






اموراوتن<ة والخلول انمالك إ__إ 

انحرافاتوعلاج حل في نمهم التي الرئيسة الك الم
وشهاتهم.القبوس 

اسمي:اسك أولا: 
تجاهومحللأيه العلم أهل يه يقوم لك الموهدا 
منلجملة وترض وشهاتهم، الموريين دعاوى 

الأتي;المحو على العالمة الأجوبة 
متينمنهج من ينهللقون السنة أهل لكن إذا )١( 

يعولونالقجوريين فإن والاستدلال، التلقي فى أصيل 
والأحاديثالمنامان ُعلى واستدلالهم تلقيهم في 

٠المزعومة والحكايات المكذوبة 

شركهمتجويز على شيطايية بأحلام فيحتجون 
المواهبأبا أن دلك! ومن تعالى، باق وكفرهم 
إدالي• قال ه^، اف رسول رارأيت يقول! الشادلي 

الهلاهر٥لنفسة فانذر قضاءها وأردت حاجة لك لكنت، 



المبورلونمة والخلول اسالك 
ك======ء==لآاق

تفذس،احاجك فإن آ؛ فلولو 
عزبالله للشرك صريحة ودعوة ، حلمفهدا 

ُ المرمحلينمحيي لمقام وتنقص التوحيد، ونفض وجل، 
إفرادإلئ يدعو عامآ وعشرين ثلاثة مكث، لذي اه 
إلىيمفى طريمح، كل ويد بالعبادة، تعاد اممه 

الشرك.

وصاحبهاضبطها، يمكن لا فالمنامات كث؛ وعر 
فكفعليها؛ يعتمد فلا ثم! ومن معصوما، نيقا ليس 

بلالشرعية، الأحكام وحالف شيهلانئا حلما كانت إذا 
بجمعتعار الله إفراد وهو الأصيل الأصل و-حالمت، 

.العبادة؟ أنولع 
إرتضاف، مشاهد اروكدللئخ الإسلام! شخ يقول 

فيور أنه عر بناء الصالحين أو الأيياء بض 
رالصالح الرحل أو و. المي وروية هناك؛ المنام 

.( )آ/٤٧اكمانيى« 



اوم،لا،تسة ا<اوءءلهو انماس 

قت3[==ة=ة==^=ث=ث

لأحلهاالبقعة تمصي فضيلة لها يوجب لا بضة المنام 
هذايفعل ؤإنما الملمين، ُاحماع مصلئ وتقحد 
الكناب«لا،.أهل وأمثاله 

أعيتكمررإذا مثل! مكذوبة بأحاديث ويحتجون 
.القبور،، بأصحاب فعليكم الأمور 

س،الني على مفترى كذب الحديث رافهذا 
العلماءمن أحد يروه لم بحديثه الحارقين  ٤١٠٠بإ-؟

الحديثكتب من شيء فى يوحد ولا بذلك، 
المعتمدة،،

منالحديث هذا أن إلى ققبمق القيم ابن وأثار 
الأصنامعباد أشباه وصحها التي المختلقة الأحاديث 

•، .ل ايله رمول على المقابرية من 

(.٦٥•)آ/ المشم، الصراط •انتفاء )١( 
ااسوعاكاوى«)ا/أهآ(.)٢( 
(.٣٣٢)ا/امفانا< »إغاتةانظر; )٣( 



القبورلوسة واسوو المسالك 

فىالغلو تجويز قى حكايات على يعتمدون كما 
الترياقهو عندها الدعاء وأن بها، والامتغاثة القبور 

.المجزب 
الدجاليناحتلاق من الحكايات هذه وغالب 

الاسأموال أكل إلا بهمهم لا الذين الأفاكين 
تعارراف دين عن والصد 
ر)إماالحكايات هده أن إلئ تيمية ابن أشار وقد 
أنذكر كما حجة((^٢،، ليس أو غلهن، أو كدب، 

الداعياصتلرار مسميه يكون قل الدعاء، إجابة 
وقدله، الاه رحمة مجرد سببه يكون وقد وصدقه، 

لهيكون وقد دعائه، لأحل لا اتنة قضاه أمرا يكون 
.٢٣أخرى أّماب 

اللهفان،ورإغاتت (، ٦٥٢)T/المشم« الصراط ٠ااقضا، )١( 

(.nAA/T)المشم، الصراط »اضا، )٢( 
ًاللهفان« أإغاثن وانفلر: (, ٦٥٢)٦! المشم، الصراط ^^١، ١٠)٣( 





امور|وسة واسول انماس 

=DII^==^=
ملكعوار كثف العلم أهل على فيتعين 

المنامانعلئ العويل وفساد تهافته، وبيان الشوريين 
اتوالحكايالموصوعة، والأحاديث والأحلام، 
التلقيفي الصحيح المهج تقرير مع المزعومة، 

ةوالمناب الكتعتئ والأترلألكالأعمماد 
ذلك.ونحو المالح السلم، فهم واعتبار الصحيحة، 

إمامذكره ما المحكمة؛ الجمالة الأجوبة ومن )٢( 
بقوله!الفبوريين شبهات على الرد في فقبمج الدعوْ 

ومفصل:مجمل طريمن؛ من الماطل أهل "جواب 
الكبيرةوالمائدة العفليم الأمر فهو المجمل: أما 

هوآلوكاّأزلعثكؤ تعالى! قوله وذلك عقلها، لمن 
آةنئئبمق ه ألبجف  ١١ئئ محق ظ.ظ آلكثت 

