوالفوائدالعطيمةالمقالات

وم@
ةالصاثووالمقالاتالمتاوىم@لأولىاالمجلداتدلك

لينوموحوثةالله،بحمدمطبوعةوهيسالعقيدة،يتعلق@يمامي

نمعالعلم،طلبة
بها.الله

س
والصالحينبالعلماءالتبردحوازيرىمن@ناك5

رضيالصحالةتبركم@تتبمامتدلاوآتارمم
الله

عنهم

عفدالنبيلعيرتثسيهلمحيهألسثمدلك؟حكمفماعنه@لالالنبي

فلالبي
3لا

لالنبيالتمركيمكروهل
حكموماوفاته؟لعدبهه

الني؟شل!؟لركةلتعالىإلى@لالتو@

اليغيرلأحدالترلىيجورلا-5@
لاولوضوثه،لابهر،

ل@
منستيءولالعرقه،ولاعره،

حاصكلههذاللحسده،



@
كة.والرالحيرسوما@سهجسدهفياللهجعللمابئالي

رصيالصحابةيتجركلمولهدا
الله

عهم
لأحد

منهم،
فيلا

لااتهو@بعدولاحياته،
مع

لاوالراشدينالحلماء
مع

عيرهم.
يهه،ثلالنبيحاصدلكأدواعر@قدأنهمعلىذلكفدل

الةغيروعبالمحةالرلاإلىوسيلةذلكولأنغمره،@ود

بحاهسبحانهاللهإلىالتوسليجوزلاوهكذاسبحانه..

بركتهأوصفته،أوفاته،أوع@بهلآ،النعي
"

علىالدلي@لعدم

دلكولأن"ذلك
الصلأةعليهيهوالعلو@لهالشركوساثلمن

والسلايم،
رصيأصحابهيفعلهلمأيصثاذلكولأن

الله
لووعمهم

قالفقدالترعية،لأثلةاثحا@ذلكولأنإليه،لسبقوناحيراكان

دقا@دادعوهائخ@ىالأسثماءولفه"وجل:عزالله
(1)

أحد.بركةأوأحدحقأوأحدلجاهلسحانه-بدعاثه-يأمرولم

ورحمنه،كعرئه،لصفاتهالتوسلسبحانه:لأسمائهويلحق

ذلك.وغيروكلامه،

وص
ذالتعومنالصحيحةالأحاديتجاءمادلك

وقدرله.اللهبعزةوالتعوذالتامات،للهالكلمات

1لآيةالأعراف،اسورة(1) 8 0



@
ومحبةلمسحاله،اللهبمحبةالتوسلآس@حادذلكيلحق

للهلالإيمادولاغثبذ،رسوله
لأعمالباوالتوسلسوله،وبر

والمطرالمبيتآواهملديناالغارأ@عحا@فصهكما@الصالحات،

يهفدحلوا@غارإلى
فسدتالجلمنصحرةعلحهماسحدرت@

وسيلةبيخهمدتذاكرواددعها،يستطيعواولمالعار،بابعليههم

أنإلامنهاينجيهملنأنهعلىسهمواتمقوامعها،الحلاص

لصالإعمالهمللهايدع@
@

فيسبحانهللهاإلىأحدهم@توسل
دلك

وجالخريسخطجعونلاشيئاالصحرةحت@والديه،بر

لعم@هالثاليتوسلثممه،
انفرجت@عليه،الثدرةبعدالزلاعن

ثمذلك،م@الحروجيستطيعودلالكهممالشيءلعصالصخرة

صوصالصخرة@المرحتالأمالة،لأ@اءالثالتتوسل
ا.

تا@تحديتوهدا
أخبرناقبلخا،منأخبارم@الصحححير،@ي

م@فيهلماجمهثلابه
والتذكيرلاالعطة

صرحوقد
العلطء

رحمهم
فيذكرتهمماالله

الجواب..هذا

3لإسااكمتميخ
والشيحالقيم،النمةالعا،وتلميذهتيميةال@م

التوحيدكتابشرحالمجيدفتحفيحسنبنالرحمنعبدالعلامة

مموعير



ص@
ع@به،لابخيالأعمىتوسلحديثوأما

عثثلأد،حياته@ي
لت@الع

لهودعا@،علهالبي@يه
@عليهالله@رد

اليبدعاءتوسل@هداره،
الحديت،فيواصحهوكماطوحقهبجاههذلكوليسوشفاعته،

@يالقيامةيوأبهالاسيحتحمعوكيا
القصاء

يتشعوكماسخم،
له

سهتوسلحمذاوكلالحة،دحولهمفيالجنةأهلالقيامةيوم

دي

وحفهلداتهلاوتمماعتهلدعانهوهوتوسلوالأخرويةالدليويةحياته

كما
صرح

آنفاذكرنام@ومنهمالعلم،أهلذلكد

منكثيريقع-6س
العامة

صجملةلمحي
القادحةانحالمات

دي

مناكحنهموحكملالجهل.مايعدرودوهلحكمهم؟فماالتوحيد

دلائحهموأكل
3

المكرمة؟مكةدخولهميجوزوهل
لاستعاتةوالأمواتابدعاءعرفم@-6@

لهم،والنذربهم
دلكونحو

لاوماكحتم@تجوزلاكافردهومشرلىالعبا@ةأللامن

ادصلووالمسلمين-معاملةمعاملتهولاالحرام،المسحددحوله

اللهإلىيتو@صا@ل-
سبورة@يوحلعزاللهلمولةذلكمن

فنخيرمؤمنةولأمةيؤمطخىاثفشركاتتكحواولا@البقرة.

