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بسم ال الرحن الرحيم
وهو المستعان

 المد ل الذي ل يقبل توحيد ربوبيته من العباد حت يفردوه بتوحيد العبادة كل
 الفراد من اتاذ النداد فل يتخذون له ندا ول يدعون معه أحدا ول يتكلون إل عليه ول

 يفزعون ف كل حال إل إليه ول يدعونه بغي أسائه السن ول يتوصلون إليه بالشفعاء (من
ذا الذي يشفع عنده إل بإذنه) .

 وأشهد أن ل إله إل ال ربا ومعبودا وأن ممدا عبده ورسوله، الذي أمره أن يقول
 (قل ل أملك لنفسي نفعا ول ضرا إل ما شاء ال)، وكفى بال شهيدا. صلى ال عليه وعلى

آله والتابعي له ف السلمة من العيوب وتطهي القلوب من اعتقاد كل شيء يشوب.
وبعد : 
 ) وجب علي تأليفه وتعي عليتطهير العتقاد عن أدران اللحاد )فهذا (( 

 ترصيفه لا رأيته معلمته من اتاذ العباد النداد ف المصار والقرى وجيع البلد من اليمن
 والشام ومصر وند وتامة وجيع ديار السلم، وهو العتقاد ف القبور وف الحياء من

 يدعي العلم بالغيبات وهو من أهل الفجور، ل يضر للمسلمي مسجدا ول يرى ل راكعا
أو ساجدا، ول يعرف السنة ول الكتاب ول يهاب البعث ول الساب.

 فوجب علي أن أنكر ما أوجب ال إنكاره، ول أكون من الذين يكتمون ما أوجب
 ال إظهاره. فاعلم أن ههنا أصول هي قواعد للدين، ومن أهم ما تب معرفته على

الوحدين:
الصل الول

 أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما ف القران فهو حق ل باطل وصدق ل كذب
 وهدى ل ضللة وعلم ل جهالة ويقي ل شك فيه. فهذا الصل أصل ل يتم إسلم أحد

ول إيانه إل بالقرار به. وهذا ممع عليه ل خلف فيه.
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الصل الثاني
 أن رسل ال وأنبياءه ـ من أولم إل آخرهم ـ بعثوا لدعاء العباد إل توحيد ال بتوحيد
 العبادة. وكل رسول أول ما يقرع به أساع قومه قوله (يا قوم اعبدوا ال ما لكم من إله غيه)
 (أن ل تعبدوا إل ال) ( أن اعبدوا ال واتقوه وأطيعون)ز وهذه الذي تضمنه قول "ل إله إل

 ال". فإنا دعت الرسل أمها إل قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، ل مرد قولا باللسان.
 ومعناها: هو إفراد ال باللية والعبادة، والنفي لا يعبد من دونه والباءة منه. وهذا الصل ل

مرية فيما تضمنه، ول شك فيه وف أنه ل يتم إيان أحد حت يعلمه ويققه.
الصل الثالث

أن التوحيد قسمان :
 : توحيد الربوبية والالقية والرازقية ونوها، ومعناه: أن ال وحده هوالقسم الول

 الالق للعال وهو الرب لم والرازق لم. وهذا ل ينكره الشركون ول يعلون ل فيه شريكا،
بل هم مقرون به، كما سيأت ف الصل الرابع.

 : توحيد العبادة ومعناه: إفراد ال وحده بميع أنواع العبادات التالقسم الثاني
بيانا. فهذا هو الذي جعلوا ل فيه شركاء. ولفظ الشريك يشعر بالقرار بال تعال.

 فالرسل عليهم السلم بعثوا لتقرير الول ودعاء الشركي إل الثان، مثل قولم ف
 خطاب الشركي: (أف ال شك فاطر السموات والرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم)

  ونيهم35:3 (هل من خالق غي ال يرزقكم من السماء والرض ل إله إل هو) 14:10
 عن شرك العبادة، ولذا قال ال تعال (ولقد بعثنا ف كل أمة رسول أن اعبدوا ال واجتنبوا

  أي قائلي لمهم أن اعبدوا ال. فأفاد بقوله (ف كل أمة) أن جيع16:36الطاغوت) 
 المم ل ترسل إليهم الرسل إل لطلب توحيد العبادة، ل للتعريف بأن ال هو الالق للعال

 وأنه رب السموات والرض، فإنم مقرون بذا. ولذا ل ترد اليات فيه ـ ف الغالب ـ إل
  (أفمن يلق كمن ل يلق)35:3بصيغة استفهام التقرير، نو: (هل من خالق غي ال) 

  (أغي ال أتذ وليا فاطر السموات6:14 (أف ال شك فاطر السموات والرض) 16:17
  (أرون ماذا31:11 (هذا خلق ال فأرون ماذا خلق الذين من دونه) 6:14والرض) 

 استفهام تقرير لم لنم به مقرون.46:4خلقوا من الرض أم لم شرك ف السموات) 
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 وبذا تعرف أن الشركي ل يتخذوا الصنام والوثان ول يعبدوها ول يتخذوا السيح
 وأمة ول يتخذوا اللئكة شركاء ل تعال لنم أشركوهم ف خلق السموات والرض، بل

 اتذوهم لنم يقربونم إل ال زلفى، كما قالوه. فهم مقرون بال ف نفس كلمات كفرهم
 وأنم شفعاء عند ال. قال ال تعال: (ويعبدون من دون ال ما ل يضرهم ول ينفعهم

 ويقولون هؤلء شفعاؤنا عند ال. قل أتنبئون ال با ل يعلم ف السموات ول ف الرض
  فجعل ال تعال اتاذهم للشفعاء شركا ونزه نفسه10:18سبحانه وتعال عما يشركون) 

 عنه لنه ل يشفع عنده أحد إل بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لم ل يأذن ال لم ف شفاعة
ول هم أهل لا ول يغنون عنهم من ال شيئا؟

الصل الرابع
 أن الشركي الذين بعث ال الرسل إليهم مقرون أن ال خالقهم (ولئن سألتهم: من

 ، (ولئن سالتهم: من خلق السموات والرض؟ ليقولن: خلقهن43:87خلقهم ليقولن ال) 
  وأنه الرازق الذي يرج الي من اليت ويرج اليت من الي وأنه الذي43:9العزيز العليم) 

 يدبر المر من السماء إل الرض وأنه الذي يلك السمع والبصار والفئدة، (قل من
 يرزقكم من السماء والرض أم من يلك السمع والبصار والفئدة ومن يرج الي من اليت
 ويرج اليت من الي ومن يدبر المر؟ فسيقولون: ال فقل أفل تتقون) (قل لن الرض ومن

 فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون ل. قل أفل تذكرون؟ قل من رب السموات السبع ورب
 العرش العظيم؟ سيقولون ل، قل أفل تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يي ول

  وهذا فرعون مع98-23:84يار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون ل، قل فأن تسحرون) 
 غلوه ف كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء، يقول ال ف حقه حاكيا عن

