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 املقدمة
 ايسسِٝبطِ اهلل ايسمحٔ 

ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً أغسف ا٭ْبٝا٤  ،ايعاملني اسبُد هلل زٓب

ٚاملسضًني سبٝب إي٘ ايعاملني أبٞ ايكاضِ ضبُد ٚع٢ً آي٘ ايطٝبني 

ٚايًعٔ ايدا٥ِ املطتدِٜ ع٢ً أعدا٥ِٗ ٚطبايؿِٝٗ  ،ايطاٖسٜٔ

َٚٓهسٟ ؾكا٥ًِٗ َٚٓاقبِٗ أمجعني َٔ ا٭ٚيني ٚاٯخسٜٔ إىل 

 قٝاّ ّٜٛ ايدٜٔ.

ت بعض ا٫دباٖات إعراز اشبُٝين ٚإخساد٘ َٔ ب٪ز٠ ساٚي

عٔ ٖرا املطًو املٓشسف يف آخس أٜاّ  تٛبت٘ايعسؾإ ايباطٌ بادعا٤ 

إىل  دعا٤ بسضاي١ أزضًٗا اشبُٝينسٝات٘ َطتديني ع٢ً ٖرا ا٫

أمحد ذانسّا ؾٝٗا تأضؿ٘ ٫ْهباب٘ ع٢ً ٘ ؾاط١ُ ايطباطبا٥ٞ شٚد١ ابٓ

ٚاغتػاي٘ باملؿطًشات بد٫ّ  مجع ايهتب بد٫ّ َٔ زؾع اسبذب،

ْ٘ مل ؼبؿٌ ع٢ً ؾتح أَٔ تٗرٜب ْؿط٘ بايعبادات ٚاجملاٖدات، ٚ

َّ َٔ أ١ٜ سه١ُ َٔ ؾؿٛف اسبهِ!  َٔ ايؿتٛسات، ُٚسٔس

ٕٓباشبؾصعِ بعض املتصيؿني ٚاملؿتْٛني  ٖرا ايتؿسٜح َٓ٘ ُٜعٓد  ُٝين أ

 ،تٛب١ عٔ ايعسؾإ، ٚقد دباًُٖت ايسد عًِٝٗ يؿرت٠ َٔ ايصَٔ

، ع ٚايعًُا٤ٔ بعد اؾتكاح دٜٔ ابٔ عسبٞ ع٢ً ٜد املسادٚيه
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ترب١٥ اشبُٝين َٔ ايعسؾإ بايتُطو بٗرا  إىل ٕٛضع٢ ٖ٪٤٫ املتصيؿ

 دعا٤ ٚتسٚػب٘ بني ايٓاع!ا٫

 سكٝك١ َ٪ْط١ أّ تٛب١ اشبُٝين»ٙ ايسضاي١ بعٓٛإ رٖ أؾسدْايريو 

َُؿًط١؟ َٓ «دعا١ٜ   ٚاسبذر ١ يسد ٖرا ا٫دعا٤ ايباطٌ با٭دي١ ايتا

 أٜاّ سٝات٘.  ّٜٛ َٔ إىل آخست٘ ايداَػ١ اييت تجبت ب٬ غو عدّ تٛب

ٚبٝٓٓا ايطباطبا٥ٞ نُا أْٓا غسسٓا َع٢ٓ ايسضاي١ املٛد١ٗ إىل ؾاط١ُ 

ٚد٘ اسبكٝك١ يف تًو ايسضاي١، ٚذنسْا أقٛاٍ ايعسؾا٤ عٓٗا ٚعٔ 

َِ نْٛٗا تٛب١ ٖٓ ضا٥ًني املٛىل عٓص  ،َكُْٛٗا َع ا٭دي١ اييت تسد تٛ

ٍْ ٫ٚ بٕٓٛ إ٫ َٔ أت٢  ٌٓ إٔ ٜٓؿعٓا بٗرا ايعٌُ ّٜٛ ٫ ٜٓؿع َا ٚد

 اهلل بكًٕب ضًِٝ.

 دْا ضبُد ٚآي٘ ايطٝبني ايطاٖسٜٔ.ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٖٝرا 

 

 طايب عًِ

 ٖـ 1436/زبٝع اٯخس/29
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 شيعي؟! إلىكيف حتول الصوفي ابن عربي  ■
زؾع َٓصي١ إىل إلع٬َٞ ايتابع يًٓعاّ اإلٜساْٞ ضع٢ ازبٗاش ا

بعد ٚؾٍٛ اشبُٝين إىل ضد٠  (يعٓ٘ اهلل)ايصْدٜل ابٔ عسبٞ 

إلسٝا٤ تساث٘ ٚايدؾاع عٓ٘  ;ؾكاَٛا بدزاضات نجري٠ ،(1)اسبهِ

ؾشككٛا ظباسّا نبريّا  ;ٚتربٜس أقٛاي٘ ٚإيباضٗا يباع اإلض٬ّ

ٕٓ ابٔ عسبٞ َٔ ايػٝع١  ٚخدعٛا امل٬ٜني َٔ ايػٝع١ ؾأُِٖٖٚٛ بأ

يهٞ ٜربزٚا ا٭خر عٓ٘  (عًِٝٗ ايط٬ّ)املٛايني ٭ٌٖ ايبٝت 

ٚا٫قتدا٤ ب٘، ٚقد تػبجٛا بأقٛاٍ غاذ٠ يبعض ايعًُا٤ نٞ ٜجبتٛا 

 ٖرا ا٫دعا٤ ايباطٌ!

ٔٓ ٖرٙ ايهرب١ مل تطتُس ط٬ّٜٛ ٕٓ  ;ٚيه ايٛاقع ٜهربٗا ٭

ٚقد  ،ؾتؿسؼبات ابٔ عسبٞ ٚاقش١ يف تطٓٓ٘ ايبهسٟ بٌ ْؿب٘

أٚ أْطك٘ اهلل َٔ غري إٔ ٜػعس س اعرتف نبري ايعسؾا٤ يف ٖرا ايعؿ

ٕٓ ابٔ عسبٞ بهسٟ ٚيٝظ َٔ ايػٝع١  !املٛايني ؾؿٓسح بأ

: اهلل ايػٝذ احملُدٟ ازب٬ْٝٞقاٍ غ٬ّ عًٞ زدا٥ٞ عٔ آ١ٜ 

َّٜٛا قٛي٘ إٕ املسسّٛ ايكاقٞ  ــ اشبُٝين ــمسعت َٔ اإلَاّ »

                                                           

 ٚقد ؾسض ٖرا ا٭خري تدزٜظ نتب٘ يف اسبٛشات ايع١ًُٝ! (1)
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ضعٝد ايكُٞ ٖٛ يف ايػٝع١ ْعري ضبٝٞ ايدٜٔ بٔ عسبٞ عٓد أٌٖ 

 .(1)«ايط١ٓ

ٜٚٓكٌ ضبكل نتاب اشبُٝين ايتعًٝك١ ع٢ً ايؿٛا٥د ايسق١ٜٛ قٍٛ 

نإ ٜعٓبس عٔ اسرتاّ خاف  ــ أٟ اشبُٝينــ  إْ٘» :أسد ت٬َرت٘

، ٚيؿدز املتأهلني "ايط١ٝٓ" يف املدزض١ ــ ابٔ عسبٞــ حملٝٞ ايدٜٔ 

 .(2)«ٚايكاقٞ ضعٝد ايكُٞ يف َدزض١ أٌٖ ايبٝت

 !ٚبٗرا ا٫عرتاف مل ٜعد ٜٓؿع اضتعُاهلِ ايؿاغٌ هلرٙ ايهرب١

 املتزلفون في ورطة: ■
ٚقد نطس بعض ايعًُا٤ سادص ايتك١ٝ َٔ ايٓعاّ ايطٝاضٞ اإلٜساْٞ 

ٚٓز ٫بٔ عسبٞ يف ٖرا ايعؿس ٚإسبادٙ  ت٘ؾؿسسٛا بصْدق ;املس

ٚبٝٓٛا أباطٌٝ عسؾاْ٘ ايصا٥ـ، ٖٚٓا ٚقع املتصيؿٕٛ يف َػه١ً نبري٠ 

إشا٤ اشبُٝين ٚتؿسؼبات٘ ٚنتابات٘ املادس١ ٫بٔ عسبٞ ٚاملٛاؾك١ 

ٕٓ عسؾإ اشبُٝين  ،يٓٗذ٘ ايباطٌ ؾشاٚيٛا إٔ ُٜٖٛٛا ايٓاع بأ

ٕٓ اشبُٝين ٫ ٜعتكد بٛسد٠ أؽبتًـ عٔ عسؾإ ابٔ عسبٞ ٚ

                                                           

 ١،تعًِٝ اسبٛشٟٚ ٚاملسدعَٝٝدإ اييف ، َاّ اشبُٝينقبطات َٔ ضري٠ اإل (1)

 .105ف

طبع١ َ٪ضط١ ايب٬ؽ  ،12، فايتعًٝك١ ع٢ً ايؿٛا٥د ايسق١ٜٛ، اشبُٝين (2)

 ٖـ. 1425ض١ٓ  ،، ايطبع١ ا٭ٚىلبريٚت
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 أٜكّا ٖٚرا ا٭َس ٜهرب٘ ايٛاقع !املٛدٛد نُا ٜعتكد بٗا ابٔ عسبٞ

ٕ ٜطًع اط٬ع١ بطٝط١ ع٢ً تعًٝكات اشبُٝين أؾأٟ باسح مبذٓسد 

ع٢ً غسح ايؿؿٛف أٚ نتب٘ ايعسؾا١ْٝ ا٭خس٣ ضٝهتػـ تٛاؾك٘ 

ٚنريو ٜس٣ َدس٘ ٚتععُٝ٘ إٜاٙ ٚايجٓا٤ عًٝ٘  ،َع٘ يف ايعكٝد٠

غريٖا ٚ ٚايععِٝ ايهبري أٚ ايػٝذ ا٭نرب نكٛي٘ ;عٓد ذنس أقٛاي٘

 َٔ عبازات ايتععِٝ ٚايتبذٌٝ!