مؤمنونعبذيؤموااثم@ثربهيرتنكخواولاأغجبتكمونومشئركة

مشركمنيخر
ص

لآيةا@أعحبكمونؤ
(1"

2لآيةاة،لمقراسورة(1) 2 1



@ص
سحالهقوله

إذاآمنواائذينأيهايا@ةالممتحنةسورةدي

فإن@ايمالهنأغنغاللهدافتحنوه@مهاحرانمؤماتجاءكم

فملاولهمحلهنلاائكفلىإبىترحعومن@لامؤماتعلمتموه@

هموآت@لف@يجتود
إداتنكخوه@أدغليكغبخاحولاأ@قواما

ألفقتمماواسثألواالكوافربعصمتفكواولاأحوره@آتيتموه@

عليغواللةلينكغيخكماللهخكغدلكغألمقوأماونيألوا

@لأخكيم
(11

س-

إثقاآمواائدي@أيهايا@التوبة:سورة@يوحلعرولقوله

هدا@عامهملعدائحرامالمسحديقرلوادلالح@الفثركور

الاية
(2)

الكفارمعاملةيعاملواأديجببلحهالأكولهمإلىيلخنهتلاث

اللهإلىيتوبوا
م@

يسحالهاللهلقولدلك؟
وإذا@أم@الهم.دي

يأمرلااللهإدقللهاأمرلاواللهآباعناعليهاوحدلاقائوافعلوا@احتة

ربيأمرقل@تغلمونلامااللهعلىأتقونوربانفختناء
لالقمئط

1لآيةاالمم@حة،سورة(1)

2لآية:اسة،لتواسورة(2)



@
كماالديرلهمخلصيروادغوهكلعندوحوهكمأقيفوا

إنهمالكلالةغليهنيحقيقاودرهدئفريقا@تعودونلدأكنم

فهذود@أثهمولحوداللهدونمنأولياءالشياطيناتخدوا
(1)

ئكمقل@الهم:وأم@النصارىوحلعزاللهولقول
هموالدلاائحياةفيسعيفمفلائدينأغمالا@بالأحسرين

ضنعا@يحسنونألهميححسبون
فيوالآيات

كثيرة.المعىهذا

4االاستهرالإلملامةالمجتمعاتكتيرصلمحيطهر-7س

الياب،وتقصيراللحى،كإعفاءالظامرة.الدينبمثعائر

منيحرخلالدينالاستهزاءهدامثلفهلونحوهما،
وبماداالملة.ا

@لق@.وفقكمأالأمرهدامثللمحيوقعمنتنصحون

لا-7@
وبشرعهولآياتهورسوله،للةلالاستهزاءاأدريب

أبالفهقل@وجل-عرأكلقولالكمرأنلاجملةم@وأحكامه

لعدكفرتمقدتعتدروألا@تستهزءونتغك@ورسولهوآياته

التوبةسورةمنلآيةا@إيمانجكغ

(1)
3"-28لآياتاا@،لأعرارةسو

3لآيةاالكه@،سورة(2) 0

أ"

6الآيةالودة،سورة(3)



@هأ
@ييدحل

بالزكاة،أولصلاة،أو،باقوب،الاستهراءدلك

دلكعيرأوالحح،أوالصيام،أو
عليها.المتفقالدي@أحكاممن

الإسبال،ويحدرتيالهيق@حرأولحيته،يع@يممرالاستهراءأما

دلكنحوأو
تمصيل.فيهدهداأحكامها،تحمىقدالتيالأمورمر

يعر@م@ول@عجحةدلك،الحدرصوالواجمط
مه

منشيء

لاستهزاءاويحدرشرعه،ويلحرمسبحالهقةاإلىيتولطدلك

دتهطاعةدلك،سالم@مرعتمسكمم@
ظ@في،ورسولهوحلعر

يشعر.لاوهودينهصوالر@ةوعقابهاللهعصصوحدرا

مسئول.حيرإنهسوءكلمنفيةالطجميعاوللمسلميىلااللهلسأل

ال@و@يق.وليواله

ما-8س
فيتقرأأنسماحتكملهايسصحاليالكتصهى

العقيدة؟مجال

يقرأأديحبكتا@وأ@مدقكتابوأعطمك@الاأحسن-8@

هوق،3لأحاوالأحكامواالعقيدةتعليم@ي
جلوعرللهاا@ك@

منولايديهليرمرالاطليأتيهلاالدي
حكيمم@تزيلخلمه،

الحهقالوقد
أقومهيللتىيفدياثلىآنهداإر@يه.@وحلعر



@@

ا*!يهرأجرانفبئأنالمئاللاخاتيغمئوداندينانمؤمنينويثبز
1)

جمىولتعاغمدىلقذيرآمواهوقل@ةوجلعزأيصئاوقال
(2)

آياتهندلرواماركإتيكثاةأنزكتاب@سبحاذلم.فيهوقال

لأالأثابأولواوليدكر

واتقوا@العوهفاركألزثناةكتابوهذا@ةوجلعرفيهوقال

@ترحموننغنكغ

4تيئلكلتالااثيهابعليك)ونزثناوحل:عزفيهوقال

ي@بفملمينوشر@ورحمةوهدى

كثيرة.الم@صهذافيوالآيات

ل@"النبيفيهوقال
حجةحط@هفيالصحيحالحديثدي

.4@ه@كتا@طاعتصقمإنتصلوالنمافيكمتاركإني@ا:3الو

@وقال
دي

حطمته
م@رجعحينحمغديرحوم

الو@لححة

الهدىفيهالله،كتابأوليماتقلين.فكمتاركإني@االمدينة:إلى

.9لآية:اأء،لإسراسورة(1)

4لايهافصلت،سورة(2) 4
0
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@
@الهوتمسكوا@للىلكتا@ف@خواالنور،

@ورعصاللهكتابعلىفحث
بيتي،@اوأهلفال:تميه،

@لئهأذكركم
اللةأدكركمليتي،أهل@ي

لتيأهل@ي
حرجهما@ا.

