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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

ه ورمحته املهتدون ، وضل بقوله وحكمته الضالون ، ال يسأل عما يفعل احلمد هللا الذي إهتدى هبدي
وهم يسئلون ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ، بلغ 

الرسالة ، وأدى األمانة ، ونصح األمة ، وجاهد يف اهللا حق جهاده ، وتركنا على احملجة البيضاء ليلها 
ها ، اليزيغ عنها إال هالك ، صلى اهللا عليه وعلى صحبه وأتباعه وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم كنهار
  .الدين 

  …أما بعد 
، إىل كل من خاف على نفسه ، … ، إىل كل من ميد يل بصلة … وربعي … وأهلي .. إىل قبيليت 

 فقيهاً ، أو أخاً ، أو أهالً ممن وأراد احلق املستنري ، ويف قلبه إميان صادق بذلك ، ال جيامل أباً ، أو
، غريتنا وحبنا لكم ، وخوفنا على أنفسنا . …، ومن جلدتكم .. خيالفون احلق ، حنن من أبنائكم 

يوم يفر املرء (( ، قال تعاىل … وعليكم من نار تلظى ، يوم يلوذ اإلنسان بالفرار من أهله وأقاربه 
سورة عبس آيه (، )  إمرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل* وصاحبته وبنيه * وأمه وأبيه * من أخيه 

إىل جنة عرضها السماوات … عليك بالفرار . …الفرار يا أخي وإبن عمي . …، نعم ) ٣٦-٣٤
  .واإلرض أعدت ملن أتبع كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم الصحيحة 

عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا / العالّمة الشيخ ال أريد اإلطالة عليك إليك هذه األسئلة اليت ألقيت على 
من أهل السنة واجلماعة ، فهي . …ومن حلمتكم . …، مفيت الديار السعودية من ِقبل أبناءكم 

، الذي خيفونه ) !! اإلمساعيلية(مسجلة على أشرطة وموجودة ملن أرادها ، فهي أسئلة عن دين 
 عز وجل يف كتابه وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، املكارمة ، وقد أجاب عليها الشيخ مبا قاله اهللا

ونرفق صور من كتب املكارمة وذلك إلثبات أن األسئلة مأخوذة من كتبهم ، هذا ملن أراد احلق 
وإنقاذ نفسه وأهله من نار جهنم ، فال تأخذك احلمية والتعصب يف الدين ألنه واهللا مث واهللا ال ينفعك 

، وهذا هو نور اهللا الذي " الصحيحة " نة نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم إال كتاب اهللا عز وجل وس
، فاحبث يا أخي عن احلق … ) فهو الباطل( أنزله من فوق سبع مساوات إىل قيام الساعة وأما غريه 

وال تلتفت ملن عاداك من أهلك على إتباع احلق ، واهللا ناصر عباده املؤمنني الصادقني ، وهو ويل 
  .ن املخلصني املوحدي

  



.. ماحكم الشرع يف نظركم يف من يعتقد أن أركان اإلسالم سبعة ؟/  مساحة الشيخ  :١السؤال 
احلج ، / ٦الصيام ، / ٥الزكاة ، / ٤الصالة ، / ٣الطهارة ، / ٢الوالية وهي أفضلها ، / ١: وهي 
  .اجلهاد / ٧

  :اجلواب 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيحني فقد ثبت عن .. أما بعد .. بسم اهللا الرمحن الرحيم 

: بين اإلسالم على مخس ( من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
شهادة أن ال إله إال اهللا ، وأن حممداً رسول اهللا ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، 

ص النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وملا سأله جربيل عليه السالم ، هذه أركان اإلسالم بن) وحج البيت 
اإلسالم هو أن تشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حممداً رسول ( عن اإلسالم قال عليه الصالة والسالم 

، قال " اهللا ، وتقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة ، وتصوم رمضان ، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً 
 ، هذه هي أركان اإلسالم اخلمسة ومن زعم أن الوالية من أركان اإلسالم فقد )صدقت : جربيل 

  .أخطأ وقال منكراً من القول 
جيب على املسلمني أن يولوا عليهم من يستحق الوالية ، وأحكامها معروفة ، وليست من / فالوالية 

ى املسلمني إن أركان اإلسالم ، وكذلك اجلهاد ليس من أركان اإلسالم ، بل اجلهاد فرض عل
  .إستطاعوا اجلهاد 

إذا حضر الصفني ، أو : وقد يكون فرض عني وقد يكون فرض كفاية ، فرض عني ملسائل حمدودة 
استنصره اإلمام ، أو هجم على بلده العدو وجب عليه أن جياهد ، أما فرض كفاية مع اإلستطاعة إذا 

   .قام به من يكفي من املسلمني صار على الباقني فرض كفاية
والوالية ليست شرطاً لإلسالم ، وليست ركناً من أركان اإلسالم ، ولكن جيب على املسلمني أن 

  .يولوا عليهم من يتوىل أمورهم وشئوم واألحكام معروفة يف كتب الفقهاء وقد وضحوها 
  



 ماحكم من يرون أن شهادة أن ال إله إال اهللا ليست من أركان اإلسالم ؟ بل يكتفي  :٢السؤال 
  .النطق هبا 
  اجلواب 

وهي أن يشهد املكلف بأنه المعبود حبق إال اهللا وأن يشهد أن .. إذ أا هي األصل .. ال بد منها 
حممد بن عبداهللا بن عبداملطلب هو رسوله حقاً إىل مجيع الثقلني وهو خامت األنبياء والبد منها ، ومن مل 

  .يفي هباتني الشهادتني فليس مبسلم
شهادة أن ال إله إال اهللا تقتضي أن تكون العبادة هللا وحده ، معناه أنه ال معبود حق .. وهذه الشهادة 

ذلك بأن اهللا هو احلق وأن مايدعون من دونه الباطل وأن اهللا هو العلي : ( إال اهللا ، كما قال تعاىل 
 له الدين حنفاء وماأمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني: ( ، قال تعاىل " ٣٠سورة لقمان آيه ) " الكبري 

