كشف زيف التصوف

وبيان حقيقته وحال محلته
" حوار مع الدكتور القاري وأنصاره "

كتبه
الشيخ ربيع بن هادي عمري املدخلي



بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
فإن من أعظم ماا كباب باه امسالمون البادو والالاالال الات اك فاهل فا قم مان ماهون فلام
يسلم منقا إا من حفظه اهلل وسلمه ممن اع صم بب اب رباه وسانن كب اه صالى اهلل عل اه وسالم
وما كان عل ه السلف الصاحل ومن تبعقم بإحسان.
ومن شه أكواو البدو والالالل الت اسا فح شاهها وام اد هاهرها و عما علاى صادر ا مان
وعل اى عقااول كعااهة ساااحقن منقااا باادو الصااوف ن وال صااوو ومااا حوتااه ماان هافااال واك فااهل
بسببقا عبادة القبور والغلو يف ا ول اء وااس غاثن وااس نجاد هبم واع قاد أهنم يعلمون الغ ب
وي صااهفون يف البااون وهااالال كا ف ا صااى فبااان لاافه الآلاوام الصااوف ن ا ثااار اماادمهة يف
ح اااة ا ماان مم اا عا البعااه منقااا غعاااء كغعاااء الس ا سااق ماام البفااه ال ااداع عل قااا كمااا
تداعى ا كلن على مصع قا.
ومع ك هفا ال دمه الفي لباه علاى ا مان الصاوف ن وال صاوو با هاافن إض الاهف وغاهه
من البدو جتد من يدافع عن ال صوو والصوف ن والهف والهواف وسائه البدو وأهلقا.
وممن اكا ف للادفاو عان الصاوف ن وال صاوو فاادعى أن ال صاوو الصاح و عا ال وح اد وأن
الصوف ن من أه السنن واجلماعن الدك ور عبد العزيز ماريء امدرس سابقاً مع ا سف يف ملعن
ال وح د والسنن اجلامعن ا سالم ن  ,وارتباب مان امغالآلاال هبافا الصادد مااا ااوك السابول
عل ااه ب ا اااب كفااف ه افه امغالآلااال وب ااان حق قاان الصااوف ن وال صااوو ,وتااابع القاااري يف
مغالآلاته بع الصوف ن فلم حيهك ساكناً جتاه أباط لقم ب ذهب يؤكد باطله وباطلقم.
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فقما جتاااه هاافا الباطا قااد امقا كصااهة لاادين اهلل احلاام وذبااً عنااه يف عاادد ماان امقاااال
وب ن أن ال صوو الصح و إمنا هو وساوس و آلهال و قاال وتعفيب للنفس وجتويع لا
وص ام غه مفهوو على طهيقن رهبان النصارف  ,فب ف يبون هفا هو ع ال وح د؟.
مث ع ا مجان ذ ااع ه اافه امق اااال يف ك اااب واح ااد مث كف ااهها ل س ااقم يف دحا ا الباطا ا ويف
ال م ز ب احلم والباط  ,والالالل والدف  ,ومس ه " كفف كياف ال صاوو وب اان حق ق اه
وحال محل ه " حوار مع الدك ور القاري وأكصاره ".
أسأل اهلل أن ينفع به ا سالم وامسالم وأن يبادد باه الماال الباطا إن ريب لسام ع
الدعاء.
وصلى اهلل على كب نا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتب :
ربيع بن هادي بن عمير المدخلي
/02شعبان6201/هـ.
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تنبيه الدكتور عبد العزيز القاري
َّ

إىل خطورة قوله :

( إن التصوف الصحيح هو عني التوحيد
َّ
َّ
وإنه من مذاهب أهل السنة واجلماعة )!
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العام والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع
هداه أما بعد:
فقد اطلع على مقال كفه يف ملحم هيدة امدينن امسمى با "الهسالن" للدك ور/
عبد العزيز ماري ,ب اريخ اجلمعن  22رب ع ا ول عام 1421ها ,اموافم  22إبهي 2222م,
عنوان :د /عبد العزيز ماري الصوف ن مفهب من مفاهب أه السنن واجلماعن وال صوو
الصح و ع ال وح د .
مال احملهر ياسه عامه:
" اع إمام مسجد مباء السابم بامدينن امنورة وأس اذ علم احلديث الف خ عبد
العزيز ماري أن الصوف ن مفهب من مفاهب أه السنن واجلماعن ,ودعا عقالء الصوف ن
واجل اجلديد منقم إض هنج ال صح و ا ال يه ".
 -أقول :

 -1أكا كن أحد أعالاء ه ئن ال دريس يف اجلامعن ا سالم ن امدرس يف كل ن
احلديث ورئ س مسم السنن سابقاً يف هفه اجلامعن وما علم أن الدك ور عبد العزيز ماري
كان أس اذ علم احلديث وما أانه يدمجع هفا ولع هفا آلأ من احملهر.
 -2إن مفهب أه السنن واجلماعن مفهب واحد فقط ا مفاهب ,فأه السنن
واجلماعن يقال لم :أه السنن واجلماعن ,ويقال :لم أه احلديث ,ويقال لم :السلف ون أو
أتباو مفهب السلف ,وا يد ف قم الصوف ن ا سابقاً وا احقاً.
ومد مح أئمن ا سالم حديث الآلائفن امنصورة وحديث الفهمن النا ن على أه
احلديث وعلمائقم ا على الصوف ن وا على غهها ,وا س ما بعد تفعب الصوف ن إض فهق
كعهة داً كلقا مائمن على عقائد هالن ومناهج هاف ن تصادم الب اب والسنن وما عل ه أه
السنن واجلماعن .
ومن عقائدها :احللول ,ووحدة الو ود ,وتقديس ا ول اء ,واع قاد أهنم يعلمون
الغ ب وي صهفون يف البون ,و مج
أن ف قم أمآلاباً وأوتاداً ,ويدعون هؤاء ويس غ عون هبم يف
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الفدائد من دون اهلل ,وأفاللقم من يقهر هفه ا فعال اخلآلهة وا ينبهها ,واخلصومن ب نقم
وب أه السنن مدمين ومس مهة إض يومنا هفا فب ف يقال :إهنم من أه السنن واجلماعن؟!.
 -3موله" :ودعا عقالء الصوف ن إض ال صح و ا ال يه".
أقول:
أ  -هفا كالم جمم ا يس ف د منه أحد ا صوف ن وا غههم ,فمن النص حن لم أن
يب لم القاري اجلواكب الت اج إض ال صح و ب اكاً واهحاً.
ب – إن دعوهتم إض ال صح و تدل أهنم ش ء آ ه غه أه السنن .
ج – إن هفه الآلهيم غه طهيم ا كب اء وامصلح فإهنم ما كاكوا يدعون البافهين
وامنحهف إض أن يصححوا ما عندهم من الالالل بأكفسقم وإمنا يأيت ال صح و من اهلل
وراثقم.
ويبلِّغ ذلك ا كب اء مثمج مج
صحو علماء أه السنن واجلماعن ك ما فسد من دين الصوف ن عق دة
د – مد مج
وعبادة ومنقجاً ,هنم يدركون أهنم ا رغبن لم يف ال صح و وا مدرة لغلبن اجلق عل قم
ولبعدهم وبعد عقائدهم ومناهجقم عن الب اب والسنن ومفهب أه السنن واجلماعن ,فلم
يقبلوا هفا ال صح و ب حاربوا أه السنن الفين صححوا وكصحوا لم ,فق بعد ك هفا
س سارعون إض ال صح و الفي دعاهم إل ه القاري؟!.
وأكا أطلب من القاري – إن كان يع قد ف قم أهنم س سهعون إض تنف ف كص ح ه –
أن يساعدهم مبا يع نقم ويفجعقم على ال صح و الفي يهه اهلل ويد لقم يف عداد أه
السنن واجلماعن.
وكه وا أن ي حقم ما يصبو إل ه القاري ب يصبو إل ه أه السنن واجلماعن ,وكه و مهة
أ هف أن يد القاري يف مول رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم " :ن يقدي اهلل بك ر الً
واحداً ه لك من محه النعم".

 -4مال احملهر" :ومال فال ل ه يف كلم ه الت ألقاها يف من دف دة وحالههتا
(الهسالن) :إن أكعه من ك ب يف ال صوو ارتبز على روايال ام أ هين من أحوال الزهاد
والعبمجاد ,كإبهاه م بن أدهم ,والفال بن ع اض ,ومل يهتبز على روايال القهون ا وض
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امفاللن.
و مج
أكد فال ل ه على ههورة ربط ال صوو بالهع ا ول من السلف ,والسلف يف كظه
الف خ القاري هم الصحابن".
 أقول :مج
إن إبهاه م بن أدهم والفال بن ع اض يعدمجان من أه القهون امفالمجلن فبالمها من
طبقن م وسآل أتباو ال ابع ,ومها ل سا من الصوف ن ,وإمنا مها من أه الدِّين والورو والزهد
امفهوو .
ويف د كالم القاري أن أكعه مؤلفال الصوف ن ارتبزل على روايال أكاس اءوا بعد
القهون امفاللن ,وإن الوامع ل ؤِّكد ذلك ,وهفا يدل على اكفصام منقج الصوف ن وعق دهتم عن
عق دة ومنقج السلف الصاحل :القهون امفاللن الت شقد لا رسول اهلل بأهنا ه القهون " مث
يأيت بعدها موم يفقدون وا يس فقدون وينفرون وا يوفون ويبعه ف قم السمن.
أما أه السنن واجلماعن أه احلديث فقم ام داد للقهون امفاللن عق دة ومنقجاً "ا
تزال طائفن من أمت على احلم ااههين ا يالههم من فلم وا من الفقم حىت يأيت وعد
اهلل تبارك وتعاض".
وبداين الصوف ن وإن كان يف عقد احلسن البصهي وابن سهين -رمحقما اهلل -اللفين
أكبهاها عل قم .
بداين ك ابال الصوف ن -ف ما أعلم -ه ك ابال احلارث بن أسد احملاسيب أحد
تالم ف يزيد بن هارون الفي ي ُّ
عد يف أتباو ال ابع آ ه القهون امفاللن ,وكان احلارث من
امعاصهين لإلمام أمحد وإ واكه من أئمن احلديث والسنن.
ألمجااف احلااارث ك بااً للصااوف ن فأكبههااا أها الساانن وماانقم ا مااام احلااافظ أبااو كرعاان ,مااال احلااافظ

الاافهيب  ( :مااال احلااافظ سااع د باان عمااهو ال دعا  :شااقدل أبااا كرعاان ومااد ساائ عاان احلااارث
احملاساايب وك بااه فقااال للسااائ  :إياااك وهاافه الب ااب هاافه ك ااب باادو وهااالال عل ااك بااا ثه
فإكك جتقد ف ه ما يغن ك م له يف هفه الب ب ع ة فقال من مل يبن لاه يف ك ااب اهلل عا ة
فل ا س لااه يف هاافه الب ااب ع ا ة بلغباام أن سااف ان ومالبااا وا وكاع ا ص انفوا هاافه الب ااب يف
اخلآلهال والوساوس ما أسهو النااس إض البادو ماال احلاارث سانن ثاالث وأربعا وماائ وأيان
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مع احلارث فب اف لاو رأف أباو كرعان تصااك ف ام اأ هين ك ا ( القاول) يب طالاب وأيان معا
القول ك ف لو رأف هبجان ا ساهار ابان قالام  ,وحقاائم ال فساه للسالم لآلاار لباه ك اف
لو رأف تصاك ف أيب حامد الآلوس يف ذلاك علاى كعاهة ماا يف ا ح ااء مان اموهاوعال ك اف
لو رأف الغن ن للف خ عبد القادر ك ف لو رأف فصوص احلبم والف وحال امب ان بلاى ماا كاان
احلااارث لسااان القااوم يف ذاك العصااه كااان معاصااهه ألااف إمااام يف احلااديث فا قم مع ا أمحااد باان
حنب وابن راهويه وما صار أئمن احلديث مع ابن الدمخ س وابن شحاكن كان مآلب العارف
كصاااحب الفصااوص واباان سااف ان ) (1كسااأل اهلل العفااو وامساااحمن آم ا ) م ازان ااع اادال يف
كقد اله ال (. )111/2
ومال ابن اجلوكي وبا سناد إض أيب يعقوب إسحاق بن ح ن مال" :مال :مسع أمحد
بن حنب ومد سئ عن الوساوس واخلآلهال فقال  :ما تبلم ف قا الصحابن وا ال ابعون ,
ومد روينا يف أول ك ابنا هفا عن ذي النون حنو هفا.
وروينا عن أمحد بن حنب أكه مسع كالم احلارث احملاسيب  ,فقال لصاحب له ا أرف
لك أن جتالسقم  ,ومال ابن اجلوكي  :ومد ذكه اخلالل يف ك اب السنن عن أمحد بن حنب
أكه مال  :حفروا من احلارث أشد ال حفيه  ,احلارث أص البل ن يعين يف حوادث كالم قم
 ,ذاك السه فالن وفالن وأ ه قم إض رأي قم ما كال مأوف أصحاب البالم حارث
مبنازلن ا سد امهابط ينظه أي يوم يعب على الناس  ,تلب س إبل س (ص. )121
مث كق ما ذكهه الفهيب عن أيب كرعن موله عن ك ب احلارث إهنا ك ب بدو وهالال
 ..إخل "  ,تلبس إبل س ( ص. )122/
فقفا هو مومف أئمن ا سالم الناصح من ال صوو وأهله إداكن مؤلفاهتم و فيه
من هالاهتم وشآلحاهتم.
وأما إحلاح القاري على ربط الصوف ن بالسلف الصاحل وا س ما الصحابن؛ فقفا الهبط
اب أن يبون شامالً لب الفهق امن م ن إض ا سالم مبا ف قا ا حزاب الس اس ن الت ت قاون
يف أمه الصوف ن والهواف وغههم ,واب على ك عامل كاصو وغ ور أن يسعى اداً يف
إر او امنحهف عن صهاط اهلل امس ق م وام بع لغه سب امؤمن إض الب اب والسنن وما
) : (1كفا والصواب ابن سبع .
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كان عل ه السلف الصاحل.
 -2مال احملهر( :وطالب الف خ القاري يف حماههته الت كاك بعنوان" :ال صوو
الصح و هو ع ال وح د" ,بأكه ينبغ عند النظه يف شئون ال صوو وام صوفن ال آلهق إض
اكب  :ا كصاو من ق نا ,وال صح و من ق قم.
واع أن ا كصاو هو من منقج أه السنن واجلماعن ,مائالً :ا بد من إكصاو
مفهب ال صوو ب صح حه وسق مه ,فال صوو يف فوره كان صح حاً ,وهفا من كالم
أه السنن واجلماعن ,كف خ ا سالم ا مام ابن ت م ن ,وهو مدرسن ك ف يف ح اة امسلم
ا ميبن إلغاؤها مجهة ملم .
ويف اجلقن امقابلن طالب الف خ القاري بالهورة ا صالح ,وذلك ب نق ن ممارسال
ام صوفن احلاصلن ال وم مائالً" :ممارسال أكعه امسلم يف العامل ا سالم ال وم من ال صوو
جتدهم ميارسون ممارسال ا مت ُّ إض الصوف ن ا وض -الهع ا ول -فال صوو يف أصله
ال علم البام باخلالم ومآلع العالئم".
شوه ال صوو هو د ول الفلسفن عل ه).
وأهاو أن أ آله ما مج
 أقول : -1من سبقك من أئمن السنن إض القول :بأن ال صوو هو ع ال وح د ,وحىت لو
لهده قود أئمن ا سالم وأموالم يف إداك ه
لهده وامع ال صوو وعقائده ومناهجه ,و مج
مالا أحد مج
ذر مهكه ,ولو كان هو ع ال وح د ؛فب ف حياربه أئمن ا سالم ؟!.
بااحنهاو منف مج
 -2مآلالب ك من ينظه يف شئون ال صوو با كصاو ,فق تهف أيقا اله أكك
أتقى وأورو من أئمن ا سالم والسنن وعلى رأسقم ا مام أمحد ,وأبو كرعن ,والفافع  ,وابن
اجلوكي ,وابن ت م ن ,والفهيب ,وابن القِّم,وابن عبد الادي وابن عبد الوهاب ,والفوكاين,
والصنعاين ,وأئمن الدعوة السلف ن ,وغههم وأهنم مد الموا الصوف ن وعلى رأسقم احلالج,
وابن عهيب ,وابن سبع  ,والفعهاين ,والنبقاين ,ودحالن ,وطوائفقم كالهفاع ن وكال جاك ن,
وامهغن ن ,والنقفبندين ,والسقهوردين ,واجلف ن ؟!
فقولك  :ا كصاو من ق نا ,أان أن أه السنن ا يوافقوكك على هفا ااعرتاو
الالمين بأهنم مد الموا الصوف ن ,ب اب أن يقال :إن الصوف ن مد الموا ا سالم
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وامسلم بنفه تصوفقم الفي من مثاره وآثاره ما يهاه الناس من آاو امفاهد يف بلدان
امسلم وحىت يف امسا د تدعى من دون اهلل ويس غاث هبم يف الفدائد وت ُّ
فد إل قا
الهحال ,ويقام لا ااح فاال واموالد ,ويقدمجم لا النفور والفبائو وا موال الآلائلن الت ا
تسخى كفوس كعه من مقدم قا أن يقدِّموها هلل ويف سب له.
أتهف أن أه السنن مل ينصفوهم وهفا حالم ؟ ب ا يعهو الناس عنقم إا أهنم
يالعون السدود واحلوا ز ب الناس وب احلم والنور الفي يقدِّمه لم علماء السنن
الناصحون من ك اب اهلل ومن سنن رسول اهلل ومن هدي السلف الصاحل.
ماذا تهيد أن ي عب أه السنن يف ال فهيم ب صح و ال صوو وسق مه ؟!
الهسول  وأصحابه أن يفهبوا إض ال وراة وا جن ومد بدِّل
فق ألزم اهلل تعاض
َ
كصوصقما مع مج
أن فورمها صح حن ب وح من اهلل فق ألزمقم بأن يقوموا بال م ز ب
احلم والباط ؟! أو مج
أن اهلل تبارك وتعاض ب مج ما عندهم من الالالل وكفى امؤمن هفا
ال م ز.
لقد هف أه السنن يف كقد الفهق ومنقا الصوف ن على طهيقن الب اب والسنن يف
ب ان الباط ل حفره الناس ,ومل يقولوا إن ما عندكم من حم فقو باط حىت يقال إهنم مد
الموهم.
ولم احلم أن ِّ
حيفروا من ال صوو والهف وال جقم وااع زال وسائه أكواو الالالل
وإن كان يو د عندهم ش ء من احلم ,لبن هفا احلم مد غمس بالباط  ,ومعظم الناس ا
يس آل ع ال م ز ب احلم والباط  ,فمن ا كصاو للمسلم ومن احلبمن والنصو أن ِّ
حيفر
من ال صوو والصوف ن والهف والهواف  ,ن سالمن الناس وجناهتم ا ت حقم إا هبفا
ا سلوب.
أرأي ك ف مج
حفر رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم من البدو ومساها شه ا مور؟!
ذم رسول اهلل  اخلوارج ووصفقم بأهنم شه اخللم واخلل قن ,ومال:
أرأي ك ف مج
"ام لوهم ح ث و دمتوهم فإن من م لقم أ هاً عند اهلل" ,مع أن عندهم من العبادة ما اع
الصحابن -رهوان اهلل عل قم -حيقهون مهاءهتم عند مهاءهتم وصالهتم عند صالهتم ,فق
كلمجف رسول اهلل الصحابن أن يفهبوا ل مِّزوا ب حم اخلوارج وباطله حىن يبوكوا منصف ؟!.
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إن الهسول صلى اهلل عل ه وسلم والصحابن وأئمن ا سالم أتقى الناس هلل وأ فاهم
له وأشدهم ورعاً وإكصافاً وكصحاً ,ومن إكصافقم للناس وكصحقم لم أن مج
حفروهم من بدو
اخلوارج والهواف وال صوو وسائه البدو وأهلقا.
ومولك( :ا كصاو هو منقج أه السنن واجلماعن).
أمول :هفا حم ,ومد ممجزهم اهلل بفلك ,ومنقجقم يف كقد الصوف ن هو احلم وامنقج
الفي تهف أكه هو ا كصاو ,ا أص له يف شهيعن ا سالم ,ولو كان من ا سالم لسبقوكا
إل ه.
وما كسب ه إض أه السنن ومنقم ابن ت م ن من أن ال صوو يف فوره كاك
صح حن؛ أرف أكه ا أساس له ,وما رأينا منقم إا النقد جلفوره وفهوعه ,ومد سبم فيه أيب
المن مغايهة أه السنن للصوف ن ومنابفهتم لم من عقد أمحد ومن معه
كرعن وكالم الفهيب ام ِّ
واحملاسيب ومن معه ,فإن مل  :أكا أمصد امعاصهين ,فنقول :ب ِّ ا الو امنقج والظلم
الفي تهتب على خمالفن امعاصهين من أه السنن منقج أسالفقم ,وإا فل علم الناس أكك
ت بلم بغه علم وبغه حجج.
وموله( :وهو مدرسن ك ف يف ح اة امسلم ا ميبن إلغاؤها هة ملم).
ا أدري أهفا وصف لف خ ا سالم أم لل صوو ؟ وإذا كان وصفاً لل صوو؛ فمن
مال من أه السنن إكه ميبن إلغاؤه هة ملم ,وك ف يقولون هفا وهم يعلمون ويدركون قود
أئمن ا سالم من فجه تاريخ ال صوو إض ال وم مل تلغه  ,ب لعناد أساط الصوف ن ما يزداد
ك إِمجا
على ِّ
مه ا يام والقهون إا اك فاراً وتالخماً والع اذ باهلل ,واهلل يقول لهسوله ( :إِ ْن َعلَْ َ
الْبَالغ ) (الفورف :من ا ين ,)48ويقول تعاض لهسوله ( :فَ َف ِّك ْه إِمجمنَا أَكْ َ م َف ِّكٌه * لَ ْس َ
ِ ِ ِ
ك ه َداه ْم )(البقهة:من ا ين,)272
س َعلَْ َ
َعلَْق ْم مب َسْآله ) (الغاش ن ,)22-21:ويقول (:لَْ َ
ومع ذلك فهسول اهلل مبلمجف بال بل غ واجلقاد.
وأه السنن ما عل قم إا الدعوة والبالغ والص على ا ذف ,وا اوكلم السبول
ِ مج ِ
ين يَ ْب مو َن َما أَكْاَزلْنَا ِم َن
عن باط الصوف ن وا عن باط غههم ن اهلل تعاض يقول( :إ مجن الف َ
الْباِّانَ ِ
مجاس ِيف الْ ِبَ ِ
ك يَا ْل َعناقم اللمجه َويَا ْل َعناقم مج
ال َوا ْل َدف ِم ْن بَا ْع ِد َما بَامجانمجاه لِلن ِ
الال ِعنو َن)
اب أولَئِ َ
َ
(البقهة.)122:
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وموله( :وممارسال أكعه امسلم يف العامل ا سالم ال وم من ال صوو جتدهم
ميارسون ممارسال ا مت ُّ إض الصوف ن ا وض -الهع ا ول -فال صوو يف أصله ال علم
البام باخلالم ومآلع العالئم).
 أقول :يف هفا البالم حفر شديد من هح مفاعه الصوف ن وإيقام يف البالم ا يظقه منه
فداحن ما عند الصوف ن من البعد السح م عما كان عل ه السلف من ق م ال وح د بأكواعه
العالثن :توح د الهبوب ن وتوح د ا لوه ن وتوح د ا مساء والصفال ,وال مسك بب اب اهلل
وسنن رسوله صلى اهلل عل ه وسلم يف ك واكب ا سالم وحماربن مظاهه الفهك ووسائله
كلقا.
ويف هفا البالم إيقام الناس أن الهع ا ول وهم الصحابن البهام كاكوا صوف ن
أعاذهم اهلل وأعاذ أتباعقم حبم من ال صوو ,وهفا باط مآلعاً ,وأكبه ابن اجلوكي على أيب
كع م عدمجه بع الصحابن من الصوف ن ح ث مال :و اء أبو كع م ا صبقاين فصنف لم
ك اب احلل ن وذكه يف حدود ال صوو أش اء منبهة مب حن ومل يس و أن يفكه يف الصوف ن أبا
ببه وعمه وععمان وعل ا وسادال الصحابن ره اهلل عنقم ففكه عنقم ف ه العجب وذكه
منقم شهحياً القاه واحلسن البصهي وسف ان العوري وأمحد بن حنب  ,وكفلك ذكه السلم
يف طبقال الصوف ن الفال وابهاه م بن أدهم ومعهوفا البه و علقم من الصوف ن بأن
أشار إض أهنم من الزهاد فال صوو مفهب معهوو يزيد على الزهد ويدل على الفهق ب نقما
أن الزهد مل يفمه أحد ومد ذموا ال صوو على ما س أيت ذكهه)[ .تلب س إبل س:
ص.]148/
ولقد حارب أئمن ا سالم ال صوو وأهله وك به من أول اقوره كما أسلفنا ذلك يف
هفا امقال.
ومال الفافع  :إذا د اله يف ال صوو أول النقار ا يأيت الل إا ومد ذهب
عقله ,أو كما مال.
وف ه :إيقام أن صوف ن ال وم فقط ه الت الف الهع ا ول ,ويف دكا هفا البالم
بهاءة صوف ن ما مب ال وم من هفه امخالفن.
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وهفا ف ه ما ينايف العقد الفي أ فه اهلل على أه العلم وهو الب ان ,مال تعاضَ ( :وإِ ْذ
أَ َف اللمجه ِم ع َ مج ِ
ِ
اب لَ بَاِّانانمجه لِلن ِ
مجاس َوا تَ ْب موكَه)(آل عمهان :من ا ين,)187
َ
َ
ين أوتوا الْبَ َ
اق الف َ

والهسول يقول" :الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،قال الصحابة :لمن

؟ ،قال" :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم".
وموله  ( :فال صوو يف أصله ال علم البام باخللم ومآلع العالئم باخلالم ).
 -أقول  :من مال هفا من الهع ا ول أو من علماء ا سالم إكه كالم غام

ه خيص

توح د الهبوب ن أو يفم أكواو ال وح د العالثن وغهها من واكب ا سالم مث ه يف القهآن
ك أ اََّل تَـ ْعبُ ُدوا
ضى َربُّ َ
والسنن أمه أو دعوة إض مآلع العالئم باخلالم كال لقد مال تعاض َ ) :وقَ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
سبِ ِ
يل َوَّل
ين َوابْ َن ال ا
سانا) ,إض مولهَ ( :وآت ذَا الْ ُق ْربَى َح اقهُ َوالْم ْسك َ
إ اَّل إيااهُ َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
تُـبَ ِّذ ْر تَـ ْب ِذيرا).
ِِ
ِ ِ ِ
ا
سانا َوبِ ِذي الْ ُق ْربَى
ومال تعاضَ ) :وا ْعبُ ُدوا اللهَ َوَّل تُ ْش ِرُكوا به َش ْيئا َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
صِ
والْيتَامى والْمساكِي ِن وال ِ
ْج ْن ِ
اح ِ
ْجنُ ِ
سبِ ِ
يل
ب َوال ا
ب َوابْ ِن ال ا
ب بِال َ
ْجا ِر ال ُ
ْجا ِر ذي الْ ُق ْربَى َوال َ
َ َ
َ َ َ َ ََ
ب َم ْن َكا َن ُم ْختَاَّل فَ ُخورا) (النساء )31:وا يقآلع
ت أَيْ َمانُ ُك ْم إِ ان اللاهَ َّل يُ ِح ُّ
َوَما َملَ َك ْ
العالئم مع هؤاء إا عاق الوالدين وإا ك خم ال فخور .

