
   



  

  ٥  اإلجابة اجللية على األسئلة الكويتية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى ، احلمد هللا رب العاملني

  . آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
فهذا جواب كتاب أرسله أحد اإلخوان من سـكان  : أما بعد

وقد ذكر أقـواالً باطلـة   ، الكويت وامسه عبد اهللا بن إبراهيم العلي
صدرت من رؤساء مجاعة يزعمون أهنم على عقيـدة  وأفعاالً سيئة 

  . سليمة صحيحة موافقة للكتاب والسنة
ويطلب األخ عبد اهللا اإلفادة عن اجلماعة املشار إليهـا هـل   

إن عقيدهتم على الكتاب والسنة مع ما سيأيت ذكره عنهم من : يقال
إهنم على عقيـدة  : ومن قال؟ أم ال، األقوال الباطلة واألفعال السيئة

وماذا ؟ صحيحة موافقة للكتاب والسنة فهل يكون حمسنا أو مسيئا
يقال يف الذين انضموا إليهم وهم مع ذلك خيـالفوهنم يف أقـواهلم   
وأفعاهلم ولكنهم ال يستطيعون اجملاهرة باإلنكار ألقواهلم وأفعـاهلم  

وماذا يقال يف الذي يعتـذر  ؟ خوفا من شق الصف وتفريق الكلمة
إهنا ال ختالف العقيدة وال : وأفعاهلم السيئة ويقولعن أقواهلم الباطلة 

  ؟ تكون طعناً فيها وإمنا هي مواقف واملواقف ال تدخل يف العقيدة
وهذا ملخص ما ذكره األخ عبد اهللا عنهم من األقوال الباطلة 

  . واألفعال السيئة
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صـلى اهللا عليـه   جتويزهم طلب االستغفار من النيب : األول
 صلى اهللا عليه وسـلم هم أن رسول اهللا وزعم، بعد موته وسلم

  . يستغفر حيا وميتاً ملن جاءه قاصداً رحابه
يف حال  أما طلب االستغفار من النيب : أن يقال :واجلواب

َولَْو أَنَُّهْم إِذْ ظَلَُمـوا أَْنفَُسـُهْم   : حياته فهو جائز لقول اهللا تعاىل
ُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدوا اللََّه َتوَّاًبـا  َجاُءوَك فَاْسَتْغفَُروا اللََّه َواْسَتْغفََر لَ

وألن اهللا تعاىل قد أمر رسوله صلى اهللا عليه وسـلم أن   ؛َرِحيًما
فَاْعلَْم أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه : يستغفر للمؤمنني واملؤمنات فقال تعاىل
فَبَِمـا  : تعـاىل  وقال َواْسَتْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت

َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظًّا غَِليظَ الْقَلْبِ لَاْنفَضُّوا ِمْن 
وقـال   َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاوِْرُهْم ِفي الْـأَْمرِ 

ايِْعَنَك َعلَـى أَنْ لَـا   َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك الُْمْؤِمَناُت ُيَب: تعاىل
ُيْشرِكَْن بِاللَِّه َشْيئًا َولَا َيْسرِقَْن َولَا َيْزنَِني َولَا َيقُْتلَْن أَْولَاَدُهنَّ َولَـا  
َيأِْتَني بُِبْهَتاٍن َيفَْترِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ َوأَْرُجِلهِنَّ َولَـا َيْعِصـيَنَك ِفـي    

وقـال   لَُهنَّ اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم َمْعُروٍف فََبايِْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر
َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتَعالَْوا َيْسَتْغِفْر لَكُْم َرُسولُ : تعاىل خمربا عن املنافقني

َسـَواٌء  * اللَِّه لَوَّْوا ُرُءوَسُهْم َوَرأَْيَتُهْم َيُصدُّونَ َوُهْم ُمْسـَتكْبُِرونَ  
ُهْم أَْم لَْم َتْسَتْغِفْر لَُهْم لَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم إِنَّ اللََّه َعلَْيهِْم أَْسَتْغفَْرَت لَ

اْسَتْغِفْر لَُهْم أَْو لَا َتْسَتْغِفْر : وقال تعاىل لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني
  .  لَُهْم إِنْ َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم

بعد موته فهو من احملـدثات   أما طلب االستغفار من النيب و
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: وقد قال رسـول اهللا  ، اليت مل تكن يف عهد الصحابة والتابعني
رواه اإلمام أمحد  »من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«

والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضـي  
من «: والبخاري تعليقا جمزوما به ويف رواية ألمحد ومسلم .اهللا عنها

واملعىن فهو ، الرد هو املردود »عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد
وروى اإلمام أمحد أيضا وأهل السنن وابن حبان ، باطل غري معتد به

يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه عن العرباض بن سارية رضي اهللا 
لفاء الراشدين عليكم بسنيت وسنة اخل«: قال عنه أن رسول اهللا 

املهديني متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإيـاكم وحمـدثات   
هذا : قال الترمذي »األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

 .حديث حسن صحيح وصححه واحلاكم وابن عبد الرب والـذهيب 
وروى اإلمام أمحد أيضا ومسلم والنسائي عن جابر بـن عبـد اهللا   

أما بعد فإن خري احلديث « :قال سول اهللا رضي اهللا عنهما أن ر
وكـل  ، كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا 

  . »وكل ضاللة يف النار« زاد النسائي» بدعة ضاللة
ويف هذه األحاديث أبلغ رد على من أجاز سؤال االستغفار مـن  

بذلك ومل  مل يأمر أمته بعد موته ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم النيب 
يكن ذلك من سنة اخللفاء الراشدين املهديني وال من عمل غريهم مـن  
الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني، ولو كان جائزا لكـان الصـحابة   

  : أسبق إليه من غريهم، وقد قال الراجز وأحسن فيما قال
  وكل خـري يف اتبـاع مـن سـلف     

وكل شـر يف ابتـداع مـن خلـف       
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ذه احملدثة أيضا مـا رواه اإلمـام أمحـد    ومما يدل على رد ه
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عبـاس رضـي اهللا   

فذكر احلديث  -خطيبا مبوعظة  قام فينا رسول اهللا : عنهما قال
أال وإنه سُيجاء برجال من أمـيت  «: قال أن رسول اهللا : وفيه

إنك ال : فيقال .رب أصحايب يا: شمال فأقولفيؤخذ هبم ذات ال
َوكُْنـُت   تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصاحل

 َعلَْيهِْم َشهِيًدا َما ُدْمُت ِفيهِْم فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِي كُْنَت أَْنَت الرَِّقيـبَ 
: وقولـه  »إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك«: ويف قوله، احلديث »
هِْم َشهِيًدا َما ُدْمُت ِفيهِْم فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِي كُْنَت أَْنـَت  َوكُْنُت َعلَْي

إمنا كان يعلم بسؤال الذين  دليل على أن النيب  الرَِّقيَب َعلَْيهِْم
يسألونه االستغفار هلم إذ كان حياً شهيداً عليهم وأنه ال يدري مبـا  

ر يف هـذا  وما يذك، أحدثه الذين يسألونه االستغفار هلم بعد موته
الباب من احلكايات عن بعض اجلهال الذين يسألون االستغفار من 

، ألهنا من احملدثات، النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد موته فال عربة هبا
، واحملدثات كلها مردودة باألحاديث الصحيحة اليت تقدم ذكرهـا 

التوسـل  (أبو العباس ابن تيمية يف كتـاب   اإلسالموقد قال شيخ 
بعد موته قـد   إن الذين يطلبون االستغفار من النيب : )والوسيلة

  . خالفوا إمجاع الصحابة والتابعني وسائر املسلمني انتهى
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بعـد   إباحة االستنجاد بـالنيب  : الثاين من أقواهلم الباطلة
موته وزعمهم أنه ليس مبستنكر من الناحية الشرعية وزعمهم أنه 

تقـد كرامـة األوليـاء    ال داعي للتشدد يف اإلنكار على من يع
   .واللجوء إليهم يف قبورهم والدعاء فيها عند الشدائد

أهل القبور واالستنجاد هبم  إىلأما اللجوء : واجلواب أن يقال
وسواء يف ذلك االستنجاد ، ودعاؤهم عند الشدائد فإنه شرك أكرب

واالستنجاد بغريه من األموات ، قربه إىلودعاؤه واللجوء  بالنيب 
قبورهم فكله من الشرك األكرب وقد قال اهللا  إىلواللجوء ودعاؤهم 

إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمـْن  : تعاىل
ويف اآليـة   َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَِد افَْتَرى إِثًْمـا َعِظيًمـا  

: وقال تعاىل قَْد َضلَّ َضلَالًا َبِعيًداَوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَ: األخرى
 َِوَمْن أََضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن لَا َيْسَتجِيُب لَُه إِلَى َيْوم