، البد ان تكون العبادة هللا وحده ، واعتقاد ذلك ، واإلميان ) ٥سورة البينة آية ) " ويقيموا الصالة 
به ، واإلميان بأن التعلق باألموات ؛ وإنشغالنا بأصحاب القبور ينايف ال إله إال اهللا ، والبد من 

  .ك وال نيب وال صاحل والغري ذلك إخالص العبادة هللا وحده وأن ال معبود معه سواه ، ال مل
ومن يعبد األنبياء أو الصاحلني مع اهللا فقد أشرك باهللا وأبطل كلمة ال إله إال اهللا ، فمن يعبد علي 
رضي اهللا عنه أو يعبد البدوي أو احلسني بن علي أو احلسن بن علي أو فاطمة رضي اهللا عنها أو 

  .لشرك باهللا ، فالعبادة حق هللا وحده غريهم من أهل الصالح و املؤمنني كل ذلك من ا
فال جيوز صرف العبادة إال هللا ، ال لألنبياء ، وال لغريهم من األولياء ، وال لألصنام ، وال األحجار ، 

) ( وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه ( وال للجن ، وال املالئكة ، فالعبادة حق هللا ، كما قال تعاىل 
سورة ) (أال هللا الدين اخلالص * فاعبد اهللا خملصاً له الدين : ( ىل وقال تعا) ٢٣سورة اإلسراء أية 

  ) .٣-٢الزمر آية 



  
  



واليأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أرباباً ، أيأمركم ( فاألنبياء عليهم السالم عباد اهللا ، قال تعاىل 
بياء واملالئكة كفر ، ، فجعل عبادة األن) ٨٠سورة آل عمران آية ) ( بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون

  ) .١٦٣سورة البقرة ) ( وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم : (فيقول سبحانه 
هذا هو الركن األول فيجب على املسلمني شهادة أال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله ، ومن 

ك باهللا ، وكذلك الذين زعم أن هناك نبياً بعد حممد صلى اهللا عليه وسلم أو رسوالً فقد أشر
يشهدون أن غالم أمحد نيب أو صدق مسيلمة الكذاب وكل هؤالء كفار ، ليس بعده نيب عليه 

ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ، ( الصالة والسالم وهو خامت األنبياء كما قال اهللا عز وجل 
املكلفني أن يشهدوا ، فالواجب على ) ٤٠سورة األحزاب آية ٠) ولكن رسول اهللا وخامت النبيني 

أنه ال إله إال اهللا ، أي بأنه المعبود حق إال اهللا وأن خيلصوا هللا بالعبادة ، وأن يشهدوا أن حممداً 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حقاً إىل مجيع الثقلني ، وخامت األنبياء عليهم الصالة والسالم ، والبد 

لقرآن العظيم ، أو السنة الصحيحة ، البد من اإلميان أيضاً من اإلميان بكل ماأخرب اهللا رسوله يف ا
بكل ما أخربه اهللا به رسوله من أمر اجلنة ، والنار ، واحلساب ، واجلزاء ، وتصديق األنبياء ، إىل غري 

  .ذلك مما أخربه اهللا يف كتابه ، أو أخرب به الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف األحاديث الصحيحة 
  



لشرع يف نظركم فيمن اليصلي اجلمعة ركعتني ويصليها أربع ركعات ألنه ماحكم ا  :٣السؤال 
اليرى صالة اجلمعة إال خلف إمام عادل ؟ هل هناك دليل من القرآن أو السنة على أن صالة اجلمعة 

  ركعتني ؟
  /اجلواب 

يه هذا كالم باطل ، اجلمعة ركعتان عند مجيع املسلمني ، وقد صحت السنة عن الرسول صلى اهللا عل
وسلم كان يصليها ركعتني ، وأصحابه كذلك ، وقد أمجع املسلمون على أا ركعتان ، ومن صالها 

أربعة فصالته باطله ، جيب أن يصلي اجلمعة مع مجيع املسلمني ركعتني هذا هو الواجب عند مجيع 
  .العلماء ، وليس من شرطها أن يكون اإلمام معصوماً 

 أفراد املسلمني ، ألنه ال معصوم إال األنبياء عليهم الصالة فتؤدى الصالة خلف غري املعصوم من
والسالم ، هم معصومون فيما يبلغون عن اهللا ، أما غريهم فهم غري معصومون ، فعلي غري معصوم ، 
واحلسن غري معصوم ، واحلسني غري معصوم ، كلهم غري معصومون ، فيقع عليهم اخلطأ ، كل ابن 

التوابني ، فالعصمة لألنبياء والرسل فيما يبلغون عن اهللا عز وجل بإمجاع آدم خطّاء ، وخري اخلطائني 
  املسلمني 

أما عامة الناس من الصحابة ومن بعدهم ، كل فرد منهم ليس مبعصوم ، ومن زعم أن أحداً معصوماً 
  .يف الصحابة أو أهل البيت فقد أخطأ 

ى ، واألمصار أن يصلوا اجلمعة صالة اجلمعة جتب على املسلمني ركعتان ، جتب على أهل القر
ركعتني مع إمامهم إن كان مسلماً ، ولو كان عنده نقص ، وحىت لو كان عنده معصية ، ولو مل يكن 
عدالً ، تصح اجلمعة خلف األمراء واألئمة ، وإن كان هبم نقص ، وإن كان يشوهبم شيء من الفسق 

  .ماداموا مسلمني ، فالصالة خلفهم واجبة كغريهم 
  



ماحكم الشرع يف نظركم فيمن أنكر أن عائشة رضي اهللا عنها أماً للمؤمنني ؟ وهل  :٤ال السؤ
  هناك دليل من القرآن أو السنة يدل على أا أم للمؤمنني ؟