اِ
ضو َن َع ْه َد اللا ِه ِم ْن بَـ ْع ِد
ين يَـ ْنـ ُق ُ
ومال تعاض ذاكهاً صفال أه االنار ومنقا َ )" :والذ َ
ِ
ِ ِِ
وص َل َويُـ ْف ِس ُدو َن فِي ْاأل َْر ِ
ك لَ ُه ُم اللا ْعنَةُ َولَ ُه ْم
ض أُولَئِ َ
ميثَاقه َويَـ ْقطَعُو َن َما أ ََم َر اللاهُ بِه أَ ْن يُ َ
ُسوءُ ال ادا ِر) (الهعد)22:
س ْيتُ ْم إِ ْن تَـ َولاْيتُ ْم أَ ْن تُـ ْف ِس ُدوا فِي ْاأل َْر ِ
ض َوتُـ َقطِّعُوا أ َْر َح َام ُكم
ومال تعاض  ) :فَـ َه ْل َع َ
أُولَئِ َ ا ِ
ارُه ْم ) (حممد.)23-22:
َص ام ُه ْم َوأَ ْع َمى أَبْ َ
ين لَ َعنَـ ُه ُم اللاهُ فَأ َ
صَ
ك الذ َ
وعن عائفن ره اهلل عنقا مال مال رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم  ":الرحم
معلقة بالعرش تقول  :من وصلني وصله اهلل ومن قطعني قطعه اهلل ".
وعن به بن مآلعم ره اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عل ه وسلم مال َّ " :ل يدخل
الجنة قاطع رحم " صح و مسلم ك اب ال حديث رمم ( .) 2121 -2222
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فإن مال مائ  :ا يقصدون هفا .
ملنا  :هفا ااهه كالمقم ول س لنا إا الظاهه وميبن أن يلجأ الصوف ن إض مولم
لعلماء الفهيعن  :أك م علماء الهسوم وحنن علماء الباطن أو إض الفهق ب علماء الفهيعن
وب علماء احلق قن .
 -1مال احملهر :
وأكد الف خ ههورة أن يقوم أه ال صوو الصح و واجل اجلديد منقم بامبادرة
باحملاوال ا صالح ن ا ال يهين ,وعل قم أن ينقوا صورة ال صوو وإعادته إض و قه
الصح و و فوره ا وض حىت ا ي خلفوا عن الدائهة الب ف دائهة أه السنن و اجلماعن وهم
أصالً منقم'' مال فاً  '':دائهة أه السنن واجلماعن ا يبقى ار قا إا بع الآلوائف -
كما يقول الف خ ماري -ويؤكد الف خ من ق ه أن هناك قوداً بفل يف هفا الس اق
ودل على جتهبن بع علماء ام صوفن يف الند إض ال صح و ,وشدد بقوله ان ش وخ
ال صوو الصح و يف القهون ا وض وحىت ام أ هة ماوموا ال صوو امنحهو وهم  -أي
ش وخ ام صوفن -أكعه من دافع هد الف عن كاحلارث احملاسيب .وح نما سئ د.مارئ عن
الداع ن عل كين العابدين اجلفهي  ,مل يفنع عل ه ب ما كاد عن موله  '':هو شاب معقف
وحياول أن يقدم ال صوو بأسلوب ما ,وامآللوب أكعه من ذلك وهو يع من اجل اجلديد
الفي كهيد منه ا صالح ا ال يه''.
 -أقول :

من هم أه ال صوو الصح و ؟
ومىت كان ال صوو يف يوم من ا يام صح حاً ؟!!
ولقااد ماادم للقااارئ كااالم ا مااام أمحااد وأيب كرعاان يف احملاساايب وك بااه وأه ا ف هنااا مااول اباان
اجل ااوكي يف مص اانفاهتم ,م ااال رمح ااه اهلل – بع ااد أن ذك ااه ك ااالم بع ا م اان كس ااب إض ال ص ااوو
وتعهيفااه لل صااوو مااال" :وعلااى هاافا كااان أوائ ا القااوم فلاابس إبل ا س علا قم يف أش ا اء مث لاابس
علاى مان بعادهم مان تاابع قم فبلماا مالااى ماهن كاد طمعاه يف القاهن العااين فازاد تلب ساه علا قم
إض أن متباان ماان ام ااأ هين غاياان ال ا مبن وكااان أص ا تلب سااه عل ا قم أكااه صاادهم عاان العلاام
وأراهم أن امقصود العم فلما أطفأ مصباح العلم عندهم ختبآلوا يف الظلمال فمانقم مان أراه
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أن امقصااود ماان ذلااك تااهك الاادك ا يف اجلملاان فهفالاوا مااا يصاالو أبااداهنم وشاابقوا امااال بالعقااارب
وكسوا أكه لم للمصاحل وبالغوا يف احلم على النفوس حىت إكه كان فا قم مان ا يالاآلجع ,
وهؤاء كاك مقاصدهم حسنن غه أهنم على غه اجلادة وف قم من كان لقلن علماه يعما مباا
يقع إل ه من ا حاديث اموهوعن وهو ا يدري .
مث اء أموام ف بلموا لم يف اجلوو والفقه والوساوس واخلآلاهال وصانفوا يف ذلاك معا
احل ااارث احملاس اايب و اااء آ ااهون فق اافبوا م اافهب ال ص ااوو وأف ااهدوه بص اافال م اازوه هب ااا م اان
اا صاااص بامهمعاان والسااماو والو ااد والاهمص وال صااف م ومت اازوا بزيااادة النظافاان والآلقااارة مث مااا
كال ا مه ينم وا ش اخ يالعون لم أوهاعا وي بلمون بوامعاهتم وي فام با ْعادهم عان العلمااء
ا ب ا رؤي ا قم مااا هاام ف ااه أو يف العلااوم حااىت مسااوه العلاام الباااطن و عل اوا علاام الف اهيعن العلاام
الظاااهه  ,وماانقم ماان ااهج بااه اجلااوو إض اخل اااال الفاساادة فااادعى عفاام احلاام وال مااان ف ااه
فبااأهنم ختااايلوا شخصااا مس حساان الصااورة فقاااموا بااه وهااؤاء ب ا البفااه والبدعاان مث تفااعب
باأموام ماانقم الآلااهق ففساادل عقائاادهم فماان هااؤاء ماان مااال باااحللول وماانقم ماان مااال باا اااد
وما كال إبل س خيبآلقم بفنون البدو حىت علوا كفسقم سننا و اء أبو عباد الاهمحن السالم
فصاانف لاام ك اااب الساانن وذااع لاام حقااائم ال فسااه فاافكه عاانقم ف ااه العجااب يف تفسااههم
القهآن مبا يقع لام مان غاه إساناد ذلاك إض أصا مان أصاول العلام وإمناا محلاوه علاى مافاهبقم
والعجب من ورعقم يف الآلعام واكبساطقم يف القهآن".
مث كق الآلعن يف عدالن أيب عبد الهمحن السلم .
مث مااال" :وصاانف لاام أبااو كصااه الساهاج ك ابااا مساااه مااع الصااوف ن ذكااه ف ااه ماان ااع قاااد القبا و
والبااالم امااهذول مااا ساانفكه منااه ذلاان إن شاااء اهلل تعاااض وصاانف لاام أبااو طالااب امبا مااول
القلااوب فاافكه ف ااه ا حاديااث الباطلاان ومااا ا يسا ند ف ااه إض أصا ماان صاالوال ا يااام والل ااا
وغه ذلك من اموهوو وذكه ف اه ااع قااد الفاساد وردد ف اه ماول ماال بعا امباشاف وهافا
كالم فارغ وذكه ف ه عن بع الصوف ن أن اهلل عز و ي جلى يف الدك ا ول ائه".
وكق عن اخلآل ب بإسناده "أن أباا طالاب د ا إض البصاهة بعاد وفااة أيب احلسا بان
سااامل فاااك مى إض مقال ااه وماادم بغااداد فااا مع الناااس عل ااه يف جملااس الااوعظ فخلااط يف كالمااه
فحفظ عنه أكه مال ل س على امخلوق أهه من اخلالم".
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مااال " :وصاانف لاام عبااد البااها باان هااوكان القفااهي ك اااب الهسااالن فاافكه ف قااا العجائااب ماان
البااالم يف الفناااء والبقاااء والقااب والبسااط والوم ا واحلااال والو ااد والو ااود واجلمااع وال فهماان
والص ااحو والس اابه وال اافوق والف ااهب واحمل ااو وا ثب ااال وال جلا ا واحملاه ااهة وامباش اافن واللا اوائو
والآلوالع واللوامع وال بوين وال مب والفهيعن واحلق قن إض غه ذلك من ال خلا ط الافي لا س
بف ء وتفسهه أعجب منه .
و ااء حممااد بان ااااهه امقدسا فصاانف لام صاافوة ال صاوو فاافكه ف اه أشا اء يسا ح العاما
من ذكهها سنفكه منقا ما يصلو ذكهه يف مواهعه إن شاء اهلل تعاض".
مااال " :و اااء أبااو حامااد الغازا فصاانف لاام ك اااب ا ح اااء علااى طهيقاان القااوم وما ه
با حاديااث الباطلااه وهااو ا يعلاام بآلالهنااا وتبلاام يف علاام امباشاافن و ااهج عاان ماااكون الفقااه ,
وم اال إن ام اهاد بالبوكااب والفاامس والقمااه الل اوايت رآهاان إب اهاه م صاالوال اهلل عل ااه أك اوار ه ا
حجااب اهلل عااز و ا ومل يااهد هاافه امعهوفااال وهاافا ماان اانس كااالم الباطن اان  ,ومااال يف ك ابااه
امفصاو بااا حوال إن الصاوف ن يف يقظا قم يفااهدون امالئباان وأرواح ا كب ااء ويساامعون ماانقم
أص اواتا ويق بسااون ماانقم فوائااد مث يرتمااى احلااال ماان مفاااهدة الصااورة إض در ااال يال ا م عنقااا
كآلاق النآلم".
مث مااال اباان اجلااوكي يف (تلبا س إبلا س) " :وكااان الساابب يف تصاان ف هااؤاء معا هاافه
ا ش اء ملن علمقم بالسنن وا سالم وا ثار وإمبالم على ما اس حسنوه من طهيقن القوم".
إض أن ما ااال " :وما ااد كا ااان أوائ ا ا الصا ااوف ن ينفا ااهون ما اان السا ااالط وا م ا اهاء فصا اااروا
أصدماء".
مث مال" :فص وذقور هفه ال صاك ف الت صانف لام ا تسا ند إض أصا وإمناا ها
وامعا ااال تلقفقا ااا بعالا ااقم عا اان بع ا ا ودوكوها ااا وما ااد مسوها ااا با ااالعلم البا اااطن" تلب ا ا س إبل ا ا س
(ص. )122-148
فقاافه أصااول الصااوف ن و اافورها :اجلق ا والوساااوس واخلآل اهال والعفاام  -تعاااض اهلل
عمااا يقولااون – وفساااد العقائااد با الزكدماان كاااحللول ووحاادة الو ااود والااورو القااائم علااى اجلقا
واجلهأة على تفسه ك اب اهلل بعقائدهم الباطلن ووساوسقم و آلهاهتم إض آ ه ماا عنادهم مان
الالالل.
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مث هأهتم على تفسه ك اب اهلل ,فال يه عون إض أصاول أها السانن يف تفساه ك ااب
اهلل ,ك فسه القهآن بالقهآن ,وتفساهه بالسانن ,وبفقاه الصاحابن الافين عهفاوا ماهاد اهلل مان قان
مع ااهف قم بأس ااباب الن اازول ومعاص اههتم لن اازول ال ااوح  ,ومعاش اههتم لهس ااول اهلل ص االى اهلل عل ااه
وسلم وتآلب قه العمل معاين القهآن ,وإمنا يه عون إض أصولم الفاسدة ومناهجقم الالالن.
يصو القول بأن الصوف ن من أه السنن ,وأن فور ال صوو صح حن؟!
فب ف ُّ
لق ااد توصا ا كع ااه م اان الب اااحع إض أن ال ص ااوو تس ااهب إض ا س ااالم م اان النصا اهاك ن
واجملوس ن والندوك ن .
وكسأل القاري من هم أه ال صوو الصح و واجل اجلديد ؟!.
أه اام الهفاع ا اان وال جاك ا اان ,وامهغن ا اان ,أم ال يلويا اان ,أم النقف اابندين ,أم السا ااقهوردين ,أم
ال هاك ن ,أم الفاذل ن ,وكلُّقا تل ق يف ابن عهيب وأمعاله من أه وحدة الو ود.
وأذكه أكين يف رحلات إض الساودان عاام ( 1322ه ا) ذعا ك بااً للآلاهق الصاوف ن الات
يع ا أ أهلقااا يف دول أفهيق ااا ودرس ا قا دراساان مقاركاان ب نقااا ,فو اادهتا كلقااا تفاارتك يف عق اادة
احللااول ووحاادة الو ااود ,واخلهافااال ,والغلااو يف ا ول اااء ,والفااهك  ,ولقااد ذكااه أحااد علماااء
أه احلديث من أه الند أكاه درس الآلاهق الصاوف ن يف الناد وباكسا ان فو ادها كلقاا تل قا
يف احللول ووحدة الو ود والفهك .
وأذك ااه أك ااه دار كق اااين ب ااين وبا ا ع ااامل ص ااويف أكه ااهي ح ااول ال ص ااوو وم ااا ف ااه م اان
الالالل ,ومن حلول ووحدة و ود إخل ,ففكهل له ما أعهفه عن الآلهق الصاوف ن وماا ف قاا مان
البالء امفار إل ه ,وهو اادل بالباط .
فقل له :ا رت أفال هفه الآلهق ب لك ما ف قا مما ذكهته.
فقال :الآلهيقن الفاذل ن ,وأكا عل قا.
فجئ ااه يف ال ااوم العاااين بب اااب ماان ك ااب الفاااذل ن ,وأومف ااه علااى مااا يف الب اااب ماان
القول باحللول ووحدة الو ود والفهك ,فبق فآللب مين الب ااب عاريان ,فافهب باه ومل يعاده
إ مج – مع ا سف – ومل يظ ِقه تها عه عن ال صوو.
وا شااك عناادي مج
أن هاافا اله ا علااى عالتااه أعلاام وأفال ا عناادي ماان صااوف ن اجل ا
الاافين يآللااب ماانقم القاااري ال صااح و ,وماانقم :اجلفااهي ,الاافي مل يفانِّع عل ااه القاااري ,با مااا
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كاد على موله" :هاو شااب معقاف وحيااول أن يقادِّم ال صاوو بأسالوب ماا وامآللاوب أكعاه مان
ذلك ,وهو يع من اجل اجلديد الفي كهيد منه ا صالح ا ال يه".
و اجلفهي بأكه يدعو إض الفهك الصاهيو ويبافب علاى رساول
وكقول للقاري :لقد ع ِه َ
اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم ويقااص القصااص اخل اهايف وياادعو إض ال علاام باااموتى ويآلعاان يف أه ا
ال وح د والسنن ويسخه منقم .
أن الاو يسا آل ع أن
ويف مومعاه االبارتوين يقااول ":إكاه بعااد البحاث وال ادم م تبا
خيلم طفالً بال أب ولبننا ا كس آل ع أن كقول هفا أمام العامن حىت ا تدع الزاك ن أن ما يف
بآلنقا من لم الو ".
فقفا تصح حه وجتديده  ,إكمجاه اجلاد يف إكعااين ال صاوو يف اجلزياهة العهب ان بعاد أن كااد
أن ين ق ا وختم ااد كاااره  ,وعن ااده ماان البالي ااا والآل اوام امخزي اان مااا ع ااهو ب اه أه ا الساانن آل ااهه
فدفعقم إض ال حفيه مناه ,وأماا الاهواف والصاوف ن فقاد أفاهحقم وأماا عاوام النااس فقاد ف ناوا باه
بعد أن دعقم .
ومن أذكاره الت يهمص ف قا على الآلهيقن الصوف ن:
(ح ...ح )و(هو ...هو ) و( أح ...أح ) فقفه ه ثقافن اجلفهي!!
فق يه و عام من أمعال هفا الصويف احملارتق أن يقاوم ب صاح و ال صاوو امزعاوم لاه
أكه صح و اجلفور .
أيااا عباادالعزيز ماااري أياان النصا حن وب ااان اماانقج الساالف علااى حق ق ااه وال فصا ف ااه,
وب ان حق قن ال صوو من بداياته إض ال وم؟.
فقا أن أمااول :ف ااك :إن فامااد الفا ء ا يعآل ااه ,وإن لااك عاافراً أا وهااو الالااعف
الفاديد مبعهفان ماانقج السالف ,والالاعف الفااديد مبعهفان الصاوف ن وعقائاادها ومناهجقاا وآثارهااا
امدمهة على ا من ا سالم ن ؟.
وهاافا أحساان ش ا ء أع اافر بااه لااك ,فااإن كن ا أصااب احلق قاان يف هاافا ااع اافار ,أو
مارب ا ا  ,فا ااأر و منا ااك ال حا ااهك للدراسا اان اجلا ااادة للما اافهب  :ما اافهب أه ا ا السا اانن وما اافاهب
الصوف ن.
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وس جد الفهوق الائلن ب امفهب حب ث ي ب لك ولب دارس منصاف أكاه ا ااوك
أن يقااال :إن ال صااوو هااو ع ا ال وح ااد كمااا ا اااوك أن يقااال مج
أن الصااوف ن ماان أه ا الساانن
حبال من ا حوال .
وإكااه اااب أن يَسااعى ك ا ماان عنااده علاام وغااهة علااى ا سااالم وامساالم إض تآلقااه
اجمل مع ااال ا س ااالم ن م اان عقائ ااد ال ص ااوو ومناهج ااه وآث اااره ,وذل ااك ا حيصا ا إا ب اااجلقود
ام واصلن يف كفه العلم الصح و ,وال وح د الفي اء به ذ ع ا كب اء عل قم الصالة والسالم
وا سا ا ما ااامتقم حمم ااد ص االى اهلل عل ااه وس االم وا ت ا أ ذم اان العلم اااء وال اادعاة الص ااادم إا
بالنقوض اجلاد امخلص يف كفه ال وح د وما مام عل ه من علوم وأعمال.
وأن ي جنبوا مع هافا ا سالوب ام ا الافي ا حيام حقااً ,وا يبآلا بااطالً ,وا ينقاف
غهيقاً.
وأكصااحك لو ااه اهلل وأمعالااك ولسا -واهلل -م عال ااً عل ااك أن تساالك طهياام ا كب اااء
وامصلح يف ب ان احلم والصدو به بالعلم واحلجن وال هان ,مع احلبمن والص على ا ذف,
مااع اع قاااد بأكااك س حاسااب وتسااأل أمااام اهلل عاان ا ماكاان الاات محل قااا فأكصااحك بالبعااد عاان
اجملامالل الس اس ن وطلب السالمن ,وطلب رهى الناس وتقدميه على رهى اهلل.
وأكص ااو ك ا ا م اان آت اااه اهلل علما ااً مبع ا ا م ااا كص ااح ك ب ااه ,وأس ااأل اهلل أن يق ا ائ ل اافه
النص حن آذاكاً صاغ ن وملوباً واع ن بع دة عن سوء الظن بالناصح وغمآلقم .

مج
إن ريب لسم ع الدعاء
وصلى اهلل على كب نا حممد
وعلى آله وصحبه
وسلم.
وك ب  :رب ع بن هادي بن عمه امد ل
/23رب ع ا مجول1421/ها.
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تنبيه الدكتور عبد العزيز القاري
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إىل خطورة قوله :

(من يرى أن مذهب أهل السنة واحد فليخرج بقية

املذاهب من هذه الدائرة) !

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
أمااا بعااد فقااد اطلعا علااى مقااال للاادك ور عبااد العزيااز مااارئ كفاهته هياادة امديناان يف ملحققااا
عنوان "من يهف أن مفهب أه السنن واحد فل خهج بق ن امفاهب مان
امسمى بالهسالن
هفه الدائهة " وب اريخ  7ر ب 1421ها اموافم  12أغسآلس  2222م .
وختل هفا امقال عنواكان ثاكويان أولما موله  " :كسبن كبهة من شباب الصحوة مصاابن هبازال
عقل وسفا ن يف ال فبه " .
 وثاك قمااا " ال لآلااف مااع الصااوف ن كااان وص ا ن الف ا خ اباان باااك ولغااهي ماان طلباان العلااموالدعوة " .
وسأمف مع هفه العناوين العالثن مث أدلف إض منامفن ما ي سه من مقاله .
 -أواً  :مع عنواكه الهأس أا وهو موله :
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" من يهف أن مفهب أه السنن واحد فل خهج بق ن امفاهب من هفه الدائهة "
 أمااول  :ا تظاان أيقااا اله ا أن هاافا هااو مااول رب ااع فأئماان ا سااالم هاام الاافين مااهروا أن أهااحلديث هم الآلائفن امنصورة والفهمن النا ن من ب الفهق ذ عاً وعلى رأسقم ا مام عبد اهلل
باان امبااارك وإمااام أه ا الساانن بعااده علااى ا طااالق ا مااام أمحااد اباان حنب ا وا مااام البخاااري
وا مااام الرتماافي وا مااام اباان أيب عاصاام وا مااام حممااد باان هيااه وا مااام ا ااهي واحلاااكم أبااو
عبااد اهلل الن سااابوري وش ا خه ا مااام اباان حبااان وأبااو القاساام ا صاابقاين ما مجاوام الساانن واخلآل ااب
البغ اادادي وا م ااام احلس اان ب اان عب ااد ال ااهمحن الهامقهم اازي وا م ااام أب ااو الفا ا و كص ااه ب اان إبا اهاه م
امقدسا وشا خ ا سااالم اباان ت م اان وا مااام اباان القا م وا مااام اباان ر ااب واباان كعااه الفااافع
وابان حجااه العسااقالين الفااافع والع ااين ماان أئمان ا حناااو وا مااام حممااد باان أمحااد الساافاريين
وشقاب الدين أمحد بن حممد القسآلالين وأباو احلسان حمماد بان عباد الاادي احلنفا امعاهوو
بالسااندي ,وا مااام حممااد باان عبااد الوهاااب وابنااه ا مااام عبااد اهلل وغااههم البعااه ماان العلماااء
امنصف .
وكق ااول أن كا ا م اان واف اام أها ا احل ااديث م اان امن س ااب إض ام اافاهب يف عق اادهتم وم اانقجقم
وتااواهم فقااو ماانقم وماان ااالفقم وكاباافهم ماان أه ا اماافاهب فل ا س ماانقم وا س ا ما أه ا
الآلااهق الصااوف ن القبورياان معا الهفاع اان والفاااذل ن و النقفاابندين والسااقهوردين واجلفا ن والقادرياان
وال جاك اان وامهغن اان وغههااا ماان الآلااهق الاات ا ي سااع امقااام لسااهدها ,فقاافه مؤلفاااهتم تاادينقم
بالالالل مبا مؤلفاال أها السانن يف كقادهم  ,فأها هافه الآلاهق ا يفاك مسالم عناده أدىن
فقاام وإدراك لإلسااالم أهناام ااار ون عاان أه ا الساانن بع اادون ك ا البعااد عاانقم وا س ا ما ماان
أصا ا ب م اان أها ا ه اافه الآل ااهق بوح اادة الو ااود واحلل ااول واع ق اااد أن ا ول اااء يعلم ااون الغ ااب
وي صهفون يف البون .
فإذا كان القاري يوافقنا على هفا ال قهيه فل علن ذلك وإن كان خيالفنا فل صهح بهأيه .
 ثاك اً  :مجتدع أن الف خ ابن باك أوصى بال لآلف بالصاوف ن وغاههم فقا مان اللآلاف مولاك
"كسبن كبهة من شباب الصحوة مصابن هبزال عقل وسفا ن يف ال فبه " .
وما إ الك تقصد هبا إا الفباب السلف فقط ولو كن تقصدهم وغههم فاأين هاو اللآلاف
الفي تدع ه وماذا ختص به الصوف ن فقط .
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وكقااول  :إن اهلل رف اام حيااب الهفاام يف ا مااه كلااه وكااان رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم رؤوف ااً
ناحه للمؤمن ,فلم تارتك طهيقان العلمااء يف ااح جااج بقاال اهلل
رح ماً ل ناً م واهعاً خيف
وماال رسااول اهلل وتقاول مااال ابان باااك علاى طهيقاان عاوام امقلاادين  ,إن ابان باااك كاان ديدكااه مااال
اهلل مااال رسااول الااه صاالى اهلل عل ااه وساالم وا ماااكع أن تقااول مااال اباان باااك ومااال العااامل الفااالين
بعد ااح جاج بالنصوص القهآك ن والنبوين .
ماذا ج بابن ت م ن وبابن باك ف ما يوافم رأيك وا تعاهج علاى أموالماا و قادمهاا ومنقجقماا
ف ما خيالف رأيك  ,وأبفهك أن ابن ت م ن وابن بااك خيالفاكاك ماع غهمهاا مان أئمان ا ساالم يف
ااعرتاو بأن أه احلديث هم الآلائفن امنصورة والفهمن النا ن آ فين ذلك من أموال رسول
اهلل صاالى اهلل عل ااه وس االم وأم اوال أئم اان الاادف  ,وماان وام ااع أه ا احل ااديث سااابقاً واحق ااً يف
ال مساك بب ااب اهلل وسانن رساوله صالى اهلل عل اه وسالم  ,وكام لفا خ ا ساالم ابان ت م ان ماان
ا موال العآلهة يف مدحقم والعناء عل قم .
وإلى مناقشة ما يمكن من أقوال القاري في هذا المقال :
 -1مال  " :ودعول علماء الصوف ن ال وم وحبماءهم إض إصالح ال صاوو مان دا لاه باداً
من حماوال " ال يه " الت رفع لواءها بعالقم " .
أمول  :وأكا أسأل القاري :
أ -ماان هاام علماااء الصااوف ن ال ااوم وحبماااءهم مسقاام لنااا لنعااهفقم ولناادرك أكااك أحل ا علااى
مل ء .
ب -ب ن لنا ك ف ميبن إصالح ال صوو من دا له ؟ ه تهيد بافلك مان ك اب ال صاوو ؟
إن كن تهيد ذلك فسم لنا ك ب ال صوو البف لن بإصالح الصوف ن وتصوفقم .
ج -أكا أرف أن هفا امنآلم غه صح و  ,فامصلحون يف ك كماان يساعون إض إصاالح ا مان
بب اااب اهلل وساانن رس اوله صاالى اهلل عل ااه وساالم ومبااا كااان عل ااه الساالف الصاااحل ماان الصااحابن
ومن تبعقم بإحسان  ,واهلل أمهكا باتِّباو الب اب والسانن وال حااكم عناد ال نااكو إل قماا ومل ياأمه
امخ لف أن ته ع ك طائفن إض ما عندها وعند ش و قا .
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فقول ااك  :وا ص ااالح يب ااون ب ااالعودة إض ال ص ااوو الص ااح و دع ااوف ا رصا ا د ل ااا م اان وام ااع
الصوف ن .
وم اان تس اام قم ص ااوف ن وتص ااوفقم ص ااح و عن اادك ا يوافق ااك غ ااهك ك ااابن اجل ااوكي ب ااأهنم م اان
الصااوف ن كالفالا باان ع اااض وإباهاه م باان أدهاام ومعااهوو البه ا -رمحقاام اهلل -فااإهنم كاااكوا
مان صاااحل أها السانن عق اادة وعبااادة وكهااداً  ,فاإذا ساالم لااك ااداً باأهنم صااوف ن فإكااه يقااف
أمامك عقبن كأداء وه أهنم ل س لم مؤلفال تقهر عقائد الصوف ن ومنقجقم وفقققم  ,فإن
كن ا تعلاام لاام مؤلفااال ا كعلمقااا تبف ا لاام ال صااح و الاافي يههاااه اهلل ويقااهره ا سااالم
وعلم اااؤه  ,فاذكهه ااا لن ااا ح ااىت كس ا ا ف د منق ااا وكال اام ص ااوتنا إض ص ااوتك يف مآلالب اان الص ااوف ن
بال صح و منقا وإا فاسلك مسلك العلماء امصلح يف امناداة باله وو إض الب اب والسنن
 ,وماا كااان عل ااه الصااحابن الباهام وماان تاابعقم بإحسااان  ,فااإن هافا أمااه إن كاديا بااه وحععا
عل ااه كاديا باااحلم وأحلا علااى ملا ء  ,فب ااب عقائااد أها الساانن ودواوياان الساانن تز ااه هبااا
امب ب ااال وها ا يف م ن اااول أي اادي الن اااس و ااوداً ووه ااوحاً لا ا س ف ق ااا مهقم ااال الص ااوف ن وا
شآلحاهتم احللول ن الو ودين .
 -2مااال القاااري  " :وا صااالح يبااون بااالعودة إض ال صااوو الصااح و الاافي هااو ماافهب يف
الساالوك مسا نبط ماان الب اااب والساانن ومل اازم حباادود الفاهيعن  ,وهااو الاافي أسسااه ا وائا ماان
مفاايخ السالف كماا يسام قم شا خ ا ساالم ابان ت م ان معا إباهاه م بان أدهام  ,والفالا باان
ع اااض وأيب س اال مان ال ااداراين والس ااهي الس ااقآل ومع ااهوو البه ا واجلن ااد ب اان حمم ااد وعب ااد
القادر اجل الين .
 -أقول :

يف وصف ال صوو( )1هبفه ا وصاو كظه ؛ فف ه عقائد ومناهج وأصول ل س ماأ وذة مان
الب اااب والساانن وا منالاابآلن هبمااا  .وا جتااد عقائااد وأصااول منالاابآلن إا عقائااد وأصااول أها
السنن واحلديث ومن سار على هنجقم خبالو الصوف ن وغهها من الفهق .