َوإِذَا ُحِشَر النَّاُس كَاُنوا لَُهـْم  * الِْقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعاِئهِْم غَاِفلُونَ 
فسمى دعاءهم إيـاهم عبـادة    كَاِفرِيَن أَْعَداًء َوكَاُنوا بِِعَباَدِتهِْم

يوم القيامة وأهنم عـن دعـائهم    إىلوأخرب أهنم ال يستجيبون هلم 
غافلون وأهنم يكونون هلم أعداء يوم القيامة ويكفـرون بعبـادهتم   
إياهم وأخرب يف آية أخرى أهنم يتربءون منهم فأي خري حيصل ملـن  

لقد ، م عند الشدائداألموات ويستغيث هب إىليدعو غري اهللا ويلجأ 
َوالَِّذيَن َتـْدُعونَ ِمـْن   : وقال تعاىل، خاب وخسر من فعل ذلك

إِنْ َتْدُعوُهْم لَا َيْسَمُعوا ُدَعـاَءكُْم  * ُدونِِه َما َيْمِلكُونَ ِمْن ِقطِْمريٍ 
ا َولَْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا لَكُْم َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيكْفُُرونَ بِِشْرِككُْم َولَ

فسمى دعاءهم إياهم شركا وأخـرب أهنـم ال    ُيَنبِّئَُك ِمثْلُ َخبِريٍ
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فأي ، يسمعون دعاء الذين يدعوهنم وأهنم لو مسعوا ما استجابوا هلم
خري حيصل ملن يدعو غري اهللا ويستغيث باألولياء أو من تدَّعى فيهم 

َو ذَِلَك ُهالوالية ويلجأ إليهم ويستنجد هبم عند الشدائد وامللمات 
قُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِـِه  : وقال تعاىل الضَّلَالُ الَْبِعيُد

ومـن زعـم أن    فَلَا َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّرِّ َعْنكُْم َولَا َتْحوِيلًـا 
بعد موته مباح وأنه ليس مبستنكر من الناحيـة   االستنجاد بالنيب 

وفيما  .لى الشريعة احملمديةالشرعية فقد أباح الشرك باهللا وافترى ع
  . ذكرته من اآليات أبلغ رد وتكذيب لزعمه وفريته

: وقد روى الطرباين عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قـال 
قوموا بنـا  : منافق يؤذي املؤمنني فقال بعضهم كان يف زمن النيب 

إنه ال «: فقال رسول اهللا . من هذا املنافق نستغيث برسول اهللا 
قـد أنكـر    وإذا كـان الـنيب    »يب وإمنا يستغاث باهللا يستغاث

االستغاثة به يف حني حياته وأخرب أن االستغاثة ال تكون إال باهللا فماذا 
بعد موته مباح وأنـه لـيس    يقال فيمن زعم أن االستنجاد بالنيب 

مبستنكر من الناحية الشرعية، واجلواب أن يقال ال شك أن هذا عني 
أَلَْم َيْعلَُموا أَنَُّه َمْن ُيَحاِدِد : وقد قال اهللا تعاىل ه احملادة هللا ولرسول

  .  اللََّه َوَرُسولَُه فَأَنَّ لَُه َناَر َجَهنََّم َخاِلًدا ِفيَها ذَِلَك الِْخْزُي الَْعِظيُم
زعمهم أن قبور الصاحلني تنـزل  : الثالث من أقواهلم الباطلة

بد للمسلم أن يتعـرض  عليها رمحة اهللا وبركاته ونفحاته وأنه ال
  . ويقترب ويدعو يف تلك األماكن

هذا ما زينه الشيطان لكثري مـن اجلهـال   : واجلواب أن يقال
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فإن التربك بـالقبور  ، ليضلهم عن سبيل اهللا ويوقعهم يف الشرك باهللا
وقد هنـى  ، والدعاء عندها من أعظم األسباب لإلشراك بأصحاهبا

هنيه عن ذلك يـدل بطريـق   و، عن اختاذ قربه عيداً رسول اهللا 
والعيد اسم ملـا  ، األوىل على النهي عن اختاذ قبور الصاحلني أعياداً

 .يعتاد جميئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من املعاودة واالعتياد
وقـد روى   .القبور للتربك هبا والدعاء عندها إىلومنه اعتياد اجمليء 

بن احلسـني أنـه    احلافظ الضياء يف املختارة عن زين العابدين على
فيـدخل فيهـا    فرجة كانت عند قرب النيب  إىلرأى رجال جييء 
أال أحدثكم حديثا مسعته من أيب عن جدي عن : فيدعو فنهاه وقال

ال تتخذوا قربي عيدا وال بيوتكم وصلوا عليَّ فإن « :رسول اهللا
هذا يـدل علـى   : قال بعض العلماء »تسليمكم يبلغين أين كنتم

ألن ، قبور واملشاهد ألجل الدعاء والصالة عندهاالنهي عن قصد ال
ذلك من اختاذها عيداً كما فهمه علي بن احلسني من احلديث فنهي 

فكيف بقـرب  ، للدعاء عنده قرب النيب  إىلذلك الرجل عن اجمليء 
أبو العباس ابن تيميـة كـان الصـحابة     اإلسالموقال شيخ ، غريه

ف أيب بكـر وعمـر   فيصلون خل مسجده  إىلوالتابعون يأتون 
قضوا الصالة فعدوا أو خرجوا  إذاوعثمان وعلي رضي اهللا عنهم مث 

ومل يكونوا يأتون القرب للسالم لعلمهم أن الصالة والسالم عليـه يف  
  . الصالة أكمل وأفضل

وأما دخوهلم عند قربه للصالة والسالم عليه هناك أو للصـالة  
ال تتخـذوا قـربي   «: والدعاء فلم يشرعه هلم بل هناهم عنه بقوله
فبني أن الصالة تصل إليـه  »عيداً وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين
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، ولعن من اختذ قبور األنبيـاء مسـاجد   .من بعد وكذلك السالم
وكانت احلجرة يف زماهنم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشـة  
فيها وبعد ذلك إىل أن بين احلائط اآلخر وهم من ذلك التمكن من 

ال للسالم وال للصالة وال للدعاء  إليهقربه ال يدخلون  إىلالوصول 
ألنفسهم وال لغريهم وال لسؤال عن حديث أو علـم وال كـان   

سالماً فيظنون أنه هو  أوالشيطان يطمع فيهم حىت يسمعهم كالما 
أنه قد رد علـيهم السـالم    أوكلمهم وأفتاهم وبني هلم األحاديث 

 غريهم فأضـلهم  بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان يف
عند قربه وقرب غريه حىت ظنوا أن صاحب القرب يـأمرهم وينـهاهم   
ويفتيهم وحيدثهم يف الظاهر وأنه خيرج من القرب ويرونه خارجاً من 
القرب ويظنون أن نفس أبدان املوتى خرجـت تكلمهـم وأن روح   

  . ليلة املعراج امليت جتسدت هلم فرأوها كما رآهم النيب 
صحابة ما كانوا يعتادون الصالة والسالم عليـه  واملقصود أن ال

عند قربه كما يفعله من بعدهم من اخللوف وإمنا كان بعضهم يأيت 
من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر رضـي  

قال عبيد اهللا بن عمر عن نافع كان ابن عمـر إذا   .اهللا عنهما يفعله
م عليك يا رسـول اهللا  السال: فقال قدم من سفر أتى قرب النيب 

قـال  ، مث ينصـرف ، السالم عليك يا أبا بكر السالم عليك يا أبتاه
 .فعل ذلك إال ابن عمر عبيد اهللا ما نعلم أحدا من أصحاب النيب 

وهذا يدل على أنه ال يقف عند القرب للدعاء إذا سلم كما يفعلـه  
أحد  رمحه اهللا تعاىل ألن ذلك مل ينقل عن اإلسالمقال شيخ  .كثري

  . من الصحابة فكان بدعة حمضة انتهى
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للدعاء بدعة حمضة فكيف  وإذا كان الوقوف عند قرب النيب 
من يظن صالحهم فهو أوىل  أوبالوقوف للدعاء عند قبور الصاحلني 

الغلو يف القبور  إىلباسم البدعة وأوىل باملنع ألنه من أعظم الوسائل 
  . واإلشراك بأصحاهبا

عيد بن املسيب كان يسمع األذان مـن  زعمهم أن س: الرابع
وقوهلم من ذا الذي كان يؤذن مـن  ، القرب النبوي يف أيام احلرة

  . داخل قرب رسول اهللا 
أما ما ذكر عن سعيد بن املسيب أنه كان : واجلواب أن يقال

وقد ، يف أيام احلرة فهو غري ثابت عنه يسمع األذان من قرب النيب 
أما أحدمها ففيه ، إسنادين ضعيفني جداًرواه ابن سعد يف الطبقات ب

لـيس  : عبد احلميد بن سليمان اخلزاعي قال ابن معني يف رواية عنه
وكـذا قـال أبـو داود     .ليس بثقة: بشيء وقال يف رواية أخرى

 .إنه ضعيف: وقال النسائي يف موضع آخر .والنسائي أنه ليس بثقة
وأما ،  والذهيبوضعفه أيضا ابن املديين وصاحل بن حممد والدار قطين

وما كان هبذه املثابة فإنه ال ، الثاين ففيه الواقدي وهو متروك اإلسناد
يعتد به وعلى تقدير ثبوته فليس فيه ما يدل على جواز االسـتنجاد  

قربه والدعاء عنـده وال عنـد    إىلوال على جواز اللجوء  بالنيب 
 إىل أو قـربه  إىلواللجوء  قبور الصاحلني ألن االستنجاد بالنيب 

وعنـد قبـور    وأما الدعاء عند قربه  .قبور الصاحلني شرك أكرب
والوسائل هلا حكـم  ، الشرك إىلالصاحلني فهو من أعظم الوسائل 

  . الغايات واملقاصد وما كان كذلك فإنه ال جيوز فعله
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من ذا الذي كان يؤذن من داخل قرب رسـول اهللا  : وأما قوهلم
 .  