يسأ٣ َا ٖٛ أععِ َٔ  ;زادع ايباسح أغعاز اشبُٝين أٜكّا ٚيٛ

( يف غعسٙ أْا اسبلذيو ؾكد ْطل اشبُٝين به١ًُ اسب٬ز ايهؿس١ٜ )

 بٌ مت٢ٓ إٔ ٜعًَٓل َجً٘ ع٢ً سبٌ املػٓك١! 

 ٜكٍٛ يف قؿٝد٠ ايعػك١ٝ:

 ْؿطٞ ٚأطًكُت ؾسخ١َ أْا اسبلُذًُٖت عٔ 

 !(1)ٚنُا َؾَعٌ اسب٬ٓز اغرتُٜت سبٌ املػٓك١

 إٕ»: (أْا اسبلٜٚعًل ازبٛادٟ اٯًَٞ ٖٚٛ ٜػسح عباز٠ )

ٚقد ٚؾـ ذيو »! (2)«اشبُٝين ٜت٢ُٓ ذيو املكاّ ٚتًو املٓصي١

 !(3)«املكاّ يًش٬ٓز بايسؾٝع

                                                           

 .24ْٗا١ٜ ايعػل، عبد اهلل ايؿاطُٞ،ف (1)

 .140اإلَاّ اشبُٝين ثٛز٠ ايعػل اإلهلٞ، ازبٛادٟ اٯًَٞ، ف (2)

 ايطابل.املؿدز  (3)
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َٔ طبسز أٚ َؿس إ٫ إٔ ٜٓدعٛا  يًدُٝين ٖٚٓا مل ُٜعد أَاّ املتصيؿني

ٚقد تػبجٛا بسضاي١  ،تاب عٔ عسؾاْ٘ ايؿٛيف يف آخس سٝات٘ ٘بأْٓ

شٚد١ ابٓ٘ أمحد ٚتسنٛا ايطباطبا٥ٞ أزضًٗا اشبُٝين إىل ؾاط١ُ 

ٚيٝظ عٓدِٖ  ،ا٭دي١ ٚايرباٖني اييت تدٜٓ٘ ٚتجبت عدّ تٛبت٘

بايٓطب١ اييت ٖٞ قػ١ ايػسٜل ديٌٝ ٜتػبجٕٛ ب٘ غري ٖرٙ ايسضاي١ 

 هلِ.

 كشف زيف فئة التمويه: ■
ٜكٍٛ ، ْعسض يهِ ْـ ن٬ّ أسد املداؾعني ثِ ْعًل عًٖٝ٘ٚٓا 

إٕ ايطٝد اشبُٝين قدع ضسٙ بعد إٔ َازع ؾٔ » ٖرا املداؾع:

ايعسؾإ عػسات ايطٓني، ٚبسع ؾٝ٘، ٚبًؼ أع٢ً املساتب، قد 

اْت٢ٗ أخريّا يٝعًٔ أضؿ٘ ع٢ً عُسٙ ايرٟ ؾسؾ٘ يف أَجاٍ ٖرٙ 

ؾكد قاٍ زمح٘ اهلل يف زضاي١ َٓ٘ نإ  (1)()...ا٭َٛز، ٚاعتربٙ... 

ضبٌٝ »ت بـ قد أزضًٗا ٭سد٣ قسٜبات٘ يف أٚاخس عُسٙ، ٚمسٝ

 ٖـ.  َا ًٜٞ:1407، بتازٜذ زبٝع ايجاْٞ «احملب١ إىل ايطٝد٠ ؾاط١ُ

..)ا٭ضؿاز ا٭زبع١( بطٛهلا ٚعسقٗا َٓعتين َٔ ايطؿس إىل »

سؿٌ  (ايؿتٛسات امله١ٝ ٫بٔ عسبٞ)احملبٛب. ٫ َٔ ايؿتٛسات 

                                                           

 ؾساؽ َٔ أؾٌ املٓكٍٛ. (1)
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 (ؾؿٛف اسبهِ ٫بٔ عسبٞ)يٞ ؾتح.. ٫ٚ َٔ ؾؿٛف اسبهِ 

٫  عٔ غريُٖا ايرٟ ي٘ قؿ١ ضبص١ْ... سؿًُت ع٢ً سه١ُ.. ؾك٬ّ

تهتؿٞ بٗرٙ ا٫ؾط٬سات اييت ٖٞ ايؿذ ايهبري إلبًٝظ، ٚنْٛٞ 

 «.بؿدد ايبشح عٓ٘ دٌ ٚع٬..

٫ َاْع َٔ إٔ ٜهٕٛ اإلْطإ سطٔ »: ٜٚكٝـ املداؾع أٜكّا

ايعٔ بػدـ يف صباٍ بعٝٓ٘، ؾٝعٔ متٝصٙ، أٚ تؿٛق٘ يف ذيو 

ٜعٓ٘، ؾٝرتادع عٔ ذيو. اجملاٍ، ثِ ٜعٗس ي٘ عهظ َا نإ 

ٜٚعًٔ عٔ زأٜ٘، ٚيٛ بعد عػسات َٔ ايطٓني. ٚيعٌ ٖرا ايرٟ 

 .«نبت٘ ايطٝد قدع ضسٙ إلسد٣ ايٓطا٤ قد دا٤ يف ٖرا ايطٝام

ٚاي٬ؾت ٖٓا إٔ بعض ا٭عاظِ يف ٖرا »: ٚقاٍ يف َٛقع آخس

ايعؿس، ٖٚٛ آ١ٜ اهلل ايطٝد اشبُٝين قدع ضسٙ قد َازع يف 

ٛٓؾ١ ــأقاٌٜٚ ٖ٪٤٫ ايٓاع  غطسّا َٔ عُسٙ ايػسٜـ ٜؿٌ  ــ املتؿ

إىل عػسات ايطٓني، ست٢ بًؼ أع٢ً دزدات اشبرب٠ يف ؾِٓٗ.. ثِ 

ضذٌ يف أٚاخس عُسٙ ايػسٜـ ْؿٝش١ إلسد٣ قسٜبات٘ يف زضاي١ 

....إخل(  ثِ ضام باقٞ  «ضبٌٝ احملب١ إىل ايطٝد٠ ؾاط١ُ»مسٝت بـ 

 ايٓكٌ.اْت٢ٗ  .«ايه٬ّ نُا يف ايعباز٠ ايطابك١..

ٕٓ :أ٫ّٚ :أقٍٛ ٖرا ايتؿسٜح ُٜعٗد تٛب١ َٔ  إٕ أؾٓس ايكا٥ٌ ع٢ً أ

سد أَسٜٔ أس٬ُٖا َس، إَا إٔ أاشبُٝين عٔ ايعسؾإ ؾٝطتًصّ َٓ٘ 
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ُٜكًٌٓ مجٝع ايعسؾا٤ ٚؼبهِ عًِٝٗ با٫عبساف عٔ طسٜل أٌٖ 

أٚ ٜكٍٛ بعدّ تٛب١ اشبُٝين ؾتبطٌ  ،(ؾًٛات اهلل عًِٝٗ)ايبٝت 

 دعٛاٙ.

ٛٓؾ١ ٚبسْاصبِٗ يف  ايرٜٔ ٜعسؾٕٛ يػ١ ايعسؾا٤ ٕٓإ :ثاّْٝا ٚاملتؿ

َٕ دٝدّا َاذا ٜسٜد اشبُٝين َٔ ٚزا٤ ٖرا ايتؿسٜح،  ايطًٛى ٜدزنٛ

 ٚيبٝإ ٖرا ا٭َس  ٫بد َٔ َكد١َ يهٞ ْؿِٗ املع٢ٓ.