  :اجلواب 
عائشة رضي اهللا عنها بنت الصديق أم للمؤمنني بإمجاع املسلمني ، ومن زعم أا قد زنت فقد كفر ، 

إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شراً لكم ، بل هو خري ( ه تعاىل ألنه كذب اهللا ، لقول
  ) .١١سورة النور آية ) ( لكم 

املقصود أن عائشة أم للمؤمنني رضي اهللا عنها ، ومن أفضل زوجاته صلى اهللا عليه وسلم ، ما عدا 
ما بذلك فهو كافر باهللا خدجية ، حيث أختلف العلماء يف أيهما أفضل ، ومن زعم أا زنت أو أهت

مكذب هللا ورسوله ، وهي الصديقة بنت الصديق ،وزوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم كلهم من 
املطهرات ، مؤمنات تقّيات ، أمهات للمؤمنني رضي اهللا عنهن وأرضاهن ، جيب اإلميان بذلك ، 

  .هن والتصديق بذلك ، واإلعتقاد بأن من أطهر النساء ، وخري النساء وأفضل
  



  
  



ماحكم الشرع يف نظركم يف من يقفون بعرفة قبل املسلمني بيوم أو بعدهم بيوم ،  :٥السؤال 
معتقدين أن اليوم الذي وقفوه بعرفة هو اليوم التاسع ، وذلك مبوجب تقومي عندهم يعتمدون عليه يف 

  الصيام واحلج ؟
  : اجلواب 

لهم وال بعدهم ، بل جيب على أفراد الناس أن احلج واجب مع املسلمني ، فال جيوز ألحد أن حيج قب
يتبعوا ماثبت عند ويل األمر يف أمر احلج ، فيحج مع الناس ، فال يتقدم عليهم وال يتأخر عنهم ، 

وتقوميات الناس ال تعترب ، وال يتعتمد عليها ، من جهة احلساب ، وإمنا يعتمد على الرؤية لقول النيب 
، ) ؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غّم عليكم ، فصوموا ثالثني يوماً صوموا لر) صلى اهللا عليه وسلم 

  .رواه البخاري ومسلم 
هذا عن رمضان ، وماكان يف احلج ، العدة على الرؤية ، فإذا ثبتت الرؤية اعتمد عليها ، وإال 

فإكمال العدة عدة الشهر الذي قبله ، فرمضان يف خروجه يعتمد على إكمال العدة أو ثبوت شهر 
وال ليلة الثالثني ، وهكذا ذو احلجة يعتمد يف دخوله رؤية اهلالل ، أو إكمال الشهر الذي قبله ش

  .ثالثني 
العدة على إثبات الرؤية الشرعية ، أو إكمال عدة الشهر بنص قول النيب عليه الصالة : فاحلاصل 

  .والسالم ، هذا هو احلق 
ال يعتمد يف إثبات (  عليه أهل العلم أن هذا أما فيما يتعلق باحلساب وإثبات رؤية اهلالل الذي

، من صوم أو فطر أو حج ، قد حكى أبو العباس بن تيمية ) الشهور وال يف إثبات األحكام الشرعية 
  .رمحه اهللا إمجاع أهل العلم على ذلك ، هذا هو املعترب عند أهل السنة ومجيع أهل احلق 

  
   صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ما حكم الشرع يف نظركم يف من يسب :٦السؤال 
  :اجلواب 

مرتد عن ( سب الصحابة من املنكرات العظيمة ، بل ردة عن اإلسالم ، من سبهم أو أبغضهم فهو 
  .، ألم هم الذين نقلوا إلينا حديث رسول صلى اهللا عليه وسلم وسنته ) اإلسالم 

  .فمن سبهم أو أبغضهم أو اعتقد فسقهم فهو كافر
  



فكما أن اهللا واحد أحد فرد صمد ، : ( ما حكم الشرع يف نظركم يف هذه العبارة   :٧ؤال الس
الشريك له يف ملكه وال له صاحبة وال ولد ، كذلك موالنا علي عليه السالم واحد يف فضله أحد 

  فرد صمد ال شريك له فيه ليس له كفواً أحد ؟
  : اجلواب 

 عنه من الصحابة ، ورابع اخللفاء الراشدين ، وأحد العشرة هذا الكالم باطل ، بل أن علياً رضي اهللا
فرد ( املبشرين باجلنة ، وأوهلم الصديق رضي اهللا عنه ، مث عمر عند أهل السنة ، وعلي ال يقال فيه 

، هذه هي صفات اهللا جل وعال ، وال يقال أنه يعلم الغيب ، وليس مبعصوم ، خيطيء ) صمد 
ة ومن بعدهم ، وهم أفضل الناس ، وأفضلهم الصديق مث عمر مث ويصيب ، مثل غريه من الصحاب

عثمان مث علي مث بقية العشرة ، أما من زعم أن علياً يعلم الغيب ، أو أنه معصوم ال خيطيء ، أو أنه 
يعبد من دون اهللا ، أو يدعى من دون اهللا ، أو أنه نيب وأن جربيل قد خان الرسالة ، كل هذا كفر 

  .، فنسأل اهللا العافية والسالمة وردة عن اإلسالم 
  



  
  



ماحكم الشرع يف نظركم يف من يصفون أئمتهم أم معصومون ، ويقولون فيهم أم  :٨السؤال 
  أرباب وألباب الطهور والعلماء خبفّيات األمور ؟

  :اجلواب 
 أم من زعم أن أئمة الشيعة الرافضة أو اإلثىن عشرية يعلمون الغيب ، أو أم معصومون ، أو

قل ال يعلم من ( يعلمون خفيات الغيب ، مما كان ومما يكون ، فذلك ردة عن اإلسالم ، يقول تعاىل 
، فهو الذي يعلم الغيب سبحانه ) ٦٥سورة النمل آية ) ( يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا 

ندي خزائن اهللا قل ال أقول لكم ع( وتعاىل ، ويقول جل وعال يف النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم 
، فالنيب ) ٥٠سورة األنعام آية ) ( وال أعلم الغيب وال أقول إين ملك ، إن أتبع إال مايوحى إيلّ 