خلرب يف مساع األذان مـن القـرب   إن إسناد ا: فجوابه أن يقال
وما مل يثبـت بإسـناد   ، النبوي ضعيف جداً وقد تقدم بيان ذلك

أنه أذن يف حياته وال  ومل يذكر عن النيب ، صحيح فإنه ال يعتد به
فكيف يتوهم أنه كان يؤذن يف قربه بعد مماته وانقطاع ، مرة واحدة

ملسيب فإنه على تقدير ثبوت ما ذكر عن سعيد بن ا، التكاليف عنه
حممول على أن األذان كان من بعض املالئكة الذين كانوا حيضرون 

من أمته السالم فقد ثبت  عند القرب الشريف ويبلغون رسول اهللا 
إن هللا مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين مـن  «: أنه قال عنه 

رواه اإلمام أمحد والنسـائي والـدرامي بأسـانيد    » أميت السالم
، ورواه أيضا ابن حبـان يف صـحيحه   .مسلم صحيحة على شرط

وباجلملة فليس يف مساع األذان من القرب النبوي ما يتعلق به أهـل  
  . الغلو يف القبور واإلشراك بأصحاهبا

ما لنا وللحملة على أوليـاء اهللا وزوارهـم   : اخلامس قوهلم
فيمـا   الداعني عند قبورهم ومقاماهتم بعد أن قال رسول اهللا 

إين ألثأر ألوليائي كمـا يثـأر الليـث    «: العزةيرويه عن رب 
  . »احلرب

ليس يف النهي عن الـدعاء عنـد قبـور    : واجلواب أن يقال
الصاحلني شيء من احلملة عليهم وإمنا فيه النهي عن الغلو فيهم وعن 
اختاذ قبورهم مساجد وأعيادا يعتاد اجمليء إليها للتربك هبا والـدعاء  
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 وقد هنى رسول اهللا ، الشركعندها ألن ذلك من أعظم أسباب 
عن اختاذ قربه عيداً وعن اختاذ القبور مساجد ولعن الذين اختـذوا  
قبور أنبيائهم مساجد وأخرب أهنم من شرار الناس وأنه قـد اشـتد   

ويف هذا أبلغ زجر عن الصـالة عنـد القبـور    ، غضب اهللا عليهم
 وعلى هذا فينبغي أن تشدد احلملة علـى الـزوار   .والدعاء عندها
قبور الصاحلني ومقاماهتم للتربك هبا والدعاء عندهم  إىلالذين يأتون 

  . وُيمنعون من الغلو يف األموات واختاذ قبورهم مساجد وأعياداً
إين ألثأر ألوليائي كما يثـأر الليـث   «: وأما األثر الذي فيه

وإمنا ، فليس فيه ما يتعلق به املفتونون بالدعاء عند القبور .»احلرب
اهللا تعاىل ينصر أولياءه املتقني ويأخذ هلم بالثأر ممن يؤذيهم معناه أن 

ورمبا عجل العقوبة ملـن   .ويظلمهم ويبغي عليهم يف حال حياهتم
يسبهم ويقع يف أعراضهم من بعد موهتم كما وقع ذلـك لـبعض   

فأما حتري الدعاء عند قبـور  ، الذين يسبون الصحابة ويتنقصوهنم
 إىلب الوسائل وأعظم األسـباب  الصاحلني ومقاماهتم فهو من أقر

وقد حذر اهللا تعاىل من الشرك غاية التحذير وأخرب أنه ، اإلشراك هبم
الشرك فإنه ال جيوز فعله وجيب  إىلوما كان وسيلة ، ال يغفر ألهله

  . اإلنكار والتشديد على من يفعله
لقد أثبت القرآن صـراحة ال تلميحـاً وال   : السادس قوهلم
احلني وآثارهم ميكن التوسل هبا يف اسـتجالب  جمازاً أن بقايا الص

: يقول اهللا تبارك وتعـاىل ، اخلري ودفع الضر مهما تقادم هبا العهد
 َوقَالَ لَُهْم َنبِيُُّهْم إِنَّ َآَيةَ ُملِْكِه أَنْ َيأِْتَيكُُم التَّاُبوُت ِفيِه َسِكيَنةٌ ِمْن

لُ َهاُرونَ َتْحِملُُه الَْملَاِئكَةُ إِنَّ َربِّكُْم َوَبِقيَّةٌ ِممَّا َتَرَك َآلُ ُموَسى َوَآ
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  .  ِفي ذَِلَك لََآَيةً لَكُْم إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني
إن الشريعة احملمدية الكاملة قد نسـخت  : واجلواب أن يقال

وقد ، الشرائع اليت كانت قبلها فليس ألحد أن يعمل بشيء خيالفها
ـ ، عن الغلو هنى رسول اهللا   إىلان وسـيلة  وأعظم الغلو ما ك

الشرك باهللا تعاىل ومنه التربك ببقايا الصاحلني وآثارهم والتوسل هبا 
قبـل   وقد قال رسول اهللا ، يف استجالب اخلري واستدفاع الضرر

أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبـور  «: أن ميوت خبمس
أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبـور مسـاجد إين   

رواه مسلم من حديث جندب بـن عبـد اهللا    »ذلكأهناكم عن 
  . البجلي رضي اهللا عنه

عن  إمنا هنى النيب : قال العلماء: قال النووي يف شرح مسلم
اختاذ قربه وقرب غريه مسجداً خوفاً من املبالغة يف تعظيمه واالفتتـان  
به فرمبا أدى ذلك إىل الكفر كما جرى لكثري من األمـم اخلاليـة   

  . انتهى
صحيحني وغريمها عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا يف ال
 لعن اهللا اليهود والنصـارى  « :قال يف مرضه الذي مل يقم منه

ويف الصحيحني وغريمها أيضا عـن   »اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
: ملا نزل برسـول اهللا  : عائشة وابن عباس رضي اهللا عنهم قاال
غتم هبا كشفها عن وجهـه  طفق يطرح مخيصة له على وجهه فإذا ا

لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور «: فقال وهو كذلك
  . »أنبيائهم مساجد حيذر مثل ما صنعوا
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ويف هذه األحاديث دليل على أنه ال جيوز التربك بآثار الصاحلني 
الغلو فيهم  إىلألن ذلك وسيلة ، وال الدعاء عند قبورهم ومقاماهتم

الشرك هو احلكمة يف هنيه  إىلالذرائع املفضية وسد ، واإلشراك هبم
   عن اختاذ قربه عيداً وعن اختاذ قبور األنبياء والصاحلني مسـاجد

وباجلملة فليس يف اآلية مـن  . ولعنه الذين اختذوا قبورهم مساجد
اآلية ما يـدل علـى    َوقَالَ لَُهْم َنبِيُُّهْم: سورة البقرة قوله تعاىل
صـاحلني وآثـارهم يف اسـتجالب اخلـري     جواز التوسل ببقايا ال

ومن زعم أن اآلية تدل على جـواز التوسـل   ، واستدفاع الضرر
أحدها الغلـو يف  ، ببقاياهم وآثارهم فقد مجع بني ثالثة أمور حمرمة

وقد هنى ، الشرك هبم إىلوالغلو فيهم من أعظم الوسائل ، الصاحلني
  . عن الغلو وتقدم ذكر احلديث يف ذلك النيب 

 وقد ثبت عن الـنيب  :  القول يف القرآن مبجرد الرأيالثاين
» من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النـار « :أنه قال

رواه اإلمام أمحد والترمذي وابن جرير والبغوي من حـديث ابـن   
، هذا حديث حسن صحيح: عباس رضي اهللا عنهما وقال الترمذي