 موسى عليه السلم (لقد علمت ما أنزل هؤلء إل رب السموات والرض بصائر)
  وقال (رب با أغويتن)59:16 وقال إبليس (إن أخاف ال رب العالي) 17:102

  وكل مشرك مقر بأن ال خالقه وخالق السموات15:36 وقال (رب فأنظرن) 17:39
 والرض وربن ورب ما فيهما ورازقهم، ولذا احتج عليهم الرسل بقولم (أفمن يلق كمن ل

  وبقولم ( إن الذين تدعون من دون ال لن يلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له)16:17يلق) 
 والشركون مقرون بذلك ل ينكرونه.22:73
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الصل الخامس
 أن العبادة أقصى باب الضوع والتذلل، ول تستعمل إل ف الضوع ل. لنه مول

أعظم النعم. وكان لذلك حقيقا بأقصى غاية الضوع، كما ف (الكشاف).
 ث إن رأس العبادة وأساسها التوحيد ل التوحيد الذي تفيده كلمته الت إليها دعت
 جيع الرسل، وهي قول (ل إله إل ال) والراد اعتقاد معناها والعمل بقتضاها ل مرد قولا

باللسان.
 ومعناها: إفراد ال بالعبادة واللية والنفي والباءة من كل معبود دونه. وقد علم

 الكفار هذا العن لنم أهل اللسان العرب، فقالوا: (أجعل اللة إله واحدا إن هذا لشيء
.38:5عجاب) 

فصل
إذا عرفت هذه الصول فاعلم أن ال تعال جعل العبادة له أنواعا:

 : وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الحد الذي له اللقاعتقادية
 والمر وبيده النفع والضر وأنه الذي ل شريك له ول يشفع عنده أحد إل بإذنه، وأنه ل

معبود بق غيه، وغي ذلك من لوازم اللوهية.
 : وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ول ينطق با ل يقناللفظيةومنها 

 دمه ول ماله، وكان كإبليس، فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفنا عنه، إل أنه ل يتثل
 أمر ال فكفر. ومن نطق ول يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على ال، وحكمه حكم

النافقي.
وبدنية، كالقيام والركوع والسجود ف الصلة. ومنها الصوم وأفعال الج والطواف.

 ومالية، كإخراج جزء من الال امتثال لا أمر ال تعال به. وأنواع الواجبات والندوبات
ف الموال والبدان والفعال والقوال كثية، لكن هذه أمهاتا.

 وإذا تقررت هذه المور، فاعلم أن ال تعال بعث النبياء عليهم الصلة والسلم من
 أولم إل آخرهم يدعون العباد إل إفراد ال تعال بالعبادة، ل إل إثبات أنه خلقهم ونوه،

  أي7:69إذ هم مقرون بذلك، كما قررناه وكررناه، ولذا قالوا (أجئتنا لنبد ال وحده ) 
 لنفرده بالعبادة ونصه با من دون آلتنا، فلم ينكروا إل طلب الرسل منهم إفراد العبادة ل.
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 فلم ينكروا ال تعال ول قالوا إنه ل يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة،
 فعبدوا مع ال غيه وأشركوا معه سواه واتذوا له أندادا، كما قال تعال (فل تعلوا ل أندادا

  أي وأنتم تعلمون أنه ل ند له. وكانوا يقولون ف تلبيتهم للحج: "2:22وأنتم تعلمون) 
 لبيك ل شريك لك إل شريكا هو لك تلكه وما ملك". وكان يسمعهم النب صلى ال عليه
 وسلم عند قولم "ل شريك لك" ويقول: قد افردوه جل جلله لو تركوا قولم "إل شريكا هو

 لك". فنفس شركهم بال تعال إقرار به. قال تعال (أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون)
  (قل ادعوا شركاؤكم ث28:4 (وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لم) 6:22

  فنفس اتاذ النداد إقرار بال تعال، ول يعبدوا النداد7:194كيدون فل تنظرون) 
 بالضوع لم والتقرب بالنذور والنحر لم إل لعتقادهم أنا تقربم إل ال زلفى وتشفع لم

لديه.
 فأرسل ال الرسل تأمر بتك عبادة كل ما سواه وتبي أن هذا العتقاد الذي يعتقدونه
 ف النداد باطل وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك ل يكون إل ل وحده. وهذا هو توحيد

 العبادة. وقد كانوا مقرين ـ كما عرفت ف الصل الرابع ـ بتوحيد الربوبية، وهو أن ال هو
الالق وحده والرازق وحده.

 ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولم وهو نوح عليه السلم
 إل آخرهم وهو ممد صلى ال عليه وسلم هو توحيد العبادة، ولذا تقول لم الرسل (أل ل

تعبدوا إل ال) (اعبدوا ال مالكم من إله غيه).
 وقد كان الشركون منهم من يعبد اللئكة ويناديهم عند الشدائد ومنهم من يعبد

 أحجارا ويهتف با عند الشدائد، فبعث ال ممدا صلى ال عليه وسلم يدعوهم إل عبادة
 ال وحده وبأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبيته للسموات والرض وان

 يفردوه بعن ومؤدى كلمة " ل إله إل ال" معتقدين لعناها عاملي بقتضاها وأن ل يدعوا
 مع ال أحدا. وقال تعال (له دعوة الق والذين يدعون من دونه ل يستجيبون لم بشيء)

 ، أي من شرط الصدق ف5:22 وقال تعال( وعلى ال فتوكلوا إن كنتم مؤمني) 13:14
 اليان بال أن ل يتوكلوا إل عليه وأن يفردوه بالتوكل كما يب أن يفردوه بالدعاء

 والستغفار. وأمر ال عباده أن يقولوا (إياك نعبد) ول يصدق قائل هذا إل إذا أفرد العبادة ل
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 تعال، وإل كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذا معناها: نصك بالعبادة ونفردك
  كما2:41 (وإياي فاتقون) 29:56با دون كل أحد، وهو معن قوله (فإياي فاعبدون) 

 عرف من علم البيان أن تقدي ما حقه التأخي يفيد الصر، أي ل تعبدوا إل ال ول تعبدوا
 غيه ول تتقوا غيه كما ف (الكشاف). فإفراد ال تعال بتوحيد العبادة ل يتم إل يتم إل بأن
 يكون الدعاء كله له والنداء ف الشدائد والرخاء ل يكون إل ل وحده، والستعانة بال وحده

 واللجأ إل ال والنذر والنحر له تعال، وجيع أنواع العبادات من الضوع والقيام تذلل ل
 تعال والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب واللق والتقصي كله ل يكون إل ل عز

 وجل. ومن فعل شيئا من ذلك لخلوق حي أو ميت أو جاد أو غي ذلك فقد أشرك ف
 العبادة. وصار من تفعل له هذه المور إله لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا

 أو قبا أو جنيا أو حيا أو ميتا. وصار العابد بذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك
 الخلوق مشركا بال، وإن أقر بال وعبده، فإن إقرار الشركي بال وتقربم إليه ل يرجهم عن

 الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسب ذراريهم وأخذ أموالم غنيمة. قال ال تعال [ف
 الديث القدسي] (أنا أغن الشركاء عن الشرك) ل يقبل ال عمل شورك فيه غيه، ول يؤمن

به من عبد معه غيه.
فصل

 إذا تقرر عندك أن الشركي ل ينفعهم القرار بال مع إشراكهم النداد من الخلوقي
 معه ف العبادة ول أغن عنهم من ال شيئا وأن عبادتم هي اعتقادهم فيهم أنم يضرون

 وينفعون وأنم يقربونم إل ال زلفى وأنم يشفعون لم عند ال تعال، فنحروا لم النحائر
 وطافوا بم ونذروا النذور عليهم، وقاموا متذللي متواضعي ف خدمتهم وسجدوا لم، ومع
 هذا كله فهم مقرون ل بالربوبية وأنه الالق ولكنهم أشركوا ف عبادته، جعلهم مشركي ول

 يعتد بإقرارهم هذا، لنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم القرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر
 ل تعال بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة. فإن ل يفعل ذلك فالقرار الول باطل.

 وقد عرفوا ذلك وهم ف طبقات النار فقالوا (تال إن كنا لفي ضلل مبي إذ نسويكم برب
  مع أنم ل يسووهم به من كل وجه ول جعلوهم خالقي ول رازقي،98-26:97العالي) 

 لكنهم علموا وهم ف قعر جهنم أن خلطهم القرار بذرة من ذرات الشراك ف توحيد العبادة

7



 صيهم كمن سوى بي الصنام وبي رب النام. قال ال تعال (وما يؤمن أكثرهم بال إل
  أي ما يقر أكثرهم ف إقراره بال وبأنه خلقه وخلق السموات12:106وهم مشركون) 

والرض إل وهو مشرك بعبادة الوثان.
 بل سى ال الرياء ف الطاعات شركا. مع أن فاعل الطاعة ما قصد با إل ال تعال،

 وإنا ألاد طلب النزلة بالطاعة ف قلوب الناس. فالرائي عبد ال ل غيه لكنه خلط عمله
 بطلب النزلة ف قلوب الناس، فلم يقبل له عبادة وساها شركا، كما أخرج مسلم من حديث
 أب هريرة رضي ال عنه قال: (يقول ال تعال: أنا أعن الشركاء عن الشرك، من عمل عمل
 أشرك فيه معي غيي تركته وشركه) بل سى ال التسمية بعبد الارث شركا، كما قال تعال

  فإنه أخرج المام أحد والتمذي7:159(فلما آتاها صالا جعلى له شركاء فيما آتاها) 
 من حديث سرة أن النب صلى ال عليه وسلم قال: "لا حلت حواء ـ وكان ل يعيش لا ولد

 ـ طاف با إبليس، وقال: ل يعيش لك ولد حت تسميه عبد الرث. فسمته فعاش. وكان
 ذلك من وحي الشيطان وأمره. فأنزل ال اليات وسى هذه التسمية شركا، وكان إبليس

تسمى بالرث". والقصة ف الدر النثور وغيه.
فصل

 وقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد ف شجر أو حجر أو قب أو ملك أو جن أو
 حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إل ال أو يشفع عنده ف حاجة من حوائج

 الدنيا، بجرد التشفع به والتوسل إل الرب تعال، إل ما ورد ف حديث فيه مقال، ف حق
 نبينا ممد صلى ال عليه وسلم أو نو ذلك، فإنه قد أشرك مع ال غيه. واعتقد ما ل يل

 اعتقاده، كما اعتقد الشركون ف الوثان، فضل عمن ينذر باله وولده ليت أو حي أو
 يطلب من ذلك اليت ما ل يطلب إل من ال تعال من الاجات، من عافية مريضه أو

 قدوم غائبه أو نيله لي مطلب من الطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون
عليه عباد الصنام.

 والنذر بالال على اليت ونوه والنحر على القب والتوسل به وطلب الاجات منه هو
 بعينه الذي كانت تفعله الاهلية. وإنا كانوا يفعلونه لا يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون

 لا يسمونه وليا وقبا ومشهدا. والساء ل أثر لا ول تغي العان، ضرورة لغوية وعقلية
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 وشرعية. فإن من شرب المر وساها ماء، ما شرب إل خرا وعقابه عقاب شارب المر،
ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب ف التسمية.

 وقد ثبت ف الحاديث أنه يأت قوم يشربون المر يسمونا بغي اسها، وصدق
 صلى ال عليه وسلم فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون المر ويسمونا نبيذا. وأول

 من سى ما فيه غضب ال وعصيانه بالساء البوبة عند السامعي إبليس لعنه ال، فإنه قال
 ] فسمى20:120لب البشر (يا آدم هل أدلك على شجرة اللد وملك ل يبلى) [

 الشجرة الت نى ال آدم عن قربانا شجرة اللد، جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه لقربانا
 وتدليسا عليه بالسم الذي اختعه. كما يسمي إخوانه القلدون له الشيشة بلقمة الراحة.
 وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد ال ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل

 وأدب السرقة وأدب التهمة، بتحريف اسم الظلم إل اسم الدب. كما يرفونه ف بعض
 القبوضات إل اسم "النفاعة" وف بعضها إل اسم "السياقة" وف بعضها أدب الكاييل

والوازين.
 وكل ذلك اسه عند ال ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. وكل

ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سى الشجرة النهي عنها شجرة اللد.
 وكذلك تسمية القب مشهدا ومن يعتقدون فيه وليا ل ترجه عن اسم الصنم والوثن،

 إذ هم معاملون لا معاملة الشركي للصنام ويطوفون با طواف الجاج ببيت ال الرام
 ويستلمونا استلمهم لركان البيت وياطبون اليت بالكلمات الكفرية، من قولم: على ال

وعليك، ويهتفون بأسائهم عند الشدائد ونوها. 
 وكل قوم لم رجل ينادونه. فأهل العراق والند يدعون عبد القادر اليلن. وأهل

 التهائم لم ف كل بلد ميت يهتفون باسه، يقولون: "يا زيلعي، يا ابن العجيل". وأهل مكة
 وأهل الطائف: "يا ابن العباس". وأهل مصر: "يا رفاعي، يا بدوي، والسادة البكرية". وأهل

البال: "يا أبا طي". وأهل اليمن: "يا ابن علوان".
 وف كل قرية أموات يهتفون بم وينادونم ويرجونم للب الي و دفع الضر. وهذه

هو بعينه فعل الشركي ف الصنام، كما قلنا ف البيات النجدية:
أعادوا بها معنى سواعا ومثله     يغوث وود، بئس ذلك من ود
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وقد هتفوا عند الشدائد باسمها    كما يهتف المضطر بالصمد الفرد
وكم نحروا من سوحها من نحيرة    أهلت لغير ال جهرا على عمد

وكم طائف حول القبور مقبل     ويستلم الركان منهن باليد
 فإن قال: إنا نرت ل وذكرت اسم ال عليه. فقل له: إن كان النحر ل فلي شيء
 قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال:
 نعم! فقل له: هذه النحر لغي ال بل أشركت مع ال تعال غيه، وإن ل ترد تعظيمه، فهل

 أردت توسيخ باب الشهد وتنجيس الداخلي إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك
أصل، ول أردت إل الول، ول خرجت من بيتك إل قصدا له. ث كذلك دعاؤهم له. 