( : )1وا سالم مع ذلك ل س حمصوراً يف السلوك .
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 -3م ااال الق اااري  " :وه ااديف ك ااان تو ااه ااه م ااام ولفا ا ا كظ ااار  -اص اان أكظ ااار إ واكن ااا
الصااوف ن -إض ال صااوو الصااح و  ,لهتبآل اوا بالب اااب والساانن ويظل اوا دا ا حاادود الف اهيعن
ولن باتف ذ عاً هد ا آلار احملدمن بنا والت ت قددكا حنن أه السنن ال وم " .
أماول  :هافا الباالم ف ااه ماا ف اه  ,والصاوف ن ال ااوم ومبا ال اوم ومان عقااد ا ماام أمحاد وإسااحاق
وأيب كرعن ي خبآلاون يف البادو وكلماا ام اد هبام الزماان كادوا ختبآلااً وبعاداً عان مانقج أها السانن
وعقائدهم ولقد أحل الصوف ن وغههم إض غه مل ء .
مال القاري  " :ولبن ا وة الفين ردوا عل مج صهفوا ااه ماام ولف اوا ا كظاار إض غاه ذلاك ,
وكادوا ب عجلقم يفسدون هفا الادو  ,والعج اب أهنام اعرتهاوا مبجاهد أن ماهؤوا العنااوين الات
اك ق قا هيدة " امدينان " مان حماهاهيت وكفاههتا يف ملحام " الهساالن "  ,فاهدوا علاى حماهاهة مل
يساامعوها  ,ومل يقااهؤوا كصااقا ومااد كفااه كصااقا يف مومااع " الصااوف ن "  ,وبعا ا فاها الاافين
حيرتم ااون ام اانقج العلم ا وي ااأدبون ب اامداب العلم اااء طلبا اوا م ااين ك ااص احملاه ااهة فلم ااا م ااهءوه كال
ا شبال وذهب ا كبار " .
 -أقول :

أ -إن كاك هيدة امدينن مل تنفاه مان كالماك إا العنااوين  -وهافا غاه صاح و  -فلمااذا
مل تنب ااه عل ق ااا ه اافا ال ص ااهو يف ح ن ااه وتهسا ا ب واه ااع وأدب ك ااص كالم ااك إض ال اافين
اك قدوك ممن ا هدو لم إا الفب عن احلم أو تنفاهه يف صاح فن أ اهف بباملاه وتاهيو
الناس من ا ف والهد والق والقال.
ومن يدري أكك كفهل مقالك يف مومع الصوف ن وماذا مل تنفهه يف موامع أه السنن ؟
مث ماذا سب طوال أكعه من ثالثن أشقه مث تقول ا ن هفا البالم العج ب ؟
ب -الاافين كامف اوا مقالااك الاافي كفااه يف الهسااالن و اادوا عناااوين يف هاافه الهسااالن مااأ وذة
ماان كالمااك يعقبقااا كالمااك  ,فمااا كااان النقاااين مقصااوراً علااى العناااوين فقااط  ,وإمنااا كااان
النقاين للبالم الفي مدم ه الهسالن مع عناوينه امأ وذة من كالمك .
 -4مال القاري  " :ولبن هفه الزوبعن الت أثهل حول اموهوو كفف عن أمور :
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أواً – امسا ا وف الزيا ا ال اافي غل ااب عل ااى ال ااهدود مم ااا ي اادل عل ااى أن بعا ا م اان ين س ااب إض
الساالف ن ا يقااهؤون -ا يقااهؤون حااىت اباان ت م اان واباان الق ا م -ب ا املف ا أهناام مل يقااهؤوا
احملاههة الت يهدون عل قا " .
هبفا يقول القاري الفي ينفف وص ن ابن باك باللآلف يهم ردود أها السانن السالف القاائم
كقدهم على العلم الصح و وامنقج الصح و والنق الصح و بالزال .
ويهف أهنم غه سلف لا س لام مان السالف ن إا ااك سااب  ,ا يقاهؤون حاىت ابان ت م ان با
وا حىت حماههته الت يهدون عل قا  ,وا كدري ما ه مقاي س الزال عند القاري.
أهبفا يبون اللآلف وهبفا يبون امنقج العلم وأدب أه العلم ؟ .
اماانقج العلم ا أن تسااوق كصوصااقم وتنامفااقا بلآلااف وأدب وماان ااالل عااهض كصوصااقم
وكقاش ااقا يظق ااه ال ازال والغع اااء يف أي ا ط اهاو  ,أم ااا هب اافا تق ااففقم و ااط م اانقم وم اان
ك اب قم  ,فقفا ل س من منقج أه العلم .
وا أريد أن أ اريك يف الغلظن واجلفاء وأل مس لك العفر ن النقد العلم لا س مان شاأكك
وا ة لك به وبأسال ب أهله  ,وأكصحك ب حهي احلام وبسالوك أها العلام يف النقااين
ولو كن تس ف د مان مانقج ابان ت م ان وتقاهأ لاه باوع لعهفا طاهق النقااين وم مان امانقج
السلف وأهله وك ف ت عام مع الصوف ن وك ف ت عام مع السلف وغههم .
 -2مال القاري :
" ثاك اً – سوء الظان وامباادرة إض ااهتاام  ,بعالاقم بفاب مباشاه وساائههم مان كاح ان اانقم
أكين مدح " ال صوو امنحهو " وهاتان اخلصل ان " :سوء الظن وامبادرة إض ااهتام "
أصبح ا حهفن طائفن اك سبوا إض " السلف ن " وبعالقم أبعد ما يبوكون عنقا " .
أمااول  :أياان هااو اللآلااف الاافي أوصاااك اباان باااك بالصااوف ن وغااههم ؟ وأياان هااو البااالم الاافي
حيم سوء الظن وامبادرة إض ااهتام وأين ه هفه الآلائفن الت اك سب إض السلف ن وه
اارتو ااهتااام وه ا أبعااد مااا تبااون ماان الساالف ن ؟ ومااا ه ا الساالف ن عناادك ؟ وه ا هاام
ي قما ااون العلما اااء ويقولا ااون إهنا اام واس ا ا س وعما ااالء وا يعهفا ااون الواما ااع إض آ ا ااه ال ا ا قم
والآلعون وعمالء أمهيبا وبوين .
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أ أكا أذكه أكين كامف ك منامفن علم ن ومن يعهو ال صوو ويعهو ال وح اد ا حي ما أن
يقال  :إن ال صوو هو ع الوح د  ,فال صوو ا ينفك عن ااحنهاو ومن تعدهم مان
الصاوف ن وتصااول هبام علااى مان ينامفااك ل ساوا مان الصااوف ن وإمناا ألصاام هبام الصااوف ن هاافا
ال صوو الافي هام باهءاء مناه ومل خيجا رؤوس الصاوف ن حاىت عادوا مانقم الصاحابن وأئمان
ا سالم وحىت ا مام أمحد الفي حارب ال صوو وغهه من البدو والرتهال .
وأذكااهك مااهة أ ااهف بأكااك ماان أبعااد الناااس عاان اماانقج العلم ا يف طهياام امنامفاان فااال تاافكه
كصااوص صااومك وا تل اازم بنص ا حن اباان باااك  ,فااأين تقااع هاافه ااهتامااال الغل ظاان ماان
كصا حن اباان باااك الاات تعما بالاادها جتاااه أها احلاام ؟ وها يهيااد اباان باااك وغااهه مماان يااأمه
ب ااالهفم ه اافه الآلهيق اان ال اات ت عام ا هب ااا م ااع الص ااوف ن وال ص ااوو ؟ ف ااأين ها ا النص ا حن هلل
ولإلسااالم وامساالم إذا كاكا الصااوف ن مااد اسا ول علااى عقااول أكعااه امساالم وما ل
عقولم بالعقائد الفاسدة واخلهافال وال علم با موال ...إخل .
امهأ ابن ت م ن واكظه ك ف وا ه صاوف ن عصاهه وا مساا الهفاع ان  ,با ك اف وا اه صاوف ن مان
مبلاه  ,فقا يب فا ببااالم جمما معا كالمااك ف قااول ال صاوو امنحااهو وا يبا مااا هااو
هاافا ااحن اهاو وا أهلااه وه ا هااو يآلال ااب الصااوف ن وغ ااههم بااالعودة اجل ااادة الص ااهحين إض
الب اب والسنن ويسوق ا دلن وال اها علاى هاالاهتم الات ينقلقاا بنصوصاقا مان ك ابقم
مث يبه عل قا بالنقد الواهو القوي .
أو هو مع القاري يب ف يف بعالقم ببلمال جمملن م ن فإذا كامفه أحد بعلم ذهب يب ا
لم ال قم وأن مس واهم هزي إض آ ه ال قم والآلعون الت خيرتعقا لم .
 -1مال القاري :
" ثالعاً  -أسلوب " الفظاان " الت مت زل هبا ردود بع هؤاء امنبهين كاأهنم مل يقاهؤوا مولاه
تعاااض  ( :ولااو كن ا فظ ااً غل ا ظ القلااب اكفال اوا ماان حولااك فاااعف عاانقم واس ا غفه لاام
وشاااورهم يف ا مااه ) حااىت بلغا الفظاااان ببعالااقم أن حباام علااى سااائه الصااوف ن سااابقاً
واحقاً بأهنم ارج أه السنن واجلماعن " .
أمول :
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 -1أين هاو اللآلاف الافي أوصااك باه الفا خ ابان بااك  ,وأيان ااسا فادة مان هافه ا يان  ,وأا
تااهف أن هاافه الآلهيقاان الاات تساالبقا مااد ذع ا ب ا الغلااو يف مال ا ن ال صااوو والصااوف ن ,
وال فهيط وا فهاط جتاهقم والغلظن والفظاان على أه السنن ؟ .
 -2أكااا الاافي مااال إن الصااوف ن سااابقاً واحق ااً ل س اوا ماان أه ا الساانن وسااق لااك كااالم أئماان
ا سااالم الاافين عاصااهوا سااابق قا مع ا ا مااام أمحااد وأيب كرعاان وكااالم الاافهيب وكااالم اباان
اجلااوكي يف الصااوف ن ومؤلفاااهتم الاات ماما علااى اجلقا والالااالل ماان احلااارث احملاساايب إض
السلم والقفهي والغزا .
 -7مال القاري :
" ولااو علاام هاافا ام سااهو أن كالمااه هاافا يفاام كعاهاً ماان أئماان الاادف لعا علااى أصاابع الناادم
واغ س وتاب  ,يقول ش خ ا سالم ابن ت م ن عن اجلن د بان حمماد الافي يسام ه " سا د
الآلائفن "  .. " :فإن اجلن د مدس اهلل روحه كان من أئمن الدف  ( " ...جمموو الف ااوف
. )232/11
أمول :
 -1ماان هاام أئماان الاادف الاافين يفااملقم كالم ا ؟ مسقاام لنااا ودو ا ذااال يف البااالم  ,فااإذا
ذكااهل أمساااءهم فااإن كاااكوا أئماان هاادف حق ااً كا مااام أمحااد وإسااحاق ومالااك والفااافع
والبخاري وأمعال هؤاء تبون مد أسدي إ مج معهوفاً تفبه عل ه .
 -2ا أدري ماان أي أك اواو الاافكوب الاافي تااهف أين أغ س ا منااه فأ فااى أن يبااون ردة وه ا
ااغ سال عندك شهط يف مبول ال وبن .
 -3أمااا اجلن ااد – رمحااه اهلل – فمخ لااف ف ااه فااابن ااوكي ينق ا القاادح ف ااه واباان ت م اان يزك ااه
وحي اج ا مه إض دراسن اصن به ويه و ف ه ما يؤيده الدل كما ه طهيم أه العلم .
 -8مال القاري عن ش خ ا سالم -رمحه اهلل : -
" ويسم ام قدم من أئمن ال صوو " مفائخ السلف " وهم إباهاه م بان أدهام  ,والفالا
باان ع اااض  ,وأبااو ساال مان الااداراين  ,والسااهي السااقآل  ,ومعااهوو البه ا واجلن ااد باان
حممااد وبعاادهم الفا خ عبااد القااادر اجل لا أو اجلا الين ويعااين علا قم ومياادح أحاوالم  ,ماان
أراد أن يعااهو ذلااك فل ق اهأ اازء ال صااوو و اازء الساالوك ماان جممااوو الف اااوف ويقااول " :
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..ويف ام سم بفلك -أي ال صوو -من أول اء اهلل وصفوته و اار عبااده ماا ا حيصاى
عدده  ( " ...جمموو الف اوف  )372/12فبا هاؤاء ل ساوا مان أها السانن واجلماعان ؟
حقااً مج
إن ماان يقااول هاافا فقااد الاام كفسااه المااً عظ مااً  .هاافا ا ساالوب أساالوب سااق م ,
فعل نا ذ عاً أن كعود إض أسلوب السلف الفي أصله أئمن السالف وشاهحه شا خ ا ساالم
ابن ت م ن وتلم فه ابن الق م  ,وا يرتك ا مه هواء امعاصهين  ,فإن احلا ا تاؤمن عل اه
الف ناان  .ومااد خلااص " اباان باااك " -رمحااه اهلل -أساالوب الساالف بقولااه  " :امقصااود الداياان
ول س النباين " .
أمول :
 -1يعجب ااين م ااول الق اااري  " :فعل ن ااا ذ عا ااً أن كعا اود إض أس االوب الس االف ال اافي أص االه أئم اان
الساالف  ..اخل  ,وهاافا منقجنااا الاافي كاادعوا إل ااه وكآللااب ماان ا ماان ذ عااً أن يعااودوا إل ااه
ومان ماانقجقم ال مسااك بنصااوص الب اااب والساانن وذلااك هااو ام ازان الاافي اااب أن تااوكن
به امناهج والعقائد وامفاهب وا شخاص وأر و للقارئ أن يوفم لالل زام باه وا سا ما يف
موهوو ال صوو والصوف ن وأ او عل ه أن خيالف ما يقول .
 -2مااد ذكااهل كااالم أئماان الساالف وماان أ ااف بقااولم مماان بعاادهم ماان العلماااء يف ردي علااى
مقاله ا ول فق مهأه وه يع ا مام أمحد وأباا كرعان ومان أشاار إلا قم الافهيب مان أئمان
احلديث .
 -3ا يساالم لااه أن الفالا باان ع اااض وإباهاه م باان أدهاام ماان الصااوف ن فااال اااوك ال بعااه هباام
للصوف ن .
 -4كق ا اباان اجلااوكي بإس ااناده عاان أيب عبااد الااهمحن الس االم أن أول ماان تبلاام يف بلدت ااه يف
تهت ب ا حوال ومقامال أه الواين ذو النون امصهي فأكبه عل ه ذلك عبد اهلل بن عبد
احلبم وكان رئ س مصه وكان يفهب مافهب مالاك وهجاهه علمااء مصاه  ,ماال السالم
وأ هج أبو سل مان الداراين من دمفم ومالوا إكاه يازعم أكاه ياهف امالئبان وأهنام يبلموكاه ,
وشقد موم على أمحد بان أيب احلاواري أكاه يفالا ا ول ااء علاى ا كب ااء فقاهب مان دمفام
إض مب اان  ,وأكب ااه أه ا بس ااآلام عل ااى أيب يزي ااد البس ااآلام م ااا ك ااان يق ااول ح ااىت أك ااه ذك ااه
للحس بن ع سى أكه يقول  :معهاج كما كان للنيب معهاج  ,فأ ه وه من بسآلام .
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مال ابن اجلوكي  :ومال السلم وحبى ر عان ساق بان عباد اهلل ال سارتي أكاه يقاول  :إن
امالئباان واجلاان والف ا اط حيالااهوكه  ,وأكااه ي ا بلم عل ا قم فااأكبه عل ااه ذلااك الع اوام حااىت
كسبوه إض القبائو فخهج إض البصهة فمال هبا .
مال السلم وتبلم أمحاد علاى احلاارث احملاسايب يف شا ء مان الباالم والصافال فقجاهه أمحاد
بن حنب فا فى إض أن مال .
ماال ابان اجلاوكي  " :ومااد ذكاه اخلاالل يف ك ااب الساانن عان أمحاد بان حنبا أكاه ماال  :حاافروا
من احلارث أشد ال حفيه  ,احلارث أص البل ن – يعاين يف حاوادث قام – ذاك الساه
فالن وفالن وأ ه قم إض رأي قم " تلب س إبل س ( ص.")121-122
فقفا ما كقله السلم وكقله عنه ابان اجلاوكي يف كباار الصاوف ن وأئما قم ولا س هاؤاء مان أئمان
احلااديث وا ماان أئماان الفقااه وال فسااه  ,وهاافه موامااف معاص اهيقم ماان العلماااء وغااههم ,
وأما عبد القادر فس أيت احلديث عنه وعن ك ابه احلل ن .
ومااال الاافهيب  (:مااال احلااافظ سااع د باان عمااهو ال دع ا  :شااقدل أبااا كرعاان ومااد ساائ عاان
احلااارث احملاساايب وك بااه فقااال للسااائ  :إياااك وهاافه الب ااب هاافه ك ااب باادو وهااالال
عل ك با ثه فإكك جتد ف ه ما يغن ك م له يف هفه الب ب ع ة فقال من مل يبن له يف
ك اب اهلل ع ة فل س له يف هفه الب ب ع ة بلغبم أن سف ان ومالباا وا وكاعا صانفوا
هاافه الب ااب يف اخلآلاهال والوساااوس مااا أسااهو الناااس إض الباادو مااال احلااارث ساانن ثااالث
وأربع ا وم ااائ وأي اان مع ا احل ااارث فب ااف ل ااو رأف أب ااو كرع اان تص اااك ف ام ااأ هين ك ا ا (
الق ااول) يب طال ااب وأي اان معا ا الق ااول ك ااف ل ااو رأف هبج اان ا سا اهار اب اان قال اام ,
وحقااائم ال فسااه للساالم لآلااار لبااه ك ااف لااو رأف تصاااك ف أيب حامااد الآلوسا يف ذلااك
على كعهة ما يف ا ح اء من اموهوعال ك ف لو رأف الغن ن للف خ عباد القاادر ك اف لاو
رأف فصااوص احلباام والف وحااال امب اان بلااى مااا كااان احلااارث لسااان القااوم يف ذاك العصااه
كان معاصهه ألف إمام يف احلديث ف قم مع أمحد بان حنبا وابان راهوياه وماا صاار أئمان
احلاديث معا اباان الدمخ سا وابان شااحاكن كااان مآلااب العاارف كصاااحب الفصااوص واباان
سف ان) (1كسأل اهلل العفو وامساحمن آم ) م زان ااع دال يف كقد اله ال (. )111/2
) : (1كفا والصواب ابن سبع .
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أماا شا خ ا ساالم اباان ت م ان – رمحاه اهلل – فقااو مان أعظام أئم ناا ولااه قااد عظا م يف كصااهة
ا سالم والسنن م من يلحقه ف ه وله كقد شديد على الصوف ن يف عدد من ك به كالفهمان
والفهمااان با احلاام والباطا والااهد علااى أها وحاادة الو ااود  ,كمااا لااه مؤلفااال عظ ماان يف
الهد على ا شاعهة والفالسفن وال قود والنصارف والهواف  ,ول الم فه البباار كاابن القا م
وابن عبد الادي ردود على طوائف أه البدو وا س ما الصوف ن .
ومااع هاافه امناااكل العظ ماان لاام ومااع قااادهم العظا م فإكنااا ك عاما مااع أماوالم ب لااك القاعاادة
الفهب اان الاات مهرهااا الساالف وعلااى رأسااقم ا مااام مالااك " ك ا يؤ ااف ماان مولااه ويااهد إا
رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم " وك عام مبا يقوله ش خ ا سالم " اله اال حيا ج لام وا
حيا ج هباام " ومبااا يقولااه  " :إذ ا ماان م فقاان علااى أكااه إذا ا لااف مالااك وا وكاعا والعااوري
وأبااو حن فاان مل اااز أن يقااال مااول هاافا هااو ص اواب دون هاافا إا حبجاان " جمم اوو الف اااوف
( )282/22وا ك عام معقم كماا ي عاما م عصابن أها ا هاواء فنسالم ببا ماا يقولاون
وا بقاعاادة الصااوف ن " كاان مااع شا خك كاما با ياادي الغاسا " وماعاادة " ا تعاارتض
ف نآلهد " ب كأ ف منقم ما وهو بههاكه ومام حج ه وما ل س كفلك أو ف ه خمالفان أو
هااعف فااال كل زمااه ب ا كااهده مااع احرتامنااا لاام وإكباركااا لاام واع قاااد أهناام أئماان جم قاادون
كغههم من أه اا قاد للمص ب أ هان وللمخآلئ أ ه .
ومااول القاااري  :ويقااول -يعااين اب اان ت م اان  ..":-ويف ام ساام باافلك -أي ال صااوو -م اان
أول اء اهلل وصفوته و ار عباده ما ا حيصى عدده " ..
 أقول  :أ فل من كالمه ما اب وتهكا مناه ماا تباهه  ,فقاد ماال -رمحاه اهلل -مبا هافاالب ااالم  " :وم ااد تبل اام ب ااه -يع ااين ال ص ااوو -أب ااو س اال مان ال ااداراين وغ ااهه أم ااا الف ااافع
ف ااامنقول عن ااه ذم الص ااوف ن وك اافلك مال ااك ف م ااا أا اان وم ااد اط ااب ب ااه أمح ااد يب مح اازة
اخلهاساين ول وسف ابن احلس الهاكي ولبدر بن أيب بدر امغاك .
ومد ذم طهيققم طائفن من أه العلام ومان العبمجااد أيالااً مان أصاحاب أمحاد ومالاك والفاافع
وأيب حن فن وأه احلديث والعباد ومدحه آ هون .
وال حق م أكه مف م على اممدوح وامفموم كغهه من الآلهيم (. )1
( : )1كفا ولعله " من الآلهق " .
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وأن امفموم ما مد يبون ا قادياً ومد ا يبون وأهنم يف ذلك مبنازلن الفققااء يف الاهأي  ,فإكاه
مد ذم الهأي من العلماء والعبااد طوائاف كعاهة والقاعادة الات مادم قا جتماع ذلاك كلاه  ,مث
ذكه البالم الفي كقله عنه القاري .
مث مال  " :وهبفا ي با لاك أن البدعان يف الادين وإن كاكا يف ا صا مفمومان كماا دل عل اه
الب اااب والساانن ساواء يف ذلااك الباادو القول اان والفعل اان ومااد ك با يف غااه هاافا اموهااع أن
احملافظن على عماوم ماول النايب صالى اهلل عل اه وسالم  " :كـل بدعـة لـ لة " م عا وأكاه

اب العم بعمومه .
مث أ ااف ين قااد ماان يقساام الباادو إض حساان ومب ا و -رمحااه اهلل -جممااوو الف اااوف (-372/12
. )371
وأمول للقارئ ماذا مل تنق هفا الباالم وهاو مان صام م البحاث يف ال صاوو وباه يظقاه كاالم
أه العلم من السلف البهام ومومفقم من ال صوو سلباً وإااباً .
أا يصدق عل ك القاعدة " إن أه ا هواء يأ فون ما لم ويدعون ما عل قم " .
 -1حنن مع السلف الفين ذموا ال صوو كه يقوم على البدو وك بدعن هاللن وك هاللن
يف النار .
 -2حنن مع السلف الفين يأيت على رأسقم مالك والفاافع وأمحاد بان حنبا وأتبااعقم وأباو
كرع اان ال اافين أكب ااهوه وذم ااوه وب اادعوا أهل ااه وح اافروا م اانقم ومن ااه ,وحن اان م ااع أئم اان ا س ااالم
واحلديث الفين أشار إل قم الفهيب ن معقم احلجج على ذمه .
ب ا حن اان م ااع ا م ااام اب اان ت م اان وتالم اافه يف ذم ال ص ااوو وال اهأي ام اافموم امخ ااالف للب اااب
والسنن وله كالم موي يف الهأي وأهله  .اكظهه يف ك ابه " ب ان الدل على بآلالن ال حل ا
" وامهأ ما ك به ابن الق م يف " إعالم امومع " يف ذم ال قل د القائم على الوف وال عصاب
ا عمااى وا راء وذم ذلااك وهااو ماافهب أه ا احلااديث الآلائفاان امنصااورة وكه اوا أن يبااون
ا مام ابن ت م ن من أئمن هفه الآلائفن.
 -3حنن ا كعهو أحداً من أئمن احلديث والفقه ميادح ال صاوو ومل يب انقم لناا شا خ ا ساالم
فل ب نقم القاري .