اللهعبدلنحاسحديتمنالأولصحيحه،ديمسلم
رضي

اللة

رصيأرقمب@ريدحديتم@والتانيعيما،
عهللها

القرآنتعلمصحيركم@الامواهالصلاةعليهوقال

صحيحه.فيالمحاريحرجه@ا.وعلمه

لمحيهيلتمىطريقاسلكمر@اوالسلام:الصلاةعليهأيفئاوفال

منيتدفيقوماتجمعوماالجنة،إلىطريقالهاللهسلكعلقا

عليهمنرلتإلابيهمويتدارسوسهاللهيهابتلوناللهسوت

اللهودكرهمالملائكة،وحمتهمالرحمة،ع@ثيتهمالسكية،،

مسلمخرجه@ا،لشهبهئرعلمعما،لهبطأومنعنده،فيص

رصيهريرةأيحديثم@صحيحه@ي
عهالله

ديوالأحاديت
ة.كثيرالمعىهدا

أنبوية،الحديتكت@الكريمادالقربعدالكتبأحسنإدتم

وهي
كتبمنوعيرهالأرلع،اوالس@كالصحيحيى،السة.كت@



ص@
المعخمدة،الحديت

@يحعي
آنالقروةلتا،توالحلظالمحالرتعمرأد

الحديتكت@ةولدرا@فيه،ألاسوتمقيهوتعليمه،اليهريم

ولها،والعايةالشريف،
أهلذلكيتولىوأديها،@الالسقيهل@

واسخقامتهمو@محدمو@رايتخم،سعلمخمالموتوقوالصيرة،العلم

ومن
الماسةالكخص

دي
الصالحين،رياضكتالىقراءةدلك

لشريف،االحديتوعمدةالصيب،والوابللتر@يص،واعي@والتر

م@وغيرمالأجلىاوشقىالمرام،وبلوغ
المميدةالحديتكت@

التوحيدكتا@ةأحسهالمحمىالعقيدة@يالمؤتمةالكتبأما

لحميديه.وشرحهأدته،رحمهالوها@عبدمحمدشالإمامللشيح

لنسليمادالشيح
اللهعد

بر
شالرحمنعدوالتيخمحمد،

المحيدءو@تحالحميد،العزيزتيسجروهمامحمد،برحسن

وم@
محمدللشيخالتوحيدمحموعةدلك.

