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 بعض صور االحنرافات

 
 :تقديم فضيلة الشيخ العالمة 

 بن عبد الرمحن اجلربينعبد اهلل 

 حفظه اهلل و رعاه

احلمد هلل الذي خلقنا للعبااة  وففاذ نيناا هادره وهاراةه       

أمحد وأشكر وآهل بذلك ها وعاد باه هال الديااة   وأشا د      

وهااأ أعلااا شاا اة  و   ده ال شااريك لااه  حااإلااه إال اهلل و الن أ

أشاا د أن دمااداد عبااده ورلااوله لاالا اهلل عليااه وعلااا آلااه     

 .ره وأحفاةهوألحابه وأل ا

أهاا بعاد نقاد حتافحه هااذه الرلاالة الاا كيب اا ال ااي         

زرارهة وضمن ا بعض احملدثات وال ركيات وفبه علاا   أعل

ها وهع نيه كثريون هل البدع والولائل ال ركية مماا حلقاوه   

عال الكاابر وهلادوا نياه ا ئماة       عل ألافن   وأخاذه الكاابر   

ا العلا  أو  املضلني وهال حساموا بالعلمااء وها  هينفلاون علا      



2 
 

 

 بعض صور االحنرافات

وباااعوا ةياان    هلاايفبآيااات اهلل اناااد  اشاااواهغرضااون مماال 

بعرض هل الدفيا ولقاد وناا اهلل حعاائ أئماة الادعو    كال       

هلذا اخلنر الكبري الذي ينا  ألل العقياد    نافيب واهكان 

ويضاة إخفص العباة  هلل حعاائ وهاد أحسال الكاحاق ونقاه      

رات الااااا  كنااااه  اهلل حعااااائ إئ بكاااار بعااااض هااااذه املنكاااا   

وألبحه هل ا هور املسال  ب اا ثياا لاارت هةلوناة نمال       

أفكرهااا هياال أفكاار الساانة وهااذه الرلااالة ني ااا هاال الينبيااه      

واإلشااار  هااا نيااه الكفايااة وأخااذ احلااذر هاال هااذا اخلناار واهلل  

آلااه علااا اهلاااةي إئ لااواء الساابيل ولاالا اهلل علااا دمااد و

 .ولحبه و لل 

 

 :كتبه 

 الرمحن اجلربين عبد اهلل بن عبد

 هـ 71/80/7171
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 بعض صور االحنرافات

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

إن احلمد هلل حنمده  وفسيعينه وفسيغفره  وفعوب باهلل هل 

ي ده اهلل نف هضل له   شرور أففسنا  وهل ليئات أعمالنا  هل

نف هاةي له  وأش د أن ال إله إال اهلل وحده ال  لوهل يضل

 ده ورلوله بشريك له  وأش د أن دمداد ع      

                    

 .[102 :آل عمران]

                     

                           

                       

 .[1 :النساء]
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 بعض صور االحنرافات

           (1)
 .[01-07 :ا حداب] 

ناا ن ألاادد احلااديا كياااب اهلل وأحساال اهلاادي     : أهااا بعااد 

وشر ا هور ددثاح ا  و كال ددثاة بدعاة         هدي دمد 

 . ار وكل بدعة ضفلة   وكل ضفلة   الن

نةشكر اهلل عد وجل علا فعمه الا ال حتتا  وأعظم ا فعمة 

علاا   االليقاهةوباهأ املسلمني  وأن   إلي ا ونقُهاإللفم الا 

هااذا الااديل العظااي   يينلااق ج ااداد  و جلااداد  وبلااك عاال  ريااا  

 . لق العل   والرحلة هل أجله 

 الذي هو هوضوع اإللفهيةو مما ال خيفا  أن جافق العقيد  

                                                 

هااذه هاااأ خنباااة احلاجااة الاااا كاااان رلااول اهلل لااالا اهلل علياااه ولااال       (1)

يساايفيب ب ااا خنبااه وهواعظااه  كمااا كااان يعلم ااا لتااحابيه الكاارام        

ان اهلل علااي  ل ليلعلوهااا هقدهااة بااني ياادي كفه اا    ُخنااب         رضااو

وعند إف اء عقوةه  نلقد روى اإلهام أمحد  وأبو ةاوة  والنسائأ  

والاهااذي  وحسهاانه  واباال هاجااه  والاادارهأ  واحلاااك   والبي قااأ         

: عل عبد اهلل بل هساعوة رضاأ اهلل عناه  هاال    . وابل اجلاروة  وغريه 

ا اهلل علياه ولال  الي ا د   التاف   والي ا د      عّلمنا رلاول اهلل لال  

 .احلديا... إن احلمد هلل:   احلاجة
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 بعض صور االحنرافات

هااو ا لاااذ الااذي إبا لاالب  لاالب عماال    : ثثااأ  هااذا اجلافااق 

العبد  وإبا نسد  نسد ها افبنا عليه  وب لقاء فظر  علاا واهاع   

املساالمني اليااوم  نااد أن امل الفااات العقائديااة هني اار  نااي         

 اخييارالنار   اهل ي   مما ةعافأ إئ اليفكري جدياد    افي ار

يال  الايقر رأياأ  علاا بلاك       هذا املوضوع  وبعد اليفكري النو

الكاثري    االحنراناات مما الحظيه   بعض الابفة اإللافهية  هال    

  العقيد   ناخات بعضاد هن ا  هسيعيناد باهلل ث  مبال ككال أن   

   االحنراناااتبعااض لااور )يقاادم إلااأ فتااحاد  و عنااوان البحااا  

 ( اجمليمعات اإللفهية واحلك  علي ا علا ضوء الكياب والسنة

     

 علي زرارقة
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 بعض صور االحنرافات

 متهيد

هل  جناب اليوحيد ولد ُ رد ال رك محاية الرلول 

به  أخرج    أن أرلل ني   رلوالد هن    ا هةرمحة اهلل ب ذه 

هل الظلمات إئ النور  ناليقاهه  باع    وللحه هلوب    

ن أ ُحِ ُع فوراد  وحيوهد ُحباد هلل و رلوله  هنقاة د هسلمةد حلك  

لوله  نيمسكوا بالعقيد   وعضوا علي ا اهلل  وحك  ر

بالنواجذ  وحتدوا لكل هل أراة املّسه ب ا  كائناد هل كان  وهع 

اليوحيد  ولده ُكله  ريا يؤةي إئ  بلك نقد محا النيب 

من حلف ”: اليحريف  أو الغلو نيه  نقال عليه التف  والسفم 

  :ه أن يقول  و هال حعائ آهراد رلول(1)“مَّنا فليسباألمانة    

                        

                 [9: ا حقاف]. 

                                                 

:   وأباااو ةاوة حاااديا رهااا  5/253: رواه اإلهاااام أمحاااد   املساااند   (1)

  واحلااااك    3212:   وابااال حباااان   لاااحيحه حاااديا رهااا 2352

 . 14/135:   واخلنيق   الياري 4/392: املسيدرك
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 بعض صور االحنرافات

إذا سأأأأفلس ففسأأأأفل اهلل عإذا اسأأأأتعّنس فاسأأأأتعن  ”: أيضاااااد و هااااال 

د ف ا أيضاد عل التف    املقابر  أو التف  إلي ا  وه  (1)“باهلل

وهال بةبأ وأهأ هاو   (3)“ال جتلسوا على القبور ع ال تصلوا إليها”: نقال

 .(2)“ال تتخذعا قربي عيدًا”

  هاال افنلقاه     (4)رضاأ اهلل عناه   و عل عبد اهلل بل ال  ري

: أفااه لاايدفا  نقااال  :   نقلناااونااد باام عاااهر إئ رلااول اهلل   

: وأنضالنا نضافد  وأعظمناا  اوالد    :   هلنا“لسيد اهلل تبارك عتعاىلا”

رواه )  “عال يسأترريّنكم اليأينا    قولوا بقولكم، أع بعض قأولكم، ”: نقال

                                                 

حساال :   وهااال3512:   والاهااذي حااديا370و391: رواه أمحااد(  1)

 .13922: لحيب  والنربافأ   الكبري حديا

: ل الاهااااذي1/134ل النسااااائأ1/01:   أبااااو ةاوة3/22: هساااال (  3)

3/154 . 

ل اخلنياق  3/2/3:ل أبو يعلاا   هسانده د  2/22/3:ابل أبأ شيبة(  2)

 . 3/27:   املوضب

عااق باال وهاادان باال احلاار  عبااد اهلل باال ال اا ري باال عااوف باال ك: هاو (  4)

ح اذيق  : )العاهري  وله لاحبة  روى عال الانيب لالا اهلل علياه ولال       

 . 5/251( الي ذيق



8 
 

 

 بعض صور االحنرافات

(أبو ةاوة بسند جيد 
(1). 

محااااا اليوحيااااد عمااااا ي ااااوبه هاااال ا هااااوال   و محاييااااه 

 كاااثري    : وا عماااال الاااا يضااامحل هع اااا اليوحياااد أو يااانق    

 .لنيه 

ال تنرعنأأي امأأا أاأأرت الّنصأأاري ابأأن مأأريم ، إ أأا عبأأد        ” :ولااهكق

 .(3)“فقولوا عبد اهلل ع رسوله

وحنااو . (2)“ال يسأأتثاب بأأي، عإ أأا يسأأتثاب بأأاهلل ”: و كمااا هااال 

بلك وف ا عل اليماةح وشّدة القاول نياه كقولاه ملال هادح آخار       

 .(4)“عيلك قنعس عّنق صاحبك”

:  ه لايدفا  وهاال  أفا : نفأ احلديا الساابا  ف اا أن يقولاوا   

وأنضاالنا نضاافد  : الساايد اهلل حبااارك وحعااائ  وف اااه  أن يقولااوا  

 .“ال يسترريّنكم اليينا ”: وأعظمنا هوالد  وهال

                                                 

 . 5/154:ل أبو ةاوة35-4/34: املسند  (1)

 .34-1/32املسند. 13/121و ج 2/255الب اري (  3)

هاااال اهليثماااأ .بنحاااوه 5/210:ل املساااند17/159:جمماااع الدوائاااد(  2)

  .غري ابل هليعة وهو حسل احلديا اهارجاله رجال التحيب 

 . 2044هسل  حديا 2/33الب اري   (4)
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 بعض صور االحنرافات

ضااأ ْفُي  ِلَمااا عاال اليماااةح عليااه التااف  والساافمو هااد ف ااا 

بلااك إليااه هاال عماال ال ااينان  إب أن املاادح دبااوب للاانفّس         

بلاااك يناااا  كماااال   الب ااارية نييعااااد  املمااادوح   ففساااه  و   

 .اليوحيد

ن ن العباة  ال حقوم إال بقنق رحاها  الذي ال حدور إال عليه 

: وكماااا أن الاااذل يقيضاااأ . غاياااة حااادل   غاياااة احملباااة : وبلاااك

هلل حعائ  وأن ال يرى ففسه إال    االليكافةاخلضوع  اخل ية  

  .الربهقام الذل واملعاحبة هلا   حا 

تل إال إبا أحق العباد دااب   ال حت: وكذلك احلق ن ن غاييه

 .اهلل و كره هكاره

ودبااة املاادح ةالفااة لااذلك  واملاااةح يغااري املماادوح هاال     

 .ففسه  لذلك كان آااد

نمقااام العبوةيااة يقيضااأ كراهيااة املاادح رألاااد  والن ااأ عنااه  

ليافة هلذا املقام  ن با وهع   ففساه اليعااد  واإلعلااب  أةى    

ةية اخلالة  ويوهع املااةح أيضااد   بلك إئ أهر عظي   ينا  العبو

. نقااد يرنااع املماادوح إئ هندلااة ال يساايحق ا.   دااذور خنااري

باه أفالااد  حياا رنعاوه  إئ      هادحوا وهد وهع   بلاك خافف مباا    
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 بعض صور االحنرافات

 .(1)هنازل ال حليا ب  

نبقيه ا هة هل التحابة هيمسكة بذلك  غري حائاد  عناه    

نما يدال يعيش  .إئ لفون ا  ملا فسأ العل  االحنرافحيا ةب 

 .علا اخلرانات كثري  هل أنراةها  إال هل شاء اهلل

*** 

                                                 

 . 023:ص: افظر حيسري العديد احلميد  (1)
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 بعض صور االحنرافات

 :االحنرافأسباب ظهور 

حتديقاد ملل ال يننا عل اهلوى  الذي كافه كل كلمة خترج 

هل ِنيه ح ه حكمة وبفغة  نقاد وهاع هاا أخارب باه  مباا ليتايق        

  وهااا باك إال مبااا أحدثيااه هاال احنراناااتهااذه ا هااة هاال فكبااات و

اب حلك النكبات والويفت  وهل هنا عاشه هذه ا هاة هال   ألب

لااادن لااادرها ا ول حاااواة  ولاااله إئ لااافك الااادهاء  وهياااك  

والعبااا باملقدلااات  نكافااه أول     احُلرهااات  وحعاادحلي احلاادوة  

بدعااة بعااد وناحااه عليااه التااف  والساافم  و  ع ااد التااحابة         

  و آلة   لاح ب ا بيل  هل بيول اجملوذ(1)بدعة القدر: ا جفء

  لاا روها للنياال هاال هااذا الااديل  كمااا خننااوا      (3)هاال آالح اا  

ليضاليل هال الاايناعوا هال عاهاة ا هااة  وحلبايّس احلاا بالبا اال       

علي ااا  نااافربى لتااد هااذه اخلاادعبفت واخلرانااات  وهااا جاارى       

التاااحابة  : الااادذ الااارخي   والكياااد الااادنني  : جمراهاااا  هااال 

وحيابعاه  . والفساةنةلقموا الناعقني ب ا حلراد   أنواه البا ل 

                                                 