- 31 -

 -4كقااول مامن ااا اب اان ت م اان -رمحااه اهلل -ك ا الآل ااهق تف ا م علااى امم اادوح وام اافموم فعن ااد
اخل اوارج مااا مياادح ومااع ذلااك وصاافقم رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم بااأهنم شااه اخللاام
واخلل قن وأمه بق لقم وب أن من م لقم أ هاً عند اهلل .
والهواف والف عن واجلقم ن والقدرين وامه ئن والصاوف ن علاى تفااول ب انقم وكلقام عناد ا ئمان
عناادهم مااا مياادح ومااا ياافم ومل مياانعقم مااا عناادهم ماان احلاام أن ياافموهم وياافموا ماافاهبقم
وحيفروا منقم وينزلون ك طائفن منازل قا ويب نون ا سوأ فا سوأ ,وا ميانعقم هافا ال فااول
من ذم الب وذم مفاهبقم وال حفيه منقا ,وهفه ك ب السالف مبعوثان من فاهة با النااس
كأصااول الساانن لإلمااام أمحااد واباان أيب حااال والساانن للخااالل والف اهيعن لي ااهي وا باكاان
ابن بآلن وأصاول اع قااد أها السانن لاللباائ واحلجان ل صافقاين وك اب مقااال الفاهق
ومنقااا مقاااال ا سااالم يب احلساان ا شااعهي والفص ا يف امل ا والنح ا اباان ح اازم
وغه ما ذكهكا كعه  ,وكلقا تنآللم من النصو ل من وحلماي قم من غوائ أه البدو .
وإن من أ آلهها وأعمققا أثهاً يف ا من مفاهب الصاوف ن الات ما ل باالد امسالم باخلهافاال
والال ااالال وعب ااادة القب ااور بال اادعاء وال اافبائو والن اافور والغل ااو يف ا ول اااء واع ق اااد أهن اام
يعلمون الغ ب وي صهفون يف البون وشحن ك بقم برتهال احللول ووحدة الو ود .
ومااا أكع ااه طااهق ه اافه الصااوف ن وم ااا أ آلههااا وا مس ااا الهفاع اان والف اااذل ن والقادرياان وال جاك اان
والنقفبندين والسقهوردين واجلف ن وامهغن ن وكلقا تفرتك يف عق دة احللاول ووحادة الو اود
والغلو يف أه القبور .
فقا ماان النصااو لإلسااالم وامساالم أن كقااوم بالاادفاو عاان الصااوف ن وال صااوو يف عصااه جنااد
أشد امقلبال ل من هفا ال صوو حبجان أن هنااك يف العصاور ا وض صااحل معا فاالن
وفالن ممن حفر من بالئقم أعالم ا من كالفاافع وأمحاد وغاههم واحلام معقام و اهحقم
مقدم على تعدي من عدلم واحلجج معقم  ,ومن منقج السلف أن اجلاهح امفساه مقادم
على ال عدي .
مث إن مؤلفااال الصااوف ن تاادينقم  ,تاادين مؤلف قااا وأتباااعقم ووامعقاام امهيااه ياادينقم فماااذا تهيااد
أيقااا القاااري بإثااارة موهااوو الصااوف ن يف هاافا الوما الاافي تبالااب ف ااه أها الالااالل علااى
أه السنن ,ومن أشدهم على أه السنن الصوف ن والهواف ,واكظه وامعقم واكظه مناواهتم
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الفالااائ ن وم اوامعقم علااى الفااببن العنببوت اان ومؤلفاااهتم وك ااف ي بااالبون علااى اباان ت م اان
كفسه الفي تهيد أن جتع منه منآللقاً للفب عن الصوف ن وال صوو وه قال .
فاواهلل مااا تعلمنااا وغهكااا حمارباان الباادو ومنقااا ال صااوو إا ماان هاافا ا مااام ,فاااتم اهلل واكصااو هلل
ولإلسااالم وامساالم ودو هاافه ا سااال ب الاات ا يس ا خدمقا إامج الصااوف ن والاات ا تزيااد
امسلم إا بالء على بالئقم .
واتااهك ال مويااه بااابن باااك فإكااه كصااحك باااللآلف بالصااوف ن ومل يااأمهك بالاادفاو عاانقم وحمارباان ماان
يقول كلمن احلم ف قم .
 -2مال القاري :
" رابعاً – ال لآلف مع الصوف ن كاك وص ن الف خ ابان بااك -رمحاه اهلل -ولغاهي مان طلبان
العلم وأه الدعوة  ,ب كان يوص بال لآلف مع الناس كافن حباماً وحمبوم والصوف ن
إ واكنااا ,كفاارتك معقاام يف دائااهة واحاادة ه ا دائااهة أه ا الساانن واجلماعاان ,ومااا ب ننااا وب ا
بعالقم من ا ا الو ااب أن كعاجلاه بهفام ولا ,ومان احناهو مانقم عان اجلاادة كناصاحه
كما كناصو أي منحهو من أه ا سالم  ,صوف اً كان أم سلف اً " .
أمول  :مىت كن م فدداً على الصوف ن حىت يق م باك ابان بااك ف وماف كحفاك علاى الصاوف ن
قد ْئ صواتك عل قم ؟ .
وي ِّ
أك يا س د كن وا تزال شديداً على السلف ن يف الوم الفي كان ينصههم ابن باك ويدافع
ع اانقم ويف ااجعقم عل ااى كق ااد أها ا الباطا ا م اان ا حا ازاب وغ ااههم  ,أكا ا كنا ا ااارب
السلف على من مسجد مباء وتفمقم وتؤلب عل قم وتسم قم بااخللوو وا تازال علاى
هاافا الاانقج  ,ففاادتك وطااول لساااكك علااى أها الساانن واحلاام  ,فعلا قم تصااول وجتااول ا
على صوف ن وا على غههم وا أريد أن أتوسع فأب ال زامك بنصائو ابن باك وعدمه .
ومولك  " :وما ب ننا وب بعالقم من ا الو اب أن كعاجله بهفم ول " .
أمول  :باسم من ت بلم ؟ وكم مدم للصوف ن من عالج ؟ وه أك مع غالبقم على وفاق
؟ ا أس ا بعد  ,وإا فب ااف تقااول ومااا ب ننااا وب ا بعالااقم ماان ا ا الو ؟ يااا هاافا للساانن
ر الا  ,ولو وكل إض أمعالك اك ق  ,وتفكه امع القائ " وك إكااء مباا ف اه ينالاو "
.
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وإذا كن تهف أكك وال يلوين وال جاك ن وامهغن ن والنقفبندين والسقهوردين وغههم على مانقج
واح ااد فأكا ا وش ااأكك  ,فأم ااا أها ا الس اانن واحل ااديث يف مف ااارق ا رض ومغارهب ااا وعل ااى
رأسااقم اباان ت م اان وتالم اافه واباان عبااد الوه ااب واباان باااك واباان عع م ا وا لباااين وسااائه
علمائقم ف أبون ذلك .
وعلااى سااب امعااال هاافا ا مااام اباان ت م اان يااد ا شاااعهة يف اجلقم اان ويقااول ف ا قم كالم ااً
شااديداً  ,وا يسا عين ماانقم إا ماان مااال ماانقم مبااا يف ك اااب ا باكاان يب احلساان ا شااعهي
فإكه يعده من أه السنن بفهط :
 -1أا يظقه مقالن تنام ذلك .
 -2وأن ا ين سااب إض ا شااعهي فااإن ذلااك بدعاان كااه باافلك يف ا و باااب شااه اكظااه جممااوو
الف اوف ( . )312-328/1
هاافا مااع أن ا شااعهين ااه ماان الصااوف ن  ,وماان باااب أوض أن يبااون ااك ساااب إل قااا بدعاان
والصااوف ن أوض ماان ا شااعهين با بعاااد عاان دائااهة أه ا الساانن هناام ا ن امعااون ا شااعهين
اجلقم ن إض هالال ال صوو الت منقاا احللاول ووحادة الو اود الات أصابح اكمان مان
ل اواكم الغلااو يف ال صااوو وا خيلااو منااه طهياام ماان الآلااهق الاات ذكهكاهااا ,وأمااا اباان باااك فقااد
أ هج ذاعن ا وان امسلم وذاعن ال بل غ من دائهة أه السنن.
وموله  " :ومن احنهو منقم عن اجلادة كناصحه كما كناصو أي منحهو من أها ا ساالم ,
صوف اً كان أم سلف اً " .
 -أقول :

يباادو أن القاااري يااهف أن الصااوف ن علااى اجلااادة  ,عق اادة ومنقجااً  ,وحناان كع قااد أهناام بع اادون
ع اان اجل ااادة ال اات ك ااان عل ق ااا رس ااول اهلل ص االى اهلل عل ااه وس االم وأص ااحابه يف عقائ اادهم
ومناهجقم وطهمقم وعبادهتم ,والسلف ا يؤمن عل ه من ااحنهاو  ,فإذا و اد مان أحاد
منقم احنهاو تقدم له امناصحن ولبن من السلف امعهوف بالواء لا و هلقا .
وعلى ك أكا ما رأي للقارئ مناصاحال واهاحن للصاوف ن مائمان علاى مانقج السالف تاهدهم
إض ادهتم .
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والبالم سق داً لبان العما الناافع والب اان الواهاو صاعب امناال علاى كعاه مان النااس با
يال قون ذرعاً هبفا العم والب ان .
 -12مال القاري :
" وهااؤاء الاافين أكبااهوا عل ا مج ال لآلااف مااع الصااوف ن  ,وأطلق اوا عل ا مج ألساانن حاادادا وكااالين ماان
شا ائمقم كصا ب ياادعون أهناام ساالف ون  ,فااأين هاام ماان إمااام الساالف يف عصاهكا مساحاان
الف خ عبد العزيز ابن باك -رمحه اهلل -ومومفه من ذاعن " ال بل غ " مفقور كان يوصا ين
ويوص ا غااهي -ف قااول  :تلآلف اوا معقاام فقاام أه ا دعااوة وصاادق يف الغالااب  ,كمل اواكقصااقم وكاصااحوهم بااداً ماان أن تساابوهم  ,وهاام لاام أثااه عظا م يف هداياان العصاااة ولقااد
رأيا بنفسا ك ااف اسا قب يومااً يف ب ااه بالآلااائف الفا خ " إكعااام احلساان " -رمحااه اهلل-
ومع ااه بعا ا ش ااباب " ال بل ااغ " اسا ا قبلقم هاشا ااً باشا ااً  ,وأاق ااه ا ك ااس هب اام ودع ااا ل اام
وكصااحقم وتلآلااف معقاام غاياان ال لآلااف  ,والف ا خ إكعااام احلساان وم قااا هااو رئ ا س ذاعاان
ال بل غ  ,ورؤساء ال بل غ صوف ون كقفبنديون ف ون وأتباعقم من أه الند والباكس ان
كفلك والف خ ابن باك – رمحه اهلل – يعلم ذلك "
 أقول :يبدو أن القاري يع امنامفال العلم ان ساباً وشا ما ,وأن مان اك قاده خياهج عان دائاهة السالف ن
إض دائهة الدعاوف ,فماذا ين ظه ممن هفا حاله ؟ أهبفا يبون اللآلف أيقا اله ؟ وأيان
تأثهك بأ الق ابن باك ؟ فق كان ابن باك خيهج من اك قاده مان السالف ن ويع ا كقاده ساباً
؟.
ومول ا ا ا ا ا ااك  " :ومومف ا ا ا ا ا ااه م ا ا ا ا ا اان ذاع ا ا ا ا ا اان ال بل ا ا ا ا ا ااغ مف ا ا ا ا ا ااقور ,ك ا ا ا ا ا ااان يوص ا ا ا ا ا ا ا ...اخل " .
كعم مومفه من ذاعن ال بل غ مفقور كان ي لآلف هبم وينصو لم ويوصا باال لآلف هبام ورمباا
يفهب يف حسن ال عام معقم إض أبعد مما ذكهل ولبن مل يس ف دوا من هفا ال عام الهاما
وا ااالق العال اان  ,وكاااكوا خيادعوكااه ويزعمااون أهناام ينفااهون الاادعوة الساالف ن  ,ولقااد ماهأ علا مج
ا خ حساان الصااايغ ك ابااً و قااه إكعااام احلساان إض الفا خ اباان باااك -رمحااه اهلل -يعااين ف ااه علااى
الف خ ابن باك ويدع ف ه أهنم وذاع ه ينفهون الدعوة السلف ن يف العامل .
فنامف ا خ حسن -رمحه اهلل -وأمنع ه من وامعقم أن هفه دعوف باطلن.
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وذكه يف هفا الب اب أن ذاعن ال بل غ مد تهكوا ك اب تبل غ كصاب واس بدلوا باه ك ابااً آ اه
امسااه الفالااائ  ,فقل ا لااه هاافه ح لاان ماان إكعااام احلساان وذاع ااه  ,وشاااء اهلل أن أسااافه إض
كفمه أكا والف خ عباد الاهكاق العبااد وعباد الاهب كاواب مث يف عودتناا إض أرض احلاهم مهركاا
يف طهيقنا بدهل يف مصن طويلن تدل على مباه ذاعان ال بل اغ ببا مان يعام هبام مان العلمااء
وطالب العلم العهب .
ا جماال لاافكهها وماان هافه القصاان أكااين حهصا أن أشاارتي ك اااب تبل غا كصاااب فمهركااا علااى
عدد من امب بال اجملااورة مساجد ذاعان ال بل اغ امهكازي كساألم عان هافا الب ااب  ,ف ج باون
أكااه ا يو ااد عناادكا  ,حااىت كاادكا ك ااأس منااه مث أ اهاً سااألنا صاااحب مب باان عاان ك اااب تبل غا
كصاااب  ,فناولنااا ك ابااً باساام ك اااب الفالااائ  ,فقلنااا حناان كهيااد ك اااب تبل غا كصاااب  ,فقااال
هفا هو ك اب تبل غ كصاب بع نه مل يغه منه إا ااسم ( العنوان ) فاشرتي ه مث ماا عادكا إض
امدينن سلمنا ما يسمى بب اب الفالائ لوالد عبد الهب كواب ل قاركه بب اب تبل غ كصااب
فقااام هباافا امآللااب فو ااد أن ك اااب الفالااائ هااو بع نااه ك اااب تبل غ ا كصاااب  ,فزدكااا بص اهة
مببه وكفب وح هفه الفئن .
و ساباب وأماور أدرك اباان بااك مباه هاافه الفئان وتأكااد مان فسااد عق اادهتم ومانقجقم فأصاادر
عاادداً ماان الف اااوف يب ا ِّ ف قااا عقائاادهم وحياافر ماان اخلااهوج معقاام إا للعااامل الاافي ميبنااه أن
ينقلقم من هاللم إض الدف وهاكم بع ف اواه يف آ ه ح اته :
سئ مساحن الف خ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باك -رمحه اهلل تعاض -عن ذاعن ال بل غ فقال
السائ :
كسمع يا مساحن الف خ عن ذاعن ال بل غ وما تقوم به من دعوة ,فق تنصحين بااخنهاط يف
هفه اجلماعن ,أر و تو ق وكصح  ,وأعظم اهلل معوب بم ؟
فأ اب الف خ بقوله:
(( ك من دعا إض اهلل فقو مبلغ (( بلغوا عين ولو آين ))  ,لبن ذاعن ال بل غ امعهوفن الندين
عندهم هافال ,عندهم بع البدو والفهك ال ,فال اوك اخلهوج معقم ,إا إكسان عنده
علم خيهج ل نبه عل قم ويعلمقم.
أما إذا هج ي ابعقم ,ا.
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ن عندهم هافال وعندهم غلط ,عندهم كقص يف العلم ,لبن إذا كان ذاعن تبل غ
غههم أه بصهة وأه علم خيهج معقم للدعوة إض اهلل.
أو إكسان عنده علم وبصهة خيهج معقم لل بصه وا كبار وال و ه إض اخله وتعل مقم حىت
يرتكوا امفهب الباط  ,ويع نقوا مفهب أه السنن واجلماعن )) اها .

[[ فل س فد ذاعن ال بل غ ومن ي عاطف معقم من هفه الف وف امبن ن على وامعقم وعقائدهم
ومناهجقم ومؤلفال أئم قم الفين يقلدوهنم ]].
[فهغ من شهيط بعنوان (ف وف مساحن الف خ عبد العزيز بن باك على ذاعن ال بل غ) ومد
صدرل هفه الف وف يف الآلائف مب حوا سن من وفاة الف خ وف قا دح ل لب سال
ذاعن ال بل غ ببالم مدا صدر من الف خ مب أن يظقه له حق قن حالم ومنقجقم ]
 وسئ مساحن الف خ العالمن عبد العزيز بن باك  -رمحه اهلل تعاض : -أحسن اهلل إل ك  ,حديث النيب  --يف افرتاق ا مم :موله (( :س فرتق أمت على ثالث
وسبع فهمن إا واحدة )).
فق ذاعن ال بل غ على ما عندهم من شهك ال وبدو.
وذاعن ا وان امسلم على ما عندهم من زب وشم العصا على واة ا مور وعدم
السمع والآلاعن.
ه هات الفهم تد ...؟
فأ اب  -غفه اهلل تعاض له وتغمده بواسع رمح ه :-
تد يف العن ا والسبع  ,من الف عق دة أه السنن د يف العن والسبع  ,امهاد
بقوله ( أمت ) أي :أمن ا ابن ,أي  :اس جابوا له وأاقهوا اتِّباعقم له ,ثالث وسبع فهمن:
النا ن السل من الت اتبع ه واس قام على دينه واثن ان وسبعون فهمن ف قم البافه وف قم
العاص وف قم امب دو أمسام.
فقال السائ  :يعين :هات الفهم من همن العن والسبع ؟
فأ اب :
كعم ,من همن العن والسبع وامه ئن وغههم ,امه ئن واخلوارج بع
اخلوارج من البفار ار  ,لبن دا ل يف عموم العن والسبع .
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أه العلم يهف

اج وها مبا وفاتااه -رمحااه
[ هاامن دروسااه يف شااهح امن قااى يف الآلااائف وها يف شاهيط مسا ن
اهلل -بسن أو أم ]
وقولك :
" ورؤساء ال بل غ صوف ون كقفبنديون فا ون  ,وأتبااعقم مان أها الناد والباكسا ان كافلك
 ,والف خ ابن باك – رمحه اهلل – يعلم ذلك " .
أمول :
مد تقدم أن ذاعن ال بل غ أه مباه وأهنام ي ظااههون للفا خ ابان بااك باأهنم يادعون إض مانقج
السا الف  ,ها ا ح ااولم حل اام الفا ا خ علا ا قم ولآلف ااه هب اام ..اخل ع اان ه اافه الآل ااهق النقف اابندين
والسااقهوردين واجلفا ن إض آ ااه الآلااهق الاات خيجا الصااوف ن ذ عااً ماان اجلمااع با هاافه الآلااهق
ا ربع  ,ه ر ع إكعام احلسن عنقا أو رؤساء ال بل غ أو أتباعقم أو بعالقم إض اجلادة ؟ .
وه تعلم ماذا م هفه الآلهق من الباليا والهكايا ؟ إن من بالياها القول بوحدة الو ود.
يقااول بعا أكااابه النقفاابندي يف معااىن " ا إلااه إا اهلل " أح اكااً يقااول  " :ا معبااود إا اهلل
وأح اك ا ا ااً ا مقص ا ااود إا اهلل وأح اك ا ا ااً ا مو ا ا ااود إا اهلل " ك ا اااب رشا ا ااحال ع ا ا ا احل ا اااة (
ص )141بواسا ااآلن ك ا اااب حقا ااائم آلا ااهة عا اان الآلهيقا اان النقفا اابندين لعبا ااد الا ااهمحن دمفا ااق ن
(ص )27وك هفه ا موال تدكدن حول وحدة الو ود .
 -2تفالا لقم الاافكه بقااول " هااو " علااى الاافكه بقااول ا إلااه إا اهلل  ,فقااد ذكااهوا أن ( ا إلااه
إا اهلل ) ذكه العوام و( اهلل ) ذكه اخلواص و( هو ) ذكه واص اخلواص .
 -3وعن اادهم أن ش اااه كقف اابند حيا ا ومي ا ا  ,اكظ ااه ك اااب حق ااائم آل ااهة الس ااالف ال اافكه
(ص. )38
وي مع ش خ كقفبند وأتباعه بأموال احلالمجج  ,منقا هفا الب :
ي وعند المسلمين قبيح
كفرت بدين اهلل والكفر واجب ! *** لد ا
ُ

(ص )38مان امصاادر السااابم وعازاه لعاادد ماان مصااادر النقفابندين  ,وهاام يعظمااون احل واكااال
ويع وهنااا ماان ش ا و قم كالباااكي والااهة والبلااب والفقااد والنحلاان ويع وهنااا ماان ش ا و قم " (
ص )43امصدر السابم .
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فقفه واحدة من الآلهق الت يبايع عل قا ذاعن ال بل غ .

 -66قال القاري :

" امساً  -حنن ا ن يف كمن عص ب  ,طومنا العدو امفرتك وهو ذو ثالث شاعب  :ال قاود
 ,وأمهيبااا  ,والااهواف  ,وهاافا العاادو كبا ماان أحااداث العاهاق اجلسااام ومااا ومااع يف لبنااان اكااه
يس قدو " أها السانن " ذ عااً ,علاى ا ا الو مافاهبقم ,فقا يصاو أن ك فاا ه حنان أها
الدائهة الواحدة امس قدفن – دائهة أه السنن واجلماعن  ,أا اب أن ك بااتف هاد ا آلاار
الاات هتااددكا ذ ع ااً ؟ وماان أهاام عوام ا ال باااتف أن كبحااث عاان كقاااط ااتفاااق ويعاافر بعالاانا
بعالاً يف مساائ اا ا الو  ,ماع و اوب ااح باام ف قاا إض الب ااب والسانن طاعان لهبناا عاز
و

الفي مال  ( :فإن تنازعتم فـي شـيء فـردوه إلـى اهلل والرسـول إن كنـتم تبمنـون بـاهلل

واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأوي ) " .
 أقول :إن هاافا العاادو امفاارتك كبا ماان فجااه تاااريخ ا سااالم وماان أ آلااه مهاحلااه احلااهوب الصاال ب ن
وحهكاال ااسا عمار وهافا العادو لا س حمصاوراً فا من ذكاهل فدائهتاه أوساع ياد ف قاا أوروبااا
ب ه أص أمهيبا ويد ف قا روس ا والصهب والند والص .
ولبن العالج الصح و ل س هو هفا العالج الس اس ا واين الفي طهح مناف سابع عامااً
ل جم ااع ال ااهواف والص ااوف ن والنص ااارف وعل ااى م ااه ا ي ااام ا تزي ااد مف اااك امس االم إا ح اادة
وشدة وا يزال ا وان امسلمون يب عدون عن الب اب والسانن ومانقج السالف وا تازال دائاهة
مانقجقم ت سااع حاىت أصاابحوا دعااة إض وحاادة ا ديااان وعقادوا لااا ماؤمتهال يف دولا قم وباااهبم
مف وح لل عاون مع الف وع والعلماك والناصهي وغههم وأمههم معلاوم للعقاالء البصاهاء ,
فق أك راض عن هفا امنقج ومثاره وما أدف إل ه ؟
مج
إن احلا ا مج الص ااح و ال اافي يؤه ا ا م اان لهه ااى اهلل ود ااول ن اان عهه ااقا الس ااماوال وا رض
أعدل للم ق ويؤهلقا للنصه على هفه القاوف الات تسا قدو ا ساالم الافي ااء باه حمماد
صاالى اهلل عل ااه وساالم أن تعااود ا ماان إض ك اااب رهبااا وساانن كب قااا وإض مااا كااان عل ااه رسااول اهلل
صلى اهلل عل ه وسلم.
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ولنالااع كصااب أع ننااا كصااوص الب اااب والساانن ( واعتصــموا بحبــل اهلل جميعــا وَّل تفرقــوا )
وحب ا اهلل هااو ك ابااه وساانن كب ااه صاالى اهلل عل ااه وساالم ومولااه عااز و ا  ( :وأ ان هــذا ص ـراطي
مسـتقيما فـاتبعوه وَّل تتبعـوا السـبل فتفـر بكـم عـن سـبيله ) ولقاد تفهما هبام الساب الاات
مااال عنقااا رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم إن علااى كا سااب منقااا شا آلان ومل ياانج ماان هاافا
البالء إا من اع صم بب اب ربه وسنن كب ه وهم مل ين قدون هفه الفهق الات كادل وشافل
عن الصهاط امس ق م ويدعوهنا إض احلم ومن النصاوص النبويان مولاه صالى اهلل عل اه وسالم " :
إذا تبااايع م بالع ناان ورها م بااالزرو واتبعا م أذكاااب البقااه وتااهك م اجلقاااد يف سااب اهلل ساالط اهلل
عل بم ذاً ا ينازعه عنبم حىت ته عوا إض دينبم " أي الدين الفي ره ه اهلل الفي ااء باه
حممد صلى اهلل عل ه وسلم .
لقد ب رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم الاداء وأسابابه ومادم لناا العاالج فاإن كاان هنااك دعااة
خملصون فقفا هو العالج الصح و وهو الآلهيم الوح د كالن الفل ورفعه ودفعه .
العااالج يااا أ ا هااو اله ااوو الصااح و الاافي أراده اهلل وأراده الهسااول يف هاافا ال و ااه العظ ا م
امنآللم من الوح ( إن هو إَّل وحي يوحى ) .

ا عالج ا وان امسلم الفي تب هالله و آلؤه وففله وسوء منقلبه .
اك بااه أيقااا امساالم للح ا الس اسا ن الاات ا تزيااد ا ماان إا اافاكاً وذلاان ا أماادام أعاادائقا ,
وك هفا من مثار البدو  ,وإذن ف جب أن يسبم اله وو إض الب اب والسنن وال حاكم إل قما
وال جمع عل قما بصدق وإ الص ا ال جماع الس اسا امغفا وامسا غف الافي اقاهل مثااره
الو ماان كمااا أساالفنا ولقااد هبنااا أن أصااحاب هاافه الاادعوة أول م ان ينفااه عاان ال حاااكم إض
الب اب والسنن وينفاه منقاا ومان أهلقاا  ,ولقاد با الناصاحون هافا ا ماه العظا م مان مبا أن
يأيت هفا ال جمع الس اس ا بله ومن بعده ولبن ا ح اة من تنادي .
وينبغ أن أذكه هنا مومف شا خ ا ساالم ابان ت م ان عنادما كحاف ال اار علاى دمفام والفاام
واس قبله أه الفام الفين حآلمقم ال صوو فباكوا يف هفه اموا قن يهددون هفين الب :
يا خائفين من التتر *** لوذوا بقبر أبي عمر

لوذوا بقبر أبي عمر *** تنجيكم من الضرر
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فقال لم ش خ ا سالم سوو هتزمون أك م وأبو عمه أو كما مال  ,ماال وختلاف علمااء هنام
يهون أن هفا اجلقاد غه شهع .
وذهب ش خ ا سالم يهيب شباباً ور ااً على ال وح د والدين الصح و حىت توفه له منقم من
أطم ااأن إض أك ااه ا ب ااد أن ين ص ااهوا عل ااى ع اادوهم فب ااان يق ااول ل اام ولغ ااههم النص ااه لن ااا مؤك ااد
ف قولااون لااه ما إن شاااء اهلل ف قااول إن شاااء اهلل ق قااً ا تعل قااا وكااان يفاابه حااال هاافا اجلن اد
حب ااال أه ا اخلن اادق  ,و اااض امعهك اان م ااع أع ااىت م ااوة آك اافاك وكص ااه اهلل ن ااده اموح اادين كم ااا
وعدهم وهو تعااض ا خيلاف ام عااد وكاان هافا اجلناد علاى غايان مان العقان بإجنااك هافا الوعاد .
فإن كن أيقا القاري ت علام باابن ت م ان ف علام مبعا هافا يف هافه الظاهوو العصا بن الات ااب
أن يسابم ف قاا ر اوو ا مان إض ك ااب رهباا وسانن كب قاا ا ال جماع امالااد ماا أراده اهلل ورساوله
والفي ا ك جن له إا اخلزي يف الدك ا مب ا هة .