ل@
الوها@عد

والوسيله،التوسلديالحليلةوالقاعدةلإيمان،اوكتا@لله،ارحمه

لتدواسطية،الوالعقيدةوا
لتيئلخمسةاوححدهلحموية،واية،مر

اللهرحمهتيميهةال@الإسلام

المعادرادذلكومن
الىسلةوالصواعقالعباد،خيرهديدي

والقصيدةلإسلامة،االحيوش@واجتماعوالمعطلة،اس@ةعلى



@ص
م@اللهمادغاتةدالوية،

الحمسهالكتبوهدهيطان،ال@مكائد

الله.رحمهالقيمابنللعلامة

ومن
دلك

لت@حالسمةومهاجالعز،أبيلالنالطحاويةشرح

وكتا@أيضا،لهالمستقيمالصراطضاءواق@تيمجة،اسالإسلام

للهالعمدالسةوكتا@خزيمة،لاب@ال@وحيد
أحمد،الإماملن

لاد@يالمؤلمةالسنةأهلكتبمنوغيرهاللشحاطبي،والاعتصام

والجماعةالسنةأهلعقيدة

شيختاوى@ذلك:أجمعومى
روالدرتيمية،ابنلإسلاما

جمعالححدية،المتاوىفيالسنية
سالرحصعبدالشجخةالعلا@

الله.رحمه@اسم

لعصفيموجودأمرلمحقأوكفرفيهالألفاطالمراح-9س

هداعلىالفوءسماحتكمألقىلولمححبداالمحلمة،معاتا@

مه.والدعاةالعلمطلةوموقفالأمر

أعطمم@الكفروأنواعلالكد@المراحأدشكلا-9ب

سيريكودماأخطرهاوم@المنكرات،
اول

مجالسهم،@يس

منالحذر@الواج@
لهاحدروقدثلك،

من
ولث@"لقوله:دلك

كنتمورسولهوآياتهألالتهقلولل@لخوضركناإتماليقوف@سأنتفم



@
لأإيمانكغبغدكمرتمقدتغتنووالا5ستالرءود

منكث@رقالوقد
السلف

رحمهم
قالواقومفينزلتإنهاالله

قرائامثلرأيناماغئةيز:النيمعأسفارهمبعص@يسيمهم@يما

اللهفأنزلاللقاء،عندأحبرولاأووأكد@ولالطوتاأرع@@ؤلاء

لمححهم
يحدثللديداويلقال:ألهالنبيءىعنوصحالآية،مده

داودألوأحرجه@الهويلثملهويلالفوم،لهليفحكلمحجكدب

صحيح.بإسنادوالسائيمديوالز

الحذروالمؤمناتالمؤمنينجميعوعلىالعلمأهلعلى@الواجب

م@
لمامنهوالتحديرذلك

ذلكفي
الكبيروالمسادالعظيمالحطرمن

منوالمسلمينللهااناعا@الوخيمة،والعواقب
بناوسلكذلك،

محي@.سميعإلهالمستقجم،صراطهمو@

وخصوضا@يوخواطرولاوساد@ال!باليحطر-1س،

الأمر؟بهدايؤاحدالمسلمفهلوالإيمان،التوحيدمحال
ثت@د-10@

عل@@اللهرسولعر
ونحبرهماالصحيحين@ي

تعمللمماأنمسهابهحدثتماأميعنتجاوراللهإن@اقال.أول

رصيالصحابةأنوثبت@اتتكلمأو
الله

عما@،سألوهعنهم
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@ص
منلهميخطر

ثى@أحاسثمالؤال،ليإليهاالمشارالوساوسهده

ذاك@القوله:
اليرلا@اوالسلامالصلاةعليهوقاللأ،الإيمادعريح

الله،حله@دمرالخلقالهخلقهدا،يقالحتىيتسا@لونالناس

@اورسلهلاللهامنتفليقلشيئادلكمنوحدلمحمن

روابةو@ي

@يمسلمرواه@اولتهلاللهدافلشتعدأخرى.
صحححه

س
أمرمحالمةإلىاحتهادهيوصلهالعلمطلا@لعص-11

روالدير@الفمرصعلممالمحهللالصرورة،الدينمنمعلوم
ة

الأمر؟لهداوالعنايةلمماحتكمتوحهلريداحتياد؟محل

منالصريحةالشريمةسالأدلةالدينمنعلمماكل-11ب

"@صحالديهللاجتهادفليسالأمةسل@إجماعأووالسنةالكتا@

لل

المسلمير،لإحماعخالمهماوندله،والعمللهالإيمادالواج@

@يلي@
الاجتهادوإمماالعلم،أهلب@حلا@العطيمالأصلححدا

م@أدلتهاتتصحلمالتيفالخا،مسائليكون
والسة،الكتا@

و@أجراد،فلهأصا@فمن
أهلم@كاد@اواحد،!أجرأحطأ@له

ع@الحقطلصفيوسعهوسدلللاحتهادالمتأهليرالعلم

صوإخا،صدق
@ةوتعالىلسحانهدثه

الصحيحيرصيى



@@

رصيالعاصبنعمرو
عهالله

حكم@ا@ا!قال.أنه@لىاليعر

فلهفأحطألمحاجتهدحكموإداأحراد،فلهفأعابداجتهدالحاكم

1 انتقمهما؟أورسولهسبأواللهوومناحكم@2

مماشيئااستحلأوالذأوحبممالتئاجحدم@حكموما
حرم

منالثرورهدهوقوعلكترةدلكفىالجوابلناألسطواالله؟

النم@؟م@يخير

لسبمنكل-12@
أو5،1أنلامنلوعبأيلسحانهألته

أناللمنلوعبأيالرسل،منأوغيره5ح!،مماالرسوللسب
عد@@،لرسولهأوباللهاستهرأأوتمقصأوالإسلام،لسبأوالسب،

عنمرتدكافرفهو
يدعيكارإنلام-@ل!ا

لإجماعلإسلام-ا

اللهلقولالمسلمينا
كتمورسولهوآياتهأبالئهقل@وجل:عر

@إيمانجكغبعدكفرتمقذتغتلووالا@ئتهزعونت@

الأ@لةاللهرحمهتيميهابنالعباسألوالإمامالعلامةبسطوقد

المسألةهذهفي
لمحمنالرسول،شاتمعلىالمسلولالصارمكتابهفي

منالكثيرعلىالوقوفأراد
لأدلةا

دي
الكتا@هذافليراجعذلك
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@
عطم

لشرعية-الأدلةباعلمهوأتسعمؤلمهولحلالةائدته،@

للةارحمه

م@حقليالحكموهدا
شثاأوأستحلاطةأوجبهمماشيئاححد

مما
حرمه

الله
من

جحدكم@بالصرورة،الدينمنالمعلولهلأمورا

حو@و
وحو@آولصلاة،ا

أود،رمضاصوموجوبأوة،كالرا

بروجو@أوجحدإليه،السبيلامحتطاعم@حق@يالحجوحو@

دلك.نحوأولدي@الوا

دلكومتل
أوالوالدين،عقوقأوالخمر،شرباستحلمن

نحوأوالربا،استحلأوحق،لغيرودماءهمالاسأموالاستحل

دلك
سل@وبإجماعبالضرورةالدي@م@المعلومةالمحرماتمن

"لأمةا

يدعيكانإرالإسلام-مرتدصكافر@إنه
لإجمحلإسلام-ا

العلماءوقد@سطالعلم،آهل
رحمهم

م@وغيرهاالمسائلهذهالله

@يالإسلامنواقضر
ادأرفمنأ@لتها،ووضحواالمرتدحكمسا@

منالعلمأهلكتبالبابهدافليراجعذلكعلىالوقوث

يشفيهماليجدوغيرهم،والحنمية،والمالكية،شعية،لثماوالحنابلة،ا

الله.شاءإدويكفيه

هدهلأن"دلكفيالجهلبدعوىأحديعذرأديحورولا



@@

فيظاهروحكمهاالمسلمير،يرالمعلومةالمسائلمنلأمورا
التوفيق.وليللهوا5طلا،رسولهوسنةوجلعزللهاكتال@