 .1/34:افظر شرح ألول اعيقاة أهل السنة واجلماعة لفلكائأ  (1)

أول  أو كاااان أول هااال حكلااا    القااادر   : )عااال  ياااا بااال يعمااار هاااال     (3)

 . 21:هسل : افظر( بالبتر   هعبد اجل م
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 بعض صور االحنرافات

واةعاء عل    (1)الك افةهل ممارلة السحر و االحنرانات البدع و

 .و لرةها مجيعاد  ياج إئ جملدات. الغيق

السااانة التاااحيحة  أول لااابق  نكاااان البعاااد عااال الكيااااب و  

ثاااا  حااااف بلااااك وضااااع واخاااايفف ا حاةيااااا علااااا   . لفحنااااراف

و هال    هال ُأفااذ ةجاجلاة  هارةوا علاا احلاا عماداد أ       الرلول

 . حيا مل ي عروا 

إ  اهلل يواأأم ملكأأًا علأأى قأأرب اأأم علأأي، يق أأي  ”: نماال بلااك حااديا

وهال   .النباو  ن و هل كفم ال يا ني  ال هل كافم   “حوائج الّناس

ا ةعياااااة املبيدعاااااة واحملرهاااااة  املكفااااار     : ا لاااااباب كاااااذلك 

عاامل   و جاهلا    إال هال عتا      : عرض الناذأ لحاب ا  نقد 

لوارة  الثابية  إال ها ابيادعوه هال الناداءات     اهلل  عل ا ةعية ا

ال ينافية  ناى أحده  ي يف  يا ليدي بدوي   واالليغاثات

 .(3)يا هنلد العيان  حترف لأ   نفن  ولك عندي علل

                                                 

وفساابة ( هنظمااة املاانلمني العامليااة  )حيااا لااارت هلاا  هنظمااة حاادعا      (1)

-3هال 22جرياد  املسالمون العادة    !! املنيسبني لإللفم ب ا عالياة 

 .ها 2/1/1470

 .بيترف يسري . 322-323:السنل واملبيدعات(  3)
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 بعض صور االحنرافات

 -ها َلبهسه بعُض َهال  ينيساق إئ العلا    : وهل حلك ا لباب

 ألحاب العمائ  الغليظة  وا كمام -وهؤالء ه  للل ل أهرب

الوالاااعة  هااال محلاااة ال ااا اةات العالياااة  وأربااااب الوداااائف     

العاهااة  ناااحبعوه  نيمااا يقولااون     لااااحلكوهيااة  هااا لبهسااوه ع 

نمل بلاك  . ةرول    ويؤلفون   كيب    هل الضفل واإلضفل

 : هول البعض

 

 حااااادارك أغاااااثم   أهاااااوري 

فم ن 

ارحم هماوم  َهُساُ ل أليا   اع ُ 

  نةفَه بةلرار الُغيوب علاي ُ الزم  كوها ُبكر حفتيفِح ا َل

    

هاا يفعلاه لادفُة ا ضارحة      -وها أكثرهاا  - وهل ا لباب

 االذيل يريدون بعا اجلاهلية  بعد أن ةنن ا اإللفُم  وأن ُيع ُلو

    الاذي جااء باه دماد     (1)رايَة ال رك  بعد أن َفَكس ا احلُا

  أهااااكل  نياااةحون بةشاااياء هااال الفاك اااة و غريهاااا  يبيعوف اااا    

و الناذ ييدانعون  للظفر ب ا  بعاد أن يادنعوا ني اا     اجيماع  

                                                 

 .أي أجرب حاهلي ا علا حنكيس ا هل   بق ره هل    (1)
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 بعض صور االحنرافات

  نياااهلل (1)لااعراد عالياااد  باادعوى أف ااا هااد غمرح ااا بركااة ال ااي    

نااهلل اهلل ملال ُيعياد    . للمسلمني هل هذا الادرك الاذي احنناوا إلياه    

 .هلذه ا هة لبق عدها بيوحيد رب ا 

   

                                                 

 -القرياة الاا ألاكن ا   إحادى بافة املسالمني       هذا ها شاهدحه    (1)

 .واهلل املسيعان 
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 بعض صور االحنرافات

 الكهانة ععلم الثيب

ُكاُل هال حعاا ا    : والكااهل . أ ِحر َنُة الكاهله :الكهانة لغة

: وهاال العاارب هاال كااان يساامأحل املاانلَ  والنبيااقَ    . علماااد ةهيقاااد 

 .كاهناد

أخربه بالغيق ن و كاهل  وكَ ل كَ افاة أي  : وك ل له ك افة

 .(1)لار كاهناد  أو لارت له الك افة  بيعةد و غدير د

يقبل  اةعاااء هعرنااِة ا لاارار واملساا    :الكهانــة االــ ال ا  

 .(3)اعيماةاد علا أخبار اجلان  واإلنضاُء ب ذه االةعاءات للناذ

وكافوا هبل املبعا كثرياد  أها بعد املبعا  نقد هّلوا  ن اهلل 

   :   هال اهلل حعائ(2)حعائ حرذ السماء بال  ق

              [17:  التانات]. 

                                                 

 . 279:ص 2ج -جممع اللغة العربية  -املعل  الوليط   (1)

هناييب  . حاهاد لااةد  . دمد رواذ هلعلأ  ة. ة: هعل  لغة الفق اء  (3)

 .ها1475:هنبعة ةار النفائّس  النبعة ا وئ لنة. 225:ص

 .277ص: نيب اجمليد  (2)
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 بعض صور االحنرافات

 

 

عال   ُلائل رلاول اهلل   : ل عائ ة رضأ اهلل عن اا  هالاه  وع

يااا رلااول اهلل   إف اا  : ليسااوا ب ااأء   نقااالوا ": الك افااة  نقااال

تلأك  ”: ُيحدحلُثون أحيافاد بال أء يكون حقاد ؟ نقاال رلاول اهلل   

الكلمأأةم مأأن ا أأقه، انّينهأأا اجلأأ يف فينقرلأأا يف أذ  عليأأه، فيخلنأأو  فيهأأا  

 .(1)“أاثر من مائة اذبة

هال يادهعأ   : واحلالاُل أنه الكااهل هاو   : ) ابل عاباديل : و هال

و ينقس  إئ أفواع هيعدة   كالعرهاف  والرههال  . هعرنَة الغيق

واملنلحل  والُكُل هذهوم  شرعاد  دكاوم علاي    وعلاا ُهَتادحلهي       

بالكفر  إب أن ها يدعو به هؤالء الساحرُ  والدجاجلاُة  وهعرناة    

 .(3)( الواحد التمد الغيق  شرك باهلل

                                                 

 .هيفا عليه   (1)

للدكيور  لااهية حسال السااعاحأ    " السحر واجمليمع"فقف عل كياب   (3)

 .09: ص
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 بعض صور االحنرافات

 ع خنره االحنرافانتيار لذا 

 على اجملتمعات اإلسالمية

ل هن اااا جااال اجمليمعاااات  ئهااال املفالاااد وامل اااازي الاااا حااا    

افي ار الك افة  -و هأ كثري  -اإللفهية   عترفا احلاضر

ولط أهل ا  علماد بةفنا ال فعم  احلك  علا اجلمياع  ولكال هياام    

جاوة هال يتاده   وها  كثار   كثال       بعض ا ش اص باذلك  و و 

 بقااح    وهسايوياح       اخايفف عدةاد كثرياد هل الناذ  علاا  

ممااا يديااد ح االيعاد  ولئااك الكذبااة هاال الك ااان  وي ااغل حيااداد    

وهسااناد ةاخاال كاال جميمااع  علااا حسااق هيااول أهلااه  وحقبلاا      

وال شااك أفااه كلمااا كثاار اجل اال  وهاال العلاا   ونقاادت . لل ااعوب 

 .. زاة بلك: اليوعية واليوجيه

أها أهثلة الك افة  ن أ ختيلاف بادورها هال بلاد وخار وااه       

شاايئاد آخاار ياادعو إئ هااذا العماال اخلبيااا  و اارض عليااه وياادنع   

إضاانةد إئ نسااة   . وهو عدم وجوة هل كأل الفراغ. لإلهبال عليه

ا هااواء وهسااالك  واحباااعالعقااول والقلااوب  وافي ااار الربائاال  

 .والضفلال ينان  ولبل الغواية 
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 بعض صور االحنرافات

هااااو حكااااذيق الك ااااان   : وهعيقااااد أهاااال الساااانة واجلماعااااة   

عاال الااديل اإللاافهأ  الحنااران  والدجاجلااة  وعاادم حتااديق    

وال فتاادد كاهناااد  وال : )هااال اإلهااام النحاااوي رمحااه اهلل حعااائ  

عراناااد  وال هاال ياادعأ شاايئاد خيااالف الكياااب والساانة  وإمجاااع    

 .(1)(ا هة 

: حفظاه اهلل حعاائ  " د بال بااز  عبد العدي"وهال مساحة ال ي  

وهد عاةت اجلاهلية إئ الناذ اليوم  هثل اجلاهلية ا وئ وشراد )

 اختااااذوهماهن ااااا  وال كنااااع وجااااوة القاااارآن واحلااااديا   ف اااا    

  نوجوةهماااا حلاااةد علاااي   نقاااط  وال يغرفاااك هااان     لي ره لاااو

عمائ  وحلا ولور  نماا وراءهاا إال جاهلياة  وعقلياة عاهياة هاد       

وهال مل  . هل عقلية هل ييبعاون أبفااب اإلبال والبقار    حكون شراد 

 .(جيعل اهلل له فوراد نما له هل فور

اإلعراض عل العل  املندل هل اهلل علا هدى : )وهعنا اجلاهلية

علا اليقاليد والعاةات والظنون والي رلات  واالعيماةورمحة 

                                                 

 . 572:شرح العقيد  النحاوية  ص  (1)
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 بعض صور االحنرافات

  :و دةها هوله حعائ (1)(وها يوحأ به ال ينان   

                    

                       

         [ 113: ا فعام]. 

ن اجل اال وهال أةل الاادالئل علااا أ ": )حفظااه اهلل"و هاال أيضاااد  

أن يعيقاااد النااااذ   هاااوم : ضااارب علاااا القلاااوب فناهااااد كثيفااااد 

يبولون   ثياب   أف   أولياء  وه    الولا   وال يركعاون هلل   

ركعااةد وهااد لااالبوا كاال فعماااة إال فعمااة احليوافياااة  ورمبااا حكلااا       

 .(3)(ال ينان علا ألسني   بالكلمة يفنت ب ا أولئك اجلاهلون

إن أةعياااء علاا   ": )احلاااج خالااد دمااد علااأ "وهااال ال ااي   

الك افااة والعرانااة والسااحر والضاارب بالرهاال واحللااابني  وكانااة 

                                                 

ال ي  عباد العدياد بال عباد اهلل بال بااز حفظاه        : حعليا -نيب اجمليد  (1)

 . 275:ص. اهلل

 .ال اااي  عباااد العدياااد بااال عباااد اهلل بااال بااااز: حعلياااا -نااايب اجملياااد  (3)

 .بيترف يسري 227:ص



20 
 

 

 بعض صور االحنرافات

الاا هاا    -امل عوبيل  الذيل ييعا ون هذه ا عمال ال ركية

يفساااادون العقااااول  وخيربااااون  -أفاااادل اهلل ب ااااا هاااال لاااالنان

العقيد   ويةكلون أهوال الناذ بالبا ل  هؤالء مبلماوع   باؤر    

ناف  .   وح اويه للحياا   وحعنيال للساري     للفساة  أو للمفالد

لفح لألهة إال بين ري اجمليمع هل آثاره   وب اذا يعاوة لألهاة    

 .(1)(عدها وكراهي ا

وال بد هل الينبيه علا أن داربة هؤالء املبيدعة والك ان 

املسل  كله  لواء احلاك   أم العلماء  أم  عواجق علا اجمليم

 . أمجعون الناذ

والواجق علاا ولاأ   ": )رمحه اهلل حعائ"ة هال شارح النحاوي

ا هر وكل هاةر أن يساعا   إزالاة هاؤالء املانلمني  والك اان       

والعاارانني  وألااحاب الضاارب بالرهاال  واحلتااا  وهاانع   هاال       

اجللااوذ   احلوافيااه والنرهااات  أو ياادخلون علااا الناااذ        

 . هنازهل  لذلك

. هدرحهويكفأ هل يعل  حتري  بلك ويسعا   إزاليه  هع 

                                                 

. خالاااد دماااد علاااأ احلااااج    : لل اااي   -هتااارع ال ااارك واخلراناااة    (1)

 . 342-343:ص
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 بعض صور االحنرافات

    :هال حعائ          

      [ 09: املائد]. 

وهااؤالء املفعااني يقولااون اإلثاا  ويااةكلون السااحه ب مجاااع    

بروايااة التااديا   وثبااه   الساانل عاال الاانيب   . (1)(املساالمني

إبا رأوا املنكار  نلا  يغاريوه    إن النااذ  : )رضأ اهلل عنه أفاه هاال  

 .(3)(أوشك أن يعم   اهلل بعقاٍب هنه

                                                 

 . 579-572:شرح العقيد  النحاوية  ص  (1)

 . 5143:حديا لحيب  وهو ةرج   امل كا   (3)
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 بعض صور االحنرافات

 ال يعلم الثيب إال اهلل سبحانه

لقد اليةثر اهلل لبحافه وحعائ بعل  بعض ا شياء  نف جيوز 

وهل نعل نقد . لغرياد لغريه كبرياد كان أو :فسبة شأء هن ا

  عل: ضل ضفالد بعيداد  وارحكق جرهاد كبرياد  وهل بلك

الغيق  نقد اليةثر اهلل بعل  الغيق  ومل جيعل  حد عليه 

هلك هكلف  أو رلول  أو ا فعاد إال ها كان هل وحأ لنيب 

وهد بكر اهلل حعائ حفتيل أعماهل   مب ام  حسق هقاهه وعمله 

  :  كيابه العديد نقال               

                   [ 4-1: الذاريات]. 

