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 كبيرة  مشاكل ذلك على ويترتب المقابر، بدع

 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 

 :بعد أما هداه، اتبع ومن وصحبه آله وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

 .خطاهم وسدد اهلل وفقهم العريب املغرب يف السلفي الشباب فإىل

 وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

 

 ذلك على بوترت املقابر، يف حتدث اليت البدع بعض بإنكار يقومون بعضكم أن بلغين لقد:  أقول
 .كبرية  مشاكل

 الةالص عليهم األنبياء طريقة على اهلل إىل بالدعوة تقوموا أن منكم فأرجو كذلك،  األمر كان  وإذا
 وعلى ه،وحد وجل عز هلل أنواعها بكل العبادات وإخالص التوحيد إىل بالدعوة البدء وهو أال والسالم،

 ممن اهلل غري يدعون فتجدهم الباب، هذا يف منحرفون الناس من وكثريا كثريا  ألن الدعاء، رأسها
ُعو نممم  َأَضل   َوَمن  : }يقول واهلل وغريها، الشدائد يف هبم ويستغيثون أولياء، يعتقدوهنم  اللمهِ  ُدونِ  ِمن َيد 

َتِجيبُ  الم  َمن  َكانُواَو  أَع َداء   ََلُم   َكانُوا  النماسُ  ُحِشرَ  َوِإَذا( 5) َغاِفُلونَ  ُدَعاِئِهم   َعن َوُهم   ال ِقَياَمةِ  يَ و مِ  ِإىَلى  َلهُ  َيس 
 .{َكاِفرِينَ   ِبِعَباَدِِتِم  

 يستجيبون ال املدعوين أن وبني منه، أضل يوجد ال حبيث بالضالل، اهلل غري يدعو من على اهلل فحكم
 .كافرون  العبادة بتلك وبأهنم يدعوهنم، ملن أعداء اآلخرة يف يكونون املدعوين وبَِأنم  له،



 

ُعونَ  َوالمِذينَ : }اهلل لغري للدعاة خماطبا تعاىل وقال ُعوُهم   ِإن( 13) ِمري  ِقط   ِمن ََي ِلُكونَ  َما ُدونِهِ  ِمن َتد   اَل  َتد 
َمُعوا َتَجابُوا َما َسَُِعوا َوَلو   ُدَعاءَُكم   َيس  ُفُرونَ  ال ِقَياَمةِ  َويَ و مَ  ۖ   َلُكم   اس   ِمث لُ  يُ َنبُِّئكَ  َواَل  ۖ   ِكُكم  ِبِشر   َيك 

 .{َخِبري  

 : القرآين النص هذا يف اهلل بني

 .قطمريا َيلكون ال إهنم حبيث الفقر، أشد فقراء اهلل دون من املدعوين أن:1

 .َلم الداعني دعاء يسمعون ال أهنم وبني:2

 إلجابةا هذه َيلكون ال ألهنم وذلك دعاهم، ملن يستجيبون ال فإهنم يسمعون، أهنم فرض وعلى:3
 .وفقرهم لعجزهم

 .اخلطري الشرك هبذا يكفرون القيامة يوم وأهنم:4

ينَ  َلهُ  خُم ِلِصنيَ  اللمهَ  فَاد ُعوا: }يقول واهلل  .{ال َكاِفُرونَ  َكرِهَ   َوَلو   الدِّ

 .{َواْن َر   لَِربِّكَ  َفَصلِّ : }يقول فاهلل اهلل، لغري الذبح من التحذير*

 اهلل لغري نيالعبادت هاتني صرف هلل،ألن إال يكون ال الذبح وأن هلل، إال تكون ال الصالة أن اهلل فبني
 .أكرب شرك

 برقم لممس أخرجه احلديث... "اهلل لغري ذبح من اهلل لعن:" وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وقال
 .(1/108) املسند يف وأمحد 1978

رِ  يُوُفونَ : }األبرار املؤمنني مدح يف تعاىل قال هلل، إال تكون ال عبادة النذر*  َشر هُ  َكانَ   يَ و م ا خََيَاُفونَ وَ  بِالنمذ 
َتِطري ا  .{ُمس 

 .اخل... والرجاء واخلوف والتوكل والرهبة الرغبة: ومنها كثرية  باهلل اخلاصة والعبادات



 رمُسول   ِمن كَ قَ ب لِ  ِمن أَر َسل َنا َوَما: } تعاىل قال مجيعا، والسالم الصالة عليهم الكرام الرسل دعوة وهذه
 اللمهَ  اع ُبُدوا َأنِ  رمُسوال   أُممة   ُكلِّ   يف  بَ َعث  َنا َوَلَقد  : }تعاىل وقال ،{فَاع ُبُدونِ  أَنَا ِإالم  إِلَىهَ  اَل  أَنمهُ  إِلَي هِ  نُوِحي ِإالم 

َتِنُبوا  .{الطماُغوت َواج 

 ال: معناهاف اهلل، إال إله ال معىن للناس وبينوا والسالم، الصالة عليهم الكرام الرسل هنج على فسريوا
 ال: معناها نإ فقالوا باطال، تفسريا الكلمة هذه فسروا قد والكالم البدع أهل فإن اهلل، إال حبق معبود
 .الشرك يف الناس من كثريا  أوقع الباطل التفسري وهذا اهلل، إال رازق وال خالق

 شيخ بكتب لكذ على واستعينوا الربوبية، وتوحيد والصفات األَساء توحيد للناس بينوا ذلك بعد مث
 بالتفاسري ذلك ىعل واستعينوا الفهم، حق والسنة القرآن افهموا ذلك وقبل القيم، وابن تيمية ابن اإلسالم
 .والسعدي والبغوي كثري  وابن جرير ابن كتفسري  السلفية،

َمةِ بِاحل ِ  رَبِّكَ  َسِبيلِ  ِإىَلى  اد عُ :" } تعاىل قال باحلكمة، اهلل إىل الدعوة باب يف وعليكم  َوال َمو ِعظَةِ  ك 
َسَنةِ  ُم ۖ   احلَ  َسنُ  ِهيَ  بِالميِت  َوَجاِدَل   أَع َلمُ  َوُهوَ  ۖ   يِلهِ َسبِ  َعن َضلم  ِبَن أَع َلمُ  ُهوَ  َربمكَ  ِإنم  ۖ   َأح 

َتِدينَ   .{بِال ُمه 

 

 جتدون لناس،ا من كثري  عند موجود هو مما وغريها املقابر بدع للناس بينوا احلكيمة املراحل هذه بعد مث
 .ذكرناه الذي النهج على األنبياء بدعوة اقتنع ممن بسهولة االستجابة

 .خطاكم وسدد اهلل وفقكم

 اهلل في محبكم كتبه

 .المدخلي عمير هادي بن ربيع
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