 »فليتبوأ مقعده من النار من قال يف القرآن برأيه« :ويف رواية له
  . هذا حديث حسن: قال الترمذي

 وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النيب : قال
  . وغريهم أهنم شددوا يف هذا يف أن يفسر القرآن بغري علم انتهى

اتباع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وتضليل اجلهال : الثالث
فَأَمَّا : وقد قال اهللا تعاىل، لباطلالذين ال يعرفون الفرق بني احلق وا
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الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة َواْبِتَغـاَء  
  .  َتأْوِيِلِه

ومن األدلة على املنع من تتبع آثار األنبياء والصاحلني مـا رواه  
حيح إىل نافع موىل ابـن  أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه بإسناد ص

بلغ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه أن  : عمر رضي اهللا عنهما قال
وروى ، فأمر هبا فقطعـت : ناسا يأتون الشجرة اليت بويع حتتها قال

خرجنا : ابن أيب شيبة أيضا بإسناد صحيح عن املعرور بن سويد قال
ْم َتَر أَلَ: مع عمر رضي اهللا عنه يف حجة حجها فقرأ بنا يف الفجر

فلما قضي  ِلإِيلَاِف قَُرْيشٍو  كَْيَف فََعلَ َربَُّك بِأَْصَحابِ الِْفيلِ
مسجد صـلى  : فقالوا؟ ما هذا: حجة ورجع والناس يبتدرون فقال

هكذا هلك أهل الكتاب اختذوا آثـار  «: فقال فيه رسول اهللا 
أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيه الصالة فليصـل ومـن مل   

فهذا فعل اخلليفة الراشد يف  »منكم فيه الصالة فال يصل تعرض له
 .اإلنكار على الذين يعظمون الشجرة اليت بويع حتتها رسول اهللا 

وهذا قوله يف اإلنكار على الذين يعظمون املكان الذي قد صلى فيه 
ولو كان تعظيم آثار األنبياء والصاحلني جائزا ملـا  ، رسول اهللا 

وملا هني ، حتتها الشجرة اليت بويع النيب  قطع عمر رضي اهللا عنه
الناس عن حتري الصالة يف املسجد الذي قد صلى فيه رسـول اهللا  

 ،  ويف فعل عمر رضي اهللا عنه وقوله أبلغ رد على من زعـم أن
بقايا الصاحلني وآثارهم ميكن التوسل هبـا يف اسـتجالب اخلـري    

إن اهللا تعـاىل  «: أنه قال وقد ثبت عن النيب . واستدفاع الضرر
رواه اإلمام أمحد والترمـذي   »جعل احلق على لسان عمر وقلبه



  

  ١٩  اإلجابة اجللية على األسئلة الكويتية

وابن حبان يف صحيحه من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما وقال 
قال ويف الباب عـن  ، هذا حديث حسن صحيح غريب: الترمذي

: ولفظه عند ابن حبان .الفضل بن العباس وأيب ذر وأيب هريرة انتهى
وروى اإلمام أمحد  »ى لسان عمر يقول بهإن اهللا جعل احلق عل«

قال : أيضا وابن حبان يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
وروى  »إن اهللا جعل احلق على لسان عمر وقلبه«: رسول اهللا 

اإلمام أمحد أيضا وأبو داود وابن ماجه واحلاكم يف مستدركه عـن  
إن اهللا «: ليقـو  مسعت رسول اهللا : أيب ذر رضي اهللا عنه قال

صحيح علـى  : قال احلاكم »وضع احلق على لسان عمر يقول به
وروى ، شرط الشيخني وقال الذهيب يف تلخيصه على شرط مسلم

اإلمام أمحد أيضا والترمذي وابن ماجـه والبخـاري يف التـاريخ    
واحلاكم يف مستدركه عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهما عـن  

قال  »للذين من بعدي أيب بكر وعمراقتدوا با«: أنه قال النيب 
وروى ، الترمذي هذا حديث حسن وصححه احلـاكم والـذهيب  

اإلمام أمحد أيضا وأهل السنن وابن حبان يف صحيحه واحلـاكم يف  
 مستدركه عن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا هبا «: قال
ضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثـة  وع

هذا حديث حسن صحيح : قال الترمذي» بدعة وكل بدعة ضاللة
  . وصححه أيضا احلاكم وابن عبد الرب والذهيب

ويف هذه األحاديث أبلغ رد على الذين يتتبعون آثار الصاحلني 
يع الـنيب  وخيالفون فعل عمر رضي اهللا عنه يف قطع الشجرة اليت بو
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 ًوقد قـال  ، حتتها وخيالفون أيضا هنيه عن اختاذ آثار األنبياء بيعا
كان مالك بن أنـس  : )البدع والنهي عنها(ابن وضاح يف كتاب 

وغريه من علماء املدينة يكرهون إتيان تلك املساجد وتلك اآلثـار  
ومسعتهم يذكرون أن : قال ابن وضاح. ما عدا قباء وأحداً للنيب 

ثوري دخل مسجد بيت املقدس فصلى فيه ومل يتبع تلـك  سفيان ال
، وكذلك فعل غريه أيضا ممن يقتـدى بـه  . اآلثار وال الصالة فيها

قال ابن ، مسجد بيت املقدس فلم يعُد فعل سفيان أيضاوقدم وكيع 
  . فعليكم باالتباع ألئمة اهلدى املعروفني انتهى: وضاح

جلماعة هـي  إن عقيدة أهل السنة وا: والسابع قول بعضهم
  . عقيدة األشاعرة

هذا خطأ وجهل ألن األشاعرة قد سلكوا : واجلواب أن يقال
يف باب الصفات مسلك التأويل وصرف األخبار الواردة يف ذلـك  

وهذا خالف ما كان عليـه الصـحابة والتـابعون    ، عن ظاهرها
وتابعوهم بإحسان فإهنم كانوا يؤمنون مبا وصف اهللا به نفسه ومبـا  

وميرون األخبار اليت جاءت يف الصـفات   ول اهللا وصفه به رس
، كما جاءت من غري حتريف وال تعطيل وال تكييـف وال متثيـل  

لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو : وينزهون اهللا تعاىل عن مشاهبة املخلوقات
وهؤالء هم أهل السنة واجلماعة وهـم الفرقـة    السَِّميُع الَْبِصُري

مة كما جاء ذلك يف احلديث الـذي رواه  الناجية من فرق هذه األ
الترمذي وغريه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنـهما  

إن بين إسرائيل تفرقـت علـى ثنـتني    « :قال أن رسول اهللا 
وسبعني ملة وتفترق أميت على ثالث وسبعني ملة كلهم يف النـار  
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عليـه   ما أنا«: قال؟ من هي يا رسول اهللا: قالوا» إال ملة واحدة
  . هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي »وأصحايب

. وروى الطرباين حنوه من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه
وهذا احلديث هو القول الفصل يف تعيني أهل السنة واجلماعة مـن  

فكل من ادعى أنه من أهل السنة واجلماعة فـإن  ، غريهم من الفرق
على ما كان عليه رسول أعماله وأقواله يف األصول والعقائد تعرض 

وأصحابه رضي اهللا عنهم فإن كان موافقا ملا كانوا عليه فهو  اهللا 
  . من أهل السنة واجلماعة وإن كان خمالفا هلم فدعواه باطلة مردودة

إطالق بعضهم صفة اجلهل على من ينقد األخطاء يف : الثامن
  . عقيدة األشاعرة واهتامه بالتكفري ألئمة اإلسالم

إن األوىل بصفة اجلهل من يعترض علـى  : أن يقالواجلواب 
العلماء الذين ينقدون األخطاء املوجودة يف عقيدة األشاعرة ويبينون 

، ما فيها من املخالفة ملا كان عليه الصحابة والتابعون هلم بإحسـان 
فإن الصحابة والتابعني هلم بإحسان كانوا ميرون األخبار اليت جاءت 

وأما األشاعرة ، يصرفوهنا عن ظاهرهايف الصفات كما جاءت وال 
وشـتان مـا بـني    ، فإهنم كانوا يؤولوهنا ويصرفوهنا عن ظاهرها

وقد تصدى لبيان األخطـاء  ، طريقتهم وطريقة الصحابة وأتباعهم
، املوجودة يف عقيدة األشاعرة كثرية من كبار العلماء قدميا وحديثاً

ـ ، فجزاهم اهللا عن بيان احلق وتأييده خري اجلـزاء  يس يف نقـد  ول
األخطاء املوجودة يف عقيدة األشاعرة وبياهنا تكفري ألئمة اإلسـالم  

  . كما قد توهم ذلك من ال علم عنده
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إنكار بعضهم توحيد األمساء والصفات وإنكاره أن : التاسع
  . يكون هللا يد

من أنكر توحيد األمساء والصـفات فهـو   : واجلواب أن يقال
يد أو أنكر غري ذلك مـن  وكذلك من أنكر أن يكون هللا ، جهمي