صلى اهللا عليه وسلم نفى عن نفسه أنه يعلم الغيب ، فغريه من باب أوىل ، وهكذا قال نوح عليه 
سورة هود أية ) ( ول إين ملك وال أقول لكم عندي خزائن اهللا ، وال أعلم الغيب وال أق( السالم ،

، فالغيب هللا جل وعال ، هو الذي يعلم الغيب ، ال يعلمه علي ، وال أئمة الشيعة اإلثىن عشرية ) ٣١
وال املكارمة ، اليعلم الغيب إال اهللا سبحانه وتعاىل ، هو الذي يعلم كل شيء ، وال ختفى عليه خافية 

  .سبحانه وتعاىل 
ب على مجيع املسلمني إتباع سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، واملقصود من هذا كله الواج

واإلستقامة على دينه ، وذلك باإلميان بأن حممداً رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،وأن اهللا بعثه للجن 
واإلنس ، وأنه واجب طاعته ، وإتباع شريعته ، مع اإلميان أنه ال يعلم الغيب ، ومع اإلميان بأنه ال 

اهللا ، وال يعبد مع اهللا ، وهكذا أبو بكر وهكذا عمر ، وهكذا عثمان ،وهكذا علي وهكذا يدعى مع 
طلحة ، وهكذا الزبري ، وهكذا بقية العشرة ، وهكذا بقية الصحابة كلهم ، ال يعلمون الغيب ، ال 

 يعلم يعلم الغيب إال اهللا ، وكلهم اليعبدون من دون اهللا ، وال يشرك هبم ، و ال يطاف بقبورهم وال
فاعبد اهللا ( الغيب إال اهللا سبحانه وتعاىل ، واهللا هو الذي يعبد لوحده دون كل ماسواه ، قال تعاىل

) وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين ( ، وقال تعاىل ) ٢سورة الزمر آية ) ( خملصاً له الدين 
، قال ) ٢٣سورة اإلسراء آية ) (  إياه وقضى ربك أال تعبدوا إال( ، قال تعاىل ) ٥سورة البينة آية (

فال تدع مع اهللا أحداً ( ، وقال عز وجل ) ٥سورة الفاحتة آية ) ( إياك نعبد ، وإياك نستعني ( تعاىل 
  ) .١٨سورة اجلن آية ) ( 

فاملقصود أن حق اهللا هو العبادة ، حقه سبحانه وتعاىل أن يعبد وحده ال شريك له ، وأن يطاع أمره ، 
 عن يه ، ويوقف عند حدوده ، أما اخللوق مهما بلغ من فضل فإنه ال يعبد من دون اهللا ، ال وينتهى



علي وال غريه ، مجيع املخلوقني حىت اإلنبياء ، اليعبدون من دون اهللا ، بل هلم حقهم حسب طاعتهم 
قه ، فالرسل هم هللا من فضل وميزة ، واملرتلة العالية عند اهللا جل وعال حسب طاعتهم هللا وقيامهم حب

أفضل الناس ، مث يليهم أصحاهبم ، وأصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ، هم أفضل الناس وهم 
، وأصحاهبم ) خري أميت قرين مث الذين يلوم ( أفضل األمة وخريها ، كما قال عليه الصالة والسالم 

نهم أمجعني ، واحلسن هم أفضل الناس ،وأفضلهم الصديق مث عمر ، مث عثمان مث علي رضي اهللا ع
واحلسني من أفضل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ومها سيدا شباب أهل اجلنة ، وهكذا جعفر 
بن أيب طالب والعباس عم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأالدهم كلهم من أهل البيت ، وهلم فضلهم 

من حاد عن دين اهللا وخرج لكن ال يعلمون الغيب ، من استمسك منهم على دين اهللا فله فضله و
عنه فهو مع طائفة أيب هلب وأبو هلب مات على غري دين اهللا وهو عم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، 

، وهكذا أبو طالب وهو عم النيب ) ١سورة املسد آية ) ( تبت يدا أيب هلب وتب ( أنزل اهللا يف حقه 
 ولكنه مات على دين قومه فصار على ملة صلى اهللا عليه وسلم ، ونصر النيب صلى اهللا عليه وسلم ،

سورة القصص آية ) (إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء ( قومه فأنزل اهللا يف حقه 
، فالواجب على الشيعة مجيعاً ، وعلى مجيع من ينتسب لإلسالم أن يعبداهللا وحده ، وأن يؤمن ) ٥٦

سورة البقرة آية ) ( له واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم وإهلكم إ( باهللا وهو اإلله احلق ، قال تعاىل 
، وال يعبد معه أحد ال ملك مقرب وال نيب مرسل ، وال أهل البيت وال غريهم ، وجيب على ) ١٦٣

  .الشيعة أن يعبدوا اهللا وحده وأن خيلصوا هللا بعباداهتم 
م وهم من أولياء اهللا ، وأن أما علي والعباس واحلسن واحلسني وغريهم هلم فضلهم رضي اهللا عنه

يدعى هلم باملغفرة والرمحة ، ولكن ال يعتقد فيهم أم يصلحوا للعبادة أو يعلمون الغيب ، الللشيعة 
وال لغريهم ، ولكنهم هلم فضلهم ألم من الصحابة وهلم ميزاهتم عند اهللا ، فيجب على الشيعة 

 أنزل اهللا على الرسول ، وأن يعتقدوا أن أفضل هداهم اهللا أن يعطوا الفضل ألهله ، وأن يؤمنوا مبا
األمة الصديق مث عمر مث عثمان مث علي ، وأن يؤتوهم فضلهم ، وأال يعتقدوا فيهم خالف الشرع ، 