فهذا الذي عليه هؤلء شرك بل ريب.
 وقد يعتقدون ف بعض فسقة الحياء، وينادونه ف الشدة والرخاء، وهو عاكف على

 القبائح والفضائح، ول يضر حيث أمر ال عباده الؤمني بالضور هناك، ول يضر جعة
 ول جاعة ول يعود مريضا ول يشيع جنازة، ول يكتسب حلل، ويضم إل ذلك دعوى

 التوكل وعلم الغيب، ويلب إليه إبليس جاعة قد عشش ف قلوبم وباض فيها وفرخ،
يصدقون بتانه ويعظمون شأنه ويعلون هذا ندا لرب العالي ومثل.

 فيا للعقول أين ذهبت؟ ويا للشرائع كيف جهلت؟ (إن الذين تدعون من دون ال
]7:154عباد أمثالكم) [

: أيصي هؤلء الذين يعتقدون ف القبور والولياء والفسقة واللعاء مشركي Áفإن قلت 
 كالذين يعتقدون ف الصنام؟ قلت نعم، وقد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم ف

ذلك، بل زادوا ف العتقاد والنقياد والستعباد فل فرق بينهم.
 فإن قلت هؤلء القبوريون يقولون: نن ل نشرك بال تعال ول نعل له ندا واللتجاء

إل الولياء والعتقاد فيهم ليس شركا!
: نعم (يقولون بأفواههم ما ليس ف قلوبم) لكن هذا جهل منهم بعن الشرك، Âقلت 
 فإن تعظيمهم الولياء ونرهم النحائر لم شرك وال تعال يقول (فصل لربك وانر) أي: ل

لغيه، كما يفيده تقدي الظرف. ويقول ال تعال (,ان الساجد ل فل تدعوا مع ال أحدا) [
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 ] وقد عرفت با قدمناه قريبا أنه صلى ال عليه وسلم قد سى الرياء شركا، فكيف72:18
با ذكرناه؟!

 فهذه الذي يفعلونه لوليائهم هو عي ما فعله الشركون وصاروا به مشركي، ول
ينفعهم قولم: نن ل نشرك بال شيئا، لن فعلهم أكذبÁ قولم.

: قد صرح الفقهاء ف كتب Âهم جاهلون أنم مشركون با يفعلونه. قلت : Áفإن قلت 
 الفقه ف باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر، وإن ل يقصد معناها*، وهذا دال على
 أنم ل يعرفوا حقيقة السلم ول ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. فال تعال

 فرض على عباده إفراده بالعبادة (أن ل تعبدوا إل ال) وإخلصها له (وما أمروا إل لعبدوا ال
 ] ومن نادى ال ليل ونارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ث نادى98:5ملصي له الدين) [

 معه غيه فقد أشرك ف العبادة. فإن الدعاء من العبادة، وقد ساه ال تعال عبادة ف قوله
 ] بعد قوله40:60تعال (إن الذين يستكبون عن عبادت سيدخلون جهنم داخرين) [

(ادعون أستجب لكم).
 فإن قلت: فإذا كانوا مشركي وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول ال

: إل هذا ذهب طائفة من أهل العلم، فقالوا: يب Âصلى ال عليه وسلم ف الشركي. قلت 
 أول دعاؤهم إل التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر، ل يغن عنهم من ال شيئا وأمهم
 أمثالم وأن هذه العتقاد منهم فيه شرك ل يتم اليان با جاءات به الرسل إل بتكه والتوبة
 منه. وإفراد التوحيد اعتقادا وعمل ل وحده. وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك
 العتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك مرم، عي ما كان يفعله
 الشركون لصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للئمة واللوك وجب على الئمة واللوك بعث

 دعاة إل الناس يدعونم إل إخلص التوحيد ل، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله
وذراريه، ومن أصر فقد أباح ال منه ما أباح لرسوله صلى ال عليه وسلم من الشركي.

: الستغاثة قد ثبتت ف الحاديث، فإنه قد صح أن العباد أن العباد يوم Áفإن قلت 
 القيامة يستغيثون بآدم أب البشر ث بنوح ث بإبراهيم ث بوسى ث بعيسى وينتهون إل ممد
 صلى ال عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من النبياء، فهذا دليل على أن الستغاثة بغي

: هذا تلبيس، فإن الستغاثة بالخلوقي الحياء فيما يقدرون عليه ل Âال ليست بنكر. قلت 
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 ينكره أحد، وقد قال ال تعال ف قصة موسى مع السرائيلي والقبطي (فاستغاثه الذي من
 ] وإنا الكلم ف استغاثة القبوريي وغيهم بأوليائهم28:15شيعته على الذي من عدوه) [

 وطلبهم منهم أمورا ل يقدر عليها إل ال تعال من عافية الرض وغيها، بل أعجب من هذا
 أن القبوريي وغيهم من الحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يعلون له حصة من الولد إن
 عاش ويشتوا منه المل ف بطن أمه ليعيش ويأتون بنكرات ما بلغ إليها الشركون الولون.

 ولقد أخبن بعض من يتول قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان
 بدراهم وحلية نسائية وقال هذه لسيده فلن ـ يريد صاحب القب ـ نصف مهر ابنت، لن

زوجتها وكنت ملكت نصفها فلنا ـ يريد صاحب القب.
 وهذه النذور بالموال وجعل قسط للقب كما يعلون شيئا من الزرع يسمونه (تلما)
 ف بعض الهات اليمينة. وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الصنام، وهو داخل تت قول ال

] بل شك ول ريب.16:56تعال (ويعلون لا ل يعلمون نصيبا ما رزقناهم) [
 ث استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من النبياء إنا يدعون ال تعال ليفصل بي

 العباد بالساب حت يريهم من هول الوقف، وهذا ل شك ف جوازه، أعن طلب دعاء ال
 تعال من بعض عباده لبعض، بل قال صلى اللع عليه وسلم لعمر رضي ال عنه لا خرج

 معتمرا: "ل تنسنا يا أخي من دعائك". وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمني وأن نستغفر لم
 ] وقد قالت أم سليم59:10ف قوله تعال (ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا باليان) [

 رضي ال عنها: يا رسول ال، خادمك أنس أدع ال له. وقد كان الصحابة رضي ال عنهم
 يطلبون الدعاء منه صلى ال عليه وسلم وهو حي. وهذا أمر متفق على جوازه. والكلم ف