 : وهال حعائ                 

                   

       [30-32: اجلل]. 

 إفه ال: يقول حعائ آهراد رلوله أن يقول هعلناد جلميع اخللا

    :يعل  أحد هل أهل السماوات وا رض الغيق لواه
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 بعض صور االحنرافات

                          

      [25: النمل]. 

شريك له  كما  نفرة بذلك  وحده الن و لبحافه وحعائ امل

  :هال حعائ                   

                             

                     

 .[59ا فعام ]

وهل ا حاةيا الدالة علا بلك  ها جاء عل عائ ة رضأ 

ثف  هل حكل  بواحد  هن ل نقد أعظ  اهلل : )اهلل عن ا هاله

أو هل زع  أفه خيرب الناذ مبا    - وهاله   آخره - الفرية

 : واهلل حعائ يقول (1)(غد نقد أعظ  علا اهلل الفرية   

                          

      [25 :النمل]. 

                                                 

 .هو   التحيحني  (1)
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 بعض صور االحنرافات

 : وهل اويات أيضاد هوله حعائ          

                        

             [9: ا حقاف]. 

عاهلل مأا  ”و  حديا أم العفء أفه عليه التف  والسافم هاال   

 .(1)“أدري عأنا رسول ما يّينعم بي

 عاد وجال   - إئ غري بلك هل ا ةلة الدالة علا الايئثار اهلل 

لرلاول لالا اهلل   ونياه رة علاا هال اةعاا بلاك      . بعل  الغيق -

 : عليه ولل  حيا يقول هائل   

 

نةفَه بةلرار الُغيوب عليُ وها ُبكر حفتيفِح ا َلَك الزم 

 

يا معير قريش اشرتعا ”: وثبه عنه للا اهلل عليه ولل  أفه هال

أغ  عأّنكم مأن    أغ  عّنكم من اهلل شيئًا، يا ب  عبد مّناف، ال أنّينسكم ال

أغأأ  عّنأأك مأأن اهلل شأأيئًا، عيأأا   بأأد النلأأب، العبأأاس بأأن ع اهلل شأأيئًا، يأأا

                                                 

 . 1342: حديا ره ( 3/114)لحيب الب اري   (1)
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 بعض صور االحنرافات

أغ  عّنك من اهلل شيئًا، عيا فاامأة بّنأس دمأد     صّينية عمة رسول اهلل، ال

صأألى اهلل عليأأه عسأألم سأألي  مأأا شأأئس مأأن مأأالي ال أغأأ  عّنأأك مأأن اهلل           

 .(1)“شيئًا

 (3)“يستثاب بي إ ا يستثاب باهلل عز عجم ال”وها جاء عنه أيضاد 

يا )القا عة  واحللج الداهغة يبقا هل يقول  أنبعد هذه ا ةلة

 :يبقا هل يل ج بذلك.  اخل( شي  العرب كاشف الكربات  يا

يتلب عده هل العوام  نضفد عل  ن ن هثل هذا ال! هسلماد؟

يفرد بني اليوحيد وال رك  نمثله    علماء املسلمني  إب ال

  :ن   القرآن  كما هال حعائ           

                         

                       

 .[5 :اجلمعة]

                                                 

 .بنحوه  5/210د املسن(. 17/159)هسل    (1)

 .بنحوه  5/210املسند (. 17/159)جممع الدوائد   (3)
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 بعض صور االحنرافات

 حكم إتيا  العرافني ع تصديقهم

بعض أزواج النيب للا اهلل عليه  روى هسل    لحيحه  عل

مأأن أتأأى عرافأأًا  ”:   عاال الاانيب لاالا اهلل عليااه ولاال  هااال  (1)ولاال 

نفااأ هااذا . (3)“فسأأفله عأأن شأأيق،   تقبأأم لأأه صأأالً أربعأأني يومأأًا عليلأأة   

إخبااار هاال الاانيب لاالا اهلل عليااه ولاال   عاال خنااور      : احلااديا

 إحيان هؤالء الدجاجلاة  ملاا ياحاق علاا إحيااف   هال القادح         

العقيد   إب نيه اليفاات إئ غاري اهلل  نيماا ال كلكاه إال اهلل  وملاا      

عل  لابقاد هال كاذب هاؤالء  جعال ال اارع عقوباة شاديد  ملال         

حعدى حدوة اهلل ب حيافه هاؤالء العارانني  باةن ال حقبال لاه لاف        

 .أربعني يوهاد وليلة

جيااق علااا هاال هاادر  ) :- رمحااه اهلل حعااائ -هااال القاار يب

أن . هاال ديسااق وغااريه  -أي الن ااأ عاال بلااك  - علااا بلااك

يقاي  علاا هال ييعاا ا شاايئاد هال بلاك  هال اليعديارات  وينكاار         

                                                 

 . 472: افظر حيسري العديد احلميد  ص: هأ حفتة  (1)

( 5/227و  4/22" )نتادهه "  ورواه أمحد بديااة   4/1051هسل   (3)

 .بسند لحيب 
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 بعض صور االحنرافات

علي   أشد النكري  وعلا هل جيأء إلي    وال يغا بتده     

بعض ا هور  وال بكثر  هل جيأء إلي    ممل ينيسق إئ العلا    

ف   هال  بال هال اجل اال مباا   إحياا     . ن ف   غري رالا ني   العلا   

 .(1)(احملذور

عل النيب  - رضأ اهلل عن ما - وعل أبأ هرير   واحلسل

فقأد  : مأن أتأى عرافأًا، أع االّنأًا، فصأدقه     ” :للا اهلل عليه ولل  هاال 

 .(3)“اّينر مبا أنزل على دمد صلى اهلل عليه عسلم

  هااذا احلااديا ال ااريف حكاا  بكفاار هاال أحااا العااراف  أو   

لظاهر هال الان  ال اريف إبا    الكاهل  ولدهه مبا يقول  وهذا ا

اعيقاة هناه  : اعيقد الذاهق لدهه بةي وجه كان  نيتديقه إياه

أن الغياق  : ومما هو هعلاوم . بعل  الغيق  وإال ملا حتل اليتديا

وليّس لغري اهلل  نيتديا هل اةعا لنفسه ها هو هال  ( هلل وحده)

جحوة  ليفرة اهلل باذلك  و  احلاديا إشاار  إئ    : ختائ  اهلل

كل هال الكااهل والعاراف  حياا اةعياا هاا لايّس إال هلل عاد         كفر 

                                                 

 . 470: فقف عل حيسري العديد احلميد  ص  (1)

 . 2/135:   والبي قأ1/2:    واحلاك3/429: رواه أمحد  (3)
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 بعض صور االحنرافات

 .(1)وجل

والرلااول هااد حااذرفا هاال الااذهاب إئ امل ااعوبيل  والك نااة  

والعارانني  وحتااديق   مبااا يقولوفااه هاال ةعااوى علاا  الغيااق   ن  

هااذا يعياارب كفااراد بالرلااول لاالا اهلل عليااه ولاال   وخروجاااد عاال  

 . لنيه وهديه

ثري   نالواجااق علااا املساال     حاةيااا   هااذا املعنااا كاا   او

 .(3)احلذر هل لؤال الك نة  والعرانني  ولائر امل عوبيل

 

                                                 

 .باخيتار  417-472: افظر حيسري العديد احلميد ص  (1)

خلالاد دماد   .   بيتارف 322-320: هترع ال ارك واخلراناة  ص    (3)

 .علأ احلاج 
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 بعض صور االحنرافات

 رأحأأأسأال

عبار  عما خفأ  ولنف لببه  وهلذا جاء    :السحر لغة

ومسأ السحور لحوراد   فه  (1)“إ  من البيا  لسحرا”: احلديا

   :يقع خفياد آخر الليل  هال حعائ           

                    

 .[112: ا عراف ]

 .أي أخفوا عن   علم  

    (3)هال أبو دمد املقدلأ :السحر اال ال ا 

عدائ  ورها وعقد  يؤثر   القلوب  : الكا   السحر شرعاد

بني املرء وزوجه ويةخذ أحد  نيمرض ويقيل  ويفرد. وا بدان

                                                 

  وهساال   وأبااو ةاوة  والاهااذي    17/373: جااا 9/102الب اااري   (1)

 .وأمحد  وهالك 

الااديل عبااد اهلل باال أمحااد باال    أبااو دمااد هااو اإلهااام العفهااة هونااا      (3)

 (.227)دموة بل هداهة امليونا لنة 
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 بعض صور االحنرافات

 : الدوجني عل لاحبه  هال حعائ        

               [ 173: البقر]. 

  :وهال حعائ                  

                     

           [5-1 :الفلا]. 

حاااأ يعقااادن   لاااحرهل  وينفاااثل      يعااام الساااواحر الف 

 .ملا أهر باالليعاب  هنه: ولو مل يكل للسحر حقيقة. عقدهل

 

*** 
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 بعض صور االحنرافات

 أسباب انتيار السحر عبعض صوره

السحر لغة والنفحاد افيقل إئ هذا املبحا   بعد أن بكرت

 بكر نيه ألباب وأهداف املمارلة السحرية وهأ كثري   

 : نمل أهداف امل يغلني بالسحر

  تالسااعأ وراء املااال  حيااا يسااي دم بعضاا   امل ااارا  :أعاًل

والدخرف هل القول  للحتاول علياه باةي  رياا كاان  نيادعون       

ريااا إهناااع   مباادى   حاال ه ااكفت املسااحوريل  وبلااك عاال     

هاادرح   وألاااليب    حيااا ييمكنااون هاال وضااع الثقااة   هلااوب    

مما شلع   علا هذه ا عمال الا حتقا هل  . الضعفاء هل الناذ

 . ةخفد و رثاد  ةون هعافا  وه قة

السااعأ وراء املكافااة عاهاال  هاال العواهاال الااا حاادنع      :ثانيأأًا

 ااون حلااك  بعااض ا نااراة لفشاايغال بالسااحر  ناابعض الناااذ خي   

  بقاادر هااا هااو خااوف هاان   واحقاااء    واحااهاااالفئااة  لاايّس حباااد  

 باه   حيا أف   يظناون أف ا  لاوف ييعرضاون لضارر القاوى       

 . الغيبية الا يس رها هؤالء السحر   كما يدعمون
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 بعض صور االحنرافات

حوريااااا اهي ااااان السااااحر  حيااااا يقااااوم الاااابعض      :ثالثأأأأًا

إئ  باالشيغال بالسحر  عل  ريا الوراثة  أو بالوراثة هل ا ب

وهكذا   ن بعض النااذ لادي   اعيقااة باةن هاذه القادر         االبل

 .(1)ككل حوريث ا

أها بالنسبة  هداف و ألباب املاةةيل علا الساحر  ن اأ   

 :كثري  أيضاد فذكر هن ا

هااال أهااا  ألاااباب حااارةة النااااذ علاااا      :شأأأّيناق األمأأأرا    -1

السحر   بغية عفج بعاض ا هاراض الاا يعيقادون أن شافائ ا      

و هاذا ج ال بالاديل اإللافهأ     . ون إال عل  ريا السحر ال يك

 .وبعد  عنه  واحباع لل وى

: مسأأائم ا أأب عالأأزعاي عمأأا يتصأأم بهمأأا مأأن لمأأو  عميأأكالت         -2

نيااذهق البااائر  الااا حااةخر زواج ااا  لااعياد    لااق هاال يقاادم   

إلي ااا  وحااذهق هاال حدوجااه  ووجاادت ه ااكفت هااع زوج ااا     

ذهق العااااهر ليااايمكل هااال    لبااااد إلزالاااة حلاااك امل اااكفت  وحااا   

و يذهق الرجل  ليكون زوجيه أكثر  اعة له  وهكذا  .. احلمل

                                                 

للااادكيور  لااااهية حسااال السااااعاحأ  .  102:الساااحر واجمليماااع  ص  (1)

 (.بيترف يسري)
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 بعض صور االحنرافات

أهاااا هاااا ييعلاااا مبساااائل احلاااق ن نااااك هااال ياااذهق إئ امل ااايغل  

بالسااحر إليقاااع نيااا  هعينااة   غراهااه  ونااد هاال الفييااات  أو    

نلا  هناه إيقااع رجال هعاني      يالنساء  هل ياذه  إئ السااحر  و  

 .و اهلل املسيعان  (1)كثري وهينوع   غراه ل  وهثل هذا

حيااا يللاااة الضااعيف املظلاااوم إئ    :االنتقأأا  مأأن ال أأأا     -3

امل اايغل بالسااحر الااذي يعيقااد أن   الاايناعيه حساا ري اجلااان  

وبلاك ب لاابة عادوه باةفواع     . لففيقام واالفيتار مما علاد علياه  

ا بى   جسااده  أو خبااال   عقلااه  أو إحاافف ملالااه  أو غااري      

 .و العياب باهلل. (3)ل أفواع البفيا  واملتائقبلك ه

ث  أفيقل للكفم عل بعض لور السحر الا يكثار وهوع اا    

وخيفااا علااا كااثري هاال الناااذ حكم ااا  ني اايلط علااي   ا هااور    

أفاه هال ا وليااء     : حيا يعيقدوا أن هل لدرت هنه هذه ا هاور 

كيااب     ورة وال يفرهون بني ولاأ اهلل  وعادوه السااحر  ولقاد    

 : حيسري العديد احلميد أفواع السحر أبكر هن ا

و هأ اةعاء عل  الغيق  كاإلخبار ملا  ليقع    :الكهانة  -1

                                                 

 .للدكيور  لاهية حسل الساعاحأ . 121:السحر واجمليمع  ص  (1)