وأال يدعوا أحداً مع اهللا بل خيصوا اهللا بالعبادة دون كل ماسواه ، فال يستعان إال باهللا ، وال يستغاث 
قل إن صاليت : (  ، هو املتفرد بالعبادة سبحانه وتعاىل ، قال عز وجل إال باهللا وال يذبح إال هللا

، وقال ) ١٦٣ و ١٦٢سورة اإلنعام آية ( ، ) ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له 
لعن : حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأربع كلمات : (علي رضي اهللا عنه يف حديث صحيح 

 اهللا ، لعن اهللا من لعن والديه ، لعن اهللا من آوى حمدثاً ، لعن اهللا من غري منار اهللا من ذبح لغري



وهو حديث صحيح من رواية علي رضي اهللا عنه ، وقال بعث علي رضي اهللا عنه أبا ) األرض 
أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أال تدع : ( اهلياج األسدي وقال له 

، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم بعث علياً رضي اهللا عنه )  طمستها وال قرباً مشرفاً إال سويته صورة إال
على أن يسوي القبور املشرفة وأن يطمس الصور فالقبور املشرفة أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

م ، وال يبىن بفرشها وتسويتها ، فال جيوز البناء على القبور ، ال على قبور أهل البيت ، وال غريه
لعن اهللا : ( عليها مساجد ، وال قباب ؛ إلا وسيلة للشرك ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هذا حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ) اليهود والنصارى ، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 
والطاعة ملا قاله اهللا فالواجب على الشيعة والواجب على املسلمني اإلمتثال لقول اهللا ورسوله ، 

ورسوله ، وأال يبىن على القبور ال املساجد وال غريها ، وأال يعبدوا من دون اهللا ، وأال يستغاث هبم 
، وال ينذر هلم ، ال قرب علي وال غريه بل جيب أن تكون العبادة هللا وحده دون كل ماسواه ، 

  .. يعبدوا مع اهللا ال علي وال غريه والصحابة رضوان اهللا عنهم يدعى هلم ، ويذكر فضلهم لكن ال
  

  هل النيب صلى اهللا عليه وسلم أوصى باخلالفة لعلي رضي اهللا عنه ؟  :٩السؤال 
  :اجلواب 

بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم أدلة كثرية تدل على أن أوىل الناس باخلالفة الصديق ، واستخلفه 
، وإمجاع الصحابة على خالفة )  أبا بكر وقال يأىب اهللا ورسوله إال( يصلي بالناس ملا مرض ، 

الصديق ، وبايعه علي رضي اهللا عنه مع الصحابة ، وعلي رضي اهللا عنه ممن وافق على إمامة الصديق 
  .، وخالفته ، وساعده ، وتعاون معه رضي اهللا عنهم مجيعاً وأرضاهم 

  



صلى اهللا عليه وسلم ، ماحكم الشرع يف نظركم يف من ينسب القول يف رسول اهللا  :١٠السؤال 
يا علي خلقت أنا وأنت من عمودين من نور معلقني من حتت العرش يقدسان امللك من قبل ( يقول 

أن خيلق اخللق بألفي عام ، مث خلق العمودين نطفتني بيضاويتني ملتويتني ، مث نقل تلك النطفتني يف 
يف صلب عبداهللا ونصفها يف صلب األصالب الكرمية إىل األرحام الزكية الطاهرة حىت يصل نصفها 

وهو الذي خلق من املاء بشراً فجعله نسباً ( وهو قول اهللا جل وعال) أيب طالب وجزء أنا وجزء انت 
   ) ..٥٤سورة الفرقان أي) ( وصهراً 
  : اجلواب 

، نعم جعل اهللا من البشر نسباً ) خرب باطل من موضوعات املكذوبات ال أصل وال صحة له ( هذا 
وهو الذي خلق من املاء بشراً فجله (  ، واهللا خلق كل دابة من ماء ، كما قال اهللا جل وعال وصهراً

  .أي أنساباً وأصهاراً ) نسباً وصهراً 
  

إن دعاة الضالل ال يألون جهداً يف صد الناس عن سبيل اهللا ويسلكون طرقاً كثرية  :١١السؤال 
ة اهلدى الذين يثق الناس بعلمهم ، وقد الكذب على اهللا ورسوله وعلى أئم: ومن تلك الطرق 

شاعت بني قبائلنا أن املكارمة قابلوك وتناقشت معهم وأخربهتم أم على احلق فما ردكم على هذه 
   اإلشاعة ، فضيلة الشيخ ؟

  :اجلواب 
، وقد قابلين بعضهم ونصحناهم وبيّنا هلم أخطاءهم اليت بينوها لنا ، وكتبنا هلم كتاباً .. ! هذا كذب 

هبذا وبأيديهم ، وهدى اهللا مجاعة منهم ، جزاهم اهللا خرياً وقبلوا احلق ، وقد أمرنا بنشر ماجرى بيننا 
وبينهم يف الصحف تلك األيام ، وكانت بأيديهم ، ولكين أمرت اآلن بنشر األسئلة واألجوبة حىت 

 األسئلة اليت دارت لعل اهللا يهدي هبا من يشاء سبحانه وتعاىل ، ومجيع) جنران ( يطلع عليها أهل 
  .بيين وبينهم أمرت بنشرها وجواهبا مجيعاً نصحاً هللا ولعباده وراجني اهللا أن ينفع هبا اجلميع 

  



أتوسل إليك اللهم مبوالنا أيب طالب بن موالنا ( ماحكم الشرع يف نظركم يف من يقول  :١٢السؤال 
  ؟.. !! عبداملطلب ، صلواتك عليهم أمجعني 

  : اجلواب 
وليس بوسيلة ، أبو طالب مات على الكفر ، وعبداملطلب رأس الكفر … س بصحيح هذا لي

ورئيس قريش يف جاهليتها ، ال يتوسل به وليسوا مبسلمني ، وقد مات أبو طالب على دين قومه ، 
، فأىب أن يقول ) هو على ملة عبداملطلب ( حيث دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه وقال له 