 طلب القبوريي من الموات أو من الحياء الذين ل يلكون لنفسهم نفعا ول ضرا ول موتا
 ول حياة ول نشورا أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلهم وأن يسقوا زرعهم
 ويدروا ضروع مواشيهم ويفظوها من العي ونو ذلك من الطالب الت ل يقدر عليها أحد
 إل ال. هؤلء هم الذين قال ال تعال فيهم(والذين تدعون من دونه ل يستطيعون نصركم

 ]7:194] (إن الذين تدعون من دون ال عباد أمثالكم) [7:197ول أنفسهم ينصرون) [
 فكيف يطلب النسان من الماد أو من حي ـ الماد خي منه ـ لنه ل تكليف عليه، وهذا

 يبي ما فعله الشركون الذين حكى ال ذلك عنهم ف قوله تعال (وجعلوا ل ما ذرأ من
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 ] وقال6:136الرث والنعام نصيبا فقالوا هذا ل بزعمهم وهذا لشركائنا..) الية [
]16:56(ويعلون لا ل يعلمون نصيبا ما رزقناهم تال لتسألن عما كنتم تفتون). [

 فهؤلء القبوريون والعتقدون ف جهال الحياء وضللم سلكوا مسالك الشركي
 حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما ل يوز أن يعتقد إل ف ال، وجعلوا لم جزء من الال
 وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعي عند قبورهم
 وهتفوا بم عند الشدائد، ونروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات الت عرفناك ول أدري
 هل فيهم من يسجد لم؟ ل أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. بل أخبن من أثق به أنه رأى

 من يسجد على عتبة باب مشهد الول الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون
 بأسائهم. بل إذا حلف من عليه حق باسم ال تعال ل يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ول من
 أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الصنام (إذا ذكر ال وحده اشأزت قلوب الذين

 ] وف الديث39:45ل يؤمنون بالخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) [
 الصحيح: "من كان حالفا فليحلف بال أو لصمت" وسع رسول ال صلى ال عليه وسلم

 رجل يلف باللت فأمره أن يقول: "ل إله إل ال" وهذا يدل على أنه ارتد باللف بالصنم،
 فأمره أن يدد إسلمهن فإنه قد كفر بذلك، كما قررناه ف سبل السلم شرح بلوغ الرام وف
 منحة الغفار. فإن قلت: ل سواء، لن هؤلء قد قالوا "ل غله إل ال" وقد قال النب صلى
 ال عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا ل إله إل ال، فإذا قالوها عصموا من

 دماءهم وأموالم ‘ل بقها." وقال لسامة بن زيد:"ل قتلته بعدما قال ل إله إل ال؟"
: قال صلى ال عليه وسلم Âوهؤلء يصلون ويصومون ويزكون ويجون بلف الشركي. قلت 
 " إل بقها" وحقها إفراد اللية والعبودية ل تعال. والقبوريون ل يفردوا اللية والعبادة، فلم
 تنفعهم كلمة الشهادة، فإنا ل تنفع إل مع التزام معناها، كما ل ينفع اليهود قولا لنكارهم

بعض النبياء.
 وكذلك من جعل غي من أرسله ال نبيا، ل تنفعه كلمة الشهادة. إل ترى أن بن

 حنيفة كانوا يشهدون أن ل إله إل ال وأن ممدا رسول ال ويصلون ولكنهم قالوا: إن
 مسيلمة نب. فقاتلهم الصحابة وسبوهم. فكيف بن يعل للول خاصة اللية ويناديه

 للمهمات؟ وهذا أمي الؤمني على بن أب طالب رضي ال عنه حرق أصحاب عبد ال ابن
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 سبأ، وكانوا يقولون نشهد أن ل إله إل ال وأن ممدا رسول ال. ولكنهم غلوا ف علي رضي
 ال عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبهم عقوبة ل يعاقب با أحدا من

العصاة، فإنه حفر لم الفائر وأجج لم نارا وألقاهم فيها وقال:
لما رأيت المر أمر منكرا    أججت ناري ودعوت قنبرا

وقال الشاعر ف عصره
لترم بي المنية حيث شاءت     إذا لم ترم بي في الحفرتين
إذا ما أججوا فيهم نارا      رأيت الموت نقدا غير دين

والقصة ف فتح الباري وغيه من كتب الديث والسي.
 وقد وقع إجاع المة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال ل إله إل ال،

فكيف بن يعل ل ندا؟ 
 فإن قلت قد أنكر صلى ال عليه وسلم على أسامة قتله لن قال ل إله إل ال كما

: ل شك أن من قال: "ل إله إل ال" من الكفار Âهو معروف ف كتب الديث والسي، قلت 
 حقن دمه وماله حت يتبي منه ما يالف ما قاله، ولذا أنزل ال ف قصة ملم بن جثامة آية

 ] فأمرهم ال تعال4:94(يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم ف سبيل ال فتبينوا ..) الية [
 بالتثبت ف شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبي التزامه لعناها كان له ما للمسلمي وعليه

 ما عليهم. وإن تبي خلفه فلم يقن دمه وماله بجرد التلفظ. وهكذا كل من أظهر التوحيد
 وجب الكف عنه إل أن يتبي منه ما يالف ذلك. فإذا تبي ل تنفعه هذه الكلمة بجردها.

 ولذلك ل تنفع اليهود ول نفعت الوارج مع ما انظم إليها من العبادة الت يتقر الصحابة
 عبادتم إل جنبها، بل أمر صلى ال عليه وسلم بقتلهم، وقال: "لئن أدركتهم لقتلنهم قتل

 عاد" وذلك لا خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تت أدي السماء، كما ثبتت به
 الحاديث. فثبت أن مرد كلمة التوحيد غي مانع من ثبوت شرك من قالا لرتكابه لا

يالفها من عبادة غي ال.
 فإن قلت: القبوريون وغيهم من الذين يعتقدون ف فسقة الناس وجهالم من الحياء

: Âيقولون نن ل نعبد هؤلء ول نعبد إل ال وحده ول نصلي لم ول نصوم ول نج. قلت 
، بل رأسها وأساسها العتقاد، Áهذا جهل بعن العبادة، فإنا ليست منحصرة ف ما ذكرت 
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 وقد حصل ف قلوبم ذلك، بل يسمونه معتقدا، ويصنعون له ما سعته ما تفرع عن العتقاد
من دعائهم وندائهم والتوسل بم والستغاثة والستعانة واللف والنذر وغي ذلك.

 وقد ذكر العلماء أن من تزيا بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار
كافرا. فكيف بن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقول وفعل.