; ٕٓ َساسٌ ايطري ٚايطًٛى عٓد ايعسؾا٤ ث٬خ َساسٌ ٖٚٞإ

، َٚا ُٜٗٓا ٖٓا ك١َسس١ً ايػسٜع١ َٚسس١ً ايطسٜك١ َٚسس١ً اسبكٝ

ٖٞ َسس١ً ايػسٜع١ ٚاييت ٖٞ ا٫يتصاّ بايٛادبات ٚاملطتشبات َع 

ا٭ذناز ايهجري٠ ٚاجملاٖدات ؾٗٞ َسس١ً عباد١ٜ حبت٘ ؾ٬ ٜػػًٕٛ 

  .أْؿطِٗ با٫ؾط٬سات ٚغريٖا

ٜتشدخ اشبُٝين َع شٚد١ ابٓ٘ أمحد عٔ ٖرٙ املسس١ً ٜٚٓؿشٗا 

املسس١ً يهٞ ٫ تكع يف  بعدّ ا٫نتؿا٤ بتعًِ املؿطًشات يف ٖرٙ

أ َػٛازٙ يف ايطري ٚايطًٛى اشبطأ ايرٟ ٚقع ؾٝ٘ ٖٛ سُٝٓا بد

ٖٚهرا ُغؿُت يف عُل  ... تهتؿٞ بٗرٙ ا٫ؾط٬سات٫»: ؾٝكٍٛ
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ا٫ؾط٬سات ٚايعبازات ٚاْهببت ع٢ً مجع ايهتب بد٫ّ َٔ 

 .(1)«زؾع اسبذب

ؾٗٛ ٜٓؿشٗا بايرتنٝص ع٢ً اجملاٖدات ٚعدّ ا٫نتؿا٤ بتعًِ 

 .ٌٝ تعًُٗا إىل املساسٌ اي٬سك١ا٫ؾط٬سات أٚ تأد

سؿًُت ع٢ً  ــ ٫بٔ عسبٞ ــ٫ٚ َٔ ؾؿٛف اسبهِ » :أَا قٛي٘

 .«عٔ غريُٖا ايرٟ ي٘ قؿ١ ضبص١ْ.. سه١ُ.. ؾك٬ّ

يف طبع١ َهتب١ أٌٖ ايرنس ايعباز٠ طبتًؿ١ ق٬ًّٝ دا٤ ايٓـ  :أقٍٛ

مبا ُٚسسَت أ١ٜٓ سه١ُ َٔ ؾؿٛف اسبهِ ؾُا بايو »ٖهرا: 

 .(2)«ض٣ٛ ذيو مما ي٘ قؿ١ْ ضبص١ْ سباي٘...

مبع٢ٓ عدّ ايتٛؾٝل يًشؿٍٛ ع٢ً اسبه١ُ ٫ أْ٘  (ُسسَت)ٚ

ٚسسَت أ١َٜٓ سه١ُ  :ض ؾؿٛف اسبهِ، ؾٗٛ نكٍٛ ايكا٥ٌٜسؾ

 مبع٢ٓ عدّ ايتٛؾٝل يًشؿٍٛ ع٢ً اسبه١ُ َٓ٘. ،َٔ ايكسإٓ

 ٖٚرا أبًؼ يف بٝإ املكؿٛد، ؾتؿسؼب٘ حبسَاْ٘ اسبه١ُ َٔ ؾؿٛف

 اسبهِ ٚاقح قاطع يبكا٥٘ ع٢ً ايك٬ٍ.

 

                                                           

 .98املعاٖس ايسمحا١ْٝ، اشبُٝين، ف (1)

 املؿدز ايطابل. (2)
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ٕٓ ايسضاي١ تٛب١!ايعسؾا٤ مل ٜؿٓسثايجّا:   سٛا بأ

ٕٓ ايعسؾا٤ مل ٜعتربٚا َا ؾدَز َٔ اشبُٝين َٔ عبازات يف تًو  إ

دعا٤ ٚزدٚا نريو ع٢ً َٔ شعِ بٌ زدٚا ٖرا ا٫ ،ايسضاي١ تٛب١

ٕٓ عسؾإ اشبُٝين ؽبتًـ عٔ عسؾإ ابٔ عسبٞ!  بأ

٫ ميهٔ اعتباز اإلَاّ اشبُٝين يف َٓٗذ٘ »: دزٟٜكٍٛ نُاٍ اسبٝ

ؾاسب َدزض١ عسؾا١ْٝ َطتك١ً بٌ ٖٛ اَتداد ٚسًك١ ع٢ً خط 

املدزض١ ايعسؾا١ْٝ ٚمل ٜكـ اإلَاّ أٟ غٞ ع٢ً ْؿظ املدزض١ 

اييت ٚقع ُأضطٗا ضبٝٞ ايدٜٔ بٔ عسبٞ يف نتاب  ايعسؾا١ْٝ

ؾؿٛف اسبهِ، ٚحبطب ايتطًطٌ ايتازؽبٞ ايرٟ ْساٙ يف اسبه١ُ 

املتعاي١ٝ ؾإٕ ايطٝد اإلَاّ اشبُٝين ٜعترب اَتدادّا يتًو املدزض١ َٔ 

ايٓاس١ٝ ايؿًطؿ١ٝ ضٛا٤ بايٓطب١ ملدزض١ اسبه١ُ املتعاي١ٝ أّ املدزض١ 

 .(1)«ايعسؾا١ْٝ

ٕٓ اشبُٝين تاب ٜٚسد نُاٍ ا يف تًو سبٝدزٟ ع٢ً َٔ ٜٓدعٞ بأ

ٚأَا َا ٚزد َٔ إغازات يف نًُات اإلَاّ »٘: ايسضاي١ بكٛي

اشبُٝين يف ايسضا٥ٌ اييت بعح بٗا إىل بعض أقسبا٥٘ أٚ قسٜبات٘ 

ٚؾٝٗا َا َكُْٛ٘ )٫ أضؿاز ٬َ ؾدزا ٫ٚ ؾؿٛف ابٔ عسبٞ 
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ٜدعٛ إىل ٖرٙ ايهتب أٚؾًتين إىل اهلل ...( ٚاييت ُٜؿِٗ َٓٗا أْ٘ ٫ 

ٕٓ َساد اإلَاّ ايكٍٛ بإٔ ايهُاٍ املطًٛب يإلْطإ بعٝٓٗا ، ؾإ

ٚايطًٛى إىل اهلل ٫ ٜتشكل َٔ خ٬ٍ سؿغ اؾط٬سات اسبه١ُ 

املتعاي١ٝ أٚ اؾط٬سات ايعسؾإ ايٓعسٟ ٚاؾط٬سات ايؿؿٛف 

ٚنرا اؾط٬سات نٌ ايعًّٛ ٚإمنا ايهُاٍ إٔ تبدأ املطري٠ إىل اهلل 

عاىل أَا املعسؾ١ ا٫ؾط٬ح ب٬ ضًٛى ٚب٬ ضري ٚب٬ ضبشاْ٘ ٚت

ازتباط بايػسٜع١ يف ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ؾهٌ ذيو ٖبا٤ َٓجٛز ٭ٕ 

 ايعًِ ٜدعٛ  إىل ايعٌُ ؾإٕ أداب٘ ٚإ٫ ازذبٌ.

نػريٙ َٔ ايهجرئٜ يف عؿسْا اسباقس  ــ اشبُٝين ــ ؾإٕ اإلَاّ ٚإ٫

أٚ َدزض١ اسبه١ُ املتعاي١ٝ ٖٞ  ٜعترب  إٔ َدزض١ ؾدز املتأهلني

ايكاعد٠ ايتأضٝط١ٝ ي٬دباٖات ايؿًطؿ١ٝ املعاؾس٠ ٚيريو ؾإٕ 

ايبشح أٚ ايٛقٛف ع٢ً املعامل ا٭ضاض١ٝ يًس١ٜ٩ ايؿًطؿ١ٝ 

ٚايعسؾا١ْٝ يإلَاّ ايساسٌ، ٚنرا يت٬َر٠ اإلَاّ إمنا تهُٔ يف 

ايػٛف عُكّا يف َدزض١ ؾدز ايدٜٔ ايػرياشٟ ٚغريٙ َٔ ايعًُا٤ 

 .(1)«ايعسؾا٤ٚ
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ٕٓ ايعسؾا٤ ايػٝع١ نًِٗ ٜعٝػٕٛ ع٢ً ؾتات َا٥د٠ ابٔ عسبٞ نُا إ

ٗٓسٟ ٕٓ َستهصات سهُتِٗ ٚعسؾاِْٗ عٔ إٚ ،ؾٓسح بريو املط

طـ ايعسؾإ ٚدعٌ ي٘ ايكطِ ابٔ عسبٞ ٖٚٛ َٔ ْٓعس ٚؾًٓ

ؾاسبه١ُ املتعاي١ٝ َا ٖٞ إ٫ غسح يؿؿٛف اسبهِ  ،ايٓعسٟ

ٚايؿتٛسات امله١ٝ ٖٚرا َا ؾسح ب٘ أٌٖ ا٫ختؿاف يف ايعسؾإ 

 أْؿطِٗ!