السحر@وإتيانالسحرتعاطيالعصرهذافيكثر-13س

ر؟المسحولعلاحالمباحةالطريقةوماذلك؟حكمفما

نواقصمنهوبلالموبقات،الكانرأعطمم@السحر-13@

أدتةقالكماالإسلام،
@وحلعر

تنلوماواتبعوا@الكريم:كتاسه

اكفروالتياطينولكنسليمادكمروماسنيمادمنلثعلىاثاطير

ومايوتهاروتببابلائملكينيعلىألرلوماالسخرالناسيعبمون

قيتعتفونتكفرفلا@تةنحنإلمايقولاحتىمنيعلمانوما

إلآمنبهلفمارينهموماوروجهانمرءبينبهيفرقودمامنفما

فاويتعلموناللهلإذن
مااشتراهلمنعلفواولقذينفغهمولايفرهم

خلاقمنالآخرةفيلة
ص

كالوألوألمسهمبهشرواماول@

مننفثولةواتقواآمواأنهمولو@نيغلم@
كالوانوخيراللهعند

@يغلمون

@-

الناسيعلمونالشياطينأدلاتيناهات@@يسبحانهفأخبر
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@
منيعلماناالملكيى@وأنلدلك،كثرواوأ@هملسحر،

أحد
حتى

وألهما@تة.كمر،يعلمالهأد@مايحبراه

مايتعلمودالسحرممعلميأدسحالهوأخر
ولايصرهم

اللهعدلهمليهسوآعميثعهم،
والمعخىالآحرة،خلاقم@

@حطلهملي@

@
ةالاخرفيالخيرم@يص@@

ولير
السحر،لهداوزوجهالمرءبيريمرقونالححرةأدسحاسه

يصرودلاوأنهم
نيالكوإفنهبذلكوالمرادللصابإذدإلاأححا

عي،إدسهلاالقدري،
لأد

جميع
ما

لإذنهيكودالوجودفييقع

يقعولاالقدري
سبحانهولينقدرا،ولاكوثايريدهلاماملكه

ىوالتموالإيمانضدالسحرأد

عنور@ةوضلالكفرالسحرأديعلمكلهولهدا
إذألإسلام-ا

م@كان
لمحعله

يدعي
هريرأليعنالصحيحيىو@يلإسلام-ا

ة
ضير

عهال@ه
قلنا.@ا.الموبقاتالشعاتجنبوا@اقال.أنه@لأجمل!اليع@

النفسوقتلوالسحر،الله،دالشرك@اقالالله؟رسولياه@وما

حرملىا
ليوالتواليتيم،مالوأكلا،الردوأكللالحق،إلاالله

@ا.لعادلاتاالمؤمناتالمحصناتوقدفح@،الريوم

ديلآتجمداليفبش
م@والسحرالتركأنالصحيحالحديثحمذا

أعطملأنهةأعطمهاوالثرلاالمهلكات،أيالموعات،السع



@
منوالسحرلذنو@،

لأدبه،كلد@الرسولقرنهولهذاحملته

إليهموالتقربالثياطيئبعبا@ةإلاالسحرإلىيتوصلونلاالسحرة
منيحبونمما

ذلك.وغيروالاستعانةوالندروالذلحالدعاء

رضيهريرةأبيعناللهرحمهالنسائيروى
عنهالة

عر

@اصقال:أنهع@ج@لىالنى
فقدفيهالفثتمعقدةعقد

وم@سحر،

لمحر
ك،أشلمحقد

لهقويفسروهذاإليه،.وكلشيئاتعلقومن

اثعقد@فيالنقاثاتشرومن@ةالافلقسورةفيتعالى
(1

@ال

فيهانفثنوالعقديعقدناللاتيالساحراتإنهنالتفسير:أهل

إيذاكافيمرالمح@نلتنفيذالشياطينإلىلهايتقربنشركيةلكلمات

وظلمهم.الناس

العلماء@احتلفوقد
وتقبليستتابوهلالساحر،حكمي

والفولالسح@؟عليهثتإذايستتا@ولاحالبكليقتلأمتوبته؟

والغابىالإسلامي،بالمجتمعمضرلقاءهلأدةالصوابهوالنالي

@ولأنةالولة@يالصدقعدمعليه

ي
علىكبيراخطرابقائه

رضيعمربأنقانوه:ماعلىالقولهذاأصحاب
الة
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@ص@
الراشديتالحلعاءتانيوهويستتبهم،ولمالسحرةبقتلأمرعنه

يهلاالرسولأمرالدي@
لاتباشنتهم

اللهرحمهالترمذيروأهمماأيضاواحتجوا
بنجندل@ع@

وموقو@ا:وعامر@لأزثي،االحيرجندبعنأوالحجلي،للهاعد

بالتاءالرواةسعصصبطهوقد@ا.بال@مربهالساحرحد@ا

@ا.بالسي@صرلةالساحر@احدفقال:

علىوتفهالعلماءصوالصحيح

رضيالمؤمينأمحمصةصوصح
بقتلأمرتأنهاعهاالله

دقخلتسحرتها،لهاجارية
عيراستتابة.م@

دلك-ثبتاللةرحمهأحمد@امال!قال
غيرمنالساحرقتليع@ي

استتاسة-
تةتا،ع@

م@
يعنييخل!،البيأصحا@

سذلك
"

عمر@

شيءعنوسؤالهمالسحرةإتياريجورلاأنهيعلمذكرلاوبما

ا@الووأدلكهنة،وااليىالعرإتيانيجورلاكماولاتصديقهم،

الثرعية،بالبجنةأولإقراره،السحر،تعاطيهتبتمىالساحرقتل

استتالةعيرم@

الافعةوالأ@ويةالشرعيةقىالدفيعالجللسحرالعلاجأ@ما



@@
مععليهالفاتحةبقراءةالمسحورعلاجةالعلاجأنفعومنالمباحة،

اف،لأعرافيالسحروآياتسي،لكراوآيةلنفث،ا
نس،ويو

أحذ@،اللةهو)قلو@،ائكافرونأيهاياقلالوةوبقرا@وطه،
ويست@لا.الناسلربأغوذقلو@@،الفلقبربأعوذقلو@