 -12قال القاري :

" وهنا مسائ ت علم مبوهوعنا تس حم ا شارة إل قا  ,وه  :أه السنن واجلماعن  :ه هم
على مفهب واحد ؟ هم على منقج واحد  ,ومفاهب م عددة  ,وهفا مبين على اواك تعادد
اا قاد من اجمل قدين  ,فبعالاقم مصا ب وبعالاقم خمآلائ  ,واجلم اع يف اا مانقج واحاد ,
ولفلك هم دائهون ب ا ه وا هين  .وإا ك ف كفسه تعدد امفاهب الفقق ان ماعالً وعلاى
رأسقا امفاهب ا ربعن  ,أل س مفاهب م عددة دا أه السنن واجلماعن "
 -أقول :

يظقااه أن القاااري مل يفقااه ماانقج الساالف ومل يق اهأ ال اااريخ الصااح و ه ا الساانن ولاافا خيلااط
احلم بالباط وب أه السنن وأه البدو .
فنقااول لااه ا ص ا ا ص ا والوا ااب احمل ا م علااى ا ماان أن ت بااع الب اااب والساانن وأكااه ا اااوك
حد أن ي عمد خمالفن كص من كصوص الب اب والسنن العاب ن عان رساول اهلل صالى اهلل عل اه
وسلم وهفا أمه جممع عل اه مان الصاحابن فمان بعادهم لبان هنااك حااال يعافر ف قاا اجمل قاد
امخلااص اجلاااد يف طلااب احلاام إذا ااالف كصااً كااأن ا يبلغااه الاانص ف باافل قااده يف الوصااول
إض احلم لبنه مل يوفم للصواب ف قاع يف خمالفان الانص أو بلغاه الانص مان و اه هاع ف فعما
خبالفه على أساس م اس يهاه صح حاً فقافا يعافر ويعااب علاى آلئاه الافي وماع ف اه وياد
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يف مااول اهلل تعاااض  ( :ربنــا َّل تباخــذنا إن نســينا أو أخطأنــا ) ويف مااول رسااول اهلل صاالى الااه
عل ه وسلم  " :إذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر " .
وهنااك أعافار أ اه ذكههاا شا خ ا ساالم يف ك اباه "رفـع المـ م عــن أئمـة ا سـ م " فله ااع
إل ه من أراد معهف قا .
واكآلالماً من هفا امنقج كان يه ع الصحابن عن أ آلائقم والعلمااء عان أ آلاائقم ومناه ر اع
أبو يوسف وحممد بن احلسن من أصاحاب أيب حن فان عان ثلاث أو ثلعا امافهب بعادما تبا
لم أن احلم يف الو مفهب أيب حن فن .
وأمااا ماان يعاكااد ويااهد النصااوص ا مفهبااه فقاافا ماافموم ومااد يقااع يف البفااه كمااا ذكااه ذلااك
ش خ ا سالم ابن ت م ن(. )1
ومااد شاادد العلماااء النبااه علااى م عصاايب اماافاهب وردوا عل ا قم يف مؤلفااال مع ا أيب شااامن
الفافع يف ك ابه " امؤم يف الهد إض ا مه ا ول " والس وط يف " الهد على من أ لد "
ب كم حارب هفه النوع ال ش خ ا سالم ابن ت م ن يف ك به وا س ما ك اب " بآلاالن ب اان
ال حل " وكفلك ابن الق م يف ك اباه " إعاالم اماومع " وكافلك ألاف يف هافا البااب الفاالين
 ,والصنعاين  ,والفوكاين واك قد ا مام حممد بن عبد الوهاب وتالم فه هفا ال عصب ا عماى
للمفاهب ب سبم ا ئمن أكفسقم إض ذلك  ,كمالك والفافع وأمحد وأيب حن فن وهناوا عان
ا ااف با ااأموالم دون كظا ااه يف أدل ا ا قم ها اافا ول ا ا علم أن ا ئما اان مل يسا ااعوا يف إكفا اااء ما اافاهب
ل عصااب لااا  ,وإمنااا و اادل بالصااورة الاات عل قااا اماافاهب ا ن ومبا ا ن وال عصااب لااا ورد
احلم من أ لقا يسبب اتباو كعه منقم هوائقم وإرادة العلو وحاب الظقاور  ,ومان هناا ااء
كقااد ا ئماان ا عااالم الصااادم امخلصا لاافه ال عصاابال الاات أدل باابع ام عصااب إض أن
حيااهم ال ازاوج مااع أه ا اماافاهب ا ااهف ب ا أدل إض الق ااال وال اادمه للقااهف كمااا حص ا يف
الفاهق با ا حناااو والفاافع ن وأدف إض الآلعاان يف امافاهب وأئم قاا  ,يآلعاان أها اماافاهب
بعالقم بعالاً حىت يص الآلعن إض ا ئمن فقفا من أسهار بقاء امفاهب على هفه الصورة .
وا شااك أن هاافه الصااورة خمالفاان مااا كااان عل ااه أه ا القااهون امفال الن ب ا خمالفاان ماانقج أئماان
امفاهب.
( ) 1اكظه ك اب ا ميان (ص. )17
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ماان لااط القاااري أكااه ا يفااهق با أئماان اا قاااد يف الفقااه ( الفــرو ) وبا اا ا الو يف
ا صااول وا شااك أن هناااك أصااواً ه ا الساانن ماان الفقااا ااهج عاان دائااهة أه ا الساانن إض
دائهة أه البدو وا هواء .
 -13مال القاري :
" إن من يقول إن أه السنن واجلماعن مفهب واحد يلزمه أن خيهج هفه امفاهب ا ربعن من
دائهة أه السنن واجلماعن  ,وهم فعالً يع قدون ذلك  ,ويع ا ون تعادد هافه امافاهب الفقق ان
مظقه احنهاو .
الزهااد الاافي هااو أساااس ال صااوو الصااح و أعظاام أمنااوذج لااه هااو كهااد الناايب صاالى اهلل عل ااه
وسلم مال  " :حبب إ مج من دك اكم الآل ب والنساء و عل مهة ع ين يف الصالة " ومال " :
 ..أصاال وأكااام وأصااوم وأفآلااه وآكا اللحاام وأتاازوج النساااء " وهاافا يعآل نااا هااابآلاً كالاابط بااه
كهااد الصااوف ن فااإذا اقااه ف ااه غلااو أو رهباك اان رددكاااه إض الب اااب والساانن فأبآللناااه  ,وإذا ا ا
مل زماً حبدود الفهيعن  ,وحبم الب اب والسنن مبلناه  ,هبفا أوصى أئمن الصوف ن اممدوحون
عند امسلم " .
 -أقول :

 -1ا ختلط ب مالايا الفهوو وا صول  ,فقناك أصول من ال زمقاا فقاو مان أها السانن ولاو
اك مى إض أحد امفاهب ا ربعن فقو من أه السنن ومن الفقا فقاو مان أها تلاك ا صاول
امخالفن امب دعن  ,ومد ذكه هفه ا صول أئمن ا سالم يف ك ب العقائد فمان الفقاا بادعوه
ومن ال زمقا وثب عل قا اع وه من أه السنن .
مان هافه ا صااول ال وح اد بأكواعااه توح اد الهبوب ان وتوح ااد ا لوه ان وتوح ااد ا مسااء والصاافال
فماان ااالف يف واحااد ماان هاافه ا كاواو باادعوه ومااد الفا اجلقم اان فعآللاوا يف باااب ا مساااء
والصاافال فعآللاوا أمساااء اهلل وصاافاته فباادعقم الساالف با كفااهوهم ,وتااابعقم يف كااوو ال عآل ا
يف هفا الباب امع زلن فعآللوا الصفال وأثب وا ا مساء دون معاك قا .
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وتااابع ا شااعهين والبالب اان اجلقم اان يف تعآل ا الصاافال اخل ياان فجعلقاام الساالف ماان أصااناو
اجلقم اان وشااارك الصااوف ن هاافه الفااهق يف تعآل ا الصاافال ( )1وأوغلا يف ذلااك حااىت ومعا
يف احللا ااول ووحا اادة الو ا ااود ما اان كما اان احلا ااالج إا أف ا اهاداً ما اانقم واحنهف ا ا يف توح ا ااد الهبوب ا اان
فاع قدل يف ا ول اء بأهنم يعلمون الغ ب وي صهفون يف البون .
واحنهف ا الص ااوف ن يف توح ااد العب ااادة فجعل اوا مااع اهلل أك ااداداً يف ال اادعاء وااس ا غاثن يف الف اادة
بااا موال وا ح اااء ويف تقاادا الق اهاب لغااه اهلل ماان الاافبائو والناافور وشااد الهحااال إض القبااور
والآلاواو هبااا وتفا د البن ااان عل قااا وغااه ذلااك ماان ا فعااال الفاان عن الاات يااأكف منقااا ويسااخه
منقا ال قود والنصارف والندوك  ,واذهب إض ما شئ من البلدان غه هفه البالد لارتف ف قاا
هفه الفنائع وامخاكي مع الند وباكس ان والسودان ومصه وتهك ا وسوريا والعاهاق وخباارف مث
احبم على الآلهق الصوف ن الت تفع هفه ا فاع مبا يس حقون ها هام مان أها السانن أو
من شهار الالالل وأه البدو الوامع يف الفهك ا ك والالالل البع د .
حنن ا كبفههم جلقلقم إا بعد إمامن احلجن أما ال باديع وإ اها قم عان دائاهة أها السانن فاال
ي قاعس عنه إا أ ق الناس با سالم وأبعدهم عن السنن .
ا صا العاااين  :ا ميااان بالقاادر ااهه وشااهه ماان اهلل تعاااض  ,ااالف ف ااه امع زلاان القدرياان ماانقج
أها الساانن واجلماعاان وأ ه اوا أفعااال العباااد عان ماادرة اهلل ومفا ئ ه واع قادوا أن العباااد خيلقااون
أفعااالم وا د ا مفا ئن اهلل وإرادتااه ومدرتااه يف ذلااك فالااللقم أها الساانن وباادعوهم وبعالااقم
يبفههم وب نوا ذلك با دلن من ك اب اهلل وسنن رسوله صلى اهلل عل ه وسلم  ,ومابلقم اجل ين
فعآللاوا ماادرال العباااد وا ااارهم ومفا ئ قم ومااالوا إن العباااد جما ون علااى أفعااالم ا ماادرة لاام
وا مفا ا ئن وا ا ااار فق اام كالهيف اان وا ش ااجار ااهكقم الهي اااح ب اادون إرادة ومفا ا ئن  ,ووم ااع
الصوف ن يف هفا الالالل فال شك أهنم مب دعن هالل هبفه العق ادة اخلب عان الات هتادر الفاهيعن
ا سالم ن وتعآل كصوص ا مه والنق والوعد والوع د .
ا ص العالث  :دل القهآن والسنن على أن ا ميان ماول وعما واع قااد يزياد بالآلاعان ويانقص
بامعص ن وأن مهتبب الببهة ا خيهج من ا ميان و الفقم يف ذلك اخلوارج وامع زلن وامه ئن ,
( ) 1بع

أفهاد الصوف ن مد يفارك أه السنن يف باب ا مساء والصفال كالسلم ولبنه يأيت بآلوام

عظ من يف تصوفه ويف تفسهه امعهوو با " حقائم ال فسه" .
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فقال اخلوارج ا ميان مول وعم واع قاد لبن مهتبب الببهة امصه عل قاا خياهج مان ا مياان
وحبم اخلوارج ببفهه واس حالل دمه وماله وحبموا عل ه باخللود يف النار وأ ه ه امع زلن من
دائااهة ا ميااان ومل يااد لوه يف البفااه با علااوه يف من ازلن با امن ازل مث حبماوا عل ااه بأكااه ماان
امخلدين يف النار .
وم ااابلقم امه ئ اان ف ااأ ه وا العم ا م اان ا مي ااان فق ااال بعال ااقم إن ا مي ااان ه ااو امعهف اان فق ااط أو
ال صديم فقط ومال معقا مه ئان الفققااء إن ا مياان ماول باللساان وتصاديم بالقلاب والعما
لا س ماان ا مياان  ,وأكبااه السالف هاافه ا ماوال الفان عن وباادعوا أهلقاا  ,ود لا الصااوف ن يف
ا ر اء .
وا ص الهابع  :أن القهآن كالم اهلل وكفه السلف من مال  :إن القهآن خملوق وبدعوا من مال
لفظ بالقهآن خملاوق أو توماف فقاال القاهآن كاالم اهلل وا أماول خملاوق وا غاه خملاوق ومالا
ا شاعهة إن كالم اهلل هو البالم النفس والقهآن الفي ب أيدينا خملوق وتابعقم الصاوف ن يف
ذلك .
ا ص اخلامس  :مج
دل الب اب والسنن وإذاو أها السانن علاى مباكان الصاحابن ومنازل قم عناد
اهلل ولقد أثىن اهلل عل قم وككاهم وكافلك أثاىن علا قم رساول اهلل صالى اهلل عل اه وسالم وككااهم
وب أن حبقم إميان وبغالقم كفاق هنم آمنوا باهلل ورسوله حم ا ميان وحاكوا مصب السبم
يف العم بأوامه اهلل وا ناب كواه ه و اهدوا عاالء كلمان اهلل باأموالم وأكفساقم وهادف اهلل
علااى أيااديقم أممااً وشااعوباً إض آ ااه فالااائلقم الاات مل يساابققم غااه ا كب اااء سااابم وا يلحققاام
احم فمن أبغالاقم أو سابقم فقاو هاال  ,وبغالاه لام مان عالماال كفاماه ومان كفاههم فقاو
البافه .
هاافه حملاان مااو زة وا جم اال اس ا فاء أصااول أه ا الساانن الاات ماان ااالف ف قااا أو يف بعالااقا
حبم اوا عل ااه بالبدع اان وأ ه ااوه م اان دائ ااهة أه ا الس اانن ول ااو اك م ااى إض أه ا احل ااديث أو إض
اماافاهب ا ربعاان أو غههااا وا شااك أن للصااوف ن كص ا باً واف اهاً ماان الباادو وا يغااين عاانقم ش ا ئاً
تسرتهم بامفاهب ا ربعن .
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والفي ي أم كالم القاري يدرك أكه اق منقج أه السنن واجلماعن أو هو يعهفه ,ويلجأ إض
ال مويااه وامغالآلااال الاات تالااهه وتالااه بالصااوف ن الاافين ياادافع عاانقم وحياام أن أمتعا بالب ا
ا يت :
فإن كنت َّل تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
وكعوذ باهلل من احلور بعد البور ومن لبس احلم بالباط .
ومااول القاااري  " :مااال رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم  " :حبــب إلـ اـي مــن دنيــاكم الطيــب
والنساء  "...احلاديث  ,ومولاه  " :أصال وأكاام وأصاوم وأفآلاه وآكا اللحام وأتازوج النسااء "

وه اافا يعآل ن ااا ه ااابآلاً كال اابط ب ااه كه ااد الص ااوف ن  ,ف ااإذا اق ااه ف ااه غل ااو أو رهباك اان رددك اااه إض
الب اب والسنن فأبآللناه  ,وإذا ا مل زماً حبدود الفهيعن وحبم الب اب والسنن مبلنااه هبافا
أوصى أئمن الصوف ن اممدوحون عند امسلم " .
 -أقول :

مد اقه يف الصوف ن ا وائ الغلو والههباك ان يف مالبساقم وطقاارهتم ومسااكنقم وأربآلا قم ويف
طعامقم وشهاهبم وتعبدهم باجلوو والعآلأ امقلك  ,ومع يف ذلك كبار الصوف ن ومنقم ساق
بن عبد اهلل ال سرتي وأبو يزيد البسآلام والفبل .
ومد عقد ابن اجلوكي يف ذلك فصواً يف ب ان حالم وفصواً يف منامف قم اكظه تلب س إبل س
(ص )111-121
فغلوهم مد حص فعاالً  ,فقاول القااري " فاإذا اقاه فا قم غلاو ....اخل " مغالآلان ت الامن أكاه
مل يظقه منقم ش ء من ذلك يف أسالو الصوف ن .
 -أقول :

وأما م أ هوهم فقد تغهل حالم وصاروا طالب دك ا وأكلن سح .
مال ابن اجلاوكي  :إكاه كاان أوائا الصاوف ن خيه اون مان أماوالم كهاداً ف قاا وذكهكاا أهنام مصادوا
بفلك اخله إا أهنم غلآلوا يف هفا الفع كما ذكهكاه من خمالف قم بفلك للفهو والعقا ,فأماا
م ااأ هوهم فقااد مااالوا إض الاادك ا وذااع امااال ماان أي و ااه كااان إيعااارا للهاحاان وحب ااً للفااقوال
فمنقم من يقدر على البسب وا يعم والس يف الهباط أو امسجد ويع ماد علاى صادمال
الناااس وملبااه معلاام بآلااهق الباااب  ,ومعلااوم أن الصاادمن ا ا لغااين وا لاافي مااهة سااوي وا
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يبالون مبن بعث إل قم فهمبا بعث إل قم الظاامل وامااكس فلام ياهدوه وماد وهاعوا يف ذلاك ب انقم
كلمال منقاا تسام ن ذلاك باالف وح  ,ومنقاا أن ركمناا اباد أن يصا إل ناا  ,ومنقاا أكاه مان اهلل
فال يهد وا كفبه سواه .
وهفا كله خبالو الفهيعن و ق هبا وعبس ما كان السلف الصاحل عل ه .
وسااق -رمحاه اهلل -حاديث النعمااان بان بفاه -رها اهلل عناه " -إن الحـ ل بـين والحــرام
بين وبينهما أمور متشابهات َّل يعلمهن كثير من الناس  "...احلديث .
مث مال  :وبلغنا أن بع الصوف ن د على بع ا مهاء الظلمان فوعظاه فأعآلااه شا ئاً فقبلاه
 ,فقال ا مه كلنا ص ادون مث الفباك خي لف .
مث مااال  :ولقااد كااان أوائ ا الصااوف ن ينظااهون يف حصااول ا م اوال ماان أي و ااه ويف فااون عاان
مآلاااعمقم  ,ومااد ساائ أمحااد باان حنب ا عاان السااهي السااقآل ,فقااال الف ا خ امعااهوو بآل ااب
امآلعم ( , )1مال الساهي صاحب ذاعان إض الغازو فاكرتيناا داراً فنصاب ف قاا تناوراً ف ورعاوا أن
يأكلوا من بز ذلك ال نور .
فأمااا ماان يااهف مااا جتاادد ماان صااوف ن كماكنااا ماان كااوهنم ا يبااالون ماان أياان أ اافوا فإكااه يعجااب ,
ولقاد د لا بعا ا ربآلان فسااأل عان شا خه فق ا  :مااد مالاى إض ا مااه فاالن يقنئااوه
خبلعاان مااد لعا عل ااه  ,وكااان ذلااك ا مااه ماان كبااار الظلماان  ,فقل ا وحيباام مااا كفاااكم أن
ف ح م الدكان حىت تآلوفوا على رؤوسابم بالسالع يقعاد أحادكم عان البساب ماع مدرتاه عل اه
الصالل مث ا يبف ه حىت يأ ف ممن كان مث ا يبف ه حىت يدور على
معواً على الصدمال و ِّ
الظلماان ف سا عآل ماانقم ويقنئااوهم مبلبااوس ا حيا وواياان ا عاادل ف قااا واهلل إكباام أهااه علااى
ا سالم من ك ماله " .
مث مال فص  :ومد صار ذاعن من أش ا قم امعون امال من الفبقال مث ينقسمون :
فمنقم من يدع الزهد مع كعهة امال وحهصه على اجلمع وهفه الدعوف مالادة للحال .
ومنقم من يظقه الفقه مع ذعه امال  ,وأكعه هؤاء يال قون على الفقهاء بأ افهم الزكااة وا
اوك لم ذلك .
وذكه عن ش خ حد ا ربآلن أكه كان يلبس الصوو ص فاً وش اء ويقصده الناس ي كاون باه
 ,فمال فخلف أربعن آاو ديناراً .
( ) 1يبدو أن هفا امدح من ا مام أمحد للسهي مب أن يعهو حاله فلما عهو حاله حفر منه .
اكظه (ص ) 122من تلب س إبل س .
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ماال  :وهاافا فااوق القبا و ومااد صااو عاان الناايب صاالى اهلل عل ااه وساالم أن ر االً ماان أها الصاافن
ما ا ااال فخلا ا ااف دينا ا ااارين فقا ا ااال صا ا االى اهلل عل ا ا ااه وسا ا االم  " :كمج ا ا ااان " تلب ا ا ا س إبل ا ا ا س ص
(. )117/112
 أقول :هفا يف صوف ن كماكه فب ف لو رأف صوف ن ما بعده إض هفا الوم ؟! ومد فسدل عقائدهم
باااحللول ووحاادة الو ااود وأكاواو العقائااد الفاساادة وأكاواو الفااهك وعبااادة القبااور وسااداك قا وأكا
أموال الناس بالباط وأك النفور الت تقدم لفه القبور ؟!
وإكف اااء ا دارال والص ااناديم لنق ااب أما اوال الن اااس ب ااالآلهق ا هام اان واحل ا ا فأفس اادوا هب اافه
ا عم ااال عق ااول امس االم وعقائ اادهم مم ااا ك ااان س اابباً يف تس اال ط اهلل علا ا قم أع ااداء ا س ااالم
يدوسون كهام قم ويس عمهون بالدهم فأي دمن عداء ا سالم تفوق هفه اخلدمن .
 -62قال القاري :
" م ااال اجلن ااد -رمح ااه اهلل " : -علمن ااا ه اافا مب ااين عل ااى الب اااب والس اانن فم اان مل يق اهأ الق ااهآن
ويب ب احلديث ا يق دف به يف هفا الفأن " ( جمموو الف اوف . " )412/12
 أقول :هفا النق عن ش خ ا سالم ف ه لا با مغالآلان مان القااري  ,إذ هاو ي حادث عان مسااوئ
الصااوف ن الاات تب ا حق قاان مااا هاام ف ااه ماان ق ا وهااالل وأن الف ا آلان ي ازين لاام عباااداهتم
البدع اان ويبغالااقم يف العلاام والقااهآن واحلااديث وياابغ إلا قم الب ااب  ,وكعااه ماانقم ينفااه مماان
ياافكه الفااهو أو القااهآن أو ماان معااه ك اااب أو يب ااب ,وهاافا الااداء وامااع يف الصااوف ن ماان عقااد
سق ال سرتي .
وكااالم اجلن ااد يوا ااه وامعااً صااوف اً ف دفعااه وامعقاام امااه إض هاافا القااول وإن كااان ا ااادي فا قم
كالمه وا كالم غهه  ,وكالم اجلن د هفا ا يهفع ش ئاً من شاأن الصاوف ن وال صاوو إذ حاالم
النفور من العلم وأهله  ,وهفا كالم ش خ ا سالم الفي يع مان أماوف احلجاج عل اك وعلاى
الصااوف ن  .مااال -رمحااه اهلل -كمااا يف ( ( : )412-411/12وأه ا العبااادال البدع اان ,ي ازين
لاام الفا آلان تلااك العبااادال ,وياابغ إلا قم السااب الفااهع ن حااىت يبغالااقم يف العلاام والقااهآن
واحلديث ,فال حيباون مسااو القاهآن واحلاديث ,وا ذكاهه ,وماد يابغ إلا قم حاىت الب ااب ,فاال
حيبااون ك ابااا ,وا ماان معااه ك اااب ,ولااو كااان مصااح ًفا أو حااديعًا ,كمااا حبااى النصاهاباذي أهناام
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كاااكوا يقولااون :ياادو علاام اخلااهق ,ويأ ااف علاام الااورق ,مااال :وكنا أساارت الاواحى ماانقم ,فلمااا
ك ل اح ا وا إض علم .
وملمااا
وكاافلك حبااى السااهي السااقآل  :أن واحا ًادا ماانقم د ا عل ااه فلمااا رأف عنااده حم ا ة ً
اهج ,ومل يقعااد عناده ,ولاافا مااال ساق باان عبااد اللناه ال ساارتي :يااا معفاه الصااوف ن ,ا تفااارموا
السواد على الب اض ,فما فارق أحد السواد على الب اض إا تزكدق .وماال اجلن اد :علمناا هافا
مبين على الب اب والسنن ,فمن مل يقهأ القهآن ويب ب احلديث ا يق دف به يف هفا الفأن.
وكعااه م ان هااؤاء ينفااه مماان ياافكه الفااهو ,أو القااهآن أو يبااون معااه ك اااب أو يب ااب ,وذلااك
هنام اس فااعهوا أن هاافا اجلاانس ف اه مااا خيااالف طاهيققم ,فصاارل شا اط نقم هتاههبم ماان هاافا,
كما يقهب ال قاودي والنصاهاين ابناه أن يسامع كاالم امسالم حاىت ا ي غاه اع قااده يف ديناه,
وكمااا كااان مااوم كااوح اعلااون أصااابعقم يف آذاهناام ,ويس غفااون ث اااهبم لاائال يساامعوا كالمااه وا
ـال الاـ ِـذين َك َفــروا ََّل تَســمعوا لِ َهـ َذا الْ ُقــر ِ
آن َوالْ َـ ْـوا
يااهوه ,ومااال اللنااه تعاااض عاان امفااهك َ { :وقَـ َ
ْ َُ
ْ
َ ُ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ـين.
فيــه لَ َعلا ُكـ ْـم تَـ ْلبُــو َن } [فصاال  ,]21 :ومااال تعاااض { :فَ َمــا لَ ُهـ ْـم َع ـ ْن التا ـذْك َر ُم ْع ِرلـ َ
ت ِم ْـن قَ ْسـ َـوَر } [امادثه .]21 - 42 :وهام ماان أرغاب الناااس
َكـأَناـ ُه ْم ُح ُمــر ُم ْسـتَـ ْن ِف َر  .فَ ـ ار ْ
يف السماو البدع  ,مساو امعاكو .ومن أكهدهم يف السماو الفهع مساو آيال اللنه تعاض".
فقاافا حااال الصااوف ن ا وائ ا الاافي يعهفااه ش ا خ ا سااالم وغااهه فلماااذا يب مااه القاااري وا اازئ
ببالم اجلن د الفي ا يسا ف د مناه صاوف ن عصاهه فالاالً عمان بعادهم ومااذا اعا القااري مان
ابن ت م ن مدافعاً عن الصوف ن وهو يفمقم أشد الفم ؟ !!
 -61قال القاري  " :ومال الف خ عباد القاادر اجلا الين  " :القادر المان فاد ا يف الظلمان
بامصااباح  ,وهااو احلباام  :ك اااب اهلل وساانن رساوله صاالى اهلل عل ااه وساالم ا خت اهج عنقمااا " (
جمموو الف اوف . " )212/12
 أقول :سبم كالم الفهيب يف ك اب الغن ن للف خ عبد القادر ,ول الف خ عبد القاادر حافر
من الد ول يف المال ال صوو ,ومن يقهأ له يف ك اب الغن ن يندهأ من حاله فقو
يف باب ا مساء والصافال ويف القادر ماع أها السانن فاإذا د ا يف الماال ال صاوو
و ده ر الً آ ه !
وأللرب لك بعض األمثلة مما في كتابه ال نية :
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 -1اادث ع اان فالااائ الص االوال أي ااام ا ساابوو  ,اع م ااد يف ه اافه الفالااائ عل ااى أحادي ااث
أغلبقا موهوعال .
مال  ":فص يف ذكه صاالة ياوم العالثااء  :عان يزياد الهماشا عان أكاس بان مالاك -رها اهلل عناه-
مااال  :مااال رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم  " :مــن صــلى يــوم الث رــاء عشــر ركعــات عنــد
انتصاف النهار وفي حديث آخر عند ارتفا النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتـاب مـر