 اهللا ، وعبداملطلب مات على دين قومه وهو رئيسهم ، والتوسل هبؤالء توسل باطل ، ليس ال إله إال
  .بوسيلة شرعية 

  
ماحكم الشرع يف نظركم يف من يصومون رمضان ثالثني يوماً ألم يعتقدون أنه  :١٣السؤال 

  الينقص عن ثالثني يوماً ؟
  : اجلواب 

سلمني ، مع الدولة الذين هم فيها ، سواء يف جنران ، الواجب عليهم أن يصوموا مع امل..! هذا غلط 
، أو يف املنطقة الشرقية ، أو يف املدينة ، الواجب عليهم أن يصوموا مع الدولة السعودية ، والواجب 
على مجيع املسلمني أن يصوموا بالرؤية ، فإن مل توجد الرؤية فبإكمال العدة ، هذا الواجب كما قال 

، ) صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ( سلم الرسول صلى اهللا عليه و
خالف .. أما من زعم أنه ثالثني أبداً هذا غلط ( الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثالثني ، 

، فالواجب أن يصام بالرؤية ويفطر بالرؤية فإن مل تثبت الرؤية صام الناس بإكمال العدة ، ) الشرع 
 يوماً ، وهكذا يصام رمضان ثالثني إال أن يرى اهلالل ليلة الثالثني فيفطر الناس عدة شعبان ثالثني

  .فيكون صاموا تسعة وعشرين 
  

، وواجب على من كان يف هذه الدولة .. أما الصوم دائماً ثالثني ، هذا باطل خالف الشرع 
ل حبمد اهللا بشرع اهللا ، السعودية اإلسالمية أن يصوم معها سواء مت الشهود أو نقص الشهر فإا تعم

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غّم ( عمالً باحلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ) .عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوماً 



  
  



  يعتربون من مجاعة املسلمني ؟) اإلمساعيلية الباطنية املكارمة (هل  :١٤السؤال 
  :اجلواب 

، إن كانوا يعتقدون بإعتقادات املسلمني بأن اهللا هو مستحق العبادة ، وأن  .. على حسب إعتقادهم
الصحابة خري الناس وأفضل الناس ، وأن أفضلهم الصديق مث عمر مث عثمان مث علي رضي اهللا عنهم 

  .. ، هذا طيب 
ا اعتقدوا ، وإذ) ساروا على غري هذا اإلعتقاد فليسوا من خري الناس فهم على خطر عظيم ( أما إذا 

أن علياً يعبد من دون اهللا ، أو احلسن ، أو احلسني ، وأنه جيوز اإلستعانة هبم ، أو إم يعلمون الغيب 
صاروا كفاراً ، باهللا سواء إن كانوا مكارمة ، أو غري مكارمة ، والواجب على املكارمة أو غريهم أن 

ؤمنوا بأن اهللا هو املعبود احلق سبحانه يعتقدوا بسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، وأن ي
وتعاىل ، وأن العبادة حق ال جيب أن تصرف على غريه ال لألنبياء وال لغريهم وال لعلي وال لغريه 

، قال ) ٢٣سورة اإلسراء آية ) ( وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه : ( فالعبادة حق اهللا ، قال تعاىل 
وما أمروا إال ليعبدوا ( ، قال سبحانه ) ٢١سورة البقرة آية  ( )يا أيها الناس أعبدوا ربكم ( تعاىل 

،والعبادة هي طاعة اهللا ورسوله ، وصرف العبادة هللا ) ٥سورة البينة آية ) (اهللا خملصني له الدين 
سبحانه وتعاىل وحده ، فالعبادة هي طاعته وإتباع أوامره ، وترك نواهيه سبحانه وتعاىل ، هذه هي 

مرنا هبا يف القرآن الكرمي أو على يد الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقال هلا عبادة ، وال العبادة اليت أ
جيوز أن يعبد أهل البيت وال غريهم مع اهللا فالعبادة حق اهللا وحده ، فعلى املكارمة وعلى مجيع 

 ، كما قال ، وأن يستغيثوه وحده ، وأن خيّصوه بالعبادة.. املوجودين يف األرض أن يعبدوا اهللا وحده 
( ، وقال تعاىل ) ١٦٣سورة البقرة آية ) ( وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم ( تعاىل 

وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له ( ، وقال تعاىل ) ١٩سورة حممد آية ) ( فأعلم أنه ال إله إال اهللا 
ملعاذ عندما بعثه إىل : اهللا عليه وسلم ، وقال الرسول صلى ) ٥سورة البينة آية ) ( الدين حنفاء 

وحق اهللا على العباد ( ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) أدعهم إىل أن يوحدوا اهللا ( اليمن 
  .، هذا هو دين اهللا وال جيوز صرف العبادة لغري اهللا يف أي مذهب ) أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاَ 
، ويف جنران ، ويف املدينة ، ويف العراق ، ويف إيران ، ويف كل مكان فعلى الشيعة يف املنطقة الشرقية 

، عليهم مجيعاً أن يعبدوا اهللا وحده حقاً ، وأن خيصوه بالعبادة دون كل ماسواه ، وأن يؤمنوا بأن ..
علياً رضي اهللا عنه صحايب جليل ، لكن ليس معصوماً وال يعلم الغيب ، بل هو من خري الناس 

 وهو رابع اخللفاء الراشدين ، يف الفضل وأيضاً يف اخلالفة ، وعلى الشيعة يف أي وأفضل الناس ،



، عليهم أن يتقوا اهللا ، وأن يستقيموا على .. مكان يف اململكة ويف إيران ويف العراق ويف كل مكان 
ور ، وأن دين اهللا ، وأن يعبدوا اهللا وحده دون كل ماسواه ، وأال يذحبوا لسواه وأن ال يبنوا على القب

ال يستغيثوا بأهلها ، بل عليهم أن خيصوا اهللا بالعبادة دون كل ماسواه ، وعليهم أن يؤمنوا بأن 
العبادة هي حق اهللا وحده دون كل ماسواه ، وأن الصحابة رضي اهللا عنهم حقهم إعتقاد فضلهم ، 