 .بيترف يسري  122:السحر واجمليمع  ص  (3)
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 بعض صور االحنرافات

ا رض  هع اليناة إئ لبق وا لل نياه الاااد اجلال السامع      

وهاد ورة أيضااد       (1)هل كفم املفئكة  نيلقيه   أبن الكاهل

( لسااحر    القاارآنهتااة السااحر وا)كياااب ن اار الااديل الاارازي 

 :أفواع هل السحر أبكر هن ا

وهااأ هااا حسااما   : االسأأتعانة بأأاألرعار األراأأية اليأأينانية   -2

 .(3)بالعدائ   وعمل حس ري اجلل

هثال أن جيعال    عاهاه بعاض      :االستعانة خبأوا  األدعيأة   -3

ا ةوية املبلد  املديلة للعقال  املساكر  حناو ةهااغ احلماار  إبا      

بلااد عقلااه  وهلااه نننيااه  والناااذ   هااذه      حناوهلااا اإلفسااان ح 

والبا اال . التااور  هااد أكثااروا ني ااا  وخلنااوا التاادد بالكااذب   

 .واهلل املسيعان. باحلا

                                                 

 . 472:حيسري العديد احلميد  ص  (1)

حملماااد ن ااار الاااديل   .  29:ص. هتاااة الساااحر والساااحر    القااارآن    (3)

دماد إبااراهي   : بيحقياا وحقادي  وحعلياا   ( هاا 272-544)الارازي   

 .للي 
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 بعض صور االحنرافات

و هااو أن ياادعأ الساااحر  أفااه هااد عاارف       :تعليأأق القلأأب  -4

االل  ا عظ   وأن اجلل ينيعوفه وينقاةون له   أكثر ا هاور   

ل  هلياال اليمييااد ناا با احفااا أن كااان الساااهع لااذلك ضااعيف العقاا 

علااا هلبااه بااذلك  وحتاال   ففسااه فااوع هاال حاعيقااد أفااه حااا  و

يفعال   يايمكل للسااحر أ ن  : الرعق وامل انة وإبا حتال اخلاوف  

 .ها ي اء
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 بعض صور االحنرافات

 حرمة تعلم السحر

 عاألدلة على ذلك من الكتاب عالسّنة

يعم هيحقا وهوعه ووجوةه  ولو مل يكل  :السحر  ق

عنه   ال رع  والوعيد  هوجوةاد حقيقة  ملا ورةت النواهأ

علا ناعله  والعقوبات علا هيعا يه   الدفيا واوخر   

وهد أخرب اهلل حبارك وحعائ  أفه كان هوجوةاد . واالليعاب  هنه

  زهل نرعون  وأف   أراةوا أن يعارضوا به هعلدات فبيه 

 :هولا عليه السفم  بعد أن رهوه  أي نرعون وهوهه  نقالوا

                  [24: ال عراء]. 

   :وهال حعائ عل السحر             

                . 

 .[112: ا عراف]

حعااائ  نمنااه هااا    وللسااحر حااةثري حقاااد  ولكاال مبااا هاادره اهلل     

كرض  وهنه ها يقيل  وهنه ها يةخذ بالعقول  وهنه ها يفرد بني 
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 بعض صور االحنرافات

 .(1)القديرلكل حةثريه بلك مبا هدره . املرء وزوجه

ممااا لاابا بكااره  ييضااب هاافء خناار هااذا العماال ال اانيع  مبااا  

يسببه هل أضارار  وهاا يلحقاه هال أبى مبال يقاع علياه شاأء هال          

الساامحة وهااا لاابق ا هاال    مسوهااه  وملااا كافااه هااذه ال ااريعة     

اويااات والرلاااالت السااماوية التااحيحة  إ ااا أفدلااه هاال اهلل       

الاارحي  بعباااةه  وهااأ حبيااان ملتاااحت الب اار  وحتااذير كاال هااا        

حتاري  هاذا    - جال شاةفه   - يوهع     الضرر  كافه حكميه

العمل اخلبياا  وممارلاة هاذا الن ااض املضار  والعمال الساانل         

 .العفنةوحعليمه واإلحا ة هوافبه 

                                                 

 .بيترف  572هعارج الَقبول   (1)
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 بعض صور االحنرافات

 ه يف اليريعةاّينر الساحر عحٍد

 : الساحر كانر بدليل هوله حعائ : كم السا ر  

   [  173: البقر]. 

وهد ف  ألاحاب أمحاد  علاا أفاه يكفار بيعلماه وحعليماه         

 وهد اخيلف العلماء هل يكفر الساحر  أم ال؟ 

  دأباو حنيفاة  وهالاك  وأمحا    : ناذهق اجلم اور هال العلمااء    

إال أن يكون   لحره أةوية : وهال ألحاب أمحد. إئ حكفريه

ال يكفاار إال أن : نااف يكفاار وهياال : وحاادخني  ولااقأ شااأء يضاار 

 . يكون   لحره شرك  نيكفر

إبا حعل  : وهال ال انعأ رمحه اهلل. وبه هال ال انعية

ن ن ولف ها يوجق  - َكلنا لحر ف ِل: السحر  هلنا له

بابل  هل اليقرب إئ الكواكق  أهُلاعيقد  ها الكفر  هثل

ن و كانر  وإن كان ال : ليمّس هن االسبعة  وأف ا حفعل ها ُي

يوجق الكفر ن ن اعيقد إباحيه كفر  وعند اليحقيا ليّس بني 

ره يظل أفه ييةحا بدون ن ن هل مل يكِف لالقولني اخيفف

بل ال ييةحا السحر الذي هل هبل . ال رك  وليّس كذلك
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 بعض صور االحنرافات

بال رك  وعباة  ال يا ني  والكواكق  وهلذا  ال يا ني إال

  :مساه اهلل كفراد   هوله            [  البقر :

173]. 

 : وهوله                  

 .[173: البقر  ]

 : نحك  حعلمه حرام  وةليله هوله جل هل هائل   

                    [ البقر: 

173]. 

بل هو درم . نقد ةله اوية علا حتري  السحر  وهو كذلك

 :   ا ةيان  هال حعائ               

                        

          [  173: البقر]. 

  : كما لبقه اإلشار  إليه كما هال حعائ    

        [ 29:  ه]. 
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 بعض صور االحنرافات

وأخرج الب اري  وهسل   عل أبأ هرير  رضأ اهلل عناه  أن  

اجتّنبأأوا السأأبو الوبقأأات،   ”:  عليااه ولاال  هااال  رلااول اهلل لاالا اهلل 

اليرك بأاهلل، عالسأحر، عقتأم الأّنّينس     : يا رسول اهلل عما لن؟ قال: قالوا

 .احلديا (1)“ …اليت حر  اهلل إال با ق 

نااف أةل علااا حتااري  السااحر  هاال ولاافه أفااه هاال املوبقااات      

و . وامل لكات  وجميئه حاليااد لل ارك  الاذي هاو أعظا  الاذفوب      

 .املسيعاناهلل 

وهال أبو  (3)(الساحر كانر: )و   حديا هرنوع رواه رزيل

 : وهال ابل عباذ   هوله( السحر هل الكفر) (2): العالية   

                                                 

.   أبو ةاوة29  وهسل  حديا ره   12/127ج  5/294الب اري   (1)

 . 2/350  النسائأ  3204

ومل أهف علاا لانده وال أدناه    ( 224)عديد احلميد ص افظر حيسري ال  (3)

( الفوائد اجملموعاة )يتب ن فه اففرة به رزيل وها ُييفرة به واٍه  افظر 

 . 49:لل وكافأ ص

هو رنيع بل ه اران الريااحأ  أةرك اجلاهلياة  وألال  بعاد وناا  الانيب          (2)

افظااار " 111"وهيااال " 97"لااالا اهلل علياااه ولااال  بسااانيني هاااات لااانة 

 . 225-2/224: الي ذيق ح ذيق
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 بعض صور االحنرافات

         . و بلك أف ما علما اخلري وال ر

والكفر  واإلكان  نعرنا أن السحر هل الكفر  وهال ابل 

 (.ال جيائ علا السحر إال كانر)ية    او (1)جريج

أها لحر ا ةوية واليدخني و حنوه نليّس بساحر  وإن مساأ   

لحراد  نعلا لبيل اجملاازل كيسامية القاول البليار لاحراد ولكناه       

 .(3)يكون حراهادل ملضرحه  يعدر هل يفعله حعديراد بليغاد

حااُد الساااحر ضااربه   ) (2)نعاال جناادب  هرنوعاااد  : أمــا  ــد  

 .(4)(التحيب أفه هوهوف: وهال )واه الاهذي ر( . بالسيف

                                                 

هو عبد امللك بل عبد العديد بل جريج  ويكنا أباا الولياد  ولاد عاام       (1)

 . 5/491افظر النبقات البل لعد  157وحو  عام  27

 . 224: افظر حيسري العديد احلميد  ص  (3)

: جنادب بال زهاري وهيال    : هو جندب بال كعاق  وهيال   : وجندب اخلري  (2)

أبااو عبااد اهلل ا زةي الغاهاادي    -ل حبااانهمااا واحااد  كمااا هالااه اباا   

يضرب ضربة واحد  نيكون : )وجاء   حديا البل السكل. لحابأ

 ( .أهة واحد 

  والااااادارهنم   4/227: ل املسااااايدرك1427: الاهاااااذي حاااااديا   (4)

 .والبي قأ 
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 بعض صور االحنرافات

روي باهلاااء و الياااء و كفهمااا لااحيب وب ااذا احلااديا أخااذ   

يقيااال : "اإلهاااام أمحاااد  واإلهاااام هالاااك  وأباااو حنيفاااة نقاااالوا      

 ".الساحر

و روي بلاااك عااال عمااار  وعثماااان  وابااال عمااار  وحفااا         

  (3)  وجندب بل كعق  وهيّس بال لاعد  (1)وجندب ابل عبد اهلل

و مل يار ال اانعأ علياه القيال مبلارة      . (2)ل عبد العدياد و عمر اب

اباال : إال إن عماال   لااحره هااا يبلاار الكفاار  وبااه هااال  . السااحر

وا ول أوئ  للحااديا و ثاار .   وهااو روايااة عاال أمحااد(4)املنااذر

                                                 

هو جندب بل عبد اهلل بل لفيان البللأ  أبو عبد اهلل  بكره الب ااري   (1)

 . 3/112:  إئ السبعني  افظر الي ذيقنيمل حو  هل السيني

أبااو عبااد امللااك  : هااو هاايّس باال لااعد باال عباااة   أبااو عبااد اهلل  وهياال   (3)

أبااو الفضاال  املاادفأ  حااو  باملدينااة   خفنااة هعاويااة  افظاار    : وهياال

 . 2/295: الي ذيق

هاا وولاَأ   22: عمر بل عبد العديد بل هروان أهاري املاؤهنني  ولاد لانة      (2)

هااا  171هااا  وحااو  لاانة 99: هااا وولااأ اخلفنااة لاانة20: ةاملدينااة لاان

 . 0/405: افظر الي ذيق

هاا   212هو أبو بكر دمد بل إبراهي  الفقيه احملاد   املياونا لانة      (4)

 .كما   حذكر  احلفاد ولري أعفم النبفء وهيدان االعيدال 
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 بعض صور االحنرافات

: عمر  الذي رواه الب اري   لحيحه عل هالاة بال عباد   هاال    

. (1)"احرٍ كيااق عماار اباال اخلناااب أن اهيلااوا كاال لاااحر  ولاا       "

 .وعمل ب ذا الناذ   خفنيه بف فكري  نكان إمجاعاد

أي جااء هيال   : عال ثفثاة   : هال اإلهام أمحد رمحاه اهلل حعاائ  

الساااحر عاال ثفثااة هاال ألااحاب الاانيب لاالا اهلل عليااه و لاال         

 .(3)واهلل أعل ( عمر  وحفتة  وجندب: يعم)

                                                 

  1522  ةيتااااااارا  والاهاااااااذي  125-2/124رواه الب ااااااااري   (1)

 .191-1/197ملسند وأمحد   ا

 . 294-291: حيسري العديد احلميد  (3)
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 بعض صور االحنرافات

 ادعاق الوالية

قرب والدفو واملنار بعاد   ال: الوالية كما   القاهوذ احمليط

 .والولأ ال   للمحق والتديا والنتري. املنر

ةيااااار )اإلهااااار  و الساااالنان   هااااال لاااااحق : و الواليــــة

حواله  وكل هال ولاأ   )ضد العدو  يقال هنه : الولأ: (1)(التحاح

 (.أهر واحد ن و وليه

الوالياة ضاد   : )وهال شي  اإللفم ابل حيمية رمحه اهلل حعائ

البغض : احملبة والقرب  وألل العداو : ل الواليةالعداو   وأل

: والبعد  و هد هيل إن الولأ مسأ ولياد هل والييه للناعات  أي

 .هيابعيه هلا  وا ول ألب

هاذا يلاأ هاذا أي يقارب هناه وهولاه       : القريق  يقال: و الولأ

 :”أي  هارب   3“فما بقي فهو ألعىل رجم ذاأر  . أ قوا الّينرائض بفللها

 .(2)امليهرجل إئ 

                                                 

 " .ولأ"هاة  ( 032)لفحة   (1)

 3/1333ج: هسااااااااال .  30-12-12-13/11الب ااااااااااري ج  (3)

 ( .1215)حديا ره  

 . 27-39: الفرهان بني أولياء الرمحل وأولياء ال ينان  (2)
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 بعض صور االحنرافات