وآية الكرسي مر وقل هو اهلل أحد ر ث مرات لم تكتب عليـه خطيئـة إلـى سـبعين يومـا
فإن مات إلى سبعين يوما مات شهيدا وغفر له ذنوب سبعين سنة " .
ومااال  ":عاان أيب ههيااهة  -رها اهلل عنااه – عاان الناايب صاالى اهلل عل ااه وساالم أكااه مااال  " :ماان
صالى ياوم ا حاد أرباع ركعاال يقاهأ يف كا ركعاان فا ان الب ااب وآمان الهساول ماهة ك اب اهلل لااه
بعدد ك كصهاين وكصهاك ن حسنال  ,وأعآلاه ثواب كيب وك ب له حجن وعمهة وك ب له بب
ركعاان ألااف صااالة مث أعآلاااه اهلل تعاااض يف اجلناان ببا حااهو مديناان ماان مسااك أذفااه " الغن اان (
. )142/2
أ ااهج اباان اجلااوكي يف اموهااوعال يف فال ا صااالة يااوم ا حااد حااديعاً مهيب ااً ماان هاافا احلااديث
ومال هفا موهوو وف ه ذاعن جماه " .
وأمول  :إن هفا احلديث من أشد البفب على رساول اهلل صالى اهلل عل اه وسالم ك اف يعآلاى
ثواب كيب وامهأ لو أكفم عمهه يف العم ما حلم ثواب صحايب ولو أكفم مع أحد ذهبا ما بلاغ
مد أحدهم وا كص فه .
وك ااف يعآلااى بب ا حااهو مديناان ماان مسااك أذفااه والهسااول صاالى اهلل عل ااه وساالم أ ا بااأن
القاري يعآلى بب حهو حسنن واحلسنن بعفه أمعالا .
وذكااه الفا خ عبااد القااادر فالااائ صااالة الل ااا وف قااا ماان الباافب علااى رسااول اهلل صاالى اهلل
عل ااه وساالم مااا تقفااعه منااه لااود ماان يعااهو ساانن رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم وياابغ
البفب على الناس فالالً عن البفب على رسول اهلل صلى اهلل عل اه وسالم  ,والبافب علاى
رسااول اهلل يس ا و ب صاااحبه النااار  ,مااال صاالى اهلل عل ااه وساالم  " :ماان كاافب عل ا مج م عمااداً
فل بوأ مقعده من النار " ومال  :من روف عين حديعاً يهف أكه كفب فقو أحد الباذب .
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مااال  ":وروف سااع د عاان أيب ههيااهة مااال رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم " :
من صلى يوم السب أربع ركعال يقهأ يف ك ركعن فا ان الب ااب ماهة وما ياا
أيقا البافهون ثالث مهال  ,فإذا فهغ من صالته وسلم مهأ آين البهس ك اب
اهلل بب حهو حجن وعمهة ورفع له بب حهو أ ه سنن ص ام هنارها وم ام
عهشاه ماع النب ا والفاقداء
ل لقا وأعآلاه بب حهو ثواب شق د وكان
" الغن ن ( . )142/2
ومال  " :فص يف فال صالة ل لن العالثاء  ,عان النايب صالى اهلل عل اه وسالم
من صلى ل لن العالثاء اثنت عفاهة ركعان يقاهأ يف كا ركعان فا ان الب ااب ماهة ,
وإذا اااء كصااه اهلل مخااس م اهال بااىن اهلل لااه يف اجلناان ب ااً عههااه وطولااه وسااع
الدك ا سبع مهال .
ومال فصا يف ذكاه صاالة ل لان ا ربعااء  ,عان النايب صالى اهلل عل اه وسالم أكاه
مااال  " :ماان صاالى ل لاان ا ربعاااء ركع ا يق اهأ يف أول ركعاان فا اان الب اااب مااهة
وما أعااوذ بااهب الفلاام عفااه م اهال ويف الهكعاان العاك اان فا اان الب اااب مااهة وم ا
أعوذ بهب الناس عفه مهال ينازل من ك مساء سبعون ألف ملك يب باون لاه
الع ا اواب إض يا ااوم الق اما اان " الغن ا اان ( . )143/2هبا اافا با اادون أسا اااك د وها اافه
جماكفال عظ من علاى رساول اهلل صالى اهلل عل اه وسالم  ,ولقاد أكعاه مان ذكاه
الفالائ من هفا النوو بدون كمام وا آلام .
ويقول الل حديعه عن الصويف وام صوو  " :فام صوو امب ديء والصاويف
امن ق ا  , ...ام صااوو م حم ا والصااويف حمم ااول مح ا ام صااوو ك ا ثق ا
و ف ااف فحم ا حااىت ذاب ا كفسااه وكال ه اواه وتالش ا إرادتااه وأماك ااه فصااار
صاااف اً فساام صااوف اً فحم ا فصااار حممااول القاادرة كااهة امف ا ئن مااه القاادس
منب ااع العل ااوم واحلب اام ب ا ا ا م اان والف ااوك كق ااف ا ول اااء وا ب اادال وم ااوئلقم
ومااه عقم وم نفسااقم ومس ارتاحقم ومس اههتم  ,إذ هااو ع ا القااالدة درة ال اااج
منظه الهب " .
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مث يصاف امهياد بصافال ا يآل ققااا البفاه مان امبابادة مث يقااول  " :مث ااهاد كفساه وهاواه
بأمه اهلل عز و حىت يفارق أ هاه وما أعد عاز و ا ول ائاه ف قاا مان نان لهغب اه يف ماواه
ف خا ااهج ما اان ا ك ا اوان ف صا اافى ما اان ا حا ااداث وي جا ااوهه لا ااهب ا كا ااام ف نقآلا ااع منا ااه العالئا اام
وا سباب وا ه وا واد ف نسد عنه اجلقال وتنف و يف و قه قن اجلقاال وبااب ا باواب
وهااو الههااى بقالاااء رب ا كااام ورب ا رب اااب ويفع ا ف ااه فع ا الع ااامل مبااا كااان ومااا ه ااو آل
واخلبه بالسهائه واخلف ال وما ت حهك به اجلوارح وما تالمهه القلوب والن ال مث يف و جتاه هفا
الباااب باااب يساامى باااب القهباان إض امل ااك الااديان  ,مث يهفااع منااه إض جمااالس ا كااس مث الااس
عل ااى كهسا ا ال وح ااد  ,مث يهف ااع عن ااه احلج ااب وي ااد دار الفهداك اان ويبف ااف عن ااه اجل ااالل
والعظماان  ,فااإذا ومااع بصااهه علااى اجلااالل والعظماان بق ا بااال هااو فاك ااً عاان كفسااه وصاافاته عاان
حوله وموته وحهك ه وإرادته ومناه ودك اه وأ هاه ف صه كإكاء بلور " الغن ن (. )112/2
من أين أ ف عبد القادر صفال الصويف وام صوو ؟ ه أ افها مان ك ااب اهلل وسانن رساوله
صاالى اهلل عل ااه وساالم ؟ أمل ينااه رسااول اهلل عاان ال ب ا والههباك اان ؟ أمل ينااه عاان ال فاادد وأمااه
بااع دال يف العبادة يف الصالة والصوم والنوم والق ام ومهاءة القهآن .
ماان أياان لعبااد القااادر ماان أن الصااويف مااه القاادس منبااع العلااوم واحلباام ب ا ا ماان والفااوك ,
كقف ا ول اء وا بدال وموئلقم ومه عقم درة ال اج منظه الهب .
ه مال رسول اهلل هفا عن كفسه أو عن أحد من أصحابه مع هفا ؟ .
أمااا مااال اهلل لهس اوله  ( :م ا ا أملااك لباام ه اهاً وا رشاادا ) ؟ أمااا مااال مااام ا كب اااء و ااال
الهس  ( :م ا أملك لنفس كفعاً وا هها ) ؟ .
وه اوك الزهد يف ا هة وه كهد ا كب اء والصحابن والصديقون ف قا ؟ .
ومن أين له أن الصاويف يرتماى إض هافه امهاتاب ف فا و لاه بااب القهبان إض املاك الاديان مث يهفاع
منه إض جمالس ا كس مث الس على كهس ال وح د مث تهفع عنه احلجب ف اد دار الفهداك ان
ويبفااف عنااه اجلااالل والعظماان فااإذا ومااع بصااهه علااى اجلااالل والعظماان بق ا ب اال هااو  ,فق ا
الصااويف يااهف اهلل يف هاافه الاادك ا ف عآلااى من ازلن أفال ا ماان من ازلن حممااد وموسااى عل ا قم الصااالة
والسالم ؟ وما معىن بقا " باال هاو " فاك ااً عان كفساه وصافاته ألا س هافا ف حااً للقاول بوحادة
الو ود ؟ .
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مث يقااول الفا خ عبااد القااادر بعااد ذكااه عناياان اهلل بالصااوف ن  " :فاااهلل تعاااض تااوض إ اها قم ماان
الظلمااال إض النااور  ,وهااو عااز و ا أطلعقاام علااى مااا أهاامهل ملااوب العباااد  ,واكآلااول عل ااه
الن ااال  ,إذ علقاام ريب واس ا س القلااوب وا مناااء علااى الس اهائه واخلف ااال  ,وحهسااقم ماان
ا عااداء يف اخللاوال واجللاوال  ,ا شا آلان مالا وا هااوف م بااع مي ا هباام إض الاازال  ,مااال
اهلل عااز و ا  ( :إن عبااادي لا س لااك علا قم ساالآلان ) وا كفااس أمااارة بالسااوء  ,وا شااقوة
غالبن م بعن تدعوه إض اللفال امهدين يف الدركال امخه ن من أه السنن واجلماعاال " الغن ان
(. )111/2
من أين لعبد القادر أن اهلل اطلع الصوف ن على ما أهمهل ملوب العباد واكآلاول عل اه الن اال
و علقم واس س القلاوب وا منااء علاى الساهائه واخلف اال إض آ اه هافه الادعاوف الباطلان ؟
.
فعلاام الغ ااب ومبااا يف ملااوب العباااد وس اهائههم و ف اااهتم أمااه خم ا ص باااهلل ا يفااهكه ف قااا ملااك
مقااهب وا كاايب مهس ا  ,واهلل يقااول (:م ا ا يعلاام ماان يف السااموال وا رض الغ ااب إا اهلل )
فإذا كان هفا أثه ال صوو يف الفا خ عباد القاادر امن ما إض مافهب ا ماام أمحاد إماام السانن
فب ف حبال غهه ؟ .

 -61قــال القــاري  " :ومااال أبااو يزيااد البسااآلام  " :لااو كظااهل إض ر ا أعآلا البهامااال

حىت يهتق يف الواء فال تغرتوا به حاىت تنظاهوا ك اف جتدوكاه عناد ا ماه والنقا وحفاظ احلادود
وأداء الفهيعن " ( الهسالن القفهين . " )123/1
 -أقول :

كا الآلوائااف مبااا فا قم الااهواف ياادعون أهناام علااى حاام وأهناام م مساابون بالب اااب والساانن ,
ولبن الوامع هو الفي يب من هو على احلم ومن هو صاحب الدعاوف .
والصوف ن لم دعاوف كعهة وعهيالن  ,ولبن وامعقم يب ِّ كيف دعاواهم.
و يب يزيد عبارال وخمالفال آلهة عل أه بلده خيه وكه منقا .
وماان عباراتااه مااا كقلااه أبااو عبااد الااهمحن الساالم بإسااناده إض أيب يزيااد أكااه ساائ  :بااأي ش ا ء
و دل هفه امعهفن ؟ فقال  :ببآلن ائع وبدن عار " .
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فق اء ا كب اء هبافا وها ااء باه الب ااب والسانن ؟ وها كاان الصاحابن تاأت قم امعهفان عان
طهيم وو البآلون وعهي ا بدان ؟ أل س هدا احنهاو عن منقج ا سالم ؟ .
مث ما ها هافه امعهفان وك اف يههاى هافا امادح ويع اد هبافه امعهفان الصاوف ن الات اسا مدها مان
اجلوو والعهي  ,ا من ك اب اهلل وسنن رسوله .
أين هو من الصحابن والسلف  ,أين هو من عمه بن اخلآلاب الفي فا و الادك ا وم هاا عاداً
يقول  " :ل أن ا مه بعد رسول اهلل كان كفافا ا لنا وا عل نا " .
و يب يزيد كالم كعه مس غهب  ,را ع طبقال ا ول اء للسلم ( ص)74-17
مااال الاافهيب  :ومااد كقل اوا عاان أيب يزيااد أش ا اء الفااأن يف صااح قا عنااه منقااا  :ساابحاين ومااا يف
اجلبن إا اهلل  ,ماا الناار اسا ندن إل قاا غاداً  ,وأماول ا علاين هلقاا فاداء أو بلغنقاا ( , )1ماا
اجلنن ؟ لعبن صب ان  ,هب هؤاء ال قود ما هؤاء حىت تعفهبم ؟ .
ومن الناس من يصحو هفا عنه ويقول  :مال هفا يف حال سبهه .
م ااال أب ااو عب ااد ال ااهمحن الس االم  :أكب ااه عل ااه أه ا ا بس ااآلام وكقل ا اوا إض احلس ا ا ب اان ع سا ااى
البسااآلام أكااه يقااول  :معاهاج كمااا كااان للناايب معاهاج فأ ه ااه ماان بسااآلام فحااج ور ااع إض
ه ااان فلمااا مااال احلس ا ر ااع إض بسااآلام  ,مااال الاافهيب  :مل ا كااان احلس ا ماان أئماان
احلديث .
وأبو يزيد مان أها ( الفاهق ) ( )2فمسالم حالاه لاه ( )3واهلل ي اوض الساهائه وك ا أ إض اهلل مان
ك ا ماان تعمااد خمالفاان الب اااب والساانن مااال أبااو يزيااد ساانن إحاادف وس ا ومااائ " ام ازان
(. )347-341/2
 -أقول :

( )1هبفا ويف السه " بلعنقا " بالع امقملن .
( )2مال يف الامأ  " :ل س يف خ " .
( )3علاام احملقاام يف الااامأ بقولااه  :أ آلااأ الاافهيب يف مولااه  " :يساالم لااه حالااه " مااا يساالم حالااه إا إض
ك اب اهلل وسنن كب ه صالى اهلل عل اه وسالم  ,أماول  :الصاواب ماع هافا احملقام إذ لا س لناا إا الظااهه واهلل
ي وض السهائه

.
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هاافا كااالم عج ااب  ,مااال عمااه باان اخلآلاااب -ره ا اهلل عنااه –  " :إن أكاس ااً كاااكوا يؤ اافون
بالوح يف عقد رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم وأن الاوح ماد اكقآلاع وإمناا كأ افكم ا ن مباا
اقااه لنااا ماان أعمااالبم فماان أاقااه لنااا اهاً أمناااه ومهبناااه ول ا س إل نااا ماان س اهيهته ش ا ء  ,اهلل
حياسب سهيهته ومن أاقه لنا سوأ مل كأمنه ومل كصدمه وإن ماال إن ساهيهته حسانن"  ,البخااري
 ,الفااقادال ( )2141مااال احلااافظ  :ويف رواياان أيب فااهاس " وماان يظقااه لنااا شاهاً اننااا بااه شاهاً
وأبغالناه عل ه " .
وحبى الفوكاين ا ذاو أكه ا يؤول إا كالم امعصوم صالى اهلل عل اه وسالم وحباى البقااع
مهيباً منه.
وساااق أبااو القاساام القفااهي بإسااناده إض أيب يزيااد أكااه ساائ عاان اب دائااه وكهااده فقااال  :ل ا س
للزهد منازلن  ,مال السائ  :مل  :ماذا ؟ فقال ين كن ثالثان أياام يف الزهاد فلماا كنا يف
ال وم الهابع ه مناه  ,يف ال اوم ا ول كهادل يف الادك ا وماا ف قاا  ,وال اوم العااين كهادل يف
ا هة وما ف قا وال وم العالث كهدل ف ماا ساوف اهلل  ,فلماا كاان ال اوم الهاباع مل يبام ساوف
اهلل  ,فقم فسمع هاتفاً يقول  :يا أبا يزياد ا تقاوف معناا فقلا هافا الافي أرياد ومسعا
دل " الهسالن للقفهي ص.31
دل و َ
مائالً يقول  :و َ
ماا هاافا الزهااد ؟ ها أ اافه أبااو يزيااد ماان القااهآن أو الساانن ؟ وها ا كب اااء كهاادوا يف الاادك ا ومااا
ف قاا علاى هاافه الآلهيقان ؟ وها رسااول اهلل صالى اهلل عل اه وساالم كهاد معا هاافا الزهاد ؟ ألا س
ماد كاان لهساول اهلل وأصااحابه أماوال يسا ع نون هباا علااى طاعان اهلل يف اجلقااد يف سااب اهلل ويف
أكواو طهق اخله وال ؟
أل س رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم مد مال حبب إ مج من دك اكم النساء والآل ب .
وك ااف يزه ااد أب ااو يزي ااد يف ا ااهة وم ااا ف ق ااا وم ااد أع ااد اهلل ف ق ااا اجلن اان للم قا ا ن اان عهه ااقا
السماوال وا رض وعلى رأسقم ا كب اء والصديقون والفقداء الصاحلون  ,فب ف يزهد ف قا
وهفا شأهنا وف قا رؤين امؤمن لههبم وهو أعلى كع م يناله أه اجلنن .
وهافا إباهاه م ل ا اهلل وثااين أو العازم مان الهسا يساأل رباه اجلنان ف قاول  ( :واجعلنـي مـن

وررة جنة النعيم ) .
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وهفا حمماد أفالا الهسا و اال النب ا يقاول  " :إذا سـمعتم المـبذن فقولـوا مثلمـا يقـول ،
علي ص
علي فإنه من صل ا
رم صلوا ا

صل اهلل عليه بها عشرا رم سـلوا اهلل لـي الوسـيلة

فإنها منـزلة في الجنة َّل تنب ي إَّل لعبد مـن عبـاد اهلل وأرجـوا أن أكـون أنـا هـو فمـن سـأل

لي الوسيلة حلت له الشفاعة " صح و مسلم (. )384
وعن ابه -ره اهلل عنه – ذكه مصن معااذ  ,ماال  :وماال يعاين النايب صالى اهلل عل اه وسالم

ـليت ؟ قــال  :أقــرأ بفاتحــة الكتــاب وأســأل اهلل
(للفااىت) كيــت تصــنع يــا ابــن أخــي إذا صـ َ
الجنــة وأعــوذ بــه مــن النــار وإنــي َّل أدري مادنــدنتك وَّل دندنــة معــاذ  ،فقــال رســول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم  " :إني ومعاذا حول هاتين أو نحو هذا " .
يعين حول سؤال اجلنن وااس عاذة من النار " أبو داود  ,الصالة  ,حديث (. )723
ورواه أبو داود أيالاً من طهيام أيب صااحل عان بعا أصاحاب النايب صالى اهلل عل اه وسالم ماال
ماال الناايب صاالى اهلل عل ااه وساالم له ا ك اف تقااول يف الصااالة ؟ مااال  :أتفااقد وأمااول  :اللقاام
إين أسااألك اجلناان وأعااوذ بااك ماان النااار  ,أمااا إين ا أحساان دكاادك ك وا دكدكاان معاااذ  ,فقااال
النيب صلى اهلل عل ه وسلم حولا كدكدن " حديث ( )722ورواه ا مام أمحد وابن ما ان وهاو
حديث صح و .
ومااال تعاااض عاان بعا

ا كب اااء ( إنهــم كــانوا يــدعوننا رغبــا ورهبــا وكــانوا لنــا خاشــعين ) أي

يدعوكنا راغب يف اجلنن راهب من النار .
فما ه امنازلن الت بلغقا أبو يزيد إذا كان يزهد ف ما يهغب ف ه ا كب اء وهو أعلى مناكل اجلنان
 ,إهنا الفلسفن الت جتق باده ال القاهآن والسانن وماا دعاا إل اه ا كب ااء والهسا علا قم الصاالة
والسالم  ,فأين دعاوف اتنباو الب اب والسنن ؟
وما هو تفسه الزهد ف ما سوف اهلل ؟ ا أريد أن أفسهه أتهكه لغهي وك ف وصا أباو يزياد إض
ما يدع ه يف ثالثن أيام ؟ وما كوو هفا الاتف الفي ه ف به وما الفي و د ؟ .
مال القفهي  :وم يب يزيد ما أشد ما لق يف سب اهلل ؟ فقال  :ا ميبان وصافه فق ا
له ما أهون ما لق كفسك ؟ فقال  :أما هفا فنعم دعوهتا إض ش ء من الآلاعال فلم جتباين
 ,فمنع قااا اماااء ساانن  ,ومااال أبااو يزيااد منااف ثالث ا ساانن أصاال واع قااادي يف كفس ا عنااد ك ا
صالة أصل قا كأين جموس أريد أن أمآلع ككاري " الهسالن للقفهي (ص. )31
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أشااد مااا لق ااه أبااو يزيااد عنااد الصااوف ن ا ميباان وصاافه  ,ومااد وصااف رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه
وسلم أشد يوم لق اه أكاه ياوم الآلاائف فباان ياوم الآلاائف أشاد علاى رساول اهلل صالى اهلل عل اه
وسلم من ك ما لق ه الل ثالث عفهة سنن من أه مبن .
وأشد مما لق ه يف يوم أحد وامعارك كلقا .
وه حهمان كفسه من اماء مدة سنن أو حىت أسبوعاً من ا سالم ؟ .
وها يآل اام البفااه مبااا فا قم الهسا الباهام هاافا العاافاب ؟ ألا س مااد مااال رسااول اهلل صاالى اهلل

عل ه وسلم من مال أصوم وا أفآله  " :فمن رغب عن سنتي فليس مني " ؟ .

هفه الرتهال امخالفن لفهائع ا كب اء والعقول والفآله تع منامب عند الصوف ن وأكا ا أع قاد
صااح قا فااإن صااح فقا علااى أيب يزيااد ا لااه وأر ااو أن يبااون ماان أساااطه الصااوف ن ل ساالم
منقا أبو يزيد .
وساق القفهي إض الفهغاين مال مسع اجلن د ومد سئ من العارو ماال مان كآلام عان ساهك
وأك ساك  .الهسالن للقفهي (ص. )42
وهفه عق دة صوف ن يدع قا كعه منقم وا ينبهها سائههم .
وروف القفهي بإسناده إض أيب حمماد اجلهياهيين ماال مسعا اجلن اد يقاول  :ماا أ افكا ال صاوو
م اان الق ا ا والق ااال ولب اان م اان اجل ااوو وت ااهك ال اادك ا ومآل ااع امألوف ااال وامس حس اانال " الهس ااالن
(ص. )42
هاافه ماان ا دلاان علااى أن ال صااوو ل ا س مااأ وذاً ماان ك اااب اهلل وا ماان رسااول اهلل صاالى اهلل
عل ه وسلم وا يعهفه الصحابن وال ابعون .

مال تعاض  ( :قل من حرم زينة اهلل التي أخرج لعباده والطيبات من الرز قل هـي للـذين
آمنوا في الحيا الدنيا خالصة يوم القيامة ) .
ومال تعاض  ( :يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ) .
وماال تعااض  ( :يـا أيهـا الــذين آمنـوا كلـوا ممـا فــي األرض حـ َّل طيبـا وَّل تتبعـوا خطــوات
الشيطان إنه لكم عدو مبين ) البقهة (. )118
وعن أيب ههيهة -ره اهلل عناه -ماال  :ماال رساول اهلل صالى اهلل عل اه وسالم  " :أيهـا النـاس
إن اهلل طيب َّل يقبل إَّل طيبا  ،وإن اهلل أمر المبمنين بمـا أمـر بـه المرسـلين  ،فقـال  :يـا
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أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ) امؤمنون ا ين ()21
.

ومال تعاض  ( :يـا أيهـا الـذين آمنـوا كلـوا مـن طيبـات مـا رزقنـاكم ) البقاهة (  )172مث ذكاه

اله يآل السفه أشعث أغ ميد يديه إض السماء يارب ياارب ومآلعماه حاهام ومفاهبه حاهم
وملبسااه ح اهام وغ اافي ب اااحلهام ف ااأىن يس ا جاب ل اافلك " مس االم الزك اااة ( )1212والرتم اافي يف
ال فسه حديث ( )2282وأمحد ( )328/2وغههم .
 مااال صاااحب الهسااالن القفااهين يف تهذاان سقا ا باان عبااد اهلل ال ا اسرتي (ص( : )37-31ومال  :سق كن ابن ثالث سن وكن أموم بالل أكظه إض صالة ا حممد بن سوار ,
وكان يقوم بالل فهمبا كان يقول  :يا سق اذهب فنم فقد شغل مليب .
مسع حممد بان احلسا رمحاه اهلل يقاول  :مسعا أباا الفا و يوساف بان عماهان الزاهاد يقاول :
مسع ا عبااد اهلل باان عبااد احلم ااد يقااول  :مسع ا عبااد اهلل باان لؤلااؤ يقااول  :مسع ا عمااه باان
ااا يومااً  :أا تاافكه اهلل الاافي
واصا البصااهي حيبا عاان سااق باان عبااد اهلل مااال  :مااال
لقك ؟ فقل  :ك ف أذكهه فقال  :م بقلبك عند تقلبك يف ث ابك ثالث مهال مان غاه
أن ااهك بااه لساااكك  :اهلل معا  ,اهلل كااااه إ  ,اهلل شاااهدي  ,فقلا ذلااك ثااالث ل ااال مث
أعلم ه  ,فقال  :م يف ك ل لن سبع مهال  ,فقلا ذلاك مث أعلم اه  ,فقاال  :ما يف كا
اا
ل لن إحدف عفهة مهة  ,فقل ذلك فومع يف ملايب حاالوة  ,فلماا كاان بعاد سانن ماال
 :احفااظ مااا علم ااك ودم عل ااه إض أن تااد الق ا فإكااه ينفعااك يف الاادك ا وا ااهة  ,فلاام أكل
اا يومااً  :ياا ساق مان كاان اهلل
على ذلك سن فو دل لا حالوة يف سهي  ,مث ماال
معااه وهااو كااااه إل ااه وشاااهده أيعص ا ه ؟ إياااك وامعص ا ن  ,فبن ا أ لااو فبععااوين إض البمجاااب
فقل  :إين فى أن ي فهق عل مج مه ولبن شارطوا امعلِّم أين أذهب إل ه سااعن فاأتعلم مث
أر ااع  ,فمالا إض الب اااب وحفظ ا القااهآن وأكااا اباان س ا ساان أو ساابع ساان  ,وكن ا
مسااألن وأكااا اباان
أصااوم الاادهه ومااويت بااز الفااعه إض أن بلغا اثناات عفااهة ساانن  ,فومعا
ثااالث عفااهة ساانن فسااأل أهلا أن يبععااوين إض البصااهة أسااأل عنقااا  ,فجئا البصااهة وسااأل
علماءها فلم يفف أحد منقم عين ش ئاً  ,فخه ا إض عباادان إض ر ا يعاهو باأيب حب اب
اأدب
محاازة باان عبااد اهلل العباااداين فسااأل ه عنقااا فأ ااابين ,وأمما عنااده ماادة أك فااع ببالمااه وأتا ن
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بمدابه مث ر ع إض تسرت فجعل مويت ام صااراً علاى أن يفارتي بادرهم مان الفاعه الفاهق
ف آلحن وخيبز فأفآله عند السحه ك ل لن على أوم ن واحدة حب اً بغاه ملاو وا إدام ,فباان
يبف ااين ذلااك الاادرهم ساانن  ,مث عزم ا علااى أن أطا َاوف ثااالث ل ااال مث أفآلااه ل لاان مث مخس ااً مث
ساابعاً مث مخسااً وعفاهين ل لاان وكنا عل ااه عفاهين ساانن ,مث ه ا أسا و يف ا رض ساان مث
ر ع إض تسرت وكن أموم الل كله ) اها.
 -أقول :

مهال من غه أن هك به لساكك ...اخل
موله  (:م بقلبك عند تقلبك يف ث ابك ثالث مج
 مااال ا مااام الفااوكاين يف " فاان الاافاكهين " كااامالً كااالم صاااحب " عاادة احلصاان احلصا "ص- 22وهو ي بلم عن آداب الفكه ( : -وأن ي دبه ما يقول وي عق معناه وإن َ ِق ش ئا
تبمجانَه وا يعَد له بف ء مما رتمجبه الفارو على موله حىت ي لفظ به ويسمع كفسه ) اها
 ومال النووي يف " ا ذكار" ص ( : 11اعلم أن ا ذكار امفهوعن يف الصالة وغهها وا بنكاكا أو مسا حبن ا حي َساب شا ء منقااا وا يع ااد باه حااىت يا لفظ باه حب ااث يساامع كفسااه إذا
كان صح و السمع ا عارض له ) اها.
 وكقا علا باان ساالآلان حممااد القاااري يف " مهماااة امفااات و " ( )121/2مجأن القاها ع اااض
م ااال  " :ا ثا اواب يف ال اافكه بالقل ااب " ووافق ااه البلق ااين فق ااال  " :وه ااو ح اام ا ش ااك ف ااه "
و الفنا يف ذلك عل القاري والصواب مع هؤاء العلماء .
و اااء يف " حاشا ن الآلحآلاااوي علااى مهاما الفااالح " (ج/1ص " : )212وذكااه اباان اجلاازري
يف "احلصن احلص "  ":أن ك ذكه مفهوو أي مأمور به يف الفهو وا با كان أو مس حبا ا
يع د بف ء منه حىت ي لفظ به ويسمع به كفسه " اها وامعىن  :أكه إذا مهأ يف ملبه حاال القاهاءة
أو سبمجو بقلبه يف الهكوو والسجود ا يبون آت ا بفهض القهاءة وسنمجن ال سب و  )..اها.
وهفا الفي مهره هؤاء العلماء مأ وذ من القهآن والسنن .