معمراتتلاثالثلا@السورطذهتكرار
رالممق@هوالصحيحالدعاء

رباللهم@اوهو:المرضى،لعلاج@@،النربلهيدعوكادالذي

شفاءشفاؤك،إلاشفاءلاالشافيأنتواشفالباساذح@بالاس

ثلائا.ذلكويكررسققا،.يعادرلا

كلى@،النبيجبرائيلبهارقىالتيلالرقيةأيضاويدعو

ومي
ة

لاسم
نفم@كلشرومنيؤذيك،لثيءكلمنأرقيك،@للة

لميشفيك،اللهحاسد،عينأو
تلاثا،ويكررما@ا.أرقيكالله

سبحانه.اللهبإذدالع@جعأنفعصالرقيةوهده

لمحيهعملأنهيظنالذيالشيءإتلافأيفئا:العلاجومن

أنهيظنمماذلكغيرأومعقدة،حيوطأوصوف،منالسحر،

وممهاالشرعية،بالتعوفاتالمسحورمنالعنايةمعالسحر،سمب

التاماتالهلكلماتالتعوذ
صباخامراتثلاتخلق،ماشرص

ثلاثوالمغر@الصسحبعدالمتتدمةالثلاثالسوروقراءةومساء،



@ص@
لنوم.اوعندالصلاةبعدسيلكراآيةوقراعةمرات،

د@@ومساء:صباحايقولأنويستب

سم
معلضرلايالذ@لله

@ا،العليمالسميعوهوالسماءفيولاالأرصفيشيءاسمه

كلهذلكلصحةمرات،ثلاب
@،البيعن

سالتةالظنحس@مع

ا@المريض!يش@يالديهووألهالأسبا@،@لأنهوالإيمان

الشافي،هولسحانهواللةأسبا@،لأ@ويةواالتعوداتو)نماشاء،

أنهايعتقدولكنلأسباب،ادودوحدهسمحالهللةاعلىفيعتمد

منلسحالهلهلماالمنكلعةسلبهاشاءددلها،نفعأدتةشاءإدألساب

قدير،شيءكلعلىسبحانهوهوشيء،كلديالبالعةالحكمة

مالعلاعليم،شيءولكل
لمامعطيولاأعطى،لما

لمارادولامنع،

وهوشيءقدير،كلعلىوهوالحمد،ولهالملكلهقضى،
لسحانه

التو@يق.ولي

س
لمحي-14

وتعددتأهله،وكثرالماقعطمالزمانمذا

الفوءألقيتملولمححداوالمسلميى،الإلملاممحارلةفيوسائلهم

وتحديرأهله،صفةودكرأنراعه،ليادمعالمات،حطرعلى

المسلميىمنهم؟



@
وقدكئيرة،أهلهولتمرورعطيم،حطرهالنكلاقأ-4

كياوغيرها،البقرةسورةالكريمكتابهفيصفاتهمللهاأوصح

@يوصفهمفيلسحانهاللهال@كلات،نبيهأيضاصنماتهمأو@مح

همماوالآحروداليؤبملاللهآ@نايقرلمنألال@يىوم@لأالقرة.سورة

أنفسهمإلآعونيخدوماآموأواندي@اللهيخالمحون5لمؤصر

عذالثولهغمرفااللةفرادمممرضقلوبهمفي@يشعرونوما

رسوكيوقالبعدها،والاياتلأيكدلونكانوالماأبيئم
ة

الساء:

@
إلىقامواوإذاحاثكلهموهوالنهيخاثكودالمنافقينإن

@ق!إلااللهيذكرونولاالند@يراعودك@منانىقامواالمئلاه

فكروالايةهؤلاء@إلىولاهؤلاءإلىلاذللثلينفذبدلين

عحهم
وعيرهاالتودةسورةديأحرىصمات

تحالفهلأخلاقويتخلقونلإسلامايدعورأنهموالحلاصة.

كماأهله،ونصر
ديسبحانهلي@

ها.وعرالاياتهده

أ"8يلآيكاالمقرة،سورة(1)
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@@ص
ومحملي:اعماديلوعانالنفاق