: قد علم كل عاقل أن الموال Âفإن قلت: هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت 
 عزيزة عند أهلها يسعون ف جعها لو بارتكاب كل معصية ويقطعون الفياف من أدن الرض
 والقاصي، فل يبذل أحد من ماله شيئا إل للب نفع أكثر منه أو دفع ضرر. فالناذر للقب

 ما أخرج ماله إل لذلك، وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف الناذر بطلن ما أراده ما أخرج درها،
 فإن الموال عزيزة عند اهلها. قال تعال: (ول يسالكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم

]47:36:37تبخلوا ويرج أضغانكم) [
 فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لاله وأنه ل ينفعه ما يرجه ول يدفع

 عنه ضررا، وقد قال صلى ال عليه وسلم:"إن النذر ل يأت بي، وإنا يستخرج به من
 البخيل) ويب رده إليه. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه لنه أكل لال الناذر

 ]188بالباطل ل ف مقابلة شيء، وقد قال تعال ( ول تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [:
 ولنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ول يفى حكم الراضي بالشرك.

 ] فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولنه4:48(إن ال ل يغفر أن يشرك به) الية [
 تدليس على الناذر وإيهام له أن الول ينفعه ويضره. فأي تقرير لنكر أعظم من قبض النذر
 على اليت؟ وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالعصية ابلغ من هذا؟ وأي تصيي لنكر معروفا
 أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للصنام والوثان إل على هذه السلوب، يعتقد الناذر

 جلب النفع ف الصنم ودفع الضرر فينذر له جزوا من ماله ويقاسه ف غلت أطيانه ويأت به
 إل سدنة الصنام فيقبضونه منه ويوهونه حقيقة عقيدته وكذلك يأت بنحيته فينحرها بباب

الصنم. وهذه الفعال هي الت بعث ال السل لزالتها وموها وإتلفها والنهي عنها.
: Âإن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله! قلت : Áفإن قلت 

 كذلك الصنام، قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الطاب من جوفها والخبار
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 ببعض ما يكتمه النسان. فإن كان هذا دليل على حقية القبور وصحة العتقاد فيها فليكن
دليل على حقية الصنام. وهذا هدم للسلم وتشييد لركان الصنام.

 والتحقيق أن لبليس وجنوده من الن والنس أعظم العناية ف إضلل العباد وقد
 مكن ال إبليس من الدخول ف البدان والوسوسة ف الصدور والتقام القلب برطومه.
 وكذلك يدخل أجواف الصنام ويلقي الكلم ف أساع القوام. ومثله يصنعه ف عقائد

 القبوريي. فإن ال تعال قد أذن له أن يلب بيله ورجله على بن آدم وأن يشاركهم ف
 الموال والولد. وثبت ف الحاديث الصحيحة "أن الشيطان يستق السمع بالمر الذي

 يدثه ال، فيلقيه إل الكهان ـ وهم الذين يبون بالغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من
 عند أنفسهم مائة كذبة. ويقصد شياطي الن شياطي النس من سدنة القبور وغيهم

 فيقولون: إن الول فعل وفعل، يرغبونم فيه ويذرونم منه. وترى العامة ملوك القطار وولة
 المصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور وقد يتولها من يسنون فيه الظن من

عال أو قاض أو مفت أو شيخ صوف، فيتم التدليس لبليس وتقر عينه بذا التلبيس.
 فإن قلت هذا أمر عم البلد واجتمعت عليه سكان الغوار والناد وطبق الرض
 شرقا وغربا وينا وشاما وجنوبا وعدنا، بيث ل تد بلدة من بلد السلم إل وفيها قبور

 ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونا وينذرون لا ويهتفون بأسائها ويلفون با،
 ويطوفون بفناء القبور، ويسرجونا ويلقون عليها الوراد والرياحي ويلبسونا الثياب ويصنعون

 كل أمر يقدرون عليه من العبادة لا وما ف معناها من التعظيم والضوع والشوع والتذلل
 والفتقار إليها. بل هذه مساجد السلمي غالبها ل يلوا عن قب أو قريب منه أو مشهد
 يقصده الصلون ف أوقات الصلة يصنعون فيها ما ذكر أو بعض ما ذكر. ول يسع عقل
 عاقل أن هذا منكر يبلغ إل ما ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء السلم الذين

ثبتت لم الوطأة ف جيع جهات الدنيا.
: إن أردت النصاف وتركت متابعة السلف وعرفت أن الق ما قم عليه Âقلت 

 الدليل ل اتفق عليه العوام جيل بعد جيل وقبيل بعد قبيل، فأعلم أن هذه المور الت ندندن
 حول إنكارها ونسعى ف هدم منارها صاردة عن العامة الذين إسلمهم تقليد الباء بل دليل

 ومتابعتهم لم من غي فرق بي دن ومثيل ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب
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 بلدته يلقنونه ف الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه، ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه
 ويرحلون به إل مل قبه ويلطخونه بتابه ويعلونه طائفا على قبه، فينشأ وقد قر ف قلبه
 عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الشياء عنده من يعتقدونه. فنشأ على هذا الصغي

 وشاخ عليه الكبي ول يسمعون من أحد عليهم من نكي. بل ترى من يتسم بالعلم ويدعي
 الفضل وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس أو الولية أو العرفة أو المارة والكومة معظما لا

 يعظمونه مكرما لا يكرمونه قابضا للنذور آكل ما ينحر على القبور، فيظن العامة أن هذا
 دين السلم وأنه رأس الدين والسنام، ول يفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم
الكتاب والسنة والثر أن سكوت العال على وقوع منكر ليس دليل على جواز ذلك النكر.

 ولنضرب لك مثل من ذلك وهي هذه الكوس السماة بالاب العلوم من ضرورة
 الدين تريها، قد ملت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا ل يلج ‘نكارها إل سع من

 الساع وقد امتدت أيدي الكاسي ف اشرف البقاع ف مكة أم القرى يقبضون من
 القاصدين لداء فريضة السلم، ويلقون ف البلد الرام كل فعل حرام وسكانا من فضلء

 النام، والعلماء والكام ساكتون على النكار معرضون عن اليراد والصدار.
أفيكونالسكوت دليل على حل وإحرازها؟ هذا ل يقوله من له أدن إدراك.