 الوالية عّند الصوفية ع م الرلا

" لاااونيا"إن كلماااة التاااونية هاااةخوب  هااال كلماااة يوفافياااة     

إف ا فسابة إئ لابّس التاوف  وهاذا هاو      : احلكمة  وهيل: هعناها

املعنا ا هرب للتحة  ن لبّس التاوف كاان عفهاة علاا الدهاد      

إن بلااك كااان ح ااب اد باملساايب عيسااا اباال هااري  عليااه    : ويقااال

 .السفم

و هد بكر شي  اإللفم ابل حيمية رمحه اهلل حعائ   كياب 

الفياوى  عل دمد بل لرييل أفه بلغه أن هوهاد يفضالون لابّس   

التااااوف  نقااااال إن هوهاااااد يي ااااذون التااااوف  يقولااااون إف اااا     

يي ااب ون باملساايب اباال هااري   وهاادي فبينااا أحااق إلينااا وكااان   

 . (1)يلبّس القنل وغريه  النيب 

خنري وهو حقديّس هل لار هل ه اي   وهل ث  ف ة هذهق

التااونية  واليساالي  لااه وعاادم االعااااض علااا هااا يفعاال  يقااول   

عناد بكار   " اهلبات املقيبساة "دمد بل عثمان التو  لاحق 

                                                 

دماد  : رفقف عل حقيقة التاونية   ضاوء الكيااب والسانة  للادكيو       (1)

 .ابل ربيع بل هاةي املدخلأ
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 بعض صور االحنرافات

وهن ا أن جتلاّس جلاوذ التاف  عناده  وأن حفناا      "آةاب املريد 

نيااه  وأال جتلااّس نااود لاالاةحه وأال حيوضااة ب بريقااه  وال حيكاا    

هل هال ل ي ه ِلَ  ؟ "وامسع ملا هال بعض ا لفياء  "علا عكازه

 .(1)" !!َل   يفلب

وهاال الباادي أ أن هاال اعيقااد   شااي ه العتاامة نقااد خااالف    

الكياب والسنة  وخالة أن هؤالء التونية يعيربون أن كل نعل 

هام به ال ي  ن و كراهة  نما هل رؤية يلقي ا ال ي  وال حركة 

إال وُعده هل الكراهات ال خيرج عنه يقوم ب ا  أو هول ييلفظ به  

أبداد نمل بلاك هاا حكااه ال اعرافأ  عال كراهاات العلماأ ن او         

و هع بتره علا كلٍق نافقاةت له مجيع الكفب  ولار !! "يقول

الناذ يةحون إليه   هضاء حاوائل    نلماا هارض بلاك الكلاق      

اجيماااع حولاااه الكااافب يبكاااون  نلماااا هاااات أد اااروا البكااااء        

أهل  اهلل حعائ بعض الناذ ندننوه  نكافه الكافب  والعويل  و 

ن ذه فظر  وهعه علا كلاق نفعلاه هاا    ". حدور هربه حيا هاحوا

 !.نكيف لو وهعه علا إفسان ؟. نعله

                                                 

 .املتدر السابا   (1)
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 بعض صور االحنرافات

وينازع املرء احلياء أن ينقل كراهات أو جرائ  التونية الا 

حيعلا ب حيان الب ائ  عففية   النرهات وغريها  وزعم   بةن 

الكراهات  وفسود هذه الكراهة   زعم   علا لابيل  بلك هل 

وهاان   ال ااي  : "اليمثياال إلبااراهي  العريااان  نيقااول ال ااعرافأ 

 -العريان إبراهي   كان ينلع املنرب وخيناب   عريافااد  نيقاول    

و جااهع  .. السالنان  وةهيااض  وبااب اللاود      -حةهلوا اخلنبة 

للناااذ بسااط  نيحتاال: احلمااد هلل رب العاااملني هااال. اباال  ولااون

ن اؤالء ها  أوليااء التاونية وهاذه هاأ هظااهر التاونية          (1)"عظي 

وهاد أبعادوا النلعاة  وزاةوا   االحنادار      ! والوالية عناد القاوم   

حياااا أضاااحه املعالاااأ كراهاااات  يكااارم ب اااا ا وليااااء كماااا        

يقاااول . يدعماااون  نالسااارهة عناااد القاااوم حعيااارب كراهاااة لاااونية

إن الااولأ لاااحق " -و هااو هاال ا هناااب عنااده    -الاادباغ  

اليتاارف  كااد يااده إئ جيااق هاال ي اااء  نيةخااذ هااا شاااء هاال          

 .(3)"الدراه   وبو اجليق ال ي عر

وكل ها هيل   حا التونية ن و هليل   ن بعض   يتال إئ  

                                                 

 .بيترف يسري  22-23حقيقة التونية   (1)

 . 22حقيقة التونية ص   (3)
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 بعض صور االحنرافات

 .ةرجة الكفر والعياب باهلل 

و ند شي  اإللافم ابال حيمياة رمحاه اهلل  يارة علاا هادعأ        

  و يارى أف اا أحاوال شاينافية      الكراهات هل ةجاجلاة التاونية  

و هد يكون بلك هل نعال شاينان  ن ا  هاوم  اهافاه      : "إب يقول

ب ا  ال اايا ني  كمااا يقافااون با خواف    ناا با حضااروا مساااع   

املكاء واليتدية  أخذه  احلال  نيدبدون  ويرغون  كما يفعله 

 .(1)"املتروع  وييكلمون بكفم  ال يف موفه

أن يعلاااا  املساااال  أن اليباااااهأ  وهاااال ا هااااور امل مااااة أيضاااااد   

بالكراهات  ليّس شعار التاحلني هل التحابة والياابعني وال هال   

أئمة اإللفم وعلماء املسلمني بعاده  نلا  فسامع هال أحاد هال       

التااحابة  وال كبااار اليااابعني  أو ا ئمااة ا ربعااة  مل فساامع أن     

أحدا هن   كافه له أحوال  وال أفه كان يدخل ففساه   الناار    

ضاارب أحااداد ب اايش  وال لااكني  ثاا   ييااه  وال كااذلك هاال      أو ي

ال اي  عباد العدياد بال بااز      : العلماء املعالريل  وهل أعظم  

وال ي  عبد اهلل بل محياد رمحاه اهلل حعاائ ناف حكااة جتاد هاذه        

                                                 

 . 492-11/495الفياوى   (1)
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 بعض صور االحنرافات

ال اانحات إال عنااد التااونية  ممااا يؤكااد زيف ااا وزيااف هن ل ااا   

إئ د ااور ناانت    وأف ااا حفااوح برائحااة الفينااة البا نااة  الااا أةت   

 . كثريٍ  داهر   وها زاله هسيمر  

نالساعيد هاال عتامه اهلل  وأناااه هال الوهااوع   هسااينقعات    

ناهلل فسةل اهلداية لنا  وجلميع املسلمني  إفه . الدجاجلة املنينة

 .(1)هريق  جميق

                                                 

 .بيترف  14حقيقة التونية ص   (1)
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 بعض صور االحنرافات

 الّينرق بني أعلياق الرمحن ع أعلياق اليينا 

ال ينان هدكة هدم إن العداو  بني أولياء الرمحل وأولياء 

كف الفريقني  وهدم اخلري وال ر  نقد بدأت العداو  بني أبأ 

الب ر آةم عليه السفم  وعدوه إبليّس عليه اللعنة  حني أهر 

بالسلوة وةم عليه السفم  نةلينكف واليكرب  زاعماد 

أنضلييه علا املةهور بالسلوة له  نما كافه النييلة إال أن لعل 

ت ا علا إئ ألفل لانلني  يقدم ا شقياء وأبعد هل امللكو

هل هنا نةولياء كل هن ما نريقان  يفاد كل    واخلالريل

هن ما عل اوخر  وال بد لكف الفريقني هل ختائ  ومميدات  

للفرد بين ما  وهل ث  ن ما كما أخرب اهلل حعائ   كيابه 

 : العديد                    

                   

                       

    [  350: البقر] . 
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 بعض صور االحنرافات

   الدفيا وال   وعلا بلك ن فه ال اليقاء بني الفريقني  ال

 .اوخر 

هراحق عداو  ال اينان لإلفساان   : بكر ابل القي  رمحه اهلل

 :   لبيل إغوائه وهس ه  نقال رمحه اهلل حعائ

شر الكفر وال رك وهعااةا  اهلل  و هاو    :الشر األول  -7

أعلااا هنلااق إلبلاايّس علااا اإلفسااان  ناا ن حتاال بلااك كافااه         

جنااديا هاال جنااوةه  وإال ه ميااه هااع نريساايه   ف ايي ااا نيتااري 

 :افيقل به إئ الا ةوف ا وهأ

وهأ ألوأ هل العالأ والفسا  ملا ني ا هل  :البدعة  -2

ةالفة لبيل الرلل وهدي    ن ن حتال بلاك وإال كافاه الاا     

 :بعدها وهأ

مباااا يولاااوذ باااه   ففاااّس اإلفساااان  وهاااا  :الكبـــا ر  -3

  ناا ن يدينااه هاال البا اال وال اار  حيااا حاادل هاادم بعااد ثبوح ااا      

 :اليعت  وأبا نالنقلة للمرحلة ةوف ا وهأ

وهأ لتغرها هد يديل لإلفسان غ ياف ا   :الصغا ر -1

نيكثر هن ا وييغاضا عن ا  نلرمبا أهلكيه بكثرح ا كما جااء    
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 بعض صور االحنرافات

إياك  و دقرات الذفوب ن ن هثل بلك )  ا ثر  عل الرلول 

 .(1)(هوم  فدلوا بففٍ  هل ا رض

أرضاد نلعل كل نرة هن   يةحأ بعوٍة هل أفه فدلوا : خفليه

نا ن لال  هال هاذه فادل للاا       . احلنق  حيا أوهدوا فاراد عظيماة 

 .ةوف ا

إشــغاله ملاملبا ــايت الــض قـــد يضــي  عليــه ملهـــا       -5

                                                 

ورة هاذا احلاديا بعاد  ألفااد هن ااا هاا رواه اإلهاام أمحاد   هساانده            (1)

عبد اهلل بال هساعوة رضاأ اهلل عناه  أن الرلاول       عل 1/473-472

إيااك  ودقارات الاذفوب نا ف ل جيايمعل      : )للا اهلل علياه ولال  هاال   

ضارب  : علا الرجل حيا ي لكناه وأن رلاول اهلل لالا اهلل علياه ولال      

هلاال هااثف  كمثاال هااوم فدلااوا أرض نااف  نحضاار لاانيع القااوم نلعاال        

لعوة  حيااا مجعااوا  الرجاال يننلااا نيلااأء بااالعوة  والرجاال جيااأء بااا   

كمااا رواه أمحااد    ( لااواةا نااةجلوا فااارا وأفضاالوا هااا هااذنوا ني ااا      

  2/07/151هوضعني آخريل هل املسند عل عائ ة رضأ اهلل عن اا  

  ورواه الادارهأ    5/221وأيضا عال لا ل بال لاعد رضاأ اهلل عناه       

إيااااك )بلفاااظ  10لاااننه  عااال عائ اااة أيضاااا  كيااااب الرهاااائا بااااب     

وعنااد اباال هاجااه كياااب   ( ن هلااا هاال اهلل  البااا  ودقاارات الااذفوب ناا  

 .ورواه غري هؤالء ( إياك ودقرات ا عمال)بلفظ  39الدهد 
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 بعض صور االحنرافات

ن ن مل يسيلق له   بلك  فدل به إئ املرحبة ا خري   :الثواب

 :وهأ الساةلة 

ــ،   -1 ــر  الراضــ ــولل وتــ ــ، املرضــ ــغاله ملالعملــ  :إشــ

ذر هاال هااذا نيااه لااعوبة ال ختفااا  وبلااك لي ااابه ا عمااال      واحلاا

نااااليمييد باااني الفاضااال واملفضاااول ليبااادأ ا ول وييباااع    . اخلاااري 

باوخر  ال يؤحاه إال هل كان لسنة النيب هيبعا  ووثاره هقيفيا  

ولسريحه عارنا  ننسةل اهلل هل نضله  وفعوب به هال شار عادوفا    

 .(1)وعدوه

أوليـــاء الـــر   مـــ   فاخلصـــا ل الـــض ايـــ  ملهـــا  

 :كثري  فوجد هن ا ها يلأ أولياء الشي ان

إن أولياااء الاارمحل يؤهنااون مبااا جاااء عاال اهلل   كيبااه     -1

املندلة  وبرلله املبعاوثني رمحاة للعااملني  أهاا أوليااء ال اينان       

ناالليكبار ةين    واإلعراض والبعد هادر اجل اد عال شارع اهلل     

 .وهدي رلله هو هدن  

  ويسااريون -محل ييبعااون هاادي الرلاال أولياااء الاار -3

                                                 

 .بيترف  322-327ص  -3-بدائع الفوائد ج  (1)
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 بعض صور االحنرافات

  ويقيفااون آثاااره  نااف يدياادون     -حسااق هااا أوضااحوه هلاا     

  وال ينقتاااااون -نياااادخلون   لااااافوف املغاااااالني املياااااننعني  

نيكوفااون   لااافوف املي اااوفني الكااااببني   ةعااوى االفيمااااء    

واالحباع  وأولياء ال ينان ه  للبدعة أهرب  والغلو والي ديد 

 .ي افة بالعظائ  عنده  أل ل وأغلقلقلوب   أحق واالل

أولياااء الاارمحل هاا  أهاال اهلل وخالاايه  هيااوكلني عليااه    -2

هسيمسااااكني ب اااارعه  هسيساااالمني حلكمااااه  راجااااني ثوابااااه      

وهسيةفسااني بااه  نااف يليفيااون إئ هاال لااواه وأولياااء ال ااينان   

وأولياااء ال ااينان هااع ولااي    ةاادوعني مبااا زياال هلاا   ولاابّس       

  ال يرون   الوجوة أهوى هن    وال علي   هل الوه   ها جعل 

أهادر وال أهكال هاان    نااحكلوا عليااه نةوكلا   اهلل إئ أففساا        

 .وإئ ال ينان ن ل بعد بلك هل نوز ونا  ؟

أولياء الرمحل مسي   اليواضع  واملوازفة باني اخلاوف    -4

والرجاء  ناف يب اره  حتاول الكراهاة  وال يغاره  حساُل عمال        

 اااا  اليااااةذ إئ هااااا أعااااد لليائسااااني  باااال هاااادهوه  وال ي ااااوي ب

للتااااحلات هااا  نااااعلون  وهااال عاااذاب رب ااا  وجلاااون  يرجاااون  

رمحيااه  وخيااانون عذابااه  وأولياااء ال ااينان هااد هلبااوا ا هااور    
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 بعض صور االحنرافات

نافقلبه علي   القوذ ركو   نما ألارع   للحسار  ملاا يفاوت     

هل حناام  وهاا ألاعده  ب انحة جيري اا ولاي   ال اينان علاا         

أو هتيبة حتيق أولياء الرمحل  وكفا بذلك ُخسرافا أيدي    

 .هل  (1)وغيظا مميياد

                                                 

 .بيترف  110: الوالء والرباء ص  (1)
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 بعض صور االحنرافات

 أعلياق اهلل حقا

بعد أن وضب نريا احلا و يد وه  أولياء اهلل هل نريا 

البا ل  وه  أولياء ال ينان  ف رع اون   احلديا عل 

أولياء اهلل حقا و  بيان  بقاح    وحفاضل    وهل ييميدون 

 ؟ وهل ح اض عتمي   لذلك؟ وها هقاه   هل عل غريه  أم ال

ا فبياء  وهل يتب اجلدم بوالية بعض ا نراة؟ وها هذهق أهل 

السنة   كراهات ا ولياء؟ هع بكر شأء هل كراهات 

أولياء : ننقول هسيعينني باهلل هيوكلني عليه. التحابة  واليابعني

  : اهلل ه  كما عرهن   اهلل عد وجل   كيابه العديد  

                    

        [ 22-23: يوفّس]. 