 ــإٕ أبسش َستهصات اسبه١ُ املتعاي١ٝ »ٜكٍٛ نُاٍ اسبٝدزٟ: 

تجٟٛ يف نتابات ضبٝٞ ايدٜٔ ابٔ عسبٞ  ــ ا٭ضؿاز ا٭زبع١

ه١ٝ ٚإٔ نٌ َا با٭خـ نتابٝ٘ ؾؿٛف اسبهِ ٚايؿتٛسات امل

ٜعٛد يؿدز ايدٜٔ ايػرياشٟ ٖٛ تػٝٝد ا٭ب١ٝٓ ايربٖا١ْٝ ملك٫ٛت 

ايػٝذ ا٭نرب ٚأَٗات أؾهازٙ حبٝح مل ٜهٔ نتاب اسبه١ُ املتعاي١ٝ 

إ٫ ؾٝػ١ بسٖا١ْٝ ملك٫ٛت ابٔ عسبٞ  ــ ا٭ضؿاز ا٭زبع١ ــ

 .(1)ٚأؾهازٙ

ٚايعسغ١ٝ ٕ مجٝع املباسح ايسؾٝع١ إ»: ٜٚكٍٛ سطٔ شاد٠ آًَٞ

يٮضؿاز َٓكٛي١ َٔ ايؿؿٛف ٚايؿتٛسات ٚبك١ٝ ايؿشـ ايك١ُٝ 

  ٚت٬َرت٘ ب٬ ٚاضط١ أٚ ــ ابٔ عسبٞ ــ ٚايهسمي١ يًػٝذ ا٭نرب 
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إذا َا اعتربْا نتاب ا٭ضؿاز ايهبري » :ثِ ٜكٍٛ « َع ايٛاضط١ ...

 .(1)«َدخ٬ّ أٚ غسسّا يًؿؿٛف ٚايؿتٛسات ؾكد ْطكٓا بايؿٛاب

ٕٓ نُاٍ اسبٝدزٟ مل ٜعترب َا  ؾهُا ت٬سغ أخٞ ايكاز٨ ايهسِٜ ؾإ

َٔ اشبُٝين تٛب١ أٚ دع٠ٛ يرتى نتب ابٔ عسبٞ بٌ ٖٛ  ؾدز

تٛدٝ٘ يؿاط١ُ ايطباطبا٥ٞ بايتٛؾٝل بني دزاض١ نتب ايعسؾإ 

 ٚاجملاٖدات!

ٕٓ ؾاط١ُ ايطباطبا٥ٞ ْؿطٗا مل تؿِٗ َٔ زضاي١ اشبُٝين تٛبت٘ إثِ 

ا بعد ؾؿٛف اسبهِ عٓد عٔ ايعسؾإ ايباطٌ يريو دزضت ؾُٝ

 اشبُٝين ْؿط٘!

ٜٓكٌ غ٬ّ عًٞ ايسدا٥ٞ عٔ آ١ٜ اهلل ايطٝد أمحد ايٓذؿٞ قاٍ: 

ايطباطبا٥ٞ َّٜٛا: نٓت أدزع َّٜٛا عٓد  ــ ؾاط١ُــ قايت ايطٝد٠ »

اإلَاّ نتاب ايؿؿٛف، ؾدخٌ ايطٝد أمحد، ؾايتؿت إيٝ٘ اإلَاّ 

ٚقاٍ: يكد قُٓا بايجٛز٠ َٔ أدٌ إٔ ْدٓزع ْٚدزع  ــ اشبُٝين ــ

 !(2)«نتاب ايؿؿٛف قبٌ نتاب داَع املكدَات
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 18. ...................................تٛب١ اشبُٝين سكٝك١ َ٪ْط١ أّ دعا١ٜ َؿًط١؟ ............

   
 

ٕٓ دزاض١ نتاب ؾؿٛف َٔ املساسٌ املتكد١َ يف ايعسؾإ  اسبهِ إ

ٕٓ ؾاط١ُ ايطباطبا٥ٞ مل تعترب تًو أايٓعسٟ ؾٗرا ٜدٍ ع٢ً 

ٕ اشبُٝين ْؿط٘ ٖٛ ايرٟ أغسف إايسضاي١ َٔ اشبُٝين تٛب١ بٌ 

ٚقد ؾٓسح  ،تدزٜطٗا ٖٚٛ بٗرا مل ٜتب عٔ ايعسؾإ ايباطٌ ع٢ً

يكد قُٓا بايجٛز٠ َٔ أدٌ إٔ ْدٓزع »: ؾكاٍبٗرا ايتؿسٜح اشبطري 

 !«ْٚدُزع نتاب ايؿؿٛف

ٚيٛ  ،ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً املٓصي١ ايعع١ُٝ هلرا ايهتاب عٓد اشبُٝين

ؾسف املع٢ٓ ايعاٖسٟ إىل ايهٓا١ٜ ملا خسز عٔ   ي٘ ساٍٚ املتٓصيـ

 َع٢ٓ ايتععِٝ، ٚتععِٝ اشبُٝين هلرا ايهتاب ٜعين عدّ تٛبت٘.

 .م.ٖـ1407: زبٝع ايجاْٞ تازٜذ ايتٛب١ املصع١َٛزابعّا: 

ٕٓ تؿسؼبات اشبُٝين إىل آخس أٜاّ سٝات٘ تدٍ  ع٢ً أْ٘ مل ٜتب إ

يف ذيو ايتازٜذ ، ؾًٛ ضًُٓٓا دد٫ّ بأْ٘ تاب عٔ ايعسؾإ أبدّا

 ٭خس٣ تدٍ ع٢ً أْ٘ زدع عٔ تٛبت٘!ؾا٭دي١ ا

 زة:املركّ األدلة ■
ؾكد قاٍ زمح٘ اهلل يف زضاي١ َٓ٘ نإ قد أزضًٗا » ٜكٍٛ املداؾع:

ضبٌٝ احملب١ إىل » إلسد٣ قسٜبات٘ يف أٚاخس عُسٙ، ٚمسٝت بـ

 .«ٖـ. ....إخل1407بتازٜذ زبٝع ايجاْٞ  ،«ايطٝد٠ ؾاط١ُ
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ٖٓاى عد٠ زضا٥ٌ ؾدزت عٔ اشبُٝين تدعٛ يًعسؾإ  :أقٍٛ

ايباطٌ قبٌ ٚبعد ٖرا ايتازٜذ ؾًٛ أْ٘ تاب ؾع٬ّ عٔ ٖرٙ ايعكٝد٠ 

ايباط١ً ؾًُاذا زدع ٜدعٛ ايٓاع ٫عتٓاقٗا َٚطايع١ نتب  

أؾشابٗا؟ ٖٚرٙ ايٓؿٛف هلا د٫ي١ قاطع١ ع٢ً أْ٘ مل ٜرتى 

 ايعسؾإ ايباطٌ أبدّا.

 الدليل األول:  

 1408زبٝع ايجاْٞ  27تازٜذ  اشبُٝين إىل ابٓ٘ أمحد يف زضاي١

 ازٜذ زضايت٘ يؿاط١ُ ايطباطبا٥ٞ.م، أٟ بعد ض١ٓ نا١ًَ َٔ تٖـ.

ؾُا ُٜبشح عٓ٘ ٚػبسٟ ٚزا٤ٙ ازبُٝع ضٛا٤ يف »: قاٍ اشبُٝين

ايعًّٛ ٚايؿكا٥ٌ ٚايؿٛاقٌ، أٚ يف املعازف ٚأَجاهلا، أٚ يف 

ايػٗٛات ٚا٭ٖٛا٤ ايٓؿطا١ْٝ، أٚ يف ايتٛٓد٘ إىل نٌ غ٤ٞ ٚأٟ 

غدـ َٔ قبٌٝ أؾٓاّ املعابد ٚاحملبٛبات ايد١ْٜٛٝ ا٭خس١ٜٚ 

ٚايبٓني  ايعاٖس٠ ٚاشبٝاي١ٝ املع١ٜٛٓ ٚايػه١ًٝ، نشب ايٓطا٤

ٚايكب١ًٝ ٚايكاد٠ ايدْْٝٛٝني نايط٬طني ٚا٭َسا٤ ٚقاد٠ ازبٝٛؽ، 

أٚ ايكاد٠ ا٭خسٜٚني نايعًُا٤ املؿٓهسٜٔ ٚايعسؾا٤ ٚا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ 

 ايط٬ّ، نٌ ذيو ٖٛ ذات ايتٛٓد٘ إىل ايٛاسد ايهاٌَ املطًل
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. ؾًٝظ َٔ سسن١ تكع إ٫ ي٘ تعاىل، ٚيف ضبٌٝ ايٛؾٍٛ  ــ اهلل ــ 

إيٝ٘ دٌ ٚع٬، ٚيٝظ َٔ قدّ ربطٛ إ٫ عبٛ ذيو ايهُاٍ 

 !(1)املطًل

ٕٓ  ايتٛد٘ ست٢ يٮؾٓاّ ٚغريٖا ٖٛ ذات ايتٛٓد٘ هلل! ؾٗٓا ٜؿٓسح بأ

! أٟ ْؿظ ايتٛد٘ «ٖٛ ذات ايتٛد٘ إىل اهلل»٫ٚسعٛا َا ٜكٍٛ: 

 .اهلل عٔ ذيو عًّٛا نبرياهلل تعاىل ٚعٝٓ٘! تعاىل 

َع أْ٘ قاٍ قبٌ ٖرا ايتؿسٜح عباز٠ تؿٝد ايتأضـ ع٢ً عُسٙ ايرٟ 

 قكاٙ يف َطتٓكع ايك٬ٍ!