 بل أضرب لك مثل آخر. هذا حرم ال الذي هو أفضل بقاع الدنيا، بالتفاق
 وإجاع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الهلة الضلل هذه القامات الربعة الت
 فرقت عبادة العباد واشتملت على ما ل يصيه إل ال عز وجل من الفساد، وفرقت عبادات

 السلمي وصيتم كاللل الختلفة ف الدين بدعة قرت با عي إبليس اللعي، وصيت
 السلمي ضحكة للشياطي، وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الفاق والبدال والقطاب
 إليها وشاهدها كل ذي عيني، وسع با كل ذي أذني. أفهذا السكوت دليل على جوازها؟
 هذا ل يقوله من له إلام بشيء من العارف. كذلك سكوتم على هذه الشياء الصادرة من

القبوريي. 
 فإن قلت يلزم من هذا أن المة قد اجتمعت على ضللة حيث سكتت عن إنكارها
: حقيقة الجاع اتفاق متهدي أمة ممد صلى ال عليه وسلم على أمر Âلعظم جهالة. قلت 

 بعد عصره. وفقهاء الذاهب الربعة ييلون الجتهاد من بعد الربعة، وإن كان هذا قول
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 باطل وكلما ل يقوله إل من كان للحقائق جاهل. فعلى زعمهم ل إجاع أبدا من بعد
 الئمة الربعة. فل يرد السؤال. فإن هذا البتداع والفتنة بالقبور لك يكن على عهد أئمة

 الذاهب الربعة. وعلى ما نققه فالجاع وقوعه مال. فإن المة المدية قد ملت الفاق
 وصارت ف كل أرض وتت كل نم، فعلماؤها الققون ل ينحصرون ول يتم لحد معرفة

 أحوالم. فمن ادعى الجاع بعد انتشار الدين وكثرة علماء السلمي فإنا دعوى كاذبة، كما
قاله أئمة التحقيق.

 ث لو فرض أنم علموا بالنكر وما أنكروه بل سكتوا هن إنكاره لا دل سكوتم على
جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف النكار ثلثة. 

 النكار باليد، وذلك بتغيي النكر وإزالته.أولها
 النكار باللسان مع عدم استطاعة التغيي.وثانيها
 النكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيي باليد واللسان.ثالثها

 فإن انتفى أحدها ل ينتفÑ الخر. ومثاله: مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد
 الكاسي وهو يأخذ أموال الظلومي. فهذا الفرد من علماء الدين ل يستطيع التغيي على

 هذا الذي يأخذ أموال الساكي باليد ول باللسان لنه يكون سخرية لهل العصيان، فانتفى
 شرط النكار بالوظيفتي. ول يبق إل النكار بالقلب الذي هو أضعف اليان. فيجب على

 من رأى ذلك العال ساكتا على النكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك البار أن يعتقد أنه
 تعذر عليه النكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه. فإن حسن الظن بالسلمي أهل الدين
 واجب والتأويل لم ما أمكن ضربة لزب. فالداخلون إل الرم الشريف والشاهدون لتلك

 البنية الشيطانية الت فرقت كلمة الدين وشتتت صلوات السلمي معذورون عن النكار إل
بالقلب كالارين على الكاسي وعلى القبوريي.

 ومن هنا يعلم اختلل ما استمر عند أئمة الستدلل من قولم ف بعض ما يستدلون
 عليه أنه "وقع ول ينكر فكان إجاعا"، ووجه اختلله أن قولم "ول ينكر" رجم بالغيب. فإنه
 قد يكون أنكرته قلوب كثية تعذر عليها النكار باليد واللسان. وأنت تشاهد ف زمانك أنه
 كم من أمر يقع ل تنكره بلسانك ول بيدك وأنت منكر له بقلبك، ويقول الاهل إذا رآك

 تشاهده "سكت فلن عن النكار" يقوله إما لئما أو متاسيا بسكوته، فالسكزت ل
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 يستدل به عارف. وكذا يعلم اختلل قولم ف الستدلل: "فعلÁ فلن كذا وسكت الباقون
فكان إجاعا" متل من جهتي.

 : دعوى أن سكوت الباقي تقرير لفعل فلن، لا عرفت من عدم دللةالولى
السكوت على التقرير.

 : قولم: "فكان إجاعا" فإن الجاع اتفاق أمة ممد صلى ال عليه وسلم،الثانية
والساكت ل ينسب إليه وفاق ول خلف حت يعرب عنه لسانه.

 قال بعض اللوك ـ وقد أثن الاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت ـ
مالك ل تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم.

 فما كل سكوت رضى. فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء
 العباد وأموالم تت لسانه وقلمه وأعراضهم تت قوله وكلمه. فكيف يقوى فرد من الفراد

 على دفعه عما أراد؟ فإن هذه القباب والشاهد الت صارت أعظم ذريعة إل الشرك واللاد
 وأكب وسيلة إل هدم السلم وخراب بنيانه، غالب ـ بك كل ـ من يعمرها هم اللوك

 والسلطي والرؤساء والولة إما على قريب لم أو على من يسنون الظن فيه من فاضل أو
 عال أو صوف أو فقي أو شيخ أو كبي، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الموات من دون
 توسل به ول هتف باسه بل يدعون له ويستغفرون، حت ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيأت

 من بعدهم فيجدوا قبا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر
 وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر ويأتيه
 السدنة يكذبون على اليت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلن الضرر وبفلن النفع، حت يغرسوا ف

 جبلته كل باطل. ولذا المر ثبت ف الحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور
 وكتب عليها وبن عليها. وأحاديث ذلك واسعة معروفة. فإن ذلك ف نفسه منها عنه، ث هو

ذريعة إل مفسدة عظيمة.
 فإن قلت هذا قب رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة
 أنفقت فيها الموال. قلت هذا جهل عظيم بقيقة الال. فإن هذه القبة ليس بناؤها منه

 صلى ال عليه وسلم ول من أصحابه ول من تابعيهم ول تابعي التابعي ول من علماء أمته
 وأئمة ملته، بل هذه القبة العمولة على قبه صلى ال عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر
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 التأخرين وهو قلوون الصالي العروف باللك النصور ف سنة ثان وسبعي وستمائة. ذكره
 ف (تقيق النصرة بتلخيص معال دار الجرة) فهذه أمور دولية ل دليلية، يتبع فيها الخر

الول.
 وهذا آخر ما اردناه ما أوردناه لا عمت البلوى واتبعت الهواء وأعرض العلماء عن

 النكي الذي يب عليهم ومالوا إل ما مالت العامة إليه، وصار النكر معروفا والعروف
منكرا، ول ند من العيان ناهيا عن ذلك ول زاجرا.

 فإن قلت: قد يتفق للحياء وللموات اتصال جاعة بم يفعلون خوارق من الفعال
 يتسمون بالاذيب، فما حكم ما يأتون به من تلك المور؟ فإنا ما جلبت القلوب إل

العتقاد با.
: أما التسمون بالاذيب الذين يلوكون لفظ الللة بأفواههم ويقولونا بألسنتهم Âقلت 

 ويرجونا عن لفظها العرب فهم من أجناد إبليس اللعي، ومن أعظم حر الكون الذين
 ألبستهم الشياطي حلل التلبيس والتزيي. فإن إطلق الللة منفردا عن إخبار عنها بقولم (

 ال ال) ليس بكلم ول توحيد، وإنا هو تلعب بذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظه
 العرب ث إخلؤه عن معن من العان ولو أن رجل عظيما صالا يسمى بزيد وصار جاعة
 يقولون (زيد زيد) لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ول سيما إذا زادوا إل ذلك تريف
 اللفظ، ث انظر هل أتى ف لفظة من الكتاب والسنة ذكر الللة بانفرادها وتكريرها؟ أو