اإلكان الذي هو ألاذ الوالية : ن رض لواليي   إياه

وهاعدح ا  إب اجلاحد ال حيتور الوالية له  ث  ثنا باليقوى 

 : ا زجر  ونعل ها  لبه وأهر بهل كما هال حعائواالبيعاة عمه
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    [ 20: الفرهان]. 

 : وهال حعائ                

                     

                            

                      

              [  5-1: البقر.] 

لابقون هقربون  وألحاب : نةها  بقاح    ن    بقيان

كني هقيتدون  بكره  اهلل   عد  هواضع هل كيابه  نقال 

 : حعائ                      

                     

      [ 91-22: الواهعة]  . 

 : وهال أيضا               
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                 [23:  نا ر]. 

: ال اااااااهد   هولااااااه حعااااااائ                 

        (1) [23: نا ر]. 

أها حفاضل ا ولياء نةنضل   ا فبياء  وأنضل ا فبياء ه  

للون  وأنضل الرلل أولوا العدم  وأنضل أولأ العدم املر

دمد للا اهلل عليه وعلا آله ولل   وهو الذي أفدل اهلل 

 :  لبحافه عليه             

               (3) [21: آل عمران]. 

أها هال عاداه  نلايّس هلا  شاأء ييميادون باه عال النااذ            

دااااهر أهاااوره   ناااف ييميااادون بلبااااذ ةون لبااااذ  إبا كاااان      

كفهمااا هباحااا  وال ثلااا شااعر  أو حقتااريه أو ضاافره إبا كااان    

ك  هل لديا   هباء  وك  هال زفاديا     : "هباحا  وكما هيل

                                                 

 .  بيترف 49: ص. الفرهان بني اولياء الرمحل وأولياء ال ينان   (1)

 . 334: ريا إلي ا  صوالية اهلل والن  (3)
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 عليه بل يوجدون   مجيع ألناف أهة دمد للا اهلل (1)"عباء

نيكوفون   أهل القرآن  وأهل العل   ويوجدون   أهل : ولل 

 .ويوجدون   اليلار  والتناع  والدراع... اجل اة

وا ولياء غري ا فبياء  ليسوا مبعتوهني نيلوز علا ا ولياء 

ها جيوز علا لائر عباة اهلل املؤهنني  هل اخلنة والوهوع   

إال أف   هد لاروا   رحبة  - ن العتمة لألفبياء-املعتية 

رنيعة  وهندلة عالية  نَقله أن يقع هن   الذفوب  وإبا وهعه 

 : هن   علا هول اهلل عد وجل            

                  [ا عراف :

371]. 

خيرج   عل كاوف   أوليااء اهلل  كماا     وإبا وهع بلك هن   نف

أف ااا  لاااريعو ا وباااة وااللااايغفار  والرجاااوع إئ اهلل لااابحافه     

 .وحعائ

                                                 

يعااام أن اللبااااذ لااايّس عفهاااة علاااا التااافح واليقاااوى  كماااا يظناااه      (1)

 .امليتونة 
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وهد احفا للف ا هة وأئمي ا  ولائر أولياء اهلل حعائ  علا 

أن ا فبياء أنضل هل ا ولياء الذيل ليسوا بةفبياء  وهد رحق 

 : قال حعائاهلل عباةه السعداء املنع  علي   أربع هراحق  ن

                          

                  

     (1) [ 29: النساء]. 

ا ولياء علا أحد هل أو هل " ا فبياء"وال ففضل أحدا هل 

ا فبياء علي   السفم  وفقول  فيب واحد أنضل هل مجيع 

ا ولياء  وهذا رٌة علا االحتاةية  وج لة امليتونة   وإال نةهل 

االليقاهة ُيولون مبيابعة ال رع  واهلل حعائ أوجق   شرعه 

 : هال حعائ  هيابعة الرلل  علا اخللا         

                       

                     

                                                 

 . 324-322: افظر والية اهلل والنريا إلي ا  ص  (1)
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 (1) [24: النساء]. 

إال هال شا د هلا       وال يتب القنع واجلدم باةن أحادا ولاأ هلل   

نلنااا أن حنكاا     أو ب ااره    لاالا اهلل عليااه ولاال  بااذلك   الاانيب

وككل أن ف  د له   نف يقنع له ب ا  وأها هل عداه   بواليي  

وأن فرجاو    وأيضاا ال فعلا  خا ياه      فنا ال فعلا  لاريرحه    خبري

هاااا رواه   وياادل علااا  عاادم القنااع  حااد بالواليااة        هلاا  اخلااري  

بايعاه رلاول اهلل    -فتار أن أم  العفء اهرأ  هل ا   الب اري

أخااربح   أف اا  اهيسااموا امل اااجريل    -لاالا اهلل عليااه ولاال    

  وأفدلنااه   أبياحناا    ننار لنا عثمان بل هظعاون : هاله  هرعة

وكفاال     وغساال  نلمااا حااو    نوجااع وجعااه الااذي حااو  نيااه   

رمحاة اهلل  : نقلاه   ةخل رلول اهلل للا اهلل عليه ولال    أثوابه

نقاال    لقاد أكرهاك اهلل  : ن ا اةحأ علياك    ساائق عليك يا أباا ال 

وهاااا يااادريك أن اهلل أكرهاااه؟ : رلاااول اهلل لااالا اهلل علياااه ولااال 

اهلل نمال أكرهاه اهلل؟ نقاال رلاول اهلل      لبةبأ أفه يا رلو: نقله

و اهلل إفاأ  رجاو     أها هو نقد جاءه الايقني : للا اهلل عليه ولل 

                                                 

 . 492-495: وافظر شرح العقيد  النحاوية ص  (1)
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: نقلاه   هاابا يفعال باأ   وواهلل ها أةري وأفا رلاول اهلل    له اخلري

 .(1)(نواهلل ال أزكأ بعده أبداد

اليتديا بوهوع الكراهة : وهذهق أهل السنة واجلماعة

وها جيريه علا أيدي   هل خوارد العاةات       ولياء اهلل

كما لحه بذلك   واليةثريات  واملكاشفات  أفواع العلوم

   كما حكا بلك اهلل  وها أثر أيضا عل للف ا ه   ا خبار

 :   لور  هري  هال حعائ  كيابه الكري        

                             

                       

 .[20: آل عمران]

وال حعيارب حلاة   أحكاام       وهأ هوجوة  إئ آخر هذه ا هة

خالاااة عناااد ةالفي اااا للكيااااب والسااانة       ال اااريعة املن ااار  

  الياوهري واالحااام  : نالواجق علينا حنو ا ولياء ه   التحيحة

                                                 

الادخول علاا املياه بعاد املاوت      .  2  بااب   34: الب اري   اجلنائد  (1)

 . 352: وافظر ةليل القاري  للغنيمان ص. ةرج   أكفافهإبا ُإ
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واليةلااااأ   واهيفاااااء آثاااااره  احلساااانة   وااللاااايغفار  والاااادعاء

  اب والساانةعلااا حسااق هااا ورة   الكياا  بساالوك    احلميااد 

 .(1)إلي   ةوفسبة اخلوارد اإلهلي  ةةون رنع   إئ هرحبة ا لوهي

هااا   وهاال أهثلااة وهااوع الكراهااة لاابعض التااحابة و اليااابعني    

حااني كااان يقاارأ  -رضااأ اهلل عنااه  - لاايد باال حضااري: لحتاا

  ني اا أهثاال الُسارج     لور  البقر  نندل هل السماء هثل الظلاة 

 .(3)وهأ املفئكة فدله لقراءحه

و  هتااة   وكافااه املفئكااة حساال  علااا عمااران باال حتااني   

عنادها خرجاا هعاا هال عناد        وألايد بال حضاري     عباة بال ب ار  

  نةضاء هلما فور  رلول اهلل للا اهلل عليه ولل    ليلة هظلمة

 .(2)نلما اناها اناد الضوء هع ما  هثل  رف السوض

تااري الب (4)حااَد  أن حغيااق احلساال: وهاال كراهااات اليااابعني

                                                 

 . 172-175: هنف الثمر   بيان عقيد  أهل ا ثر ص  (1)

 . 5712: ره ( 9/22)الب اري   (3)

 . 0/134الب اري   (2)

: لل لر  أها احللااج نكافاه وناحاه لانة     117حابعأ جليل حو  لنة   (4)

 .ها 95
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ناادخلوا عليااه لااه هاارات ناادعا اهلل عااد وجاال نلاا     عاال احللاااج

وملا هاات    وةعا علا بعض اخلوارج كان يؤبيه َنَ ره هييا  يروه

وجاادوا لااه هاارباد دفااورا   حلااد   لاا ر        (1)أويااّس القرفااأ 

 .(3)وكفنوه   حلك ا ثواب  ندننوه نيه

**** 

                                                 

لقاأ  . هلل عليه ولل  به  كما   لحيب هسل حابعأ ب هر النيب للا ا  (1)

 .لل لر  20: ربه لنة

 . 122-159: الفرهان ص: افظر  (3)
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 االعتقاد يف األموات

 (عشّناعته تصوير حال القبور يني)

حيا   كما حك   مما جرت عليه لنل اهلل الا ال حيبدل

  : يقول حعائ             

                      

                       

 .[43:  نا ر]

ن ن ا ه  حن ة هوية وحدةاة هو  مبارور الوهاه وا زهاان ثا      

وهاد    وبلك لنول الع د بين ا وبني هتدر النور  حبدأ باالحندار

  إب هاأ ةاخلاة حتاه هساما ا ها        حد  هلذه ا هاة هثال بلاك   

  حد يقدر علاا حغيريهاا  حابعة لسنة ال أ  واهعة حته حك  واحد

وهاااد   نكاااان لااابق بلاااك هاااو االحناااراف عااال الكيااااب والسااانة   

الاذي    حظاهرت النتوص ةرب  بوهوع ها خيالف الن ج القوي 

نقاال علياه السافم       حرك الانيب لالا اهلل علياه ولال  أهياه علياه      

عال تقأأو  السأأاعة حتأأى يلحأأق حأأي مأأن أمأأيت باليأأراني عحتأأى تعبأأد    ... ”



66 
 

 

 بعض صور االحنرافات

 . (1)“ألعثا قبائم من أميت ا

  وشاايوع اجل اال بااني أنااراة ا هااة   وهااا باك إال لاانق  العلاا  

وهاو هتاداد ملاا      وكفا به آناة حقضاأ علاا هال وهاع نريساة هلاا       

: جااااء   اخلااارب عااال الااانيب لااالا اهلل علياااه ولااال  حياااا يقاااول  

 .(3)احلديا “يتقارب الزما  عيّنقص العلم عت هر الّيننت”

  القباور الاذي أةى   الغلاو   حعظاي  : نمل لور هذا االحناراف 

هثاال هااا يفعلااه    إئ لاارف شااأء هاال أفااواع العباااة   لااحاب ا  

و لااق احلاجااات   ج لااة الناااذ هاال االلاايغاثة بةلااحاب القبااور

وجعلاا   والاانة بياان   وبااني      واليوجااه بالاادعاء إلااي      هاان  

وكةف   علاا الايعداة     واخلوف هل لولي    وحعظيم    رب  

وال حاول  . الناذ   أي وهه كانمبل شاءوا هل   إلحلاد  الضرر

هااول هاال يريااد الرجااوع إئ : وهاال بلااك أيضااا. وال هااو  إال باااهلل

جلميع لكان ( الفاحتة: )بلده بعد أن زار بلدا نيه أضرحة و هبور

ويساامي   وييوجااه   ولاايدي ناافن  لاايدي ناافن  هااذه البلااد 

وهااال بلاااك حقبيااال القااارب     -وي اااري وكساااب وج اااه      إلاااي  

                                                 

 ( .4353)لنل أبأ ةاوة بره    (1)

 ( .4355)حديا ره   4/454: أبو ةاوة  (3)
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 .(1)واالحنناء له  يمسب به واليربك به وباابهوال  والنواف به

