
  أنواط ذات مسألة
الشرك من الصحابة سأله الذي وهل

 الكأبر الشرك من أم الصأغر
الرحيم الرحمن الله بسم

فيه: يقول التالي السؤال الخإوان أحد من وردني
ًا المعاصأرين بعض كأتابات في قرأت حديث حول كألم

عليه للنبي قالوا الذين الصحابة أن فيه أنواط ذات
ذات لهم كأما أنواط ذات لنا " اجعل والسلم الصلةا
ًا قالوا " قد أنواط ًا كألم الصلةا عليه النبي وأن كأفري

. بالكفر عهد حدثاء كأانوا لنهم بالجهل عذرهم والسلم
ويرى القول هذا ينكر من كأذلك المعاصأرين من ورأيت

ًا يقولوا لم أنهم ًا المسألة في الراجح .. فما كأفر علم
هذه أن فيها الحديث هذا روايات بعض على اطلعت بأني

أخإرى روايات وفي الله، دون من تعبد كأانت الشجرةا
ًا الله .. وجزاكأم لها يذبحون كأانوا أنهم  ؟ خإير

الذي أن عندي الراجح . العالمين رب لله الحمدالجواب: 
    للنبي قالوه      ..       
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