كن ال يعبدوا مع اهللا وأم أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وأم أفضل الناس بعد اإلنبياء ل
ال علي وال غريه ، وليسوا معصومني ، كل واحد خيطيء ويصيب ، وبإجتهادهم رضي اهللا عنهم إن 
أصابوا فلهم أجران ، وإن أخطأوا فلهم أجر ، والجيوز أبداً أن يعبد أحد مع اهللا ال من الصحابة وال 

ذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من ( األنبياء ، فالعبادة اهللا ، ليس ألحد حق فيها ، قال تعاىل 
سورة ) ( وقضى ربك أال تعبدوا إال أياه ( ، وقال سبحانه ) ٣٠سورة لقمان أية ) ( دونه الباطل 
سورة البينة آية ) ( وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين ( ، وقال عز وجل ) ٢٣اإلسراء آية 

، وقال النيب صلى اهللا عليه ) ٢سورة الزمر آية ) ( اً له الدين فاعبد اهللا خملص( ، قال سبحانه ) ٥
هذا هو املعروف ( ، ) حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاَ ( وسلم يف الصحيحني 

  .عند أهل العلم واإلميان ، وقد أمجع عليه املسلمون أهل السنة واجلماعة 
  



  :يقول قائلهم .. معها هنا أبيات يا شيخ لعلك تس :١٥السؤال 
  فاهتف بأمحد خري العجم والعرب.. ……وإن رمتك الليايل البهم بالنوب 
  فكم حزين يبيت الليل يف تعب .. ……وبالوصي على كاشف الكرب 

أال يا رسول اهللا جاء مستجريكم من النار يف قيد الذنوب مقيداً ، فقم يا رسول اهللا ( ويقول آخر 
  ) .دوين فقصري مشيداً قومة مسرع ، إذا أنت من 

يا بين املصطفى إليكم إليكم يف امللمات يفزع املكروب ، يا بين املصطفى لديكم : ( ويقول آخر 
  ) .لديكم أمل يف نفوسنا ، مطلوب أنتم أنتم الغياب إذا ما أوقفتنا منا الذنوب 

  !!؟ .. هل هذه األبيات شركية : فالسؤال 
  :اجلواب 

فال ( سلمني وبإمجاع أهل السنة واجلماعة ، هذا خمالف لقوله عز وجل هذا شرك أكرب بإمجاع امل
ومن يدع مع اهللا إهلاً آخر ال ( ، وخمالف لقوله سبحانه ) ١٨سورة اجلن آية ) ( تدعوا مع اهللا أحداً

، مساه اهللا ) ١١٧سورة املؤمنون آية ) ( برهان له به فإمنا حسابه عند ربه ، إنه اليفلح الكافرون 
ذلكم اهللا ربكم به امللك والذين تدعون من دونه ما ميلكون : (  هبذا الدعاء ، قال جل وعال كفراً

إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو مسعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون * من قطمري 
، وقد أمجع علماء السنة من أصحاب ) ١٤-١٣سورة فاطر أية ) (بشرككم وال ينبئك مثل خبري 

 صلى اهللا عليه وسلم ، وأتباعه على أن دعاء األموات واإلستغاثة هبم ، أو دعاء النيب صلى اهللا النيب
، أما ) شرك أكرب ( عليه وسلم ، واإلستغاثة به ، أو بأهل البيت أو بالصحابة أو باملالئكة أو باجلن 

، عاوين يف .. ريت أصلح سيا.. ، فال بأس باحلي احلاضر ، تقول يا فالن عاوين .. احلي احلاضر 
، من إخوانك وأقاربك وجريانك ، إن عاونوك فال بأس ، مثل ما قال اهللا عن موسى … عمارة بييت 

  ) .فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ( عليه السالم 
  



ماحكم الشرع يف نظركم يف من ينفي أمساء اهللا وصفاته الكلية ،ويقول هذا هو املعتقد  :١٦السؤال 
  لصحيح ؟ا

  :اجلواب
هذا دين املعتزلة واجلهمية ، فاجلهمية ينفون أمساء اهللا وصفاته ، واملعتزلة ينفون صفات اهللا ويثبتون 

، وهذا باطل .. .، ومسيع بال مسع .. ، ورحيم بال رمحة .. أمساء بدون صفات ، عليم بال علم 
وال رمحة له وال مسع له ، فهو كافر والعياذ باهللا ، فمن نفى ذلك عن اهللا وقال أنه ال علم له ، 

مكذب هللا ولرسوله ، فاجلهمية واملعتزلة عندأهل السنة كفار على اعتقاد باطل ، فالواجب على من 
اعتقد هذا اإلعتقاد أن يتوب إىل اهللا ، وأن يؤمن بأن اهللا موصوف باإلمساء احلسىن والصفات العلى 

  )ومل يكن له كفواً أحد * مل يلد ومل يولد * اهللا الصمد * قل هو اهللا أحد : ( كما قال سبحانه وتعاىل 
سورة ) ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ( ،وقال سبحانه ) ٤-١سورة اإلخالص آية ( 

سورة النحل ) ( فال تضربوا هللا األمثال إن اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون ( وقال تعاىل ) ١١الشورى آية 
إن ربكم ( وقال سبحانه ) ٥سورة طه آية ) ( الرمحن على العرش استوى : ( ، وقال تعاىل ) ٧٤آية 

، ) ٣سورة يونس آية )( اهللا الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش 
وسبحانه وتعاىل فوق العرش قد استوى عليه استواًء يليق جبالله ، ال يشاهبه شيء سبحانه وتعاىل ، 

وق مجيع اخللق ، واإلستواء هو اإلرتفاع والعلو ، وهكذا كل ماجاء يف بل هو فوق العرش ، ف
القرآن العظيم أو بالسنة الصحيحة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أمساء اهللا وصفاته ، كلها 