  وعمال اليوابياه    بنااء القبااب علاا هباور امل ااي      : وهن ا

  وكساااوح ا باااا محر وا خضااار هااال أاااال ا هم اااة وففيسااا ا 

وحنسااايا   واملذهباااة  ةواملفضضااا  وعمااال املقالاااري النحالاااية 

والاا    وكيابااة اويااات القرآفيااة علي ااا   الدينااات علااا احلينااان

 .(3)أو أبيات شعرية  قبورامل

ها يفعله كثري هل اجل لة والغوغاء واملثقفني : وهل بلك أيضا

  هول  هعني و ها يقوهون به هال بباب    -حسق زعم    -

  هااع أفااواع النعااام   ومحاال حلم ااا إئ ضااريب الااولأ    الكبااا 

نيةكل بلك النعام الفسقة   و لذريي    هتد حتول الربكة هل 

النابرون ال حفوح   حلك الفرلة لنذر النذور و  وحاركوا التف 

و لااااق   وغريهااااا هاااال أفااااواع العباااااة  والاااادعاء وااللاااايغاثة  

  وحتااول اوهااال  و حقريااق البعيااد  ورنااع الكربااات  احلاجااات

وهذا ه اهد للعيان ج ارا   إئ ها ال ف اية له  وحيسري ا رزاد

  روزيناق مبتا    واحلساني   هثل هاا يقاع عناد هارب البادوي       ف ارا

                                                 

 .بيترف يسري  111-117: السنل واملبيدعات ص  (1)

 .ففّس املتدر (  3)
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ومل حساال  باافة املساالمني هاال هااذه       (1)وغريهااا   باافة شاايا  

الا محاها اهلل " السعوةية"الناهات واملوبقات غري هذه البفة 

باةن هايض هلاا      هل أن يبقا ني اا شاأء هال خباا هاذه ال ارور      

  بعد شرك وج ل ضارب ا  ناب  رجاالد أهاهوا ال رع احلنيف

 .(3)باةه التاحلنيوجداه  خري ها جدى به ع  رمح   اهلل

 

****** 

                                                 

 .البفة اإللفهية وهذا أيضا شاهدحه   بعض   (1)

هااذا هااا كااان هاال ةعااو  ال ااي  دمااد باال عبااد الوهاااب رمحااه اهلل        (3)

 .وحةييد آل لعوة له
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 عأعماهلم ا كم على القبوريني

وها يعيقدوفه هل   بعد أن بكرت أحوال القبوريني

ال بد هل بكر حك  اهلل حعائ   االعيقاةات البا لة الفالد 

إن اهلل . نةهول وباهلل اليونيا وهنه أليمد العون: ورلوله ني  

  لوة   النارعد وجل حك  علا مجيع امل ركني بالكفر واخل

  : بدليل هوله حعائ            

                   

   [112: النساء]. 

  وهؤالء القبوريون هد أشركوا هع اهلل غريه   العباة 

  حيا لرنوا كل بلك -والرجاء واخلوف  اءوالدع  والناعة

  واليلئوا إلي     هضاء حوائل    أو بعضه إئ أولئك املوحا

ولاعة الضيا   حيا أف     املواهف احلرجة  وإلفح شؤوف  

نكافوا ثا ولدد   مل يليفيوا إئ اهلل حبارك وحعائ  وال دائد

للئون إئ الذيل كافوا ي  أشد جرها وشركا هل أهل اجلاهلية

كما حكا اهلل حعائ بلك   اهلل وحده لاعة ال دائد والكربات
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 : عن     كيابه العديد هال حعائ        

                          

    [25: العنكبوت]. 

ن ااا  بعكاااّس هاااا كاااان علياااه امل اااركون    :نبوريـــوأمـــا الق

نيلااااده      ناااف يااادعون اهلل إال هلااايف   الرخااااء      ا ولاااون 

هاائلني هادة     ال دائد هسيغيثني وهسينلديل   بلاة وضاراعة  

 .اخل. أيا رناع  ييا بدو  يا جيففأ

  وكااا  أف ااا  ييبااااةرون   فاااذر الناااذور هلاااؤالء املقباااوريل   

عناااد هباااوره  إن هااا  ناااوا هااال     وييع ااادون بيقااادي  القااارابني   

وأي حقاار    وخساة الكفار    ن ذه هأ حقاار  ال ارك    شدائده 

  وخسة وه افة هل أن ينترف اإلفسان بقلبه عل خالقه ورازهه

ن او لابحافه وحعاائ أوئ باليضارع       الذي هو هعه يسامع ويارى  

 .(1)والنلق واالليغاثة واالليعافة

حال  الا حثبه -ال كل ا  -وأبكر بعض ا ةلة 

                                                 

 .بيترف يسري  12: كيف فف   اليوحيد ص  (1)
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 بعض صور االحنرافات

وحوضب حقيقة ال رك الذي يقع نيه كثري هل   امل ركني

وهذا كما يفعله القبوريون   زهننا . (1)الناذل جل ل   ثقيقيه

هعيربا ةعاء غريه هل : هال اهلل  حعائ: هذا وا ةلة علا بلك

 : امل لوهني شركا         

                   

                 

              [14-12: نا ر]. 

 : وهال حعائ                

                        

                      [14: الرعد]. 

    : وهال حعائ        

                        

                                                 

 .بيترف  21: ففّس املرجع ص  (1)
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 بعض صور االحنرافات

                        

       [2: الدهر]. 

 : وهال حعائ             

                      

 .[5: ا حقاف]

كماااا أفناااا ناااد القباااوريني يبناااون القبااااب علاااا أولياااائ        

: ويقيموف ا  وهذا ةاالف للسانة املن ار   والادليل علاا بلاك      

ال لاأ علاأ بال أباأ  الاق رضاأ       ها : عل أبأ اهلياج ا لدي هاال 

أال أبعثاك علاا هااا بعاثم علياه رلاول اهلل لاالا اهلل      ) -اهلل عناه  

عليااه ولاال ؟ أن ال حاادع  ثاااال إال  مساايه وال هااربا ه اارنا إال     

هااو الااذي باام عليااه حيااا ارحفااع  ( هااربا ه اارنا)هولااه  (1)(لااوييه

إ ااا هااو َبع ااُا علااأ أبااا     : وال اااهد هاال احلااديا   -ةون غااريه

                                                 

  1/325:   والنساااااااائأ2/0:   وأباااااااو ةاوة2/21: رواه هسااااااال   (1)

 :   وأمحااااااد رهاااااا 4/2  والبي قااااااأ 154 3/2/152: والاهااااااذي

1724  041 . 
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 بعض صور االحنرافات

إئ حسوية القبور  نفيه ةليل واضاب علاا أن علياا رضاأ     اهلياج 

كان يعل  بقاء هاذا احلكا  بعاد     -  ا ثر امليقدم  -اهلل عنه 

 .(1)وناحه للا اهلل عليه ولل 

                                                 

 .بيترف يسري  124حتذير الساجد هل اختاب القبور هساجد ص   (1)



74 
 

 

 بعض صور االحنرافات

 عشرعاها  معّنى ال إله إال اهلل دمد رسول اهلل 

 

أي ال هعباوة ثاا إال اهلل  وباذلك فنفاأ     : هعنا ال  إلاه إال اهلل  

هاال شاي  اإللافم      (1)مهاا لاوى اهلل وفثبي اا لاه وحاده     ا لوهية َع

ليّس للقلاوب لارور وال لاذ  حاهاة إال       : )ابل حيمية رمحه اهلل

دبة اهلل واليقرب إليه مباا  باه  وال  كال دبياه إال بااإلعراض      

عاال كاال دبااوب لااواه  وهااذا حقيقااة ال إلااه إال اهلل وهااأ هلااة         

ا فبيااااء واملرلااالني    إباااراهي  اخلليااال علياااه السااافم  ولاااائر    

جترياد  : وهعناا دماد رلاول اهلل    (3)(للوات اهلل علي   أمجعاني 

هيابعيه للا اهلل عليه ولل  نيما أهر  واالفي ااء َعمهاا ف اا عناه     

 .وزجر

وهل هنا كافه ال إله إال اهلل  والء وبراء  ففيا وإثباحا  والًء 

ء هل كل وبرا. هلل ولدينه وكيابه ولنة فبيه وعباةه التاحلني

 :  اغوت ُعبد هل ةون اهلل  هال حعائ      

                                                 

 . 522: افظر هسيدرك مساحة عبد العديد بل باز علا النحاوية  (1)

 . 32/23جمموع الفياوى   (3)



75 
 

 

 بعض صور االحنرافات

                      

     (1) [ 352: البقر]. 

 :ولشهادة ال إله إال اهلل ركنان هملا

أي ففاأ لاحة مجياع هاا يعباد هال       "  إلهال"النفأ وحده  -1

 .ةون اهلل

وهااو إثبااات اخيتاااص الاارب " إال اهلل: "اإلثبااات وحااده -3

 .بالعباة  ن و املسيحا هلا ةون ها لواه -جل شةفه  -

وهلــا شـــروة ســـبعةل ال يتحقــق لقا لـــها احلكـــم إال   

 :م  توافرها كلها وهي

 بةن يعل  ها حثبه هذه الكلمة وها حنفأل  :العلم -7

 : كما ورة   هوله حعائ            

                              

     [19: دمد]. 

                                                 

 . 22الوالء والرباء   اإللفم   (1)
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 بعض صور االحنرافات

أي ال خياجلااه شااك   لااحة هااذه الكلمااة ملااا    :الــيقن -2

مأن لقيأس عراق لأذا    ” بأ هرير  رضأ اهلل عنه  أفه هال ثبه عنه 

 .(1)“ا ائط ييهد أال إله إال اهلل مستيقّنا بها قلبه فبيره باجلّنة

ناف حتاب هاع اليفاات العباد إئ غاري اهلل        : اإلخالص -3

: روى هسااال    لاااحيحه عااال أباااأ هريااار  رضاااأ اهلل عناااه هاااال  

تعأاىل أنأا   قأال اهلل  ”: مسعه رلول اهلل للا اهلل عليه ولل  يقول

أغّنأأى اليأأرااق عأأن اليأأرك مأأن عمأأم عمأأال أشأأرك فيأأه معأأي غأأ ي تراتأأه  

 .(3)“عشراه

 : هال حعائ :الصدق -1        

               [22: الدهر]. 

هلل مأأا مأأن أحأأد ييأأهد أ  ال إلأأه إال اهلل عأ  دمأأدا رسأأول ا ”: وهااال 

 .(2)“صلى اهلل عليه عسلم صادقا من قلبه إال حرمه اهلل على الّنار

                                                 

 . 53حديا ره   1/59: هسل   (1)

 . 4/29: رواه هسل   (3)

 . 132حديا ره   1/332رواه الب اري   (2)
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 بعض صور االحنرافات

 : هال حعائ :احملبة -5             

                 

                         

                  

    [ 54: املائد]. 

ال يأأنمن أحأأدام حتأأى أاأأو  أحأأب إليأأه مأأن علأأده ععالأأده       ” وهااال 

 .(1)“عالّناس أمجعني

 : هال حعائ: هلا داهرا وبا نا: االنقياد -1   

                      

   [54: الدهر]. 

نماال اةعااا اليمسااك ب ااا  ثاا  مل ينقااد ملااا حليدهااه بااه هاال         

 -ا خالاة العقياد  هن ا    -اإلليدام ب رع اهلل   أهوره كلا ا  

                                                 

 . 15حديا ره   1/52رواه الب اري   (1)
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 بعض صور االحنرافات

 .كافه ةعواه عاريةد عل احلقيقة

نف يرة شأء  هل لوازه ا وهقيضياح ا   :القبول هلا -1

 : هال حعائ                   

                      

                      

                    

                        

                            

                    [2: ص-

2]. 

 : وهال حعائ   حا هل مل يقبل ا      
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 بعض صور االحنرافات

                   

                      

                      

                          

                          

                       

                        

           [22-33: التانات]. 
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 بعض صور االحنرافات

 بيا  ألمية تعلم التوحيد عحتقيقه عّند السلم

هكافااة ال إلااه إال اهلل دمااد رلااول اهلل لاالا اهلل عليااه ولاال    

حظ ر   كوف ا كلمة ُيعلن اا املسالمون   أباف ا   وإهااهي        

كلمااة هاهااه ب ااا السااموات  : و  خنااب    وداةثاااح    وهااأ

  وخلقاااه  جلااا ا مجياااع امل لوهاااات  وب اااا أرلااال اهلل  وا رض

رلَله  وأفدل كيبه  وشرع شارائعه  و جلا ا ُفتابه املاوازيل      

وُوضااعه الاادواويل  وهااام لااود اجلنااة والنااار  وب ااا افقساامه    

اخلليقااُة إل هااؤهنني وكفااار  ن ااأ هن ااة اخللااا وا هاار  والثااواب   

ا وعل حقوه ا والعقاب  وهأ احلا الذي ُخلقه له اخلليقة  وعن 

السؤال واحلساب  وعلي ا يقع الثواب والعقاُب  وعلي ا فتابه  

القبلة  وعلي اا ألساه امللاة  و جلا ا ُجارحلةت لايوف اجل ااة         

وهأ حا اهلل علا مجيع العباة  ن أ كلمة اإللفم  وهفياح ةار 

نف حادول هادم العباد    ..السفم  وعن ا يسةل ا ولون واوخرون

 :يسةل عل هسةلينيبني يدي اهلل حيا 

وجواب ا وئ ( هابا كني  حعبدون؟  هابا أجبي  املرللني؟)

بيحقيا ال إله إال اهلل  هعرنة وإهرارا وعمفد  وجواب الثافية  
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 بعض صور االحنرافات

وملا . (1)بيحقيا أن دمداد رلول اهلل هعرنة وافقياةاد و اعة

ب ذه : كافه ال إله إال اهلل دمد رلول اهلل الا هأ اليوحيد

كان لداها علا كل هسل  أهره ب ا أن يليدم بيعل  : املثابة

اليوحيد  حيا ال يقع نريسة لل رك والبدع  ناليوحيد هل 

أوئ الواجبات ملل ةخل   هذا الديل  نف يتب إلفم املرء 

إال بيحقيقه  واجيناب ضده وهو ال رك  ن فه ال ينفع حوحيد 

وب هل هع شرك  بل ال يسمها حوحيداد  إب اليوحيد هةخ

الوحدافية  وامل رك هد أضاف إئ الواحد غريه  نف يعذر 

العبد ه له   هذا اجملالل  فه واجق ال يسيقي  ةينه إال عليه 

ن و هل الضروريات بل أعفها  أكثر هل ضرور  ا كل 

وال رب  ملا ياحق عليه هل العاهبة  إها خريا ملل أحسل 

ل  أو العمل  وها أوهع وعمل مبا عل   وإها شرا ملل أهمل الع

املسلمني هل يوم ةبه ني   اجل ل  ها أوهع     ال رك 

والبدع املنكر   إال بي اوف     هذا ا لل العظيمل 

وحكالب   علا الدفيا الفافية  جاعلني امل   ُه  َمفد  وال حقوم 

                                                 

 .بيحقيا ا رفاؤوض  1/24زاة املعاة البل القي    (1)
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 بعض صور االحنرافات

هل  هائمة  إال أن يعوةوا إئ رب    ويرجعوا إئ رشده   ن فه 

إال بذلك  وال لعاة  هل  إال بيحقيا اليوحيد الذي  ال نا  هل 

 : هل أجله خلا اهلل اخَلْلَال كما هال حعائ       

         [52: الذاريات]. 