وقد صرح كثري من أكابر العلمـاء  ، أمساء اهللا وصفاته فهو جهمي
يف زمان أتباع التابعني ومن بعدهم بتكفري اجلهمية وأخرجهم بعض 

والكـالم يف  ، العلماء من الثنتني وسبعني فرقة من فرق هذه األمـة 
تكفريهم مذكور يف كتاب السنة لعبد اهللا بن اإلمام أمحد وغريه من 

  : وقد قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف الكفاية الشافية، كتب السنة
  كفــرهم مخســون يف  تقلــدولقــد 

ــدان    ــاء يف البل ــن العلم ــر م  عش
   والاللكــائي اإلمــام حكــاه عنـــ

 ـهم بـل حكـاه قبلـه الطـرباين      
  . فذكر أن مخسمائة من العلماء تقلدوا القول بتكفري اجلهمية

واألدلة على تكفريهم مذكورة يف كتب السنة ولـيس هـذا   
  . موضع ذكرها
قول بعضهم إن أحاديث اآلحاد ال يؤخـذ هبـا يف   : العاشر
  . العقيدة

قد دل القرآن والسنة على قبـول أخبـار   : واجلواب أن يقال
 .ا يتعلق بالعقائد وما يتعلق باألحكـام اآلحاد من غري تفريق بني م

 وهذا هو قول أهل السنة واجلماعة من لدن أصحاب رسول اهللا 
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وإمنا خالف يف ذلك بعض أهل البدع ومن تبعهم من ، إىل يومنا هذا
املتفقهة املقلدين وغريهم من العصريني املتكلفني فزعموا أن أخبـار  

وما لـيس  ،  دليل عليهاآلحاد ال يؤخذ هبا يف العقائد وهذا قول ال
واألدلة من القرآن والسـنة وأفعـال   ، عليه دليل فليس عليه تعويل

الصحابة رضي اهللا عنهم تقتضي التسوية بني العقائـد واألحكـام   
فأما األدلة من القرآن ففـي آيـات    .وغريها مما يتعلق بأمور الدين

وا إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُن: منها قول اهللا تعاىل .كثرية
بَِنَبٍأ فََتَبيَُّنوا أَنْ ُتِصيُبوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَُتْصبُِحوا َعلَـى َمـا فََعلْـُتْم    

فأمر تبارك وتعاىل بالتثبت يف خرب الفاسق ألنـه حيتمـل    َناِدِمَني
، تصديقه خشية أن يكون كاذبـاً  إىلالصدق والكذب فال يسارع 

والتثبـت تنجلـي    .خشية أن يكون صادقاً تكذيبه إىلوال يسارع 
ومفهوم اآلية دال على قبول خرب الواحد العدل مـن  ، حقيقة خربه

  . غري توقف فيه
إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَْنا ِمـَن  : اآلية الثانية قول اهللا تعاىل

الِْكَتابِ أُولَِئَك َيلَْعُنُهُم الَْبيَِّناِت َوالُْهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاسِ ِفي 
إِلَّا الَِّذيَن َتاُبوا َوأَْصلَُحوا َوَبيَُّنوا فَأُولَِئَك * اللَُّه َوَيلَْعُنُهُم اللَّاِعُنونَ 

فيـه  : قال القرطيب يف تفسريه أَُتوُب َعلَْيهِْم َوأََنا التَّوَّاُب الرَِّحيُم
عليه البيـان إال   دليل على وجوب العمل بقول الواحد ألنه ال جيب

 إِلَّا الَِّذيَن َتاُبوا َوأَْصلَُحوا َوَبيَُّنـوا : وقد وجب قبول قوله وقال
  . فحكم بوقوع البيان خبربهم انتهى

وهلذه اآلية نظائر من القرآن تدل على ما دلت عليه من : قلت
  . وجوب العمل خبرب الواحد
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ْتلَى ِفي ُبُيوِتكُنَّ ِمْن َواذْكُْرنَ َما ُي: اآلية الثالثة قول اهللا تعاىل
أمـر اهللا سـبحانه   : قال القرطيب يف تفسريه َآَياِت اللَِّه َوالِْحكَْمِة

وتعاىل أن خيربن مبا ينزل من القرآن يف بيوهتن وما يرين من أفعـال  
النـاس فيعلمـوا    إىلويسمعن من أقواله حىت يبلغن ذلك  النيب 

واحـد مـن الرجـال    وهذا يدل على جواز قبول خرب ال، ويقتدوا
  . والنساء يف الدين انتهى

َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَيْنِفُروا كَافَّةً : اآلية الرابعة قول اهللا تعاىل
فَلَْولَا َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ ِلَيَتفَقَُّهوا ِفي الدِّينِ َوِلُيْنـِذُروا  

وهذه اآلية الكرمية دالة  لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ قَْوَمُهْم إِذَا َرَجُعوا إِلَْيهِْم
قال ، على قبول خرب الواحد ألن الطائفة تقع على الواحد فما فوقه

الطائفة اجلماعة : وابن منظور يف لسان العرب، ابن األثري يف النهاية
: ويدل على ذلك قول اهللا تعاىل: قلت، من الناس وتقع على الواحد

ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا فَأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما َوإِنْ طَاِئفََتاِن قـال  ، اآلية
َوإِنْ : البخاري يف صحيحه ويسمى الرجل طائفة لقولـه تعـاىل  

فلو اقتتل رجالن دخال يف معىن اآلية  طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا
َهْد َعـذَاَبُهَما  َولَْيْش: ويدل على ذلك أيضا قول اهللا تعاىل. انتهى

الطائفـة  : قال ابن عباس رضي اهللا عنـهما  طَاِئفَةٌ ِمَن الُْمْؤِمنَِني
 إىلالطائفة الرجل الواحـد  : وقال جماهد وعكرمة. الرجل فما فوقه

وقـال اإلمـام   ، أقله رجل فما فوقه: وقال إبراهيم النخعي، األلف
  . ذكره ابن كثري عنه .أمحد الطائفة تصدق على واحد

: منـها قولـه   ، ما األدلة من السنة ففي أحاديث كثريةوأ
احلديث رواه اإلمـام أمحـد والبخـاري     »بلغوا عين ولو آية«
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واألمر بـالتبليغ يعـم   ، هذا حديث صحيح: والدارمي والترمذي
  . وهذا يدل على وجوب العمل بأخبار اآلحاد، الواحد فما فوقه

نا شيئا فبلغـه  نضر اهللا امرأ مسع م«: احلديث الثاين قوله 
رواه اإلمام أمحد وأبو داود  »كما مسعه فرب مبلغ أوعى من سامع

والترمذي وابن حبان يف صحيحه بنحوه وقال الترمـذي حـديث   
وقد روي حنوه ، وهذا يدل على قبول خرب الواحد، حسن صحيح

عن زيد بن ثابت وأنس بن مالك وجبري بن مطعم والنعمـان بـن   
  . مبشري وغريهم رضي اهللا عنه

، يبعث رسله آحاداً ويرسل كتبه مع اآلحاد وقد كان النيب 
، ومل يكن املرسل إليهم يقولون ال نقبل أخبارهم ألهنا أخبار آحـاد 

، مجاعات وآحـاداً  اإلسالم إىلوكان يبعث املبلغني عنه والداعني 
وكانت وفود العرب تقدم عليه مجاعات وآحاداً فيأمر كالً منهم أن 

خرب متيم الداري عن  وقد قبل ، اإلسالم إىلوهم يبلغ قومه ويدع
الدجال وروى ذلك عنه على املنرب كما ثبت ذلك يف صحيح مسلم 

خرب  وقبل ، وغريه من حديث فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها
ابن عمر رضي اهللا عنهما يف رؤية هالل شهر رمضان وعمل بـه  

ابن عمر رضي قال اخلطايب يف الكالم على حديث ، رواه أبو داود
خـرب   وقبل ، اهللا عنها فيه دليل على وجوب قبول أخبار اآلحاد

أعرايب يف رؤية شهر رمضان وعمل به رواه أهل السنن وفيه دليـل  
  . على وجوب قبول أخبار اآلحاد

وأما قبول الصحابة رضي اهللا عنهم ألخبار اآلحاد وعملهم هبا 
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منها مـا يف  ، فهو مشهور عنهم وقد جاء يف ذلك أحاديث كثرية
بينما الناس : الصحيحني وغريمها عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

قـد   إن رسول اهللا : يف صالة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال
أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت 

  . الكعبة إىلالشام فاستداروا  إىلوجوههم 
 رب الواحد وعملوا به وأقرهم النيب فهؤالء أهل قباء قبلوا خ

  . على ذلك
ومنها ما يف الصحيحني واللفظ للبخاري عن الرباء بن عازب 

املدينة صلى حنو بيـت   ملا قدم رسول اهللا : رضي اهللا عنهما قال
 إىلسبعة عشر شهراً وكان حيـب أن يوجـه    أواملقدس ستة عشر 