مال اهلل تعاض  ( :يأيها الذين آمنوا اذكروا اهلل ذكرا كثيرا وسبحوه بكر وأصي ) .
وا يفقاام امساالمون ماان هاافه ا ياان إا الاافكه باللسااان مااع حالااور القلااب  ,وا يع ااد بالاافكه
حىت ي لفظ به .
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ع اان عب ااد اهلل ب اان بس ااه أن ر االً م ااال  :ي ااا رس ااول اهلل إن ش اهائع ا س ااالم م ااد كع ااهل عل ا ن ,
فأ ين بف ء أتفبث به  ,مال َّ " :ل يزال لسانك رطبا من ذكر اهلل " .
أ ه ا ا ااه أمحا ا ااد ( )122,188/4والرتم ا ا اافي ( )388/2حا ا ااديث ( )3372وابا ا اان حب ا ا ااان ,
ا حسا ا ا ااان ( )27-21/3حا ا ا ااديث (  )814واحلا ا ا اااكم ( )422/1وصا ا ا ااححه  ,وصا ا ا ااح و
الرتمفي ( )3112وابن ما ن ( , )1241/2وله شاهد من حديث معاذ .
ومااال رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم  " :ألن أقــول ســبحان اهلل وبحمــده أحــب إلــي ممــا
طلعت عليه الشمس " .

وعاان أيب ههيااهة – ره ا اهلل عنااه – أن رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم مااال  " :م ــن قــال
سبحان اهلل وبحمده في يوم مائـة مـر حطـت خطايـاه وإن كانـت مثـل زبـد البحـر " م فام
عل ه  ,البخاري ( )1422ويف مسلم ( " )1738من ماال حا يصابو وحا ميسا سابحان
اهلل وحبمده مائن مهة مل يأل أحد يوم الق امن بأفال مما اء به إا أحاد ماال معا ماا ماال أو
كاد عل ه " .
وعن أيب ههيهة – ره اهلل عنه – عن النيب صلى اهلل عل ه وسلم ماال  " :كلمتـان خفيفتـان
على اللسان رقيلتان في الميزان حبيبتـان إلـى الـرحمن  :سـبحان اهلل العظـيم سـبحان اهلل
وبحمده " البخاري ( )1421ومسلم (. )1742
وعان أيب ههيااهة – رها اهلل عنااه – مااال  :مااال رسااول اهلل صاالى اهلل عل اه وساالم  " :قــال اهلل
تبارك وتعالى  :أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه " أ ه ه أمحد ( )242/2وابان
ما اان ( )1241/2واباان حبااان  ,ا حسااان ( )27/3وغااههم ماان طااهق عاان ا وكاع ا عاان
إمسا ااع باان عب ا اد اهلل عاان كهميا ان ابناان اخلفااخاين وعاان أم الا ادرداء عاان أيب ههيااهة -ره ا اهلل
عنه -مهفوعاً .
وع اان مع اااذ -ره ا اهلل عن ااه -م ااال  :س ااأل رس ااول اهلل ص االى اهلل عل ااه وس االم أي ا عم ااال
أح ااب إض اهلل ؟ " قـ ــال أن تمـ ــوت ولسـ ــانك رطـ ــب مـ ــن ذكـ ــر اهلل " أ ه ا ااه اب اان حبا ااان
( )122/3وأ ه ااه اباان السااين يف عم ا ال ااوم والل لاان  ,والآل ا اين يف الببااه والب ازار  ,وهااو يف
در ن احلسن  ,واكظه ختهاه يف حاش ن (ص )122من اجلزء امفكور .
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فقفا هدي ه ا كب اء و امتقم,مال تعااض  (:لقد كان لكم فـي رسـول اهلل أسـو حسـنة )
ومال صلى اهلل عل ه وسلم إكباراً على من تفدد يف العبادة  " :ومن رغب عن سنتي فليس

من ــي " وهديااه صاالى اهلل عل ااه وساالم يف عملااه وتعل مااه م ااه أن يبااون الاافكه باللسااان مااع
ا الص هلل رب العام .
وأمااول  :مث إن هاافا الاافكه الاافي ألاازم بااه سااق وال زمااه بدعاان يف ك ف ااه ومهاحلااه ويف ختصا ص
عدده وختص ص وم ه  ,مث ص امه على هفه الو وه :
يق صه على أك أوم ن من الفعه حب اً من غه ملو وا إدام .
-1
مث يآلااوف ثااالث ل ااال مث يفآلااه ل لاان مث يآلااوف مخس ااً مث ساابعا مث مخس ااً وعف اهين ل لاان ويس ا مه
على هفا مخساً وعفهين سنن .
ه اءل شاهيعن ا ساالم السامحن مبعا هافا ال نب ا وال عافيب ؟ حاشاا ا ساالم مان هافه
الههباك ن الت حارهبا فال رهباك ن يف ا سالم .
مث س ا اح ه يف ا رض ساان خمااالف لف اهيعن ا سااالم  ,مااال رسااول اهلل صاالى
-2
اهلل عل ه وسلم  " :سياحة أمتي الجهاد في سبيل اهلل " .

م ام الل كله مد هنى رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم يف عدد من ا حاديث
-3
عن عبد اهلل بن عماهو وأيب الادرداء وعائفان وغاههم ومنقاا – حاديث أكاس – رها اهلل عناه
– مال  :اء ثالثن رهط إض ب ول أكواج النيب صلى اهلل عل ه وسلم يساألون عان عباادة النايب
صاالى اهلل عل ااه وساالم فلمااا أ ا وا كااأهنم تقالوهااا  ,فقااالوا وأياان حناان ماان الناايب صاالى اهلل عل ااه
وسلم  ,مد غفه له ما تقدم من ذكباه وماا تاأ ه  ,ماال أحادهم  :أماا أكاا فأصال الل ا أبادا ,
ومال ا ه أما أكا أصوم الدهه وا أفآله  ,ومال آ اه  :أماا أكاا اع ازل النسااء فاال أتازوج أبادا
 ,فجاااء رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم فقااال  :أك ا م الاافين مل ا م كاافا وكاافا  ,أمااا واهلل إين
فاااكم هلل وأتقاااكم لااه لبااين أصااوم وأفآلااه وأصاال وأرمااد وأتاازوج النساااء  ,فماان رغااب عاان
ساانت فل ا س مااين " البخاااري  ,النباااح ( )2213ومساالم  ,النباااح ( )3223بااا الو يف
بع ا لفاظ .
فل ا علم القاااري أن مااا كقلناااه ماان خمالفااال الصااوف ن يع ا كاازراً يس اهاً ماان أم اوال أئماان ال صااوو
القدامى وأعمالم وكهدهم وعبادهتم .
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أا يااهف الناصااو هلل ولب ابااه ولهس اوله وائماان امساالم وعااام قم أن للصااوف ن منقج ااً خيااالف
الب اب والسنن فال يصدق عل ه أكه هو عا ال وح اد وا يصادق عل اه أكاه هاو ا حساان وأن
من حي الصوف ن يف هفا العصه على منقج الصوف ن ا ول مد أ آلأ آلأً كبهاً وأحال على
ق واحنهاو آله .
ومن غلو الصوف ن يف ش و قم أهنم ينقلاون كالمقام كأكاه وحا ياوحى وا يزكوكاه بب ااب اهلل
وسانن رساوله صاالى اهلل عل ااه وسالم وهاافا ممااا دفااع الفا وخ إض ا ماوال البعااهة الاات ا صاالن لااا
بالب اب والسنن .
وهاافا خبااالو أها الساانن وعلمااائقم الاافين يزكااون أماوال الناااس بعااد ا كب اااء بب اااب اهلل وساانن
رسوله صلى اهلل عل ه وسلم فما وافققما مبلوه وما الفقما ردوه ومن أصولم موله تعااض ( :
فإن تنازعتم في شيء فـردوه إلـى اهلل والرسـول إن كنـتم تبمنـون بـاهلل واليـوم اآلخـر ذلـك

خير وأحسن تأوي ) .
ومن أصولم امس مدة من الب اب والسنان " ك يؤ ف من موله ويهد إا رساول اهلل صالى اهلل
عل ه وسلم " .
وجتااد الصااوف ن ماان أبعااد الناااس عاان هاافه ا صااول  ,ار ااع إض ت اها م شا و قم وأم اوالم لاارتف
الغلو وامبالغال وا موال والعقائد وا سهاو يف حبايال البهامال ومنقاا ادعااء علام الغ اب
والهمابن على ملوب الناس و آلهاهتم ما ا جند منه ش ئاً من هفا عند السلف .
 أقول :فقاافا حااال أئماان الصااوف ن القاادامى إن ر عا إض كالمقاام وإض مؤلفاااهتم ا جتاادهم مل اازم
بالب اااب والس اانن وا عل ااى طهيق اان الص ااحابن والس االف الص اااحل ب ا ا جن ااد عن اادهم إا الآل اوام
فب ف حبال الصوف ن امعاصهين ؟!
وك ف يقال  :إن ال صوو الصح و هو ع ال وح د ؟! إذا كان حال الصوف ن هو ما كقلنااه
عنقم ؟!!
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 -61قال القاري  " :فقاؤاء وغاههم مان أئمان ال صاوو الصاح و( )1كأئمان الفققااء ياهدون
ك ش ء إض الب اب والسنن  ,فإذا غال بع الصوف ن يف (الزهد) فحهم على كفسه أو علاى
غااهه ال اازوج بالنس اااء  ,أو أك ا احل ااالل أو العم ا يف ال ج ااارة أو حنوهااا  ,فإك ااه يب ااون خمالف ااً
للب اب والسنن ب يبون خمالفاً لل صاوو  ,فناهد عل اه مولاه وكافم حالاه  ,حساب وصا ن أئمان
ال صوو " .
 أقول :شا ان با أئماان الفقااه واحلااديث وبا أئماان ال صااوو اه مامااا بب اااب اهلل وساانن رساوله حفظااً
وتفققاً واس نباطاً وتدوين دين اهلل من عقائد وأحبام وغهها يف دواوين السنن والعقائد والفقه
والدعوة إض هفا احلم واخله والرتب ان عل اه والافب عناه ورد غوائا أها الالاالل مان الفاهق ورد
غوائا أعااداء ا سااالم ماان امالحاادة وامنااافق  ,شا ان با هااؤاء وبا الصااوف ن الاافين ملا
عن اااي قم ب ااالعلم ح ااديعاً وفقق ااً وعقائ ااد وم اان مل ااد م اانقم العلم اااء يف ش ا ء م اان العقائ ااد جت ااده
ي خبط يف م ادين ال صوو ومن ألف منقم جتد مؤلفاهتم مل ئن با فبار امنحهفن وا حادياث
الباطلاان ف ااورو أوائلقاام يف احلااالل واحل اهام وا ي ورعااون يف احلااديث عاان رسااول اهلل صاالى اهلل
عل ااه وس االم وع اان تفس ااه ك اااب اهلل ب ااا موال الباطل اان وااس ا ناد إض الوس اااوس ال اات يس ااموهنا
با شااارال  ,أمااا م ااأ هوهم فقااد مااه احلااديث عاانقم وا س ا ما يف ال وسااع يف كسااب ا م اوال
من الآلهق الفاسدة وتوسعقم يف العقائد الفاسدة كاحللول ووحدة الو ود ويف ال علم با ول اء
ومبااورهم وتف اهيققم ل ماان ببعااهة الآلااهق الصااوف ن الاات جتاااوكل العف اهال الاات يبف ا بعالااقا
هالك معظم ا من وإيقاعقا يف الالالل .
وكااأن القاااري ا خياااو علااى الصااوف ن يف امس ا قب إا ااحن اهاو يف الزهااد وا ياادرك أهناام مااد
احنهفوا من كفأهتم يف الزهد وغهه أماا م اأ هوهم فحادث عانقم وا حاهج وماد مالاى احلاديث
عنقم .
 -61تحدث القاري عن اشا قاق ال صاوو وحباى عان ابان ت م ان أكاه ماأ وذ مان الصاوو
مث ماال  " :وا أرف كباه فائاادة يف هافا البحااث ن النقااين لا س يف ا مساااء ولبان يف امعاااين
( )1ال صااوو الاافي يااهف القاااري أكامجاه صااح و مجإمناا هااو يف وامعااه وساااوس و آلاهال وشااآلحال وتعاافيب للاانفس باااجلوو
والعآلأ على طهيقن رهبان النصارف والنادك .
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واماادلوال ,وإذا كااان با مبااان الا خلص ماان هاافه ا مساااء احلادثاان  ,فعل نااا أن كا خلص ماان
لفظ اان "الص ااويف" و " الص ااوف ن" احلادث اان يف من ص ااف الق ااهن الع اااين  ,ورمب ااا مب ا ذل ااك وك اافلك
ك خلص من لفظن " السلف " و " السلف ن " احلادثن بعد ذلك بقهون  ,مل يعهو وصف أحد
ب ا "الساالف " أو طائفاان ب ا" الساالف ن" ط اوال القااهون العالثاان امفالاالن  ,واجل اواب علااى هاافا هااو
اجلواب على ذاك ".
 -أقول للقاريء وغيره :

إذا كااان النقاااين يف امعاااين واماادلوال ا يف ا مساااء  ,فق ا تس ا وي امعاااين واماادلوال عنااد
الصوف ن وعند السلف يف الالالل  ,ها امانقج السالف القاائم علاى ك ااب اهلل وسانن رساوله
وعلى ماا كاان عل اه الصاحابن وساائه القاهون امفالالن ومان بعادهم مان أئمان الادف  ,ها هافا
اماانقج الاافي يسااه عل ااه الساالف ون عق اادةً ومنقج ااً ودعااوة يس ا وي مااع امناااهج الصااوف ن الاات
أكبههااا أئماان ا سااالم منااف ذر مههنااا إض كماان احلااالج وأش ا اعه إض اباان القفااهي مث الغ ازا ,
وكادها توسعاً يف الالالل ابن عهيب وال لمساين وابن الفارض وابن سبع الفين تدور الصاوف ن
يف فلبق اام وفل ااك ه ااالاهتم ال اات منق ااا احلل ااول ووح اادة الو ااود م اان عق اادهم إض يومن ااا ه اافا
ووامعقم ومؤلفاهتم تفقد هبفا.
والسلف ون من فجه تارخيقم ومؤلفاهتم إض يومنا هفا تفقد بفلك  ,دو عنك أدع اء السلف ن
الافين يفااقد علا قم واؤهاام واك مااؤهم ها الالااالل وا هاواء فاال اااوك عاادهم يف الساالف
فااإن واءهاام ها ا هاواء وحمااارب قم للساالف تاادينقم ببعاادهم عاان الساالف ن والساالف حااىت
يه عوا إض حم السلف ن منقجاً وواء وذباً عنقا وعن أهلقا على طهيقن أئمن السلف .
أما لفظ السلف ن والسلف فقد اهآله إل قا السلف ون اهآلهاراً وهو لفظ تداولاه العلمااء وأماهه
اب اان ت م اان واب اان ب اااك الل اافين ا ج هبم ااا  ,ف ااإذا ختل ااى أه ا الب اادو م اان الص ااوف ن وغ ااههم ع اان
ال صوو وال جقم وااع زال وال مفعه وعادوا إض الب اب والسنن و ب على اجلم ع مبا ف قم
السلف ون أن ين موا إض ا سالم ويدعوا هفه ال سم ال .
وأ هاً فإين أدعو امسلم ذ عاً علماء وحباماً وطالب علم وشعوباً إض العاودة احلم ادة إض
الب اب والسنن وإض ما كان عل ه السلف الصااحل مان عق ادة واحادة ومانقج واحاد وأن يادعوا
امناهج والعقائد الفاسدة الت فهم قم ومزم قم شه ممزق وغهسا يف النفاوس العاداوة والبغالااء
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وا حقاااد والفاال وساالآل علا قم ا عااداء ماان أها املا والنحا ماان يقااود وكصااارف وغااههم
ولن تزول عنقم هفه الباليا حىت حيققوا هفه العاودة الات أو بقاا علا قم اهلل ورساوله صالى اهلل
عل ه وسلم وه من أعظم ما فههه اهلل عل قم .
كسااأل اهلل أن يأ ااف بنواصا قم إض احلاام واخلااه وإض الق ااام هباافه الفهيالاان العظ ماان الاات يبماان
ف قا عزهم وكهام قم وسعادهتم يف الدك ا وا هة .
وهبااا خيااه قم اهلل ماان دواماان الاافل وال اوان الاات يع فااوهنا ماان مااهون وينصااههم علااى أعاادائقم
وأعداء دينقم إن ربنا لسم ع الدعاء .

كتبه
الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي
/01شعبان6201/هـ
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مناقشة
اهلادي املختار ومن معه
يف ذبهم عن الصوفية
( احللقة األوىل)

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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الحمد هلل والص

والس م على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .

أما بعد :
فقااد اطلع ا علااى مقااال الااادي امخ ااار الاافي كفااه يف الهسااالن عاادد اجلمعاان اموافاام 12رب ااع
ا ااه عااام 1421ها ا والاافي تال امن رداً علااى مقااا الاافي كفااه يف الهسااالن يف يااوم اجلمعاان
2رب ااع ا ااه 1421ه ا الاافي ب ن ا ف ااه با دلاان مومااف كبااار الساانن وال وح ااد واحلااديث ماان
الصااوف ن وأرائقااا وكعمائقااا وك بقااا مع ا مومااف ا مااام أمحااد وأيب كرعاان واباان اجلااوكي والاافهيب
وغههم .
ومما يؤ ف على هفا الباتب :
أوَّل  -إكه جتاه ا ئمن الفين اع مدل على أموالم يف كقد الصوف ن وال صوو وعلى رأسقم
ا مام أمحد .
راني ــا – ذك ااه م اان أئماان الس االف ن ا العن اوان السااابم ال اادك ور يوس ااف القهه اااوي وال اادك ور
موسى الفهيف وذكه سق بن عبد اهلل ال سرتي واس فقد بأموال ابان عآلااء اهلل ا سابندري
وهاو ماان كباار الصااوف ن القااائل بوحادة الو ااود ,وذكااه أباا حامااد الغازا وكسا مومااف علماااء
امغااهب وعلااى رأسااقم القاه ا ع اااض ماان ك ابااه ا ح اااء ح ااث ماااموا بإحهامااه وكس ا مومااف
علماااء الساانن ماان هاافا الب اااب وماان صاااحبه ؛وماانقم اباان ت م اان واباان اجلااوكي والاافهيب وأئماان
الاادعوة يف جنااد ,واس فااقد بقااول أمحااد ال جاااين الاافي ملئ ا ك بااه وك ااب أتباعااه با باط ا
واافرتاءال على رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم ,كما أهنا مائمن علاى القاول بااحللول ووحادة
الو ااود ,فقااؤاء الصااوف ن كلقاام يقولااون  :ماافهبنا مااائم علااى الب اااب والساانن ,فااإذا سا الناااس
ك بقم ومفاهبقم ومنقجقم و دوا الفهوق الببهة ب نقا وب أموالم .
مواقت أهل السنة وعلمائها من الصوفية وزعمائها
وح ااث إن ملحاام الهسااالن ا ي حما ال فصا فسااأذكه يف هاافا امقااال مااا يؤكااد مقااا
يف الصوف ن الفي رد عل ه الادي امخ ار وغهه  ,منقا :
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 أوَّل  :ما ذكره الشعراني في كتاب الطبقات (  ،)62-61/6ح ث ذكه: -1أهنم كفوا أبا يزيد البسآلام من بلده سبع مهال .
 -2وذكااه أكااه ومااع لاافي النااون امصااهي مع ا ذلااك  ,وياازعم الفااعهاين أكااه وش اوا بااه إض بع ا
احلبام ومحلوه مان مصاه إض بغاداد مغلاواً مق اداً  ,ويؤ اف مان كالماه أهنام كااكوا يع قادون ف اه
أكه ككديم  ,والفين عاملوه هفه امعاملن هم علماء ا من وفققاؤها وإن طعن ف قم الفعهاين.
 -3ذكه أهنم م لوا احلس احلالج ومآلعوا يديه ور ل ه.
وهااو معااهوو بأكااه ككااديم يقااول باااحللول ووحاادة الو ااود ومعااهوو بالسااحه والفااعوذة
واتفق عل ه كلمن العلماء.
يقهر علم ال وح د ,مث إكه تسرت بالفقه وا فى.
 -4مال  :وشقدوا على اجلن د أكه كان ِّ
 -2وذكه أهنم أ ه وا احلب م الرتمفي إض بلخ ح صنمجف ك اب عل الفهيعن وك اب ا م
ا ول اء فأكبهوا عل ه بسبب هفين الب اب  ,ومالوا :فالال ا ول ااء علاى ا كب ااء  ,وأغلظاوا
عل ااه فجمااع ك بااه كلقااا وألقاهااا يف البحااه فاب لع قااا مسباان مث لفظ قااا بعااد ساان  .هباافا يقااول
الفعهاين!.
 -1وذكه عدداً آ هين من كعماء الصوف ن يآلهدون من بلاداهنم ماا فا قم مان الالاالل  ,مانقم
أبااو ببااه النابلسا وأبااو احلساان الفاااذ  ,أ ه ااوه وذاع ااه ماان امغااهب إض ا ساابندرين هناام
اهتموه بالزكدمن .
والفين يعاملون كعماء الصوف ن هافه امعاملان الات ذكههاا الفاعهاين هام علمااء ا ساالم
وفققاؤه.
 -رانيا  :ويبكد هذا ما قاله ابن الجوزي في (تلبيس إبليس):

- 18 -

 -1أن ذا النون هجهه علماء مصه ورموه بالزكدمن وكان مان امنباهين عل اه ا ماام عباد اهلل بان
عبد احلبم امالب .
 -2ومال  :وأ هج أبو سل مان الداراين من دمفم ومالوا إكه يزعم أكه يهف امالئبن .
 -3وشقد موم على أمحد بن أيب احلاواري أكاه يفالا ا ول ااء علاى ا كب ااء فقاهب مان دمفام
إض مبن .
 -4وذكه عن أيب يزيد البسآلام أكه يقول:
فأ ه وه من بسآلام .

معهاج معا معاهاج النايب صالى اهلل عل اه وسالم

فقفه موامف أه السنن من الصوف ن ا وائ إض عقد الفاذ .
 رـالثا  :ومواقت ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابـن حجـر وشـيوخه وت ميـذه ،وا مـامالمقــري فــي الــيمن ،وغااه هااؤاء ماان أها الساانن ماان الصااوف ن ام ااأ هين ,وا سا ما أتباااو اباان
عهيب ,مع موامف علماء السلف وفققائقم من الصوف ن وكعمائقا ا وائ .
وله ع من شااء إض ( الفرقان بين أوليـاء الشـيطان وأوليـاء الـرحمن ) ,و( الفرقـان

بـين الحـو والباطـل ) ,وجمماوو الف ااوف لفا خ ا ساالم ابان ت م ان ,و( إغارـة اللهفــان ) و (

مــدارج الســالكين ) اباان الق اِّم ,و( الميــزان ) للاافهيب ,و( تنبيــه ال بــي ) للبقاااع -أحااد
تالم ف احلافظ ابن حجه -ذع ف ه أموال العلماء يف أه وحدة الو ود.
وكأسف أن بع امن سب إض السنن ي علقون بعبارال ابن ت م ن وابن القِّم والافهيب
يف بعا ا أفا اهاد الص ااوف ن ال اافين ا يع اادمجون مآل ااهة يف حب ااه ال ص ااوو والص ااوف ن ,ي علق ااون هب اافه
العبارال ل دافعوا هبا عن الصوف ن وبالئقا اجلامث على صدر ا من منف كفاأ ال صاوو إض يومناا
هفا.
وأك ا ااا أس ا ااألم  :ها ا ا ه ا اافه الآل ا ااهق الص ا ااوف ن القائم ا اان ا ن معا ا ا ال جاك ا اان وامهغن ا اان
والسااقهوردين والقادرياان واجلفا ن والهفاع اان والفاااذل ن وال هاك اان وغههااا ماان الآلااهق البعااهة ,ها
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ه اام علا ااى عق اادة أه ا ا الس اانن وم اانقجقم ؟! وه ا ا ها اافه القبا ااور مج
امقدس اان يف مفا ااارق العا ااامل
ا سااالم ومغاربااه الاات يع قااد يف أهلقااا أو يف كعااه ماانقم أهناام يعلمااون الغ ااب وي ص اهفون يف
البون ويس ج بون الدعاء ويبففون البهباال ,ها ها مائمان علاى ك ااب اهلل وسانن الهساول
صاالى اهلل عل ااه وساالم وماانقج الساالف الصاااحل ؟ .أا تعلمااون أن أهاام أسااباب هاافه الباليااا يف
العامل ا سالم إمنا هم الصوف ن ؟.
أرف أكه من الوا ب عل بم أن ترتكوا مع هفه ا سال ب الت تقوم على ال لب س وأن
تسلبوا مسلك ا كب اء عل قم الصالة والسالم يف حماربن الفاهك ومظااههه ووساائله ,ويف اجلقاه
بالنص حن لفه ا من ,و فيهها من آله الصوف ن وعقاب لقا ,وأن هت فوا هبم وبا من ذ عاً إض
الع ااودة إض الب اااب والس اانن وم ااا ك ااان عل ااه الص ااحابن الب اهام وت ااابعوهم بإحس ااان ,ذلب اام ه ااو
الآلهيم النافع ل من والفي خيلصقا من ا وهاو امقلبن الت يع فوهنا والت من أعظام أساباهبا
الفبه الصويف وعقائده ومناهجه( ,يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوَّل سديدا ).
 رالثـ ـا  :ولق ااد فقما ا م اان مق ااال ال ااادي امخ ااار أك ااه م اان أتب اااو الآلهيق اان ال جاك اان أو م اانامخدوع هبفه الآلهيقن وأهلقا فهأي أن أسوق له أمعلن من عقائد هفه الآلائفن وش خقا :
قولها بوحد الوجود
 -6مال صاحب واهه امعاين ( )222/1كقاالً عان شا خه ال جااين  .. " :اعلام أن أذواق
الع ااارف يف ذوال الو ااود أهن اام ي ااهون أع ااان امو ااودال " كس اهاب بق ع اان " ا ي اان  .فم ااا يف
ذوال الو ااود كلااه إا اهلل ساابحاكه وتعاااض جتلااى بصااورها وأمسائقااا ومااا مث إا أمساااؤه وصاافاته
فظاااهه الو ااود وصااور امو ااودال وأمساؤهااا ااااههة بصااورة الغااه والغهياان ,وها مقااام أصااحاب
احلجب الفين حجبوا بظاهه امو ودال عن مآلالعن احلم ف قا ,والظاهه احمل إمنا هو و اود
احلم وحده يف ك ش ء " .