 الذي ف الكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل، وهذه أذكار رسول ال
 صلى ال عليه وسلم وأدعيته وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق

 الذي اعتاده الذي من هو عن ال وعن هدي رسول ال صلى ال عليه وسلم وسته ودله ف
 مكان سحيق. ث قد يضيفون إل الللة الشريفة أساء جاعة من الوتى، مثل (ابن علوان) و
 (أحد بن السي) و(عبد القادر) و(العيدروس) بل قد انتهى الال إل أنم يفرون إل أهل
 القبور من الظلم والور كعلي رومان وعلي الحر وأشباههما وقد صان ال سبحانه وتعال

 رسوله صلى ال عليه وسلم وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالم ف أفواه هؤلء الهلة
الضلل، فيجمعون أنواعا من الهل والشرك والكفر.
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 فإن قلت إنه قد يتفق من هؤلء الذين يلوكون الللة ويضيفون غليها عمل أهل
 اللعة والبطالة خوارق عادات وأمورا تظن كرامات، كطعن أنفسهم باللت الادة وحلهم

 لثل النش والية والعقرب وأكلهم النار ومسهم غياها باليدي وتقلبهم فيها بالجسام،
 قلت هذه أحوال شيطانيه وإنك للبس عليك أن ظننتها كرامات للموات أو حسنات
 للحياء لا هتف هذا الضال بأساءهم وجعلهم أندادا وشركاء ل تعال ف اللق والمر
 فهؤلء الوتى أنت تفرض أنم أولياء ال تعال فهل يرضى ول ال أن يعله الذوب أو

 السالك شريكا له تعال وندا؟ أن زعمت ذلك فقد جئت شيئا إدا، وصيت هؤلء الموات
 مشركي وأخرجتهم وحاشاهم ذلك عن دائرة السلم والدين، حيث جعلتهم أندادا ل
 راضي فرحي، وزعمت أن هذه كرامات لؤلء الاذيب الضلل الشركي التابعي لكل

 باطل، النغمسي ف بار الرذائل الذين ل يسجدون ل سجدة ول يذكرون ال وحده. فإن
 زعمت هذا فقد أثبت الكرامات للمشركي الكافرين وللمجاني وهدمت بذلك ضوابط

 السلم وقواعد الدين البي والشرع التي. وإذا عرفت بطلن هذين المرين علمت أن هذه
 أحوال شيطانية وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية يبعلها الشياطي لخوانم من هؤلء

 الضالي، معاونة من الفريقي على إغواء العباد، وقد ثبت ف الحاديث أن الشياطي والان
 يتشكلون بأشكال الية والثعبان وهذا أمر مقطوع بوقوعه فهم الثعابي الت يشاهدها
 النسان ف أيدي الاذيب. وقد يكون ذلك من باب السحر وهو أنواع، وتعلمه ليس
 بالعسي، بل بابه العظم الكفر بال وإهانة ما عظمه ال من جعل مصحف ف كنيف
 ونوه. فل يغت من يشاهد ما يعظم ف عينية من أحوال الاذيب من المور الت يراها
 خوارق، فإن للسحر تأثيا عظيما ف الفعال. وهكذا الذين يقلبون العيان بالسحار

 وغيها، وقد مل سحرة فرعون الوادي بالثعابي واليات حت أوجس ف نفسه خيفة موسى
 عليه السلم. وقد وصفه ال بأنه سحر عظيم. والسحر يفعل أعظم من هذا فإنه قد ذكر

 ابن بطوطة وغيه أنه شاهد ف بلد الند قوما توقد لم النار العظيمة فليبسون الثياب الرقيقة
 ويوضون ف تلك النار ويرجون وثيابم كأنا ل يسها شيء. بل ذكر أنه رأى أناسا عند

 بعض ملوك الند أتى بولدين معه ث قطعمها عضوا عضوا ث رمى بكل عضو إل جهة فرقا
 حت ل ير أحد شيئا من تلك العضاء ث صاح وبكى فلم يشعر الاضرون إل وقد نزل كل
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 عضو على انفراده وانظم إل الخر حت قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا. ذكر
 هذا ف رحلته، وهي رحلة بسيطة وقد اختصرت، طالعتها بكة عام ست وثلثي ومائة

وألف، وأملها علينا العلمة مفت النفية ف الدينة السيد ممد بن أسعد رحه ال.
 وف الغان لب الفرج الصفهان بسنده أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبه فجعل
 يدخل ف جوف بقرة ويرج، فرأه جندب رضي ال عنه فذهب إل بيته فاشتمل على سيفه

 فلما دخل الساحر ف البقرة قال جندب (أتأتون السحر وأنتم تبصرون) ث ضرب وسط
 البقرة فقطعها وقطع الساحر معها، فانذعر الناس، فحبسه الوليد وكتب بذلك إل عثمان

 رضي ال عنه، كان على السجن رجل نصران، فلما رأى جندبا يقوم الليل ويصبح صائما،
 قال النصران وال إن قوما هذا شرهم لقوم صدق. فوكل بالسجن رجل ودخل الكوفة فسأل

 عن افضل أهلها فقالوا: الشعث بن قيس، فاستضافه فرأى أبا ممد يعن الشعث ينام
 الليل ويصبح فيدعو بغدائه، فخرج من عنده وسأل: أي أهل الكوفة أفضل؟ فقالوا: جرير بن

 عبد ال، فوجده ينام ال ث يصبح فيدعو بغدائه. فاستقبل القبلة فقالك رب رب جندب
 ودين دين جندب، وأسلم. وأخرجها البيهقي ف السنن الكبى بغايرة ف القصة، فذكر

 بسنده إل السود أن الوليد بن عقبة كان ف العراق يلعب بي يديه ساحر فكان يضرب
 رأس الرجل ث يصيح به، فيقوم صارخا فيد إليه راسه. فقال الناس: سبحان ال! يي الوتى!
 ورأه رجل من صالي الهاجرين فما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك

 فاختط الل سيفه فضرب عنقه وقال: إن كان صادقا فليحي نفسه! فأمر به الوليد دينارا
صاحب السجن فسجنه. 

 بل أعجب من هذا ما أخرجه الافظ البيهقي بإسناده ف قصة طويلة وفيها أن امرأة
 تعلمت السحر من اللكي ببابل هاروت وماروت، وأنا أخذات قمحا فقالت له بعد أن

 ألقته ف الرض: اطلع، فطلع، فقالت: أحقل، فأحقل، ث تركته، ث قالت إيبس، فيبسن ث
قالت له: اطحن، فاطحن، ث قالت له: اختبز فاختبز. وكانت ل تريد شيئا إل كان. 

 والحوال الشيطانية ل تنحصر، وكفى با يأت به الدجال. والعيار اتباع الكتاب
والسنة ومالفتهما.
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 انتهى ما أوردناه ول المد أول وآخرا، وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله
وصحبه وسلم تسليما كثيا، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

تم الكتاب والحمد ل.
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