للةاكروما@
صماتوالساء@رالبقرةسورةفيالمافقينعن

وهمالأكبر،الاعتقاثيالمفاقهوالمنافقيى
داليهوم@أكثرسذلك

كخ@رعلىممأمروحماءخطرهملعظمةالأوثانوعبادوالصارى

اللهأحبروقدالاس،من
عهم

يومأنهملسحانه
التهحامة

الدركدي

الارمرالأسفل

معالطاهرةأحلاقهمببعضالتخلقلمحهوالعمليالنماقأما

والخيانة،كالكد@،لآخر،الاليوملإيمانواولرسوله،لتةبالإيمادا

صفاتهمومنالجماعة،فيالصلاةعنوالحكاسل
تحتما

دي

إذاتلاث.المنافقآية@@قال:أنه@،النيعنالصحيح،الحديت

ه:"وقوله@ا،خانأؤتمنوإداأخلف،وعدوإداكذ@،حدث

لووالمحر،وصلاةالعشاءصلاةالجافقيعلىالصلاةأتقل@ا

فيوالأحالمحيثوألاياتولولأتوهمافيهمامايعلمون

كثيرة.المعىهذا

الحدر،غايةصماتهميحذرأنومؤمةمؤم@كلعلىفالواجص

وص@ماتهم،منكتالهالهدكره@ثاذلكعلىيعينومما
ما



@@

السنةبهصحت
@ك.@فيكلا@ير،اللهلرسصعن

قايو@أنالمسئولوالله
للمقهالمسلمينوحميع

والثباتدينه،في

ومرشرعه،يخالفماكلم@والحدرعليه،
لأعدائهالتشمه

في

مسئولخيرإنهثوأعمالهمأخلاقهم



@نص@

ربهعفوإلىالفقيرالأجوبةهدهأملى

اللهعبدبنالعزيزعبد
بازبن

عنهاللهعما

محمدنبياعلىلوسلموملى@

1عامالأولجماد@ثهرالرياض 4 1 3@



@

الىفثملل@ى

الموصوع

مابياد
يقع

بالحلصيتصلوماالقور،بعفرعد

منمحرحايكودوماوال@دور،لأيمانوا
ريكووماالملة

ذلك،@ون
الأمربهداللمسلصرلصيحةمع

وتفصيلبالنبيء@ل!الممنوعوالتوسلالمشروعالتوسل

ذلك

ط@وشرومقتضاهاوليادالله،إلاإلهلامعنى

الإلهيةتوحيدأهمحة

لتركاوحكموآثارهم،لح@لصاوالعلماءلاالترك

بركتهللهاإلىوالتوسلو@اتهبعد@بالي

م@يقعمن
التوحيد،فيقادحهمخالماتالعامة

إلحبالحهل..معذورودهمهل

ثينشمعاثرالاستهراء
اللحيةكإعفاءالطاهرةالله

التو@وتقصير

محالفيتقرأأنسماحتكملهاينصحال@يالكت@أهم

1

3

3



اس

@ص6
الصمحةلموموع

4العقيدة 1

منالعلمطالصوموقصأو@سقكفرفيهادألفاظالمزح

4ذلك

وخصوصاوحواطروساوسرم@الإنسانساليخطرما

@ي
والإيمانالتوحيدمحال

الاحتهادسدعوىبالضرورةالديرمنعلممامحالفة

منحكم
إلخانتقصهما..أورسولهدسبأواكهدس@

المباحةلطريقهواة،السحروإتيانلسحر،اتعاطي

رالمسحولعلا@

محهملتحذيراأهله،صمةأنوأعه،خطره،الفاق،

4



صهاصياتعرخدلصلسيرمنالثر

-
حمى@لريملر@@ته@

كلةو@@لةنملنمولمح@لاعة/ر@@لة@ملممهوم.
@لعنبفلي

على@لرنىبر@د@لعيمة/ليياب@فم@لموعو@يرك@ئروع@بركطل@نل.دا

س@ليب.و@بماعة-@لة@ملموء@تي@
طء@لتعلهو@لنوملة

تقويملىو@مماعة@ل@@ملمنمج
@يد.@ل@رمؤلعاتهمرحال@

ر@لنركححمى@
رملرحو@رللب.علات@صعر-لأ@

عةدما@
طخير(ل@)رسالحرق@تركو

حمالد
عة@ر@@لةنملنصصأ.)حلدليرلابس

@للبتحدبرس

@يم@@ل.د@أر@ثريمة-@لعقيةسنو@يرملتهكلهالليز@صري.@س@لا@ي

@ممدمملمكد@يوجدشرح@ليدالقولرعد.@ومعحه-وممالوهصوله

لىشى@لقواعدماد.@ل@لى@لاد-وننرد@لهوىعم@لومد@لملى.@لى

لىمعت@لنم@.@دمويهتلحص@لربر@تح@مى/رنيمفه@تةممات

كملى@مد@لف@.مهاط@لعاعرةالأصلاية@رت@ومونص@له@ملعقبمة

م@ونبة@سل@هوم@اثتراق،عي.ب@حلافهرمحا@بر@طصو@ر@بقهر

ار@لمرقا@دى@ل@ضالا@ح.@لفح@رنمله-@الاش@ر@د@لقع.أ

يابوما@ذحكمصبمي.@يوجدكرةمدللطص.عدنىددى@لاعماد-ن@حث

ع@ىنثلنو@كلد@لا@مانلى@لاعفاد/ع@ىالاشملا!مصادراللي@.عد@@-

@لةنملمو@فا@لاعمادمانل
@لةنملمحالنحكميم/@مالعةالعحس

دي

شرحعلي-.كمكلدالاععاد-مانلنقرير
مل@لى@لاعفاد@لهابلمعة

@لةنملعد@لكرىلطثتة@ملم@@لرب@.ل@تم@و@بد@لنب@.رثاد-@

اطب@عسدرو@لرننعهساد@مقما.لسل@المصريعد@لهاسصحدرالححاعة

ي.الاععامد@لق@لىمتمفد.
مهجب.عد@بىللإممكص

@@لعبقء@ليالقري@بة
@طمةء@طبسنن@ةعدررسانلهياد@تركب@.

ديرا@ولهالأشلة.
@@لالبه@ننمةكديرلانلهيار@ثركلب@.ةء@@لعفد

محالمةبانيليى.دعلماء@لالية-عدررسانلهياد@ئرك@طي@.

لخبى.حرو@بر@لطحلىية@لعفبقثرحلب@.حد@لاعخاد@للصئري@لي



م@سدتعرخلادبمروسهمنثر

ع@حمدسكللمسلا*@@يو@فصشح@خ@.
شرح.@@لملر@

لب@.الحاللةء@علماءعدروسانلهباد@ثركسص.@يرء.ر@بة

جاةليوننره@لوجدعلاللطص.تطد@لمو@ونريهة@للوكليطل@

يماد@لقوبة@يو@فمى@@لنمري.@طر@افىلعةةاكن@عد@ل@بىنموليطربقي.