ٖرٙ ٚؾ١ٝ َٔ عذٕٛش عادٕص أَك٢ شٖا٤ ايتطعني عاَّا »: ٜكٍٛ

ٜطٟٛ اٯٕ   َٔ عُسٙ غازقّا يف َطتٓكع ايك٬ٍ ٚضهس ايطبٝع١

 آٌَ بايٓذا٠ ٚغري أٜاّ أزذٍ عُسٙ َٓشدزّا عبٛ قعس دِٗٓ غري

 .(2)«آٜٕظ َٔ زٚح اهلل

َٚجٌ ٖرٙ ايعبازات ٜٓطكِٗ اهلل بٗا يهٞ ٫ ؽبتًط اسبل بايباطٌ 

يٝتين مل أنػـ بٝت »نُا أْطل أبا بهس عٓد َٛت٘ ؾكاٍ: 

 !(3)«ؾاط١ُ

                                                           

 .88، اشبُٝين، فاملعاٖس ايسمحا١ْٝ (1)

 .85، فاملؿدز ايطابل (2)

 .75ايطكٝؿ١ ٚؾدى، ازبٖٛسٟ، ف (3)
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 !(1)«ٕٓ يٞ غٝطاّْا ٜعرتٜينإ»ٚقاٍ يف َٛقع آخس: 

 اشبطابٚنريو أدس٣ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ع٢ً يطإ عُس بٔ 

ناْت بٝع١ أبٞ »ا٫عرتاف ببط٬ٕ خ٬ؾتِٗ املصع١َٛ سُٝٓا قاٍ: 

بهس ؾًت١ َٔ ؾًتات ازبا١ًٖٝ، ٚق٢ اهلل املطًُني غٓسٖا، ؾُٔ عاد 

 !(2)«إيٝٗا ؾاقتًٛٙ

 :الدليل الثاني  

ايط٬ّ ع٢ً َٔ اتبع »: زضاي١ ٫بٓ٘ أمحد قاٍ يف خامتتٗأَ 

م، زٚح اهلل املٛضٟٛ ٖـ. 1407زبٝع املٛيٛد  ١ًٝ15 ، ي«اهلد٣

دا٤   بأضبٛعني، ٖٚٞ قبٌ زضايت٘ يؿاط١ُ ايطباطبا٥ٞ اشبُٝين

 :ٝٗاؾ

... ايه٬ّ ٖٛ يف عصٜصٟ»: قاٍ اشبُٝين ٖٚٛ ؽباطب ابٓ٘ أمحد

ايطؿس َٔ اشبًل إىل اشبايل تعاىل، َٚٔ ايهجس٠ إىل ايٛسد٠، َٚٔ 

ؼبؿٌ ايٓاضٛت إىل َا ؾٛم ازبربٚت، إىل سٓد ايؿٓا٤ املطًل ايرٟ 

ٖٚٛ ايرٟ ٜكع يف  ــيف ايطذد٠ ا٭ٚىل، ٚ ايؿٓا٤ عٔ ايؿٓا٤ 

ٖٚرا ٖٛ متاّ قٛع ايٛدٛد )َٔ  ــبعد ايؿشٛ  ــايطذد٠ ايجا١ْٝ 

                                                           

، تازٜذ 16، ف1، اإلَا١َ ٚايطٝاض١ ز460 ،ف2تازٜذ ايطربٟ ز (1)

 .71اشبًؿا٤، ايطٝٛطٞ، ف 

 .235ف، 2ز تازٜذ ايطربٟ، (2)
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اهلل ٚإىل اهلل( ٚيف تًو اسباٍ يٝظ ٖٓاى ضادد َٚطذٛد ي٘، ٫ٚ 

 !(1)«عابد َٚعبٛد

ؾًٝظ ٖٓاى ضادد ٖٚرا ايتؿسٜح غازم يف ٚسد٠ املٛدٛد 

ٚاسد ٚذيو ايٛاسد  غٝا٤ؾهٌ ا٭ ٫ٚ عابد َٚعبٛدَٚطذٛد ي٘، 

 ٖٛ اهلل!

نٌ ايعامل َٔ أع٢ً »: ايسضاي١يف ْؿظ ٜٚكٍٛ اشبُٝين أٜكّا 

َساتب ايٛدٛد إىل أضؿٌ ضاؾًني ٖٛ ٫ غ٤ٞ إذ إٔ نٌ َا ٖٛ 

تعاىل ٫ غري؟! ؾُاذا ميهٔ إٔ ُٜكاٍ عٔ  ــ اهلل ــَٛدْٛد ٖٛ 

ٌٓ ٚع٬ ــايٛدٛد املطًل؟! ٚيٛ ٫ أَس اهلل ٚإذْ٘  ؾسمبا مل  ــ د

ٜتشدخ عٓ٘ بػ٤ٞ أٟ َٔ ا٭ٚيٝا٤، ٚإٕ نإ نٌ َا ٖٛ َٛدٛد 

ٌٗ عادص عٔ ايتُسد عٔ ذنسٙ،  سدٜجّا عٓ٘ ٫ عٔ ضٛاٙ!! ٚايه

ٌُ ذنٕس ذنُسٙ:  ُٙ..ََٚقَك٢ َزٗبَو َأ٫ٖ َتِعُب»ؾه  اهلل ــ... ؾإْ٘ «ُدٚا ٔإ٫ٖ ٔإٜٖا

 !(2)«ٖٛ اسبُد ٚاسباَد ٚاحملُٛد ــ

ٌُ ذنٕس ذنُسٙ»: ؾ٬سغ قٛي٘ أٟ ست٢ ذنس ا٭ؾٓاّ ٖٛ ذنس  !«ؾه

 اهلل!

                                                           

 . 2003ّطٗسإ، ض١ٓ   ــ ، ايطبع١ ايجايج38١، اشبُٝين، فضس ايؿ٠٬ (1)

 .41 ــ 40، فاملؿدز ايطابل (2)
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ُٙ..»ٚقد اضتػٗد باٯ١ٜ ايكسآ١ْٝ  يف  «ََٚقَك٢ َزٗبَو َأ٫ٖ َتِعُبُدٚا ٔإ٫ٖ ٔإٜٖا

تطتطٝع إٔ تعبد غري اهلل  ، مبع٢ٓ أْو ٫َكاّ ايككا٤ ايتهٜٛين

ت ٕ ذيو سهِ ٚاقع ٫ ضباٍ! ٖٚرا ايكٍٛ َٔ اعتكاداأتهّٜٛٓٝا ٚ

 املتؿٛؾ١ ٚع٢ً زأضِٗ ابٔ عسبٞ!

ََٚقَك٢ »ٕ ايعسؾا٤ ؾطسٚا ايككا٤ يف قٛي٘ تعاىل إ»: ٜكٍٛ املطٗسٟ

..ُٙ  بايككا٤ ايتهٜٛين ايرٟ ٫ ميهٔ احملٝد« َزٗبَو َأ٫ٖ َتِعُبُدٚا ٔإ٫ٖ ٔإٜٖا

عٓ٘، َٚعٓاٙ إٔ ايبػس ٫ ميهٓ٘ إٔ ٜعبد إ٫ اهلل، ٫ٚ بٔ عباع يف 

ٕٓ عابد ايٛثٔ ٜعبد اهلل َٔ سٝح  ذيو زٚا١ٜ يف املكاّ َكُْٛٗا بأ

 !«٫ ٜعًِ

 :ثِ ْكٌ غعسّا يًعازف ايػبطرتٟ

 ٔـا ايٛثـِ َــت تعًــٛ نٓــِ يــا املطًـأٜٗ

 (1)٭ٜكٓت بإٔ ايدٜٔ يف عباد٠ ذاى ايٛثٔ

إٕ يًشل يف نٌ َعبٛد »: ابٔ عسبٞ يف ٖرا اشبؿٛفٜكٍٛ ٚ

َٚ َقك٢ َزٗبَو َأٖيا »ٚدّٗا ٜعسؾ٘ َٔ ٜعسؾ٘ ٚػبًٗ٘ َٔ ػبًٗ٘: 

ُٙ أٟ سهِ. ؾايعامل ٜعًِ َٔ ُعٔبَد، ٚيف أٟ ؾٛز٠  «َتِعُبُدٚا ٔإٖيا ٔإٜٖا

ايتؿسٜل ٚايهجس٠ نا٭عكا٤ يف ايؿٛز٠  ظٗس ست٢ عبَد، ٚإٔ

                                                           

 ، داز احملذ١ ايبٝكا39.٤ٗسٟ، ف، املطايتٛسٝد (1)
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املع١ٜٛٓ يف ايؿٛز٠ ايسٚسا١ْٝ، ؾُا ُعبَد غري احملطٛض١ ٚنايك٣ٛ 

 .(1)«اهلل يف نٌ َعبٛد

ٕٓ «ؾُا ُعبَد غري اهلل يف نٌ َعبٛد»: ٫سغ قٛي٘  ؾإْ٘ ٜٛٓقح بأ

اهلل تعاىل ؾإذا عبدتٗا ؾكد عبدت اهلل!  عنينٌ املدًٛقات ٖٞ 

 َٚٔ املطتشٌٝ إٔ تكع ايعباد٠ يػري اهلل!