 : و جله ُأرلله الرلل  وأفدله الكيق  كما هال حعائ

                          

        [35: ا فبياء]. 

*** 
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 بعض صور االحنرافات

 خلامتةا

كما حقرر   املن ج  -حيا أن اخلا ة هأ خفلة البحا 

أخي  ثثأ هذا ب يراة أه  النيائج الا  -العلمأ للبحو  

حولله إلي ا هل خفل نتول وهباحا هذا البحا  وهأ 

 :الاحيقب

محاية النيب للا اهلل علياه ولال  جنااب اليوحياد  ولاده       .1

 ريااا أو  اارد ال اارك الااا حقضااأ إليااه  وكااان هااذا هاال     

رمحااة اهلل ب ااذه ا هااة  نالسااعيد هاال احبااع الاانيب لاالا اهلل   

عليه ولل    نعمل مبا أهره ب ل وابيعد عما ف اه عنه للا 

 .اهلل عليه ولل 

عاال التااراض املساايقي      عناادها باادأت ا هااة   االحنااراف   .3

هل ممارلة : والن ج السوي  بدأت د ور البدع واخلرانات

 .السحر  والك افة غري بلك

البعاد عال الكيااب والسانة     : كان هل أه  ألباب االحناراف  .2

د ااور : التااحيحة  وحفاارع عاال بلااك ألااباب أخاارى أهم ااا

الاادجالني اجل لااة  الااذيل لبسااوا علااا العاهااة أهاار ةياان          



84 
 

 

 بعض صور االحنرافات

  وزينوا هل  البا ل  وزخرناوه  نااحبع     وأهروه  بالبدع

 .الناذ علا غري هدي وال بتري 

الوعيد ال اديد ملال أحاا عرانااد أو لادهه نيماا يقاولل  ن         .4

بلك هناهض لفعيقاة التحيبل  فه ال يعلا  الغياق إال اهلل   

 .عد وجل

أهاا  ألااباب افي ااار السااحر هااو السااعأ وراء مجااع املااالل     .5

 لاق  : اهي ان السحر  ن أ والسعأ وراء املكافة وحوريا

شااغاء ا هااراض  ولااائل احلااق والاادواج  واالفيقااام هاال       

 .الظامل

أه  أفوع السحر  الك افة  والعدائ   وحس ري اجلل   .2

 .واالليعافة خبواص ا ةوية  وحعليا القلق

حرهااة حعلااي  السااحر   ال ااريعة اإللاافهية  وكفاار هاال        .0

لاأ وجاوب   ييعا اه ويعمل به  وهد ةله ا ةلة ال رعية ع

 .هيل الساحر  حيا يين ر اجمليمع اإللفهأ هن  

شر ا الوالية التحية اإلكان واليقوى  وأولياء اهلل هسمان  .2

لابقون هقربون  وألاحاب كاني هقيتادون  ويعيقاد أهال      

الساانة واجلماعااة أن ا فبياااء أنضاال هاال ا ولياااء  خباافف      
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 بعض صور االحنرافات

 . التونية املبيدعة

الااارمحل وأوليااااء  علاااا كااال هسااال  أن يفااارد باااني أوليااااء  .9

ال ينان  وبلاك هال خافل لافات كال لانف  وياي  بلاك         

 بعرض هدعأ الوالية علا الكياب والسنة

هل لاور االحناراف عال التاراض املسايقي  الغلاو   حعظاي          .17

ألاااحاب القباااور  الاااذي أةى إئ لااارف شاااأء هااال أفاااواع  

العباااة    لااحاب ا كااللاايغاثة ب اا   وةعااائ    والنااذر    

 . إئ غري بلك هل ال ركيات هل   والذبب هل  

حيا أن القبور  بني هد أشاركوا هاع اهلل غاريه   العبااة        .11

والناعة  والدعاء  والرجاء  واخلوف ا حياا لارنوا بلاك      

كله أو بعضه  لحاب القبورا  ن ن حكم   حك  امل ركني 

 .باهلل

ال إلااه إال اهلل دمااد رلااول اهلل لاالا  ))أهمياة هعرنااة هعنااا   .13

 . وهعرنة أركاف ا وشرو  ا ((ل اهلل عليه ول

وركناهاا  . ال هعبوة ثا إال اهلل: أي :فملعنى ال إله إال اهلل

النفاااأ واإلثباااات  ففاااأ ا لوهياااة عمااال لاااوى اهلل وإثباح اااا هلل     

 . وحده
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 بعض صور االحنرافات

العل   واليقني  واإلخفص  والتدد  واحملباة    :وشروطها

 .واالفقياة هلا داهراد وبا ناد  والقبول هلا

أول واجاق علاا العباد املكلاف  ولاذلك وجاق       اليوحيد هو  .12

حعلا  اليوحياد  حياا     -وجاوب عاني     -علا كل هسل   

ال يقع نريسة لل رك والبادع  وال يتاب إلافم املارء  إال     

 .بيحقيا اليوحيد  واجيناب ضده وهو ال رك

*** 
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 بعض صور االحنرافات

  فهرس الصادر عالراجو 

 .القرآن الكري   -1

:  1ض -  اجلوزياااة لإلهاااام ابااال هاااي   -بااادائع الفوائاااد  -3

 .بريوت لبنان

: ض -للحااااانظ اخلنيااااق البغااااداةي  -حاااااري  بغااااداة  -2

 .بريوت لبنان

املكيااق : لل ااي  لااليمان  ض -حيسااري العديااد احلميااد  -4

 .اإللفهأ

حملاااد   -حتاااذير السااااجد هااال اختااااب القباااور هسااااجد    -5

املكياااااق : العتااااار دماااااد فالااااار الاااااديل ا لباااااافأ   ض  

 .اإللفهأ

دمااد . ة  -لتااونية   ضااوء الكياااب والساانة  حقيقااة ا -2

 -ةار احلااديا املكيااة : باال ربيااع باال هاااةي املاادخلأ  ض  

 .هكة املكرهة

لإلهاااام ابااال هاااي      -زاة املعااااة   هااادي خاااري العبااااة     -0

 .هؤلسة الرلالة -بيحقيا ا رفاؤوض  -اجلوزية 
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 بعض صور االحنرافات

 . بعة بريوت  لبنان -لنل الاهذي  -2

 .وت  لبنان بعة بري -لنل أبأ ةاوة  -9

 . بعة بريوت  لبنان -لنل النسائأ  -17

 .السنل واملبيدعات -11

 .لاهية حسل الساعاحأ -السحر واجمليمع  -13

 . بعة بريوت   لبنان -لنل الدارهأ  -12 

 . بعة بريوت  لبنان -لنل ابل هاجه  -14

 .بريوت لبنان -السنل الكربى للبي قأ  -15

لفلكاائأ   -نة واجلماعاة  شرح ألول اعيقااة أهال السا    -12

ةار  يبااااة  : أمحااااد لااااعد الغاهاااادي  ض . بيحقياااا ة  -

 .السعوةية

 .املكيبة السلفية: هع الفيب ض -لحيب الب اري  -10

 .لحيب ابل حبان -12

: ض -باحياااق ناااؤاة عباااد البااااهأ   -لاااحيب هسااال   -19

 .بريوت لبنان

  -الفرهاااان بااااني أولياااااء الااارمحل وأولياااااء ال ااااينان    -37

 دمااوة : حتااحيب وحعليااا -إللاافم اباال حيميااة ل ااي  ا



89 
 

 

 بعض صور االحنرافات

 .ةار الفكر: عبد الوهاب نايد  ض

لل اااي  عبااااد   -نااايب اجملياااد شااارح كيااااب اليوحياااد      -31

الناشار املكيباة السالفية ض    . الرمحل ابل حسل آل ال اي  

5. 

 -حملماد الارازي    -هتة السحر والسحر    القرآن  -33

هكيباة  : ض دماد إباراهي  ُلالي    : بيحقيا وحقدي  وحعليا

 .القاهر   هتر -القرآن 

للقناااوجأ  -هناااف الثمااار   بياااان عقياااد  أهااال ا ثااار  -32

لااديا حساال خااان بيحقيااا الاادكيور عالاا  باال عبااد اهلل    

 .بدون بكر دل النبع 1441/1942: القريوحأ  ض

هركااااد شاااائون الاااادعو   : ض -كيااااف فف اااا  اليوحيااااد   -34

 .ة اإللفهية باجلاهعة اإللفهية باملدينة النبوي

للحااانظ فااور الااديل   -جممااع الدوائااد وهنبااع الفوائااد    -35

 .اهليثمأ ض  بريوت لبنان

ةار : ض -جممااوع نياااوى شااي  اإللاافم اباال حيمياااة       -32

 .اإلنياء بالرياض  السعوةية

لإلهام احلانظ أبأ عبد اهلل  -املسيدرك علا التحيحني  -30



90 
 

 

 بعض صور االحنرافات

 .لبنان بريوت: احلاك   ض

ثاشااية كنااد العمااال  -نباال هسااند اإلهااام أمحااد باال ح -32

 .املكيق اإللفهأ: ض

حاهد .دمد رواذ هلعلأ  ة. ة -هعل  لغة الفق اء  -39

 .ها1475لنة : 1لاةد هنييب هنبعة ةار النفائّس ض

 .جممع اللغة العربية -املعل  الوليط  -27

: ض. خلالد دمد علأ احلاج -هترع ال رك واخلرانة  -21

 .م1902: هنر ض إةار  ال ئون الدينية بدولة

 .باكسيان: ض -هتنف ابل أبأ شيبة  -23

: ض. للحاااانظ بااال أمحاااد احلكماااأ    -هعاااارُج الَقُباااول   -22

 .املنبعة السلفية

 .العراد  بغداة: ض -املعل  الكبري  -24

دماااااد بااااال لاااااعيد  -الاااااوالء والااااارباء   اإللااااافم  -25

 .ةار  يبة: القحنافأ ض

حتقياا إباراهي     -فأ والية اهلل والنرياا إلي اا لل اوكا    -22

 .ةار الباز هكة املكرهة: إبراهي  هفل ض

 



91 
 

 

 بعض صور االحنرافات

   فأهأأأرس الأواأوعأأأات 

 

 الصّينحة                          الأواأأأوع  

. حقدي   . . . . . . . . . . . .  1 

. املقدهة  . . . . . . . . . . . .  2 

.   يد  . . . . . . . . . . . . .  2 

. ألباب د ور االحنراف  . . . . . . .  11 

. الك افة وعل  الغيق  . . . . . . . .  15 

 10 اإللفهية افي ار هذا االحنراف وخنره علا اجمليمعات

. ال يعل  الغيق إال اهلل لبحافه وحعائ  . . . .  33 

. حك  إحيان العرانني وحتديق    . . . . .  32 

. السحر  . . . . . . . . . . . .  39 

. حعريف السحر لغة والنفحاد  . . . . .  39 

. ألباب افي ار السحر وبعض لوره   . . . .  21 

 22  حرهة حعل  السحر وا ةلة علا بلك هل الكياب والسنة

. كفر الساحر وحده   ال ريعة  . . . . .  22 

. الوالية اةعاء  . . . . . . . . . .  44 



92 
 

 

 بعض صور االحنرافات

. حعريف الوالية  . . . . . . . . . .  44 

. الوالية عند التونية  . . . . . . . .  45 

. الفرد بني أولياء الرمحل وأولياء ال ينان  . .  57 

. أولياء اهلل حقا  . . . . . . . . . .  52 

. االعيقاة   ا هوات  . . . . . . . .  25 

. حتوير حال القبوريني وشناعيه  . . . . .  25 

. احلك  علا القبوريني وأعماهل   . . . . .  29 

 هلل عليه ولل  هعنا ال إله إال اهلل دمد رلول اهلل للا ا

. وشرو  ا  . . . . . . . . . . .  04 

. بيان أهمية حعل  اليوحيد وحتققه عند املسل   .  27 

. اخلا ة  . . . . . . . . . . . .  22 

. ن رذ املتاةر واملراجع  . . . . . . .  20 

. ن رذ املوضوعات  . . . . . . . . .   91 