َب َوْجهَِك ِفـي السَّـَماِء   قَْد َنَرى َتقَلُّ: الكعبة فأنزل اهللا تعاىل
فوجه حنو الكعبة وصلى معه رجل العصر  فَلَُنَولَِّينََّك ِقْبلَةً َتْرَضاَها

هو يشهد أنه صلى مـع  : مث خرج فمر على قوم من األنصار فقال
الكعبة فاحنرفوا وهم ركـوع يف صـالة    إىلوأنه قد وجه  النيب 
رواية البخاري وقال  وقد رواه اإلمام أمحد والترمذي بنحو، العصر

  . هذا حديث حسن صحيح: الترمذي
وهؤالء املذكورون يف حديث الرباء رضـي اهللا عنـه غـري    
املذكورين يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما وقد قبلـوا خـرب   

  . على ذلك الواحد وعملوا به وأقرهم النيب 
ومنها ما رواه اإلمام مسلم وأبو داود عن أنس رضي اهللا عنـه  

قَْد َنـَرى  : كان يصلي حنو بيت املقدس فنزلت ول اهللا أن رس
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َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّماِء فَلَُنَولَِّينََّك ِقْبلَةً َتْرَضاَها فََولِّ َوْجَهـَك  
فمر رجل من بين سلمة وهم ركـوع يف   َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ

، ولـت أال إن القبلة قـد ح : صالة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى
  . فمالوا كما هم حنو القبلة

وهؤالء املذكورون يف حديث أنـس رضـي اهللا عنـه غـري     
املذكورين يف حديثي ابن عمر والرباء رضي اهللا عنهم وقد قبلوا خرب 

  . على ذلك الواحد وعملوا به وأقرهم النيب 
فيـه  : قال اخلطايب يف الكالم على حديث أنس رضي اهللا عنه

: وقال أبو الربكات ابن تيمية، خبار اآلحاددليل على وجوب قبول أ
  . هو حجة يف قبول أخبار اآلحاد

إنـا  : ومنها حديث تويلة بنت أسلم وهي من املبايعات قالت
إن : لبمقامنا نصلي يف بين حارثة فقال عباد بن بشر بـن قيظـي  

استقبل البيت احلرام أو الكعبة فتحول الرجال مكان  رسول اهللا 
، كان الرجال فصلوا السجدتني الباقيتني حنو الكعبةالنساء والنساء م

  . رواه الطرباين يف الكبري قال اهليثمي ورجاله موثقون
وهؤالء املذكورون يف حديث تويلـة غـري املـذكورين يف    
األحاديث اليت قبله وقد قبلوا خرب الواحد وعملوا به وأقرهم الـنيب  

 على ذلك .  
فرد عن أنس رضي اهللا عنه ومنها ما رواه البخاري يف األدب امل

وهم عند أيب طلحة مـر   إين ألسقي أصحاب رسول اهللا : قال
: قالوا،إن خلمر قد حرمت فما قالوا مىت أو حىت ننظر : رجل فقال
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احلديث وهو خمرج يف الصحيحني من طرق عـن  ، يا أنس أهرقها
ويف بعض طرقه عندمها قال أنس رضـي اهللا  ، أنس رضي اهللا عنه

قائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجاالً من أصـحاب  إين ل: عنه
: قلنـا ؟ هل بلغكم اخلرب: يف بيتنا إذ جاء رجل فقال رسول اهللا 

 .يا أنس أرق هـذه القـالل  : فإن اخلمر قد حرمت فقال: قال .ال
  . فما راجعوها وال سألوا عنها بعد خرب الرجل: قال

علـى   يب فهؤالء قبلوا خرب الواحد وعملوا به وأقرهم الـن 
فيه العمـل خبـرب   : قال النووي يف الكالم على هذا احلديث .ذلك

  . الواحد وأن هذا كان معروفاً عندهم انتهى
وقد روى الدار قطين حديث أنس رضي اهللا عنـه يف بـاب   
. النوادر من آخر سننه عن عبيد اهللا بن عبد الصمد بن املهتدي باهللا

كان : ضي اهللا عنه قالمحيد الطويل عن أنس ر إىلوساق بإسناده 
أبو طلحة وأيب بن كعب وسهيل بن بيضاء عند أيب طلحة يشربون 
من شراب متر أو بسر أو قال رطب وأنا أسقيهم من الشراب حىت 

أال هل علمـتم أن  : كاد يأخذ منهم فمر رجل من املسلمني فقال
يا أنس اكف ما يف إنائك وما قالوا حـىت  : اخلمر قد حرمت فقالوا

  . فكفأته: لنتبني قا
قال أبو عبد اهللا وهو عبيد اهللا بن عبد الصمد : قال الدار قطين

هذا يدل على أن خرب الواحد يوجـب العمـل   : بن املهتدي باهللا
  . انتهى

وفيما ذكرته من اآليات واألحاديث أبلغ رد علـى الـذين ال   
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وقد ذكر ابن القـيم   .يقبلون أحاديث اآلحاد وال يرون العمل هبا
أنه ذهب مجاعة مـن  ) الصواعق املرسلة(تعاىل يف كتاب  رمحه اهللا

أصحاب أمحد وغريهم إىل تكفري من جيحد ما ثبت خبرب الواحـد  
  . والتكفري مذهب إسحاق بن راهويه انتهى: قال، العدل

إجياب بعضهم اتباع إمام من أئمة الفقه تبديع : احلادي عشر
  . من ينادي باالجتهاد واتباع الدليل

أما القول باتباع إمام من أئمة الفقه ففيـه  : يقالواجلواب أن 
فأما من ، تفصيل وتفريق بني من له علم باألدلة ومن ال علم له هبا

كان له علم باألدلة فالواجب عليه أن يعمل مبا قام عليه الدليل من 
الكتاب أو السنة أو اإلمجاع ولو خالف مذهب إمامه أو غريه مـن  

باألدلة فإن الواجب عليه أن يسـأل   وأما من كان جاهالً، املذاهب
فَاْسأَلُوا أَْهلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُْنـُتْم لَـا    : أهل العلم لقول اهللا تعاىل

أال سألوا إذ مل يعلموا فإمنا شفاء العي «: ولقول النيب  َتْعلَُمونَ
رواه اإلمام أمحد وأبو داود وابن ماجه واحلـاكم مـن    »السؤال

عنهما وهـذا لفـظ أيب داود ورواه   حديث ابن عباس رضي اهللا 
  . الباقون خمتصراً

فإن : وأما تبديع من يأمر باالجتهاد واتباع الدليل ففيه تفصيل
كان األمر يأمر به الذين هلم علم باألدلة واستخراج األحكام مـن  

وإن كـان  ، الكتاب والسنة فالقائل بتبديعه هو املبتدع يف احلقيقة
دلة وجاهل هبا فقد أخطأ يف أمره يأمر بذلك كل أحد من عامل باأل

أهل اجلهل باالجتهاد ألهنم ليسوا أهال لذلك وإمنـا الواجـب يف   
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حقهم سؤال أهل العمل ملا تقدم يف اآلية من سورة النحل وحديث 
  . ابن عباس رضي اهللا عنهما

إن اخلالف بـني أهـل السـنة    : والثاين عشر قول بعضهم
على هذا األساس من والشيعة خالف يف الفروع فقط وما صدر 

قادة اجلماعة املشار إليها من تأييد الثورة الرافضـية والتضـامن   
  . معهم وإقامة صالة الغائب على قتالهم

أما الرافضة يف زماننا وقبله بأزمان طويلـة  : واجلواب أن يقال
فإهنم أهل شرك وتأليه لعلي بن أيب طالب وأهل بيته وتعظيم للقبور 

وقد قال  أعظم احملادة هللا تعاىل ولرسوله وهذا من ، وأهل القبور
أَلَْم َيْعلَُموا أَنَُّه َمْن ُيَحاِدِد اللََّه َوَرُسولَُه فَأَنَّ لَـُه َنـاَر   : اهللا تعاىل

ومن كانوا هبذه الصـفة   َجَهنََّم َخاِلًدا ِفيَها ذَِلَك الِْخْزُي الَْعِظيُم
ة صالة الغائـب  فإنه ال جيوز تأييدهم وال التضامن معهم وال إقام

لَا َتجُِد : ومن فعل ذلك فليس مبؤمن لقول اهللا تعاىل، على قتالهم
قَْوًما ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الَْآِخرِ ُيَوادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَُه َولَْو 

  .  كَاُنوا َآَباَءُهْم أَْو أَْبَناَءُهْم أَْو إِْخَواَنُهْم أَْو َعِشَريَتُهْم
وأما اخلالف بني أهل السنة والرافضة فهو يف األصول أعظـم  