أٟ قّٛ  ــإٕ عباد٠ ايعذٌ ؾسقت بِٝٓٗ »ٜٚكٍٛ ابٔ عسبٞ: 

، ؾهإ َِٓٗ َٔ عبدٙ اتباعّا يًطاَسٟ ٚ تكًٝدّا ي٘، ٚ ــ َٛض٢

َِٓٗ َٔ تٛقـ عٔ عبادت٘ ست٢ ٜسدع َٛض٢ إيِٝٗ ؾٝطأيْٛ٘ يف 

ذيو ، ؾدػٞ ٖازٕٚ إٔ ٜٓطب ذيو ايؿسقإ بِٝٓٗ إيٝ٘ ؾهإ 

َٛض٢ أعًِ با٭َس َٔ ٖازٕٚ ٭ْ٘ عًِ َا عبدٙ أؾشاب 

ٌ، يعًُ٘ بإٔ اهلل قد قك٢ أٖيا ُِٜعَبدإ٫ إٜاٙ: ٚ َا سهِ اهلل ايعذ

َُا ٚقع ا٭َس يف  بػٞ ٤ إ٫ ٚقع، ؾهإ عتب َٛض٢ أخاٙ ٖازٕٚ ٔي

ؾإٕ ايعازف َٔ ٜس٣ اسبل يف نٌ غٞ ٤،  إْهازٙ ٚ عدّ اتطاع٘. 

 !(2)«بٌ ٜساٙ عني نٌ غ٤ٞ

                                                           

 .72ف ،عسبٞابٔ  ؾؿٛف اسبهِ، (1)

 .192، فاملؿدز ايطابل (2)
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ٕٓ ؾهإ »ايعباد٠ يًعذٌ ٖٞ عباد٠ هلل ؾكاٍ:  ٖٚٓا ٜ٪ند ع٢ً أ

َٛض٢ أعًِ با٭َس َٔ ٖازٕٚ ٭ْ٘ عًِ َا عبدٙ أؾشاب 

ايعذٌ، يعًُ٘ بإٔ اهلل قد قك٢ أٖيا ُِٜعَبدإ٫ إٜاٙ: ٚ َا سهِ اهلل 

 !«بػ٤ٞ إ٫ ٚقع

ٕٓ عتب ايٓيب َٛض٢ ٭خٝ٘ ٖازٕٚ بطبب إْهازٙ ع٢ً  ٜٚكٍٛ بأ

ٕٓ اهلل يف اسبكٝك١ ؾًُاذا  عنيايعذٌ ٖٛ  ايكّٛ عبادتِٗ يًعذٌ! ٭

 عًِٝٗ؟!  تٓهس 

ؾإٕ ايعازف َٔ ٜس٣ اسبل يف نٌ غ٤ٞ، بٌ »: ثِ زبط ٖرا بكٛي٘

 !«ٜساٙ عني نٌ غ٤ٞ

ؾٗرٙ ْؿٛف ابٔ عسبٞ ٖٚٞ نُا زأٜتِ َطابك١ ملا أقٓسٙ اشبُٝين 

 !يف زضايت٘ ٫بٓ٘ أمحد، ؾأٜٔ ايتٛب١؟

 :الدليل الثالث  

 ز٥ٝظ اهل١٦ٝ ايس٥اض١ٝ ي٬ذباد ــزضايت٘ إىل َٝدا٥ٌٝ غٛزباتػٛف 

م.  أٟ ٖـ. 1409/مجاد٣ ا٭ٚىل/22ازٜذ يف ت ــ ايطٛؾٝيت

 !(1)قبٌ ٚؾا٠ اشبُٝين بأزبع١ أغٗس تكسٜبّا

                                                           

 .202ف ،21ؾشٝؿ١ اإلَاّ، ز (1)
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ٚيف ٖرٙ ايسضاي١ دعا اشبُٝين غٛزباتػٛف يدٜٔ ابٔ عسبٞ بهٌ 

ؾساس١ َٔ خ٬ٍ ايدع٠ٛ إىل ا٫ط٬ع ع٢ً نتب٘ َٚعسؾ١ اهلل َٔ 

 خ٬هلا، ٚاؾؿّا ابٔ عسبٞ بايععِٝ!

..ٚاطًبٛا َٔ نباز .»: زضايت٘ إىل غٛزباتػٛفاشبُٝين يف ٜكٍٛ 

ا٭ضاتر٠ إٔ ٜسادعٛا أضؿاز اسبه١ُ املتعاي١ٝ يؿدز املتأهلني 

زقٛإ اهلل تعاىل عًٝ٘ ٚسػسٙ َع ايٓبٝني ٚايؿاسبني يهٞ ٜتكح 

إٔ سكٝك١ ايعًِ ٖٞ ذيو ايٛدٛد اجملسد عٔ املاد٠; ٚإٔ نٌ 

 أتعبهِ، ؾ٬ َعسؾ١ َٓٓص١ٖ عٔ املاد٠ ٫ٚ ربكع ٭سهاَٗا. ٫ٚ

أتطسم إىل نتب ايعازؾني ٫ ضُٝا ضبٞ ايدٜٔ بٔ عسبٞ، ؾإذا أزدمت 

ا٫ط٬ع ع٢ً َباسح ٖرا ايععِٝ ؾُٝهٓهِ إٔ ربتازٚا عددا َٔ 

خربا٥هِ َٔ ا٭ذنٝا٤ ايرٜٔ هلِ باع طٌٜٛ يف أَجاٍ ٖرٙ املباسح 

ٚتسضًِٖٛ إىل قِ يٝتعسؾٛا بايتٛنٌ ع٢ً اهلل، ٚبعد عد٠ ضٓني 

ل اسبطاع ٚايدقٝل غا١ٜ ايدق١ ملٓاشٍ املعسؾ١، ٚضباٍ ع٢ً ايعُ

 .(1)«بدٕٚ ٖرا ايطؿس ايٛؾٍٛ إىل ٖرٙ املعسؾ١

ؾٌٗ ايتا٥ب عٔ ا٫عبساف ٜدعٛ اٯخسٜٔ يًدخٍٛ يف ايدٜٔ َٔ 

 بٛاب١ ا٫عبساف؟!

                                                           

 .205 ــ 204ف 21ؾشٝؿ١ اإلَاّ، ز (1)
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سدع ٜٚؿـ ٖرٙ ا٭ؾٓاّ ٌٖٚ ايتا٥ب عٔ عباد٠ ا٭ؾٓاّ ٜ

 بايعع١ُٝ؟!

 :الدليل الرابع  

يف آخس  «ايؿٓا٤ يف اسبب»نتب اشبُٝين دٜٛاْ٘ ايػعسٟ املط٢ُ 

أٜاّ سٝات٘ َٚٔ بني قؿا٥دٙ ايرتدٝعات اييت نتبٗا يف غٗس زدب 

 :ٟ قبٌ ٚؾات٘ بػٗسٜٔ ؾكط دا٤ ؾٝٗاٖـ أ 1409

املتذًٞ ايهاٌَ ٭ْا اسبل يف  ــ أٟ اسب٬ٓز ــأْ٘ » قاٍ اشبُٝين :

 !(1)«ايعسؽ ايعًٞ ايعاملٞ

ٜعٗس »: ــ عًٞ ؾساط اسبل ــٜكٍٛ املعًٓل ع٢ً دٜٛإ اشبُٝين 

ايرٟ بًؼ ق١ُ ــ  أٟ اسب٬زــ  ٖٓا إٔ ايؿٛيف  ــ اشبُٝينــ اإلَاّ 

دبٌ اسبب، مياثٌ أؾشاب ايسضا٫ت ايرٜٔ تهٓػـ هلِ اسبب 

 !(2)«اإلهلٞ

 

 

                                                           

، أضساز اسبه١ُ (5ايرتدٝعات زقِ ) دٜٛإ اشبُٝين املط٢ُ ايؿٓا٤ يف اسبب، (1)

 .107ف  ،ٚايعسؾإ يف غعس اإلَاّ اشبُٝين

ٖاَؼ  ،(5ٖاَؼ ايرتدٝعات زقِ ) دٜٛإ اشبُٝين املط٢ُ ايؿٓا٤ يف اسبب، (2)

 (.23زقِ )
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 ز:ٜٚكٍٛ اشبُٝين ٖٚٛ ؽباطب اسب٬ٓ

 ٗٛزـٜا َٔ َٓو أؾٌ َغَذٔس ايع

 (1)دٟــس ايطسَــاع ايطــغعٞ ـؾ

ٖٓا اشبُٝين ٜؿـ اسب٬ٓز بأْ٘ أؾٌ غذس ايعٗٛز ايرٟ ؾدز َٓ٘ 

( ؾٗٛ عٓدٙ نايػذس٠ أْا اسبل)ضس عكٝدتِٗ ٚسد٠ املٛدٛد بكٛي٘ 

 (!إْٞ أْا اهللاملبازن١ اييت دا٤ ايٓدا٤ َٓٗا )

يف  ــ اشبُٝينــ إٕ اإلَاّ »يريو قاٍ املعًٓل ع٢ً ؾساط اسبل: 