حق جيب إثباته هللا على الوجه الالئق باهللا عز وجل من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل ، 
وقوله ) ١١سورة الشورى آية ) ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصري : ( سبحانه كما يقول 

سورة اإلخالص ) (ومل يكن له كفوا أحد * مل يلد ومل يولد * اهللا الصمد * قل هو اهللا أحد ( سبحانه 
  ) .٧-١آية 
  



  
  





اخل الكعبة وهو ماحكم الشرع يف نظركم يف من يعتقد أن قبلة املسلمني مسماراً يف د :١٧السؤال 
  مكان مولد علي رضي اهللا عنه ؟

  :اجلواب 
، قبلة املسلمني الكعبة املشرفة ، كما بني اهللا يف كتابه العظيم ، .. !! هذا الكالم باطل وخرافات 

فاملقصود من القبلة الكعبة ، وكانت القبلة أوالً بيت املقدس ، مث نسخ اهللا ذلك فوجه املسلمني إىل 
  .نت القبلة مسماراً يف الكعبة ملا توجه املسلمون إىل بيت املقدس أوالً الكعبة ، فلو كا

  
ماحكم الشرع يف نظركم يف من يدعي أن متم الرسل وخامت دورهم هو حممد بن  :١٨السؤال 
  إمساعيل ؟
  :اجلواب 

 خامت الرسل هو حممد عليه الصالة والسالم ، ومن زعم أن هناك نيب بعد حممد فهو كافر ، ال حممد
بن إمساعيل وال غريه ، خامت الرسل هو حممد بن عبداهللا بن عبداملطلب وهو أفضلهم ، وهو إمامهم ، 

ماكان حممداً أبا أحد من رجالكم : ( وهو قائدهم ، وهوخامتهم ، كما قال تعاىل يف كتابه العظيم 
، وثبت عنه ) ٤٠ سورة األحزاب آية) ( ولكن رسول اهللا وخامت النبيني وكان اهللا بكل شيء عليماً 

، فمن زعم أن علياً نيب ، أو أن حممداً بن إمساعيل ) أنا خامت النبيني ، ال نيب بعدي ( بالتواتر أنه قال 
  .نيب ، أو املهدي نيب فهو كافر كفراً أكرب

  
  مانصيحتكم ألتباع هذا املعتقد ومن واالهم من أهل السنة واجلماعة ؟ :١٩السؤال 
  :اجلواب 

ني مجيعاً أن يتقوا اهللا وأن يعبدوا اهللا وحده دون كل ماسواه بدعائهم ، وخوفهم ، نصيحيت للمسلم
ورجائهم ، وتوكلهم ونذرهم ، وصالهتم ، وصومهم وغري ذلك ، عليهم مجيعاً أن يعبدوا اهللا وحده 
له وأن يأمتروا بأوامره ، وأن ينتهوا عن نواهيه ، وأن يعظموا كتاب اهللا ويتبعوه ، وأن يعظموا رسو

ويتبعوه ،وأن ينقادوا لشرعه من دون غلو يف النيب صلى اهللا عليه وسلم أو أحد من أصحابه رضي 
  ..اهللا عنهم ، أما الغلو فيهم وعبادهتم من دون اهللا فهذا ال جيوز وهو شرك أكرب 

  



  
  



  



عاً أن فوصييت جلميع املسلمني للشيعة وغري الشيعة وجلميع املسلمني يف كل مكان ، وصييت هلم مجي
يتقوا اهللا بطاعة أوامره ، وترك نواهييه ، وحتكيم شريعته ، والتحاكم إليها ، والصرب عليها ، واحلذر 
من كل ماى اهللا عنه ورسوله ، وأن يعبدوا اهللا وحده دون كل ماسواه ، وأال يعبدوا معه ال نبياً ، 

  .حق اهللا وحده وال ملكاً ، وال قرباً ، وال جنياً ، وال غري ذلك ، فالعبادة 
لعن اهللا اليهـود والنـصارى      : ( ووصييت للجميع أال يبنوا على القبور لقوله صلى اهللا عليه وسلم            

انا رسول اهللا صلى    ( متفق على صحته ، ولقول جابر رضي اهللا عنه          ) اختذوا قبور أنبيائهم مساجد   
واه مسلم ، فالواجب على املسلمني      ر) اهللا عليه وسلم عن تشييد القبور والقعود عليها والبناء عليها           

مجيعاً أن يعبدوا اهللا وحده وأن خيصوه بدعائهم ، وخوفهم ، ورجائهم ، وصـالهتم ، وصـومهم ،                   
  .وذحبهم ، ونذورهم وغري ذلك من العبادات 

وأوصي الرؤساء والقادة مجيعاً أن حيكموا شرع اهللا ، وأن يتحاكموا إىل شرع اهللا ، القرآن والسنة ، 
يع األمور ، وأن يلزموا شعوهبم بطاعة اهللا ورسوله ، وبعبادة اهللا وحده ، وبالتحاكم إىل شريعته يف مج

. ، وأن يتركوا ماى اهللا عنه سبحانه وتعاىل ، وأن يستقيموا مجيعاً على دين اهللا قوالً وعمالً وعقيدة 
  .هذه وصييت للجميع 

  .عني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمج
  

مت إعداد هذه النصيحة لغرض الدعوة وبيان احلق ، فال يستخدمها أحد من املسلمني يف غري ما  /مالحظة مهمة 
أعدت له ، وال يقتبس منها بعض الصور لغرض اإلدانة بالباطل أو التشمت ، فال بد أن تنشر كما هي ، هبدف 

) وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمناً(  تعاىل النصح وحب اخلري ، وإبراء الذمة ، وتذكر دائما قول اهللا
فأمحد اهللا أن من عليك باهلداية من الضالل ، وبني ) .... كذلك كنتم من قبل فمن اهللا عليكم .. ( إىل قوله ... 

  .احلق ملن جهله 
  

  ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 