ومن نظر يف الكتب اليت تذكر فيهـا سـخافاهتم   ، منه يف الفروع
وأقواهلم الباطلة علم ما هم عليه من الغلو الشديد يف علي وأهـل  

وما هم عليه أيضا من اإلشراك هبم يف بعض خصائص الربوبية . بيته
يه أيضا من اختاذ القبور مساجد وأوثانا تعبد وما هم عل .واأللوهية

، وعلم أيضا جراءهتم على حتريف القرآن والزيادة فيه، من دون اهللا
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وعلم أيضا جراءهتم على سب الصحابة والوقيعة فـيهم بالكـذب   
والبهتان وال سيما أبو بكر وعثمان وعائشة رضي اهللا عنهم فـإهنم  

غري ذلـك مـن الفظـائع     إىل، قد أقذعوا يف سبهم والوقيعة فيهم
وأكثرهـا أو كلـها   ، ذكرها أهل العلم عن الرافضة والشنائع اليت

وهلذا أخرجهم بعض العلماء املتقدمني من الثنتني ، منقول من كتبهم
منها قول ، وهلذا القول أدلة كثرية. وسبعني فرقة من فرق هذه األمة

ُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّـارِ  ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَع: اهللا تعاىل
ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركًَّعا ُسجًَّدا َيْبَتُغونَ فَْضلًا ِمَن اللَِّه َورِْضـَواًنا  
ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّـْوَراِة  

َرَج َشطْأَُه فََآَزَرُه فَاْسَتْغلَظَ فَاْسَتَوى َوَمثَلُُهْم ِفي الْإِْنجِيلِ كََزْرعٍ أَْخ
قـال البغـوي يف    َعلَى ُسوِقِه ُيْعجُِب الزُّرَّاَع ِلَيِغيظَ بِهُِم الْكُفَّاَر

من أصبح ويف قلبه غيظ على : قال مالك بن أنس: تفسري هذه اآلية
وقال ابن كـثري يف  ، فقد أصابته هذه اآلية أصحاب رسول اهللا 

هذه اآلية انتزع اإلمام مالك يف رواية عنـه بـتكفري   تفسريه ومن 
ألهنـم  : قـال ، الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي اهللا عنهم

يغيظوهنم ومن غاظه الصحابة رضي اهللا عنهم فهو كافر هلذه اآلية 
  . ووافقه طائفة من العلماء على ذلك

ومنها ما رواه عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف كتاب السنة عن علي 
إن قوما هلم نبز يقال هلـم  «: قال يل النيب : رضي اهللا عنه قال

قال علي رضي اهللا  »الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم فإهنم مشركون
عنه ينتحلون حبا أهل البيت وليسوا كذلك وآية ذلك أهنم يشتمون 

ورواه ابن أيب عاصم يف السنة وزاد قلت يا نيب اهللا  .أبا بكر وعمر
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يقرظونك مبا ليس فيك ويطعنـون علـى   «: قال ؟ما العالمة فيهم
  . »أصحايب ويشتموهنم

ومنها ما رواه عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف كتـاب السـنة ويف   
 :قـال رسـول اهللا   : زوائد املسند عن علي رضي اهللا عنه قال

يظهر يف أميت يف آخر الزمان قوم يسمون الرافضـة يرفضـون   «
يكون قـوم  «: الكبري ولفظه ورواه البخاري يف التاريخ »اإلسالم

ويف رواية لعبد اهللا بـن اإلمـام    »نبزهم الرافضة يرفضون الدين
جييء قوم قبل قيام الساعة يسمون الرافضة بـرءاء مـن   «: أمحد

  . »اإلسالم
ومنها ما رواه عبد بن محيد وأبو يعلى والبزار والطرباين عن ابن 

خر الزمـان  يكون يف آ«: قال عباس رضي اهللا عنهما عن النيب 
قوم يسمون الرافضة يرفضون اإلسالم فإذا رأيتموهم فـاقتلوهم  

. رجاله وثقوا ويف بعضهم خـالف : قال اهليثمي،»فإهنم مشركون
كنت عند : ويف رواية للطرباين عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

يا علي سيكون «: وعنده علي رضي اهللا عنه فقال النيب  النيب 
ون حب أهل البيت هلم نبز يسمون الرافضـة  يف أميت قوم ينتحل

  . إسناده حسن: قال اهليثمي،»قاتلهم فإهنم مشركون
: ومنها ما رواه الاللكائي عن علي رضي اهللا عنه أنـه قـال  

خيرج يف آخر الزمان قوم هلم نبز يقال هلم الرافضة يعرفون بـه  «
ينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا وآية ذلك أهنم يشتمون أبـا  

   .»ر وعمر أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإهنم مشركونبك
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 اإلسـالم ومن أوضح األدلة على كفر الرافضة وخروجهم من 
وقـد   .تفضيلهم ألئمتهم على املالئكة املقربني واألنبياء واملرسلني

 اإلسـالمية صرح هبذا طاغوت الثورة الرافضية يف كتابه احلكومة 
هم مقاماً ال يبلغـه  حيث زعم أن من ضرورات مذهبهم أن ألئمت

وقد نقل غري واحد من العلماء اإلمجاع ، ملك مقرب وال نيب مرسل
وزعم طاغوت الثـورة   .على كفر من اعتقد هذا االعتقاد اخلبيث

، الرافضية أيضا أن تعاليم أئمته كتعليم القرآن جيب تنفيذها واتباعها
وأقواهلم اليت تدل على كفرهم وخروجهم مـن   .وهذا كفر صريح

كثرية جداً وموجودة يف كتب طاغوت الثورة وغريه مـن   سالماإل
ومن ، وفيما ذكرته هاهنا كفاية ملن أراد اهللا هدايته، كتبهم اخلبيثة

  . أراد اهللا به غري ذلك فال هادي له
وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن من سـعى يف تأييـد الرافضـة    

ـ    ي والتضامن معهم وإقامة صالة الغائب على قـتالهم فقـد رض
: ومن رضي بأعمال قوم فهو مثلهم لقول اهللا تعاىل، بأعماهلم السيئة

 َوقَْد َنزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الِْكَتابِ أَنْ إِذَا َسِمْعُتْم َآَياِت اللَِّه ُيكْفَُر بَِها
َوُيْسَتْهَزأُ بَِها فَلَا َتقُْعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث غَْيـرِِه  

والرافضة من شر الطوائف الذين يكفرون بآيات  ذًا ِمثْلُُهْمإِنَّكُْم إِ
وال خيفى أمرهم إال على من أعمى اهللا بصريته  .اهللا ويستهزئون هبا
فليحذر املسلم الناصح لنفسه من االغترار هبـذه   .وطبع على قلبه
وليحذر أيضا غاية احلذر من مـواالهتم ومـوادهتم   ، الطائفة الضالة

من معهم وإقامة صالة الغائب على قتالهم فقد قال وتأييدهم والتضا
َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُـْم لَـا   : اهللا تعاىل
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َيأْلُوَنكُْم َخَبالًا َودُّوا َما َعنِتُّْم قَْد َبَدِت الَْبْغَضاُء ِمْن أَفَْواِههِْم َوَمـا  
َها * ُر قَْد َبيَّنَّا لَكُُم الَْآَياِت إِنْ كُْنُتْم َتْعِقلُونَ ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم أَكَْب

أَْنُتْم أُولَاِء ُتِحبُّوَنُهْم َولَا ُيِحبُّوَنكُْم َوُتْؤِمُنونَ بِالِْكَتابِ كُلِّـِه َوإِذَا  
قُـلْ  لَقُوكُْم قَالُوا َآَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا َعضُّوا َعلَْيكُُم الْأََناِملَ ِمَن الَْغْيِظ 

إِنْ َتْمَسْسكُْم َحَسَنةٌ * ُموُتوا بَِغْيِظكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ 
َتُسْؤُهْم َوإِنْ ُتِصْبكُْم َسيِّئَةٌ َيفَْرُحوا بَِها َوإِنْ َتْصبُِروا َوَتتَّقُـوا لَـا   

هذه اآليـات   َيُضرُّكُْم كَْيُدُهْم َشْيئًا إِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ
وباجلملة  .الثالث مطابقة حلال الرافضة مع أهل السنة غاية املطابقة

فال ينخدع بأقواهلم الباطلة ويغتر بدعاويهم الكاذبة إال مـن هـو   
  . مصاب يف دينه وعقله

وهي ، وقد زعموا أن ثورهتم على ملكهم األخري ثورة إسالمية
يء وإمنا غايتـها  يف احلقيقة ثورة رافضية ليست من اإلسالم يف ش

التضليل والتلبيس على ضعفاء العقول والبصرية فهم كما قـال اهللا  
ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَمـا  : تعاىل يف سلفهم من املنافقني

ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض فَـَزاَدُهُم  * َيْخَدُعونَ إِلَّا أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ 
أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الضَّلَالَةَ : قوله تعاىل إىلاآليات  اللَُّه َمَرًضا