ايعسؾاْٞ ٖٓا ػبعٌ َٔ ايؿٛيف ايرٟ تٛؾٌ إىل ايهػـ غعسٙ 

أؾٌ غذس٠ ايعٗٛز اييت ْٛدٟ َٓٗا َٛض٢  ــ أٟ اسب٬زــ اإلهلٞ 

سني أْظ َٔ داْب ايطٛز ْازّا ؾكؿدٖا يعً٘ ٜأتٞ أًٖ٘ َٓٗا خبرب 

ٔٔ ٔؾٞ »أٚ در٠ٚ َٔ ايٓاز  َُ ِٜ َٛأد اِيَأ ِٔ َغأط٧ٔ اِي َٔ  َٟ َٖا ُْٛٔد ُٖا َأَتا ًَ َؾ

َٔ ايٖػَذَس٠ٔاِيُبِك َٔ َُُباَزَن١ٔ  ؽباطب َجٌ ٖرا  ــ اشبُٝين ــؾاإلَاّ  «َع١ٔ اِي

ايبايؼ ٖرٙ املستب١ َٔ ايسؾع١ ػبعً٘ أؾٌ غذس٠  ــ اسب٬ٓز ــايعازف 

 !(2)«ايعٗٛز اإلهلٞ

ٕٓ اشبُٝين غٓب٘ ٖرا   بٓيب َٔ أٚيٞ ايعصّ! ايصْدٜلثِ إ

                                                           

 (.5ٓا٤ يف اسبب، ايرتدٝعات زقِ )دٜٛإ اشبُٝين املط٢ُ ايؿ (1)

ٖاَؼ زقِ  (5يرتدٝعات زقِ )ٖاَؼ ا دٜٛإ اشبُٝين املط٢ُ ايؿٓا٤ يف اسبب، (2)

 .104أضساز اسبه١ُ ٚايعسؾإ يف غعس اإلَاّ اشبُٝين، ف ، (24)
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ؽباطب  ــ أٟ اشبُٝينــ ؾٗٛ »: ٜكٍٛ املعًٓل يف ْؿظ ايؿؿش١

بأْ٘ املتذ٢ً  ــ أٟ اسب٬زــ ايؿٛيف ايرٟ ْعت٘ يف ايبٝت ايطابل 

ٛض٢ ؾٗٛ ٜػب٘ عٓدٙ ايٓيب ايهاٌَ يؿهس٠ )أْا اسبل( ٜٚٓادٜ٘ ٜا َ

 !(1)«ايرٟ ضأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜساٙ عًٝ٘ ايط٬َّٛض٢ 

ؾاسب٬ٓز مبكٛيت٘ ايهاؾس٠ أؾبح عٓد مخٝين ٜػب٘ ايٓيب َٛض٢ 

 !(عًٝ٘ ايط٬ّ)

 ،تٛقـ مخٝين عٓد ٖرا اسبد؟ ن٬، بٌ قاٍ أنجس َٔ ٖرا ٌٖٚ

عًٝ٘ )ؾسؾع َٓصي١ اسب٬ز ست٢ دعً٘ أؾكٌ َٔ ْيب اهلل َٛض٢ 

 !(ايط٬ّ

بٌ يعٌ ايؿٛيف »: ع٢ً ايدٜٛإ بعد ايعباز٠ ايطابك١ٜكٍٛ املعًٓل 

َٛض٢ ْؿط٘ ٭ٕ ست٢ َٔ  ــ إىل اهلل ــأقسب  ــ اسب٬ز ــايعازف 

ؾعل َٔ خػ١ٝ اهلل ٚزٖبت٘ ٚععُت٘ بُٝٓا  َٛض٢ عًٝ٘ ايط٬ّ

ؾعل َٔ اسبل اإلهلٞ ايٛاسدٟ ٚطٛز َٛض٢  ــ اسب٬ٓز ــ ايعازف

َهإ أزقٞ َادٟ ضبدد َػٗٛد يف ضٝٓا٤ بُٝٓا طٛز ايعازف 

 !(2)«ايٛاؾٌ أبعد ٚأٚضع ٚأع٢ً

                                                           

ٖاَؼ  ،(5ٖاَؼ ايرتدٝعات زقِ ) ايؿٓا٤ يف اسبب،دٜٛإ اشبُٝين املط٢ُ  (1)

(23.) 

 .املؿدز ايطابل (2)
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ؼبطٔ ايعٔ  ــ اشبُٝينــ اإلَاّ »: ٜكٍٛ ايدنتٛز طساد محاد٠ٚ

باسب٬ز، ٜٚسبط٘ بطًب َٛض٢ يًس١ٜ٩، ٜٚعؿٝ٘ َٔ اسبًٍٛ 

 !(1)«ٚايػطح

باسب٬ز ٜتٛاؾل  ــ اشبُٝينــ إٕ سطٔ ظٔ اإلَاّ »: ٜٚكٍٛ أٜكّا

َع َٛقـ اإلَاّ ايػصايٞ ، يهٓ٘ ٜتذاٚشٙ إىل َا ٖٛ أبعد يف 

 !(2)«ضًٛى ايعاغل يًؿٓا٤ يف احملبٛب اإلهلٞ

ٜكٍٛ بػطح اسب٬ز،  ــ أٟ اشبُٝين ــ٫ٚ ْس٣ أْ٘ »: ٚقاٍ أٜكّا

ساٍ َا قبٌ ؾٓا٤  عًٝ٘ ايط٬ّ َع إٔ ساٍ اسب٬ز ٚايٓيب َٛض٢

ايػٗٛد ٚؾٓا٤ ايٛدٛد ٚؾٓا٤ اإلزاد٠ إْٗا طٛز َٔ اسبب مل ٜؿٌ 

 !(3) «بعد إىل ٖرٙ ايؿٓا٤ات

: إٔ ؾٝش١ يف قؿٝد٠ ي٘ ــ اشبُٝينــ ٜكٍٛ »ٜٚكٍٛ أٜكّا: 

ؾٝش١ عاغل ؾٝش١ َطتٗاّ ٚإٔ ٖرٙ  ــ اسبل أْاــ اسب٬ز 

ايؿٝش١ تعبري عٔ اسباٍ ٫ٚ تبًؼ َا بًػت٘ غطشات 

 !(4)«ايػاطشني

                                                           

 .108ف  ،ضساز اسبه١ُ ٚايعسؾإ يف غعس اإلَاّ اشبُٝينأ (1)

 .109ف  املؿدز ايطابل، (2)

 .109ف  املؿدز ايطابل، (3)

 .108ف  املؿدز ايطابل، (4)
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ْٞ عٔ ايػطح نُا  ؾاسب٬ٓز عٓد اشبُٝين ٫ ٜعتكد باسبًٍٛ َٚعؿ

ٜسؾع َكا١َ ست٢ دعً٘ مياثٌ أؾشاب ٚايهؿس١ٜ  ٘أقٛاي ٜ٪ٍٚأْ٘ 

 ايسضا٫ت!

ُ٘ ععُٝ ١ ؾٗٛ ٜت٢ُٓ إٔ ٜؿٌ إىل تًو ؾُكاّ اسب٬ٓز زؾٝع َٚٓصيت

 املٓصي١!

اشبُٝين  إٔ( أْا اسبلٜكٍٛ ازبٛادٟ اٯًَٞ ٖٚٛ ٜػسح عباز٠ )

! ٚٚؾـ ذيو املكاّ يًش٬ٓز 1ٜت٢ُٓ ذيو املكاّ ٚتًو املٓصي١

 !(2)بايسؾٝع

َٔ ايعازف إبساِٖٝ ا٭ْؿازٟ ايبشساْٞ يف غسس٘ عباز٠ ) أْا ٚقد بٝٓ

زؾع١ ٖرا املكاّ يًش٬ٓز ين َٔ ايكؿٝد٠ ايعػك١ٝ يًدُٝ (اسبل

 !(3)«ٖٚرٙ َستب١ زاق١ٝ دٓدّا ٫ ٜؿٌ إيٝٗا إ٫ٓ ا٭ٚسدٟ»: ؾكاٍ

ٛٓف ؾًٛ ضًُٓٓا دد٫ّ بإٔ اشبُٝين تاب غٗس زبٝع يف  عٔ ايتؿ

ؾٌٗ تبك٢ يتٛبت٘ ق١ُٝ َع ٖرٙ ايٓؿٛف  ..مٖـ 1407ايجاْٞ 

 ؟!ٖـ.م1409غٗس زدب ايؿادز٠ عٓ٘ يف 

                                                           

 .140اإلَاّ اشبُٝين ثٛز٠ ايعػل اإلهلٞ، ازبٛادٟ اٯًَٞ، ف (1)

 .املؿدز ايطابل (2)

 .151 ــ 150دٚي١ املٗدٟ املٓتعس، إبساِٖٝ ا٭ْؿازٟ، ف (3)
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 :الدليل اخلامس  

ٚٓز يًعسؾإ يف ٖرا ايعؿس ؾٗٛ اٯَس إ ٕٓ اشبُٝين ٖٛ أنرب َس

بتدزٜط٘ يف اسبٛشات ايع١ًُٝ بٌ ٖٛ َٔ بدأ بتدزٜظ ايعسؾإ عًّٓا 

 !(1)بعد إٔ نإ ُٜدٓزُع يف ايطسادٜب ٚايهٗٛف بعٝدّا عٔ ا٭ْعاز

ٚٓز ايعسؾإ ايباطٌ بطباع١  ٚاضتُس اشبُٝين إىل آخس أٜاّ سٝات٘ ٜس

ٚتدزٜظ نتاب ايؿؿٛف يف اسبٛشات ايع١ًُٝ  ايهتب ايؿٛؾ١ٝ 

بٌ ست٢ ازباَعات اإلٜسا١ْٝ َٚا ٢ّْٗ عٔ تدزٜط٘ ٚتسٚػب٘ إىل آخس 

ّٜٛ َٔ سٝات٘، ٚاضتُٓس ذيو ست٢ نرب ع٢ً ذيو ايؿػري ٚغاب 

، ٚقد طبعت مجٝع نتب اشبُٝين ايعسؾا١ْٝ بعد ايجٛز٠ َٚٔ ايهبري

 بٝٓٗا تعًٝكات٘ ع٢ً غسح ؾؿٛف اسبهِ!