ممضماثل)حللأ.علاللطصت@@)ثكود@ه(ر@دمية
لي

@صالإممرشررطالأردعر@لفو@كلهنبهااللالةالأمول@لفحطاي.

يما@عاترما@لمجحة@لعقبهعلالرمد.
مى@م@م@ر.@س@روح

@ل@مى.@مولشرحالأحمد.لىنحفد3@طرللد@لتهعلماء

ماد@د@لنحربء@رو@لرطلحالمححية@نحمةلحلنييى.@ب@ريةنفرب

@إو@@سالموا@طعكمى.@ل@على@لعمقلعلمد.

@لولاءم.

بفي@للمعحنةلى@ل@راللو@.@ر@ابملاملى@ر@لر@
@لرعكمالدى@لإلداع@لطرسهى.@رآ@لى/()طا@ردعر@للى@@لاملء.

ننلةلو.ل@مانل@عصص@لممها@وتى.@ل@رحطر@لانماع-

سعر@لت3الإك@ة-رلالة@لنيب.براد@لتريعة-دىر@ابمنلاطصو@ي@ة
د

@@لوحي@ليتحى@لال@.
@@

على@لردليرحقق.مد@

الرنديراري.الحدكت"اعر@م@@م.إ-@ثكور@ر@يلو@

@حر@لد.آلر@لححر-ر@لكمالهلعطر@نردة
ةالحرابحليرسكلايمبرلح

صللجب.ر@لموثض
@@

@طقنح@ل@بئ.والأئاللعمى@طكمبر

الموفرالريمبنللاد@طرمبرو@لبء@لطار.ر@لحر@لمرعععدى@لبر

ير@ددىرممايمنلاطسرأحولةننلهر@لحرةء@لبار.@لحرس@لص@رم

@نملعلىا@ردةاعق.(2)حبر@ل@بعة-@ك
@رل@تة-ر@و@لللر@ص

ى

هنيححر@
إك@التالايمادصتلحئل.@لملوسحل@.)اط

حري.@سبمر@ماشلكمرسالاعلامسحلد(.2)عاص@لفاعي

@ططاىالامممحلط.ا-ماخبر)ر@ل@يخب@هىدى@لىد@لافمنة

-(@د@4)يار@طق@محللأ.ساخيرر@لةالأدملريليرمهحه

@
@لربصحممه5ء@لاطى.رعفاندنلىيحه@لعتحر@هدي.



من@-ش@تعرخدلبحملى@منكنر

مححوارلحلض.)عرلي(نمر@ئمعحو@ر@ل@سرب.رثم@رما@ية-@لطمنيما.

و@لحل@للل@لل.جعمر@لمادق-مملم@لاطرفلحقاصم.)يكليري(لمر@هي

لي@لوارثة
مقمصات.@@لر@@@لألا@بها@

1(،و@ل@حمو@ثفر@ق@@فمو@لي

@@فمو@نملسلمحدطلعق@.أ.-(2)ونسالهااطادو@ل@ع@قو@ل@@@لأمو@

يم2رفي@لمرقنرلينوارجد@لقح.ط.وساتاله@3(ونمويمو@لدحو@لالنر@ق

@تهد@لن@013ط(5)و@لرخة@لت@ريةد@لق@.أ-(4)الإللام

@ل@عالن@د
.@@عداف@العق@دير@فلتحثبمجصوعبحي.

مم@معفبهبربر.@علاطهء)ا@(سطةالو@لمةعلى@لريهة@نعبقت@

علىنعبفك@حرد.@عدالرحم@@لبي.عليالأرمريء

)ا@(-@لآحريللا-@تريعةجد@لليص.آلير@لشهاتء@ك@

@لى@س@ع@ى@)ا-3(حوى@لعفيقمحموع@للبحى.لن@طد

يالمحةالطهلىةليرطنل

@@لمادا
ة@لطارديحطىير.@ل@و@لملاة-لى@لطهارةرسانللىي.

علىدى@لسحىدي@لفى.على@طم@دى@لحاوىد@لفى.ر@لملا-
نلركحكم)محلدهد@لطارأممصل)وص@الصحة@لفيى.@م@-@

فطع@لورصكص@لفيب.محقلىر@ح@ةنهنةبر.@ل@

هو@سحود@ل@حو.@@للخوعلأك@ح@الطير.لالمرورللملاهالرنة

و@لملاة-نرى@لطهارةمح@وعأ.لمحلد@ليرد.ط@لطهرةو@لةالك@عوء

@لقيم-@@لعلو@ليوالمكلو@ت@فدكلىس@لانور@تللى.@ر

@للركلة@لممل!طفلر

@د@للر.أاعرف@ونطقاتها@ة@لرى.
@ر@لفب@،للز،@

حربر،
ندموحرريايادد@لبر.انصتركييهصللإناء.@لحانة@للحة

الألم@لنببى.و@لزكاة-ر@تر@ويحاملى@ل@مولدسلى.@ه@راكاةلى@ل

ح@@لر@ححي.احكلمصلخئ
ىنر@لنببى.و@لركاة-@لصاملي

@@لمام
جرير،@سللى@لفيب،@

@لفيميرقاء.لم@للانت@للخ@



ص
للمحمةدلبحلمصملهسردف@@

غب@غ؟زلمجبف@@!ا

علق@صث@علئ@لص
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