رآ،عآ*أكنت آقدآء يته ققته ث ئ-ئنة وفأ هرييثّ ق قأ 
صحوقد ٧[. عمران: ]أل دآإيإه7إلاآلة؟اآ ملم يأيييمءوما 

مايتبعون الدين رأيتم ررإذا فالط: أنه اممه. رسول عن 
جهلأ-م فاحدروهماا القه سمى الذين فاولتلث منه؛ تنايه 





اشورلوثنيد واسلول انما!ك 

u،'،تتهن فاد افه وممه من 

شبهة.كل تجاه ظاهرة وحجة مديد جواب لهذا 
الجواب،هذا توضح في جوابأ المؤلف ساق وقد 

كفرهموأن الريوبية بتوحيد العرب مشركي فاقرار 
تعالى،اثّ وبين بينهم وسائط اتخاذهم بسبب 

اشتباهلا ظاهرأ محكمآ أمرا يعد ويدعونهم يالونهم 
ببعضلبامحلله المبتيع احتجاج وأما التباس، ولا فيه 

يعلملا ومشكل مشتبه أمر فهو الشرعية الموصر 
المحكميترك ولا - الموحد لذلك يالمبة س معناه 

أنيقيننا ْع الزيغ؛ أهل إلا المتشابه ويتع الواضح 
عقلية؛أو ت، كانسمعية تتناقض لا الحق أدلة 

كانفما بحضآ، بعضها يصدق الشرعية فالموص 
أهلأن نجزم بل محكمآ، كان ما إلئ فيرد متشابها 

إلاعقلية ولا سمعية بحجة يحتجون يكادون لا البيع 

٤٤ص)■؛؛، اك_هاتاا، ا »كنفِ



اشورواسول اس الخ
 lio-ء==ء^ء^؛ة؛؛ءءث=ة

•^١، ١٠^-لا عليهم حجة التأمل عند وهي 
يشعونالذين الزيغ أهل من الئوريون وهؤلاء 

نظرالدليل في نفلرهم ليس الفتة، ايتغاء المتشابه 
مذنظر بل حكمه، تحت هوا0 يكون حتئ المتمر 

،.^١٢لكلشاهد بالدلل أتئ ثم بالهوى، حكم 
من- صحت إن - بها احتجوا التي وثبهاتهم 

منالمحكمات إلئ ردها يتعين التي المتشابهات 
"مالئاض إفراد وجوب علئ الدالة والأحادث الأيات 
عنوالنهي العبادة أنولغ وسائر والاستغاثة بالدعاء 
.وذرائعه الشرك 

فنقولشبهاتهم، عن الجواب إلى انتقدا )'؟(وإذا 
صريحصحح دليل القبوريتن لدى يوجد لا ت ابتداء 

وءحادي(، ٥١٤، ٢٥٤)أ/ تب لأبن الءتاوى'ا *مجمؤع •' انغنر )١( 
(.Y>A_)القيم لأبن الأ'رواحاا 

(.٢٢١)ا/لكاطي »الأممام« انظر: )٢( 





الفورلوي والعليل انماس 
ء]1تا=ءةء==ء؛ء^^==ض=

أحللغة فى يعرف ولا والمتغاث، المدعو وبين يه 
أوبرسولك إليك أتوسل قال: من أن آدم بني من 

فإنهمحقيقة، به استغاث فقد برسولك؛ إليك أتوجه 
بينفيفرقون مدعو، مؤول به المستغاث أن يعلمون 

به"المؤول وبين المؤول 
الجاهأو بالذوات تعالئ الله إلى فالتوز ذلك ومع 

قدوما بها، والتعلق القبور دعاء إلل ذريعة صار قد 
الجاه،أو بالذوات اش إلئ التوسل علؤل به ينيل 

قدوما يثبت،، ولا يصح لا لكنه صريحآ يكون أن فإما 
عالئدل ؤإنما مرادهم، على يدل فلا صحيحأ يكون 

والعملوصفاته اف بأسماء كالتوّل المشرؤع التوسل 
.، موصعهأ في هل بكما الصالح 

•٧(./ )] والماثل الراتل 'مجموعن )١( 
تمة،لأبن والوسلت، النول في جليلة اا؛اءدة انظر؛ )٢( 

لمحمدالرل« حضقة إر وءاكوصل و»الو-لا 
,اف رحمهم الرفاعي نسيب 





اص!دسة «ااءمنمل اس الم

i========؛؛]^

الصالح،عبده بحق أو نبيه بجاه ودعائه الله موال 
المتأخرينكلام في الامحللاق عند الغالس، هو وهذا 

الهتممح،'؛حجرّ وابن والفطلاز كالكى 
الربمشرم إن ت قولهم اكرييض شهات ومن، 

نمرقونحن تعار، ف باريوبية يعترفون يكونوا لم 
الخالق.المدر الرب هو نمار الم بأن 

العربمشركي أو الشبهة! هذه عر فالجواب 
هداإن بل فيه، ينازعوا فلم الربوبية، بتوحيد مقرون 

آدمر٢،،بني من أحد أصله في ينازع لم التوحيد 
رسولقاتلهم الذين المثركين هؤلاء أن عر والدليل 

هواممه بأن مقرين كانوا دماءهم وامتحن . اممه 
هلسيزرهمؤ سبحانه! قوله المدبر: الرازق الخالق 

الفللأم؛؛اح ؛امصبوانظر: (، Y1U>_)اكأص،ا اج ارمنه)١( 
ًس)ا/لإا(.

الفتاوى،١وءمجمؤع (، ١٨١صن) ، تيمية لابن ُأ التيمرية ٠ • انظر ( ٢ ) 
(A/T.)؟•




































































