وقـد حصـل    بِالُْهَدى فََما َربَِحْت ِتَجاَرُتُهْم َوَما كَاُنوا ُمْهَتِديَن
بسبب ثورهتم املشئومة من الفنت وإراقة الدماء ما هو معلوم عنـد  

ة بغـي  املتتبعني ألخبار الصحف واإلذاعات فهي يف احلقيقة ثـور 
وظلم وعدوان وفساد يف األرض واهللا املسئول أن يطهر األرض من 
رجس هذه الطائفة الضالة وأجناسها وأن يقيض هلم من يعاملـهم  
معاملة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما لسلفهم من أهـل الـردة   
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  . واجملوس وما ذلك على اهللا بعزيز
 تقـدم  وأما السؤال عن اجلماعة الذين يقولون باألقوال اليت

  ؟ ذكرها واجلواب عنها هل يقال إن عقيدهتم على الكتاب والسنة
بل كل ما ذكر عنهم من األقوال واألفعـال  : فجوابه أن يقال

فهو خمالف للكتاب والسنة وما خالف الكتاب والسنة فهـو مـن   
  . عقائد أهل البدع والضاللة

وأما السؤال عن الذين خيالفون اجلماعـة الـذين يقولـون    
ال الباطلة ولكنهم ال يستطيعون اإلنكار على أقواهلم خوفاً باألقو

  . من شق الصف وتفريق الكلمة
إنه جيب على أهل احلق أن ينصـحوا أهـل   : فجوابه أن يقال

الباطل ويأمروهم باملعروف وينهوهم عن املنكر ويبينوا هلم األخطاء 
 احلق فهو املطلوب وإال وجبـت  إىلاليت قد وقعوا فيها فإن رجعوا 

مفارقتهم ومنابذهتم وشق صفهم وتفريق كلمتـهم ألن اهللا تعـاىل   
لَا َتجُِد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الَْآِخرِ ُيَوادُّونَ َمْن َحادَّ : يقول

اللََّه َوَرُسولَُه َولَْو كَاُنوا َآَبـاَءُهْم أَْو أَْبَنـاَءُهْم أَْو إِْخـَواَنُهْم أَْو    
  .  َعِشَريَتُهْم

وإذا سئل الرجل عن عقيدة اجلماعة الذين يقولون بـاألقوال  
الباطلة اليت تقدم ذكرها فعليه أن جييب بأهنم خمـالفون للكتـاب   

ومن شهد أهنم على الكتاب والسنة وعلى عقيدة صحيحة ، والسنة
مع علمه مبا هم عليه من املخالفـة للكتـاب والسـنة وللعقيـدة     

ة وشهد شـهادة زور وعليـه أن   الصحيحة فقد أساء غاية اإلساء
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  . يتوب من شهادة الزور اليت هي من أكرب الكبائر
وأما السؤال عن الذي يعتذر عن األقوال الباطلة اليت تقدم 

إهنا ال ختالف العقيدة وال تكون طعناً فيها وإمنـا  : ذكرها ويقول
  . هي مواقف واملواقف ال تدخل يف العقيدة

ن األقوال الباطلة والدفاع عنها إن االعتذار ع: فجوابه أن يقول
وال خيلـو  ، دليل على الرضا هبا ومن رضي عمل قوم فهو مثلـهم 

إما أن يكون عاملا : الذي يعتذر عن األقوال الباطلة من أحد أمرين
ببطالهنا وهو مع ذلك يدافع عنها ويطلب هلا التوجيهات املتكلفـة  

ملفارقة واملنابذة فهذا يلحق بأهل الباطل ويعامل مبا يعاملون به من ا
وإما أن يكون جـاهال  ، حىت يرجع عن املدافعة عن األقوال الباطلة

بأهنا باطلة فهذا ينبغي تعليمه فإن أصر بعد العلم ببطالهنا فإنه يلحق 
  . بأهلها ويعامل مبا يعاملون به من املفارقة واملنابذة

ود اهللا تعاىل محود بن عبد اهللا بن مح إىلقال ذلك كاتبه الفقري 
  . التوجيري

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصـحابه ومـن   
  . هـ٢٥/١٠/١٤٠٤تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
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  رسـالفه
  ٥  ......... ................................   الةـقدمة وسبب الرسامل

صلى اهللا عليه جتويزهم طلب االستغفار من النيب : ألوىلا املسألة
صلى اهللا عليه بعد موته، وزعمهم أن رسول اهللا  وسلم
  ٦  .............   .يستغفر حيا وميتاً ملن جاءه قاصداً رحابه وسلم

بعد موته وزعمهم أنه  إباحة االستنجاد بالنيب : ةلثانيا املسألة
وزعمهم أنه ال داعي  ،ليس مبستنكر من الناحية الشرعية

للتشدد يف اإلنكار على من يعتقد كرامة األولياء واللجوء 
  ٩  .................   .إليهم يف قبورهم والدعاء فيها عند الشدائد

ور الصاحلني تنزل عليها رمحة اهللا ـزعمهم أن قب: ةلثالثا املسألة
وبركاته ونفحاته وأنه البد للمسلم أن يتعرض ويقترب 

  ١٠  . ................................   .ويدعو يف تلك األماكن
ذان زعمهم أن سعيد بن املسيب كان يسمع األ: ةلرابعا املسألة

من القرب النبوي يف أيام احلرة، وقوهلم من ذا الذي كان 
  ١٣  ........................   .يؤذن من داخل قرب رسول اهللا 

ما لنا وللحملة على أولياء اهللا وزوارهم : قوهلم :ةخلامسا املسألة
 ل رسول اهللا الداعني عند قبورهم ومقاماهتم بعد أن قا

إين ألثأر ألوليائي كما يثأر «: فيما يرويه عن رب العزة
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  ١٤  ......... ................................   .»الليث احلرب

لقد أثبت القرآن صراحة ال تلميحاً وال : قوهلم :ةلسادسا املسألة
ا يف جمازاً أن بقايا الصاحلني وآثارهم ميكن التوسل هب

استجالب اخلري ودفع الضر مهما تقادم هبا العهد، يقول 
َوقَالَ لَُهْم َنبِيُُّهْم إِنَّ َآَيةَ ُملِْكِه أَنْ : اهللا تبارك وتعاىل

َيأِْتَيكُُم التَّاُبوُت ِفيِه َسِكيَنةٌ ِمْن َربِّكُْم َوَبِقيَّةٌ ِممَّا َتَرَك َآلُ 
لَاِئكَةُ إِنَّ ِفي ذَِلَك لََآَيةً ُموَسى َوَآلُ َهاُرونَ َتْحِملُُه الَْم

ُتْم ُمْؤِمنَِني   ١٥  ................................   . لَكُْم إِنْ كُْن

إن عقيدة أهل السنة واجلماعة هي : قول بعضهم :ةلسابعا سألةملا
  ٢٠  ........ ................................   .عقيدة األشاعرة

إطالق بعضهم صفة اجلهل على من ينقد األخطاء : ةلثامنا املسألة
  ٢١  .........   .يف عقيدة األشاعرة واهتامه بالتكفري ألئمة اإلسالم

اره إنكار بعضهم توحيد األمساء والصفات وإنك: ةلتاسعا املسألة
  ٢٢  ........ ................................   .أن يكون هللا يد

قول بعضهم إن أحاديث اآلحاد ال يؤخذ هبا يف : ةلعاشرا املسألة
  ٢٢  ................ ................................   .العقيدة

اتباع إمام من أئمة الفقه إجياب بعضهم : ةعشر ةحلاديا ملسألةا
  ٢٩  .................   .تبديع من ينادي باالجتهاد واتباع الدليل

إن اخلالف بني أهل السنة : قول بعضهم :ةعشر ةلثانيا ملسألةا
والشيعة خالف يف الفروع فقط وما صدر على هذا 

ملشار إليها من تأييد الثورة األساس من قادة اجلماعة ا
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الرافضية والتضامن معهم وإقامة صالة الغائب على 
  ٣٠  ................ ................................   .قتالهم

اجلماعة الذين يقولون باألقوال اليت تقدم ذكرها هل يقال  :سؤال
  ٣٥  .........................   إن عقيدهتم على الكتاب والسنة؟

سؤال عن الذين خيالفون اجلماعة الذين يقولون باألقوال الباطلة 
ولكنهم ال يستطيعون اإلنكار على أقواهلم خوفاً من شق 

  ٣٥  .. ................................   .الصف وتفريق الكلمة

الذي يعتذر عن األقوال الباطلة اليت تقدم ذكرها سؤال عن 
إهنا ال ختالف العقيدة وال تكون طعناً فيها وإمنا : ويقول

  ٣٦  .................   .هي مواقف واملواقف ال تدخل يف العقيدة

  ٣٧  ...................... ................................   الفهرس

 

  