 ٍ بعد ذيو بأْ٘ تاب؟!ؾهٝـ ٜكا

ٌٖ ايرٟ ٜتٛب عٔ ايٓؿسا١ْٝ ٜكّٛ برتٜٚر نتب٘ ايطابك١ اييت 

 تدعٛ يًٓؿسا١ْٝ؟!

ٌٖٚ ايتا٥ب عٔ ايٝٗٛد١ٜ ٜكّٛ بتدزٜظ ايتٛزا٠ احملٓسؾ١ يف سٛشات 

 املطًُني؟!

 !؟ؾٌٗ ٖرٙ تط٢ُ تٛب١

                                                           

 http://goo.gl/5URSd9: (ايتك١ٝ شَٔ يف ايعسؾا٤) بعٓٛإ َكايتٓا زادع (1)
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ُ٘ ٫ أعتكد ذيو أبدّا إ٫ إذا ناْت نتٛب١ نعب ا٭سباز  تٛبت

 ايٝٗٛدٟ!

 :توبة املبتدع ■

( ؾًٛات اهلل عًِٝٗ)غبتِ ٖرٙ املكاي١ حبدٜح عٔ ايعرت٠ ايطاٖس٠ 

ٕٓ اشبُٝين أ ــ ع٢ً ؾسض ــْٚكٍٛ قبٌ إٜسادْا يًشدٜح ايػسٜـ : 

ؾٌٗ تٛبت٘ َكبٛي١ عٓد اهلل عص ٚدٌ؟! َٚا ٖٞ ايػسٚط  ،تابقد 

ٚٓز يًعكا٥د ايباط١ً؟ يكبٍٛ تٛب١ املبتدع أٚ  املس
ؾػأْ٘ غإٔ ذيو ايرٟ  ــ ع٢ً ؾسض أْ٘ تاب ــٕٓ اشبُٝين إ: ْكٍٛ

يهٔ دا٤ٙ ْدا٤ َٔ ايطُا٤ عٔ ٚ ،تدع دّٜٓا ثِ ْدّ ٚ أعًٔ تٛبت٘اب

ٕٓ تٛبت٘ غري َكبٛي١ ٚذيو أ (عًِٝٗ ايط٬ّ)طسٜل أسد ا٭ْبٝا٤ 

ؾٛادّا َٔ ايبػس قد اغبدعٛا ب٘ َٚاتٛا ع٢ً دٜٓ٘ امُلبتَدع ؾٗٓا أ ٕٓأل

 ٫ ُتكبٌ ايتٛب١ َٓ٘ أبدّا!

 (عًٝ٘ ايط٬ّ)ز٣ٚ ٖػاّ بٔ اسبهِ، ٚأبٛ بؿري عٔ أبٞ عبد اهلل 

نإ زدٌ يف ايصَٔ ا٭ٍٚ طًب ايدْٝا َٔ س٬ٍ ؾًِ ٜكدز »قاٍ: 

عًٝٗا، ٚطًبٗا َٔ سساّ ؾًِ ٜكدز عًٝٗا ؾأتاٙ ايػٝطإ ؾكاٍ ي٘: 

ٜا ٖرا إْو قد طًبت ايدْٝا َٔ س٬ٍ ؾًِ تكدز عًٝٗا، ؾطًبتٗا 
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، أؾ٬ أديو ع٢ً غ٤ٞ تهجس ب٘ دْٝاى ٚ َٔ سساّ ؾًِ تكدز عًٝٗا

 تهجس ب٘ تبعو؟

 ؾكاٍ: ب٢ً

قاٍ: تبتدع دّٜٓا ٚ تدعٛ إيٝ٘ ايٓاع ؾؿعٌ ؾاضتذاب ي٘ ايٓاع 

ؾأطاعٛٙ ؾأؾاب َٔ ايدْٝا ثِ إْ٘ ؾهس ؾكاٍ: َا ؾٓعت، 

ابتدعت دّٜٓا ٚ دعٛت ايٓاع إيٝ٘ ٚ َا أز٣ يٞ تٛب١ إ٫ إٔ آتٞ َٔ 

أؾشاب٘ ايرٜٔ أدابٛٙ ؾٝكٍٛ: إٕ دعٛت٘ ؾأزدٙ عٓ٘ ؾذعٌ ٜأتٞ 

 ايرٟ دعٛتهِ إيٝ٘ باطٌ ٚإمنا ابتدعت٘، ؾذعًٛا ٜكٛيٕٛ:

نربت ٖٛ اسبل ٚ يهٓو غههت يف دٜٓو ؾسدعت عٓ٘، ؾًُا 

ا ٚتدّا ثِ دعًٗا يف عٓك٘ زأ٣ ذيو عُد إىل ضًط١ً ؾٛتد هل

إىل ٫ أسًٗا ست٢ ٜتٛب اهلل عًٞ، ؾأٚس٢ اهلل عص ٚدٌ : ٚقاٍ

ٚ عصتٞ ٚد٬يٞ يٛ دعٛتين ست٢ : قٌ يؿ٬ٕ ْيب َٔ ا٭ْبٝا٤

تٓكطع أٚؾايو َا اضتذبت يو ست٢ تسد َٔ َات ع٢ً َا دعٛت٘ 

 .(1)«إيٝ٘ ؾريدع عٓ٘

ٚٓد٘ اشبُٝين َٔ أقٍٛ : ؾهِ َٔ ايٓاع َاتٛا ِٖٚ ٜعتكدٕٚ مبا ز

ايعسؾإ ايباطٌ ٚنِ َٔ ايٓاع ٫ شايٛا ٜعتكدٕٚ بٗرا ايك٬ٍ؟! 

 ؾهٝـ ٜكبٌ اهلل تٛبت٘؟!

                                                           

 .(4958)سدٜح زقِ ، َٔ ٫ ؼبكسٙ (1)
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ٚإ٫ ؾٗٛ مل ٜتب إىل آخس ّٜٛ َٔ  تٛبتٖ٘ٚرا ْكٛي٘ ع٢ً ؾسض 

 سٝات٘!

 اخلامتة ■
ـَ يًكاز٨ ايهسِٜ َٔ خ٬ٍ ٖرٙ اي ازباَع١ املاْع١ سضاي١ يكد اْهػ

إٕ غا٤ اهلل بإٔ اشبُٝين مل ٜتب عٔ ايعسؾإ ايؿٛيف ايباطٌ أبدّا 

ٕٓ ايسضاي١ اييت أزضًٗا اشبُٝين إىل ؾاط١ُ ايطباطبا٥ٞ مل تهٔ  ٚأ

تعين ايتٛب١ َٔ مخٝين ٚيريو مل ترتى ؾاط١ُ نتب ابٔ عسبٞ بٌ 

ذٖبت تدزع نتاب ايؿؿٛف عٓد اشبُٝين ْؿط٘! إقاؾ١ إىل َا 

ٕٓ يًدُٝين ْؿٛؾا ؾسؼب١ يف ايعسؾإ ايباطٌ قد َتًَت  بٝٓاٙ َٔ أ

 تازٜذ تًو ايسضاي١.

ط١ً ؾ٬ ميهٔ بعد ٖرا ا٫يتؿات إىل ايدعاٜات املؿط١ً ايهاضد٠ ايبا

ٚٓز هلا املؿًطٕٛ ٚاملتشاذقٕٛ ٖرٙ ا٭ٜاّ سٍٛ تٛب١  اييت ُٜس

اشبُٝين يف آخس ضيٓن عُسٙ عٔ ق٫٬ت ايعسؾإ ايؿٛيف ؾتًو 

 يف ضاس١ ايعًِ ٚاسبكٝك١. بكاع١ ناضد٠ ٫ ضٛم هلا

 ع٢ً ضبُد ٚآي٘ ايطٝبني ايطاٖسٜٔ.ٖرا ٚؾ٢ً اهلل 

 

 طايب عًِ
 ٖـ 1435/زبٝع اٯخس/17
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