 -0ومااال صاااحب اجل اواهه ( )22-21/2عاان الف ا خ ال جاااين يف شااهح حااديث باط ا " :
و ق اام مااا يف هاافا احلااديث هااو مااا ملناااه أواً وهااو أن ذ ااع امخلومااال مهاتااب للحاام اااب
ال ساال م لااه يف حبمااه ويف ك ا مااا أمااام لقااه ا يعااارض يف ش ا ء ,مث حباام الفااهو ماان وراء
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هاافا ي صااهو ف ااه ااااههاً ا باطن ااً وا يبااون هاافا إا ماان عااهو وحاادة الو ااود ف فاااهد ف قااا
الوص والفص ,فاإن الو اود عا واحادة ا جتازؤ ف قاا علاى كعاهة أ ناساقا وأكواعقاا ووحادهتا
ا خته قا عن افرتاق أشخاصقا با حبام .واخلواص وه امع عنقا عند العارف أن البعاهة
ع الوحدة والوحادة عا البعاهة فمان كظاه إض كعاهة الو اود وافارتاق أ زائاه كظاهه ع نااً واحادة
علااى كعهتااه  ,وماان كظااه إض عا الوحاادة كظااهة م بعااه مبااا ا غاياان لااه ماان البعااهة  ,وهاافا النظااه
للعارو فقط ا غهه من أصحاب احلجاب وهفا مان عااين الوحادة ذومااً ا رمساا وهافا اارج
عن القال ومعىن الفص والوص  ,فالوحدة ه الوص والبعهة ه الفص " أ.ها
 -1وحد الوجود ووحد األديان :

أ -قـ ــال التيجـ ــاني " :واعل اام أن حال ااهة احل اام س اابحاكه وتع اااض م ح اادة م اان ح ااث ال اافال
والصفال وا مساء والو وه .
والو ود كله م و ه إل ه باخلالوو وال فل والعباادة واخلماود ا سالآلان الققاه وام عاال ا ماه
واحملبن وال عظ م وا الل .
فمنقم ام و ه إض صورة احلالهة ا ل ن كصاً لنا يف حمو الغه والغهين .
ومنقم ام و ه إض احلالهة العلمجن من وراء سرت كع ف ,وهم عبادة ا وثاان ومان هااهاهم فاإهنم
يف تو ققم إض عبادة ا وثاان ما توجهوا ل ير الحو سبحانه وتعـالى ،وَّل عبـدوا غيـره لبان

احلم سبحاكه وتعاض جتلاى لام مان تلاك السا ور بعظم اه و اللاه و افهبم حبساب ذلاك حببام
القالاء والقدر الفي ا مناكو لم ف ه وهفا هو ال و ه إض اهلل كههاً  ,يقاول سابحاكه وتعااض :
( وهلل يسجد من يف السماوال وا رض طوعاً وكههاً  .)..ا ين.
فااالو ود كلااه م و ااه إض حالااهة احلاام ساابحاكه وتعاااض بصاافن مااا ذكهكااا فااهداً فااهداً وأن البفااار
والفجااهة واجملااهم والظلماان  ,فقاام يف ذلااك ال خلا ط الاافي ااالفوا ف ااه كصااوص الفااهو وصااورة
ا مااه ا ل ا فااإهنم يف ذلااك مم علااون مااه اهلل تعاااض ل س اوا خبااار عاان أمااهه وم اهاده إا أهناام
ه ا اوا ع اان ص ااورة ا م ااه ا ل ا ا ا اااههاً وغهم ا اوا ف ااه باطن ا ااً " ا اواهه امع اااين وبل ااوغ ا م اااين
(. )232/1
ب  -وقــال أيضــا ًً  ..":فبا عابااد أو سااا د لغااه اهلل يف الظااهه فمااا عبااد وا سااجد إا
هلل تعاااض كااه هااو ام جلا يف تلااك ا لباااس  ,وتلااك امعبااودال كلقااا تسااجد هلل تعاااض وتعبااده
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وتسبحه ائفن من سآلوة الله سبحاكه وتعاض ولو أهنا بهكل لعبادة اخللم وباهكل لاا بادون
جتل اان ف قااا ل حآلم ا يف أسااهو ماان طهفاان الع ا لغهتااه تعاااض لنساابن ا لوه اان إض غااهه  ,مااال
ساابحاكه وتعاااض لبل مااه موسااى  ( :إكااين أكااا اهلل ا إلااه إا أكااا فاعباادين ) وا لااه يف اللغاان هااو
امعبود باحلم وموله  ( :ا إله إا أكاا ) يعاين ا معباود غاهي وإن عباد ا وثاان مان عبادها فماا
عبد غهي وا تو قوا باخلالوو وال فل لغهي ..اخل .
م اادان الفال ا وا فالااال (ص )12/كق االً عاان ك اااب (ال جاك اان) ل س ا اذ عل ا الااد اهلل
(ص.)84/
نماذج من كتاب( :الخ صة الوافية الظريفة في شرح األوراد ال زمة والوظيفة للطريقة
التيجانية الشريفة)
تأليت :محمد سعد الرباطابي التيجاني
 -1الآلهيقن ال جاك ن أ فها ش خقا وإمامقا أمحد ال جاين عن س د الو ود صلى اهلل عل ه
وسلم (ص )2/حاش ن .
 -2ويقول حممد سعد الهباطايب ال جاين عن ش خ الآلهيقن أمحد ال جاين  " :وره اهلل
تعاض عن هبجن ا ار ومعدن ال كال وا سهار مآلب ا مآلاب وغوث ا غواث القآلب
امب وم والبناز امآللسم مدوتنا وش خنا وإمامنا ام ا ول اء وممدهم الف خ أمحد بن حممد
ال جاين الفهيف احلسين وعن أصحابه امن سب إل ه وحمب ه أذع " (ص. )3 /
 أمول  :فق هفه العق دة الت يؤمن أهلقا با مآلاب وا غواث والبنوك امآللسمن منبعقنمن ك اب اهلل ومن سنن رسوله صلى اهلل عل ه وسلم؟! وه يعهو الناس وا فن الغوث
والقآلب وأن من منقا ال صهو يف البون ؟!
 -1ويقول عن كهاماته أهنا كعهة شقهة ا حيصهها العد وا تس قصى
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر *** ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب

ومــن أعظــم كراماتــه ره ا اهلل عنااه رؤي ااه لاافال س ا د الو ااود وعلاام الفااقود س ا دكا

حممااد رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم يقظاان ا منام ااً دائم ااً حب ااث ا يغ ااب عنااه طهفاان ع ا
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ويسأله صلى اهلل عل ه وسلم عن ك أمه يبدو له ويفاوره صلى اهلل عل اه وسالم يف كا شا ء
مج
دق أو مج " (ص.)13-12 /
فق هناك مسلم أو عام يصدِّق هفه الدعاوف العهيالن ؟!
 -4ويقــول عــن علمــه  :وكااان رها اهلل عنااه يقااول  :لااو سااألين سااائ أربااع ساان وأكااا أملا
عل ه وهو يب اب مل يفاهغ يعاين مان غاه تأما ,وا يسا غهب ذلاك وماد ماال لاه صالى اهلل عل اه
وسلم  :ك ما أمل فأك مرت م عين " .
فق ا يصاادق هاافا اله ا إذا مااال إن م زاكااه الب اااب والساانن ؟! وه ا يقااول مع ا هاافا البااالم
عام فالالً عن إكسان يدع أعلى مهاتب الواين ؟!.
 -1ويقول  :الرباطابي التيجـاني " :وتاوض سا دكا وشا خنا القآلباك ان العظماى يف شاقه احملاهم

 1214ماان هجااهة سا د امهساال وهااو مقا م بفاااس  ,وهاافا ماان ااهق العااادة ويف ال ااوم العااامن
عفااه ماان شااقه صاافه اخلااه ماان الساانن اماافكورة بلاغ مقااام اخلا م والبا م اخلاصا خبا م الواياان
احملمدين اخلاصن .
 -1ويق ــول" :م ااال الف ا خ ره ا اهلل عن ااه  :إن ذ ااع ا ول اااء ي ااد لون يف كمهتن ااا ويأ اافون

أورادكا وي مسبون هبا إض يوم الق امن حىت ا مام امقدي امن ظه إذا مام يف آ ه الزمان اخل.
يأ اافها ويبااون ماان لفاااء الف ا خ ره ا اهلل عنااه ال اوارث لعلومقااا وأس اهارها ومااد كااوه س ا دكا
الفا خ رها اهلل عنااه كعاهاً بفالاالقا ومل يقا ذلااك إا عاان رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم "
(ص.) 38 /
ويف د الهباطايب بفالائ هفه الآلهيقن.
فم اان ه اام ه ااؤاء ا ول اااء ال اافين ي ااد لون يف كما اههتم ويأ اافون أوراده؟ وها ا ا ول اااء كلق اام
ت جاك اان ؟ وماان هااو هاافا امقاادي امن ظااه الاافي يأ ااف بآلهيقاان أمحااد ال جاااين وياارتك الب اااب
والسنن ,ويبون ل فن لل جاين ا ل فن لفاء رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم ؟
الظاهه أكه يهيد هبفا امقدي امن ظه صاحب السهداب الفي ين ظه الهواف م امه.
 -1وينق ــل الرباط ــابي التيج ــاني ع ــن إم ــام التيجاني ــة قول ــه  :طهيق ن ااا تنس ااخ ذ ااع الآل ااهق
وتبآللقا " .
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وه يف الآلهق الصوف ن كاسخ ومنسوخ ؟! وما هو احلبام علاى الآلاهق القائمان ؟! وها يسالِّم
أصحاهبا هبفه الدعوف؟! وه يسلِّم أه السنن هبفا أو ذاك؟!

 -1ونقل الرباطابي عن إمامه أنه قـال" :مان تاهك ورداً مان أوراد امفاائخ

ا الاد ول يف

طهيق نا هفه احملمدين ا بهاه م ن احلن ف ن مجأمنه اهلل يف الدك ا وا هة فال يسوؤه ش ء أبداً وهفا
وعااد صااادق منااه صاالى اهلل عل ااه وساالم إل نااا و مج
أن كا ماان د ا كمهتنااا و ااهج منقااا إض غههااا
طااهده اهلل ماان حال اهته وساالبه مااا منحااه ماان حمب ن اا وميااول كااافهاً والع اااذ باااهلل ماان مبااه اهلل وا
يفلو أبداً " !.
هباافا يق ااول ع اان طهيق ااه أهن ااا حممدي اان إبهاه م اان حن ف اان وم اان د ا ف ق ااا مجأمن ااه اهلل يف ال اادك ا
وا ااهة ,وينسااب هاافا إض رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم ,والهسااول مااا شااقد مبعا هاافا ماان
د

يف ا سالم مبجهد د ولاه  ( ,فمن يعمـل مثقـال ذر خيـرا يـره ومـن يعمـل مثقـال ذر

شرا يره ) وا مان امآللم له شهوطه الصعبن.
 -9ويقول  :طهيق نا طهيم حم الفال أعآلاها رسول اهلل صلى اهلل عل اه وسالم مناه إ
مفااافقن ماان غااه واسااآلن يقظاان ا منام ااً  ,ومااال رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم ا ِمنمجا ان
مخلوق عل ك من مفايخ الآلهق وكان امصآلفى صلى اهلل عل اه وسالم شا خه ومهب اه وو ق اه
ومدوته " .ص. 37/
ساابحان اهلل ! بعااث اهلل حممااداً صاالى اهلل عل ااه وساالم إض العااام بف اهاً وكاافيهاً فبلمجااغ الهسااالن
وأدف ا ماكن وما مال حىت أكم اهلل به الدين .
مث يبععه اهلل محد ال جاين وحده ف علمه ويهب ه ويفاوره وميل عل ه ك ش ء وا يفارمه طهفان
ع !!!
اللقاام إكنااا كا أ إل ااك ماان هاافه ا باط ا وكفااقد أهنااا أكاذيااب علااى رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه
وسلم .
وكااؤمن بب اااب اهلل وساانن رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم وك بعقااا وك بااع سااب امااؤمن الاافين
مدحقم اهلل وككاهم .
وكااؤمن بقااول رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم  ":ماان كاافب عل ا م عمااداً فل ب اوأ مقعااده ماان
النار " .
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وا أكفب من هفه ا موال والدعاوف العهيالن .
فقا ادعااى أحااد ماان الصااحابن وعلااى رأسااقم اخللفاااء ا ربعاان أو ادعااى أحااد ماان الصااحابن أو
كو اتااه صاالى اهلل عل ااه وساالم أو أه ا ب ااه أكااه رآه مااهة واحاادة يف ال قظاان؟ أو أكااه سااأله عاان
مسألن واحدة بعد موته؟!!!
إن روح رسول اهلل يف اجلنن ويف الهف م ا على ك ف يرتك اجلنن وياالكم أمحاد ال جااين ا يغ اب
عنه طهفن ع يفاوره وا به عن ك أمه يبدو له؟! سبحاكك هفا هب ان عظ م .
وللطريقة التيجانية شروط تبلغ تسعة وعشرين شرطا منها :
 -1أن يباون امهياد ال ااً مان أوراد امفاائخ أو ينسالخ عنقاا وماد عاهاد اهلل أن ا يعاود إل قاا
الب ن .
 -2عدم الزيارة جلم ع ا ول اء ا ح اء منقم وا موال إا من أذن لاه الفا خ يف كياارهتم وهام
ا كب اء والصحابن وإ واكنا يف الآلهيقن .
قــال رلــي اهلل عنــه  :كا ماان أ ااف وردكااا ود ا طهيق نااا ا ياازور أحااداً ماان ا ول اااء ا ح اااء

وا موال أصالً .

وق ــال رل ــي اهلل عن ــه  :م ااال

س ا د الو ااود ص االى اهلل عل ااه وس االم  " :إذا م ااه أص ااحابك

بأصحايب فل زوروهم وأما غههم من ا ول اء فال " ( .ص.)43/
مث م ااال  :والزي ااارة اممنوع اان عن اادكا ه ا الزي ااارة بقص ااد ال عل اام وطل ااب ااس ا مداد ا الزي ااارة هلل
ومواصلن ا رحام وتعلم العلم ومساو الوعظ من العلماء".
أي أهنم يو باون مصاه ال علام وااسا مداد علاى شا وخ ال جاك ان والصاحابن للعاداوة وال حاساد
ب اانقم وبا شا وخ الآلااهق ا ااهف وهاافا ال علاام وااسا مداد( )1هااو ع ا الفااهك باااهلل فقاام ا
( : )1ااس مداد عند الصوف ن  :اس مداد امهيد من روحاك ن ش خه ببعهة رعاين صورته ل أدب ويس ف منه يف الغ بن
كاحلالور  ,وم الفناء يف الف خ مقدمن الفناء يف اهلل وهفا من أهم امقمال وآكاد ا داب يف العباادة .وهافا ا ماه ا
احده إا من ك ب اهلل على بق ه اخلساهان واتسام والع ااذ بااهلل بامقا واحلهماان أولئاك هام ا ساهون أعمااا الافين
ه سع قم يف احل اة الدك ا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا .اكظاه كاو ر الدايان والعهفاان ص 22/وتناويه القلاوب ص/
 218كالمها من ك ب النقفبندين .
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حيهمون هفا الفهك من أ إ الص الدين وال وح د لهب العام وا من أ
وإمنا من باب ال حزب واح بار امهيدين.
ص

أكه شاهك بااهلل

الفاتح وجوهر الكمال

عقااد ال جاااين حممااد س ا د الهباطااايب فص االً يف فال ا ا وراد الالكماان للآلهيقاان ذكااه ف ااه بعااص
ا يال وا حاديث يف فال ااس غفار  ,وفال الصالة على النيب صلى اهلل عل اه وسالم  ,مث
فال ا إله إا اهلل ومل يفكه حديعاً واحاداً مان أحادياث ااسا غفار العاب ان عان النايب صالى اهلل
عل ااه وساالم  ,ومل ياافكه ص ا غن ماان ص ا غ الصااالة علااى الناايب صاالى اهلل عل ااه وساالم كالصااالة
ا بهاه م ن ب ام صه على ذكاه صاالة الفااتو وفالالقا امفارتف علاى رساول اهلل صالى اهلل عل اه
وسلم ح ث مال :
" ويبف ا يف فال ا صااالة الفاااتو مااا أغلاام اخل مااول الف ا خ ره ا اهلل عنااه  :إن س ا د الو ااود
صاالى اهلل عل ااه وساالم أ ا ه بااأن امااهة الواحاادة منقااا تعاادل كا تسااب و ومااع يف البااون  ,وك ا
ذكه  ,وك دعاء صغه وكبه س ن آاو مهة .
مث مال( يعين الف خ ال جاين ) :و اصن صالة الفاتو ما أغلم اخل أمه إل ا تَاد مج للعقاول
ف ه  ,فال يل ف إض تبفيب مبفب  ,وا مدح مادح فإن هلل فالالً ار اً عن دائهة الق اس
ويبف ك مول اهلل تعاض ( :ويخلو ما َّل تعلمون ).

فما تو ه م و ه بأحب إض اهلل بعم يبلغقا وإن كان ما كان وا تو ه م و ه بأحب إض اهلل
منقا  ,وا أعظم حظوة إا مهتبن واحدة وه  :مهتبن مان تو اه إض اهلل بامساه العظا م ا عظام
ا غااه  ,وتبف ااه صااالة الفاااتو مااا أغلاام وا حيص ا هاافا اخلااه إا ماان صاادمجق مبااا مسااع وس المجم
لفال اهلل تعاض وا يأ فه احلد والق اس.
مال  :واعلم أن ك ما تافكهه مان ا ذكاار والصاالة علاى النايب صالى اهلل عل اه وسالم وا دع ان
لو تو ق م عقا مائن ألف عام ك يوم مائن ألف مهة وذع ثواب ذلك ما بلغ ماهة واحادة
من صالة الفاتو ما أغلم اخل وا حيص فاللقا إا بفهط :
األول  :ا ذن اخلاص من الف خ أو مقدم ه ولو تعددل الوسائط إض آ ه الدهه.

وحنن كهف أكه اب البفه هبفا ا مه وكه و السعادة من احده .
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الثاني  :أن يع قد أهنا ل س من تأل ف مؤلف ب

اءل للقآلب الببهي من حالهة الغ ب

,وه من أمسام وح ا لاام ل ول ااء رها اهلل عانقم ويع قاد أهناا مان كاالم اهلل كا حادياث
القدس ا ن ول س ا م ان تااأل ف البفااه ومااد ذكااهل ذلاان صاااحلن ماان فالاالقا يف اجل اواهه العل اان
وفاللقا أك من أن حيصاه وأعظام مان أن يساآله وفالا اهلل أوساع واهلل ذو الفالا العظا م "
.
وك ساااءل ك ااف اد ااه اهلل صااالة الفاااتو وفالاالقا للقآلااب الببااهي مث لل جاااين وال جاك اان فلاام
يعآلقااا وض العاازم ماان الهس ا وماانقم س ا د ولااد آدم حممااد صاالى اهلل عل ااه وساالم ومل يعآلقااا
ل كب اء وسائه الهس البهام وا امالئبن امقهب وأوحاها للقآلب الببهي ؟!!!
عان أكااس رها اهلل عنااه ماال  :مااال أباو ببااه بعاد وفاااة رساول اهلل صاالى اهلل عل اه وساالم لعمااه
اكآللاام بنااا إض أم أمياان كزورهااا كمااا كااان رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم يزورهااا  ,فلمااا اك ق ااا
إل قا بب  ,فقاا لا ما يبب ك ؟ ما عند اهلل ه لهسوله صلى اهلل عل ه وسلم .
فقال  :ما أبب أن ا أكون أعلم أن ما عند اهلل ه لهسوله صلى اهلل عل ه وسلم  ,ولبن
أبب أن الوح مد أكقآلع من السماء فق ج قما على البباء فجعال يبب ان " صح و مسلم
حديث (. )2424
فقااؤاء أص ااحاب رس ااول اهلل يع قاادان اع ق اااداً اكم ااً أن ال ااوح مااد اكقآل ااع م اان الس ااماء ن
حمماداً صالى اهلل عل اه وسالم اال النب ا كمااا ااء بافلك الب ااب والسانن وماام عل اه ا ذاااو
فمن اع قد أن اهلل يوح بعد مول حمماد صالى اهلل عل اه وسالم إض أحاد فقاد كافب الب ااب
والسنن وا ذاو .
وه اب على الناس أن يصدموا ال جاين بأن صالة الفاتو من أمسام وح اهلل ؟
وأن الصوف ن يوح اهلل إل قم مبا هو أفال مما أوحاه اهلل إض ا كب اء والهس البهام !!
وه كصدق رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم إذ سئ عان أفالا ا عماال فأ ااب " :الصاالة
لوم قا فقال السائ  :وهو عبداهلل بن مسعود مث أي ؟
مااال  " :بااه الوالاادين "فقااال عبااداهلل مث ماااذا ؟ مااال رسااول اهلل  " :اجلقاااد يف سااب اهلل " أو
كصدق ال جاين بأن صالة الفاتو أحب إض اهلل من ك عم ي و ه به م و ه إض اهلل .
وااسم ا عظم ولعله خيرتو هلل امساً يسم ه هو ااسم ا عظم .
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ه كصدق ال جاين أن امهة الواحدة تعدل ك تسب و ومع يف الباون وكا ذكاه ودعااء صاغه
وكبه س ن آاو مهة إض آ ه ما يدع ه .
ويف ( اواهه امعاااين) لعلا حاهاكم ال جاااين ص 132/حاك ااً عاان إمامااه الفا خ أمحااد ال جاااين
مولااه  ( :فلمااا رأي ا الصااالة الاات ف قااا امااهة الواحاادة بساابع ألااف ماان ماان دائ ا اخل اهال
تهك الفاتو ما أغلم اخل واش غل هبا وه  :اللقم صلى على س دكا حممد وعلى آلاه صاالة
تعدل ذ ع صلوال أه حمب ك وسلم على س دكا حمماد وعلاى آلاه ساالما يعادل ساالمقم ماا
رأي ف قا من كعهة الفال  ,مث أمهين باله وو صلى اهلل عل ه وسلم إض صالة الفاتو ما أغلم
فلما أمهين باله وو إل قا سأل ه صلى اهلل عل ه وسلم عن فاللقا أ ين أوا بأن اماهة الواحادة
منقا تعادل القاهآن سا ماهال  ,مث أ ا ين ثاك ااً :أن اماهة الواحادة تعادل مان كا تساب و وماع
يف البااون وماان كا ذكااه وماان كا دعاااء كبااه أو صااغه وماان القااهآن سا ن آاو مااهة كااه ماان
ا ذكار " (ص. ) 131-132 /
ويقول :مث مال الف خ رها اهلل عناه  :وأ ا ين صالى اهلل عل اه وسالم أهناا مل تبان مان تاأل ف
الببهي ( أي صالة الفاتو ) ولبنه تو ه إض اهلل مدة طويلن أن مينحه صالة على النيب صالى
اهلل عل ااه وآلااه وساالم ف قااا ث اواب ذ ااع الصاالوال وسااه ذ ااع الصاالوال  ,وطااال طلبااه ماادة مث
أ اااب دعوتااه فأتاااه املااك هباافه الصااالة مب وباان يف صااح فن ماان النااور مث مااال الف ا خ  :فلمااا
تأمل هفه الصالة و دهتا ا تزهنا عبادة ذ ع اجلن وا كس وامالئبن " .اكظاه (ص-137/
. ) 138
ومال على حهاكم  ( :فائدة  :ماال الفا خ رها اهلل عناه  :عادد ألسانن الآلاائه الافي خيلقاه اهلل
ماان الصااالة علااى الناايب صاالى اهلل عل ااه وساالم الاافي لااه ساابعون ألااف ناااح إض آ ااه احلااديث
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف إض أن تعد مثان مهاتب وس مائن ومثاكون ألف ألاف
ألف ألف ألاف ألاف ألاف إض أن تعاد سابع مهاتاب وسابعمائن ألاف ألاف ألاف ألاف ألاف إض
أن تعد مخس مهاتب فقفا جمموو عدد ألسنن وك لسان يسبو اهلل تعاض بسبع ألف لغان يف
حلظاان وكا ثواهبااا للمصاال علااى الناايب صاالى اهلل عل ااه وساالم يف كا مااهة  ,هاافا يف غااه ال اموتااه
الفهيادة وها  :الفااتو ماا أغلام اخل وأماا ف قاا فإكاه يف كا ماهة سا مائن ألاف طاائه علاى الصافن
امفكورة كما تقدم فسابحان ام فالا علاى مان يفااء مان عبااده مان غاه منان وا علان  ,اك قاى
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ماان ااط س ا دكا وحب بنااا و اااكن سااه س ا دكا أيب عبااداهلل س ا دي حممااد باان امفااهي حفظااه اهلل
وأدام ارتقاءه ) (ص 144-143/من واهه امعاين).
فق مسع بفه بأكفب من هفا البفب واافرتاء على اهلل ؟!
فقفا هو وامع الآلهيقن ال جاك ن ووامع ش و قا؛ فق يقال إهنم من أه السنن؟!
وأمهأ الآلهق ا هف مع الهفاع ان والفااذل ن والنقفابندين واجلفا ن وامهغن ان فسا جد ماا يق لاك
ويفهلك من العقائد ا حلادين كاحللول ووحدة الو ود والفهك ا ك واخلهافال وا ساطه ما
يندف له اجلب .
فق يقال إن أه هفه الآلهق وما شاكلقا من أه السنن واجلماعن ؟!.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه

ربيع بن هادي عمير المدخلي
/09ربيع اآلخر6201/هـ

مناقشة
اهلادي املختار ومن معه
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يف ذبهم عن الصوفية
( احللقة الثانية)

- 82 -

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل والص

والس م على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد :

فقد اطلع على مقال بعنوان " أمتىن أن تقاهأ ال ااريخ ل جاد بنفساك حالاور أها ال صاوو "
ب اااريخ  -اجلمع اان  2ذ ااادف ا ااهة  1421ه ا ا  -للمس اامى بال ااادي امخ ااار كف اهته هي اادة
امدينن يف ملحققا " :الهسالن " ي المن أموااً باطلن يدافع هبا عن ال صوو والغالة ف ه فهأي
لزاماً أن أفند تلك ا موال وأن أبدأ بالعنوان .
فأقول وباهلل التوفيو :
 -أوَّل  :أف دك أكين

عنايان بال ااريخ مان صاغهي وأين أعاهو الصاوف ن وتارخيقاا معهفان ادة

وأعااهو خمابئقااا ومقاتلقااا وعناادي ك ااب كع ااهة ماان مؤلفااال الصااوف ن وك ااب كعااهة يف كق اادها
وعندي عدد من مؤلفال الآلائفن ال جاك ن مع :
 - 1واهه امعاين يف ف أيب العباس ال جاين  :تأل ف عل حهاكم ال جاين
 - 2الفوك والنجاة  :تأل ف حممد الس د ال جاين
 – 3اخلالصن الواف ن الظهيفن يف شهح ا وراد الالكمن والوا فن للآلهيقن ال جاك ن الفهيفن
 – 4أمااوف ا دلاان وال اه ا علااى أن س ا دي أمحااد حممااد ال جاااين ااال ل مآلاااب احملماادي
بق .
ويف هاافه الب ااب ماان الالااالل وا س ا ما القااول بوحاادة الو ااود واحللااول ووحاادة ا ديااان وماان
الباافب علااى اهلل وعلااى رس اوله صاالى اهلل عل ااه وساالم مااا خيج ا منااه ش ا اط اجلاان وا كااس
واس ما ما ي علم بفالائ صالة الفاتو واع قاد ال جاك ن أن هفه الآلهيقن تلقاها أمحد ال جاين
كلقا من رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم يقظنً وأن رسول اهلل أ ه بفال صالة الفااتو أواً
أن امااهة الواحاادة منقااا تعاادل القااهآن سا ماهال  ,مث أ ا ه ثاك ااً :أن امااهة الواحاادة تعاادل ماان
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ك تسب و ومع يف البون ومن ك ذكه ومن ك دعاء كبه أو صغه ومن القاهآن سا ن آاو
مهة  ,كه من ا ذكار .
وعندهم صالة امهة الواحدة منقا بسبع ألف من ( واهه امعاين ص .)131 - 132 /
ولاام أكاذيااب أ ااهف حااول هاافه الصااالة امفارتاة علااى رسااول اهلل ا ي سااع امقااام لاافكهها تع ا
أهعاو أهعاو هفه ا كاذيب ار ع إل قا يف امقال ا ول .
 -رانيا :

 -6قال الهادي المختار  " :ذكه الدك ور امد ل أكين جتاهلا ا ئمان الافين اع ماد علاى
أما اوالم يف كق ااد الص ااوف ن وأ ف ااى أن يب ااون ه اافا ال جاها ا مم ااا عما ا ب ااه البل ااوف ف اااكعم أن
الدك ور ,وفقه اهلل ,جتاه هو أيالا كعها مما أوردل عن أئمن وعلماء ودعااة أكصافوا ال صاوو
وجتاه ما ذكهته من أعمال أه ال صاوو يف كفاه الادعوة وا ساالم يف أحنااء امعماورة وميبان
للاادك ور أن يها ااع هيآلاان العااامل ا سااالم ويق اهأ ال اااريخ ل جااد بنفسااه حجاام حالااور أه ا
ال صوو .
جتاه الدك ور ك ذلك و ام صه امسألن بهم قا بوصافقا بأهناا عباارال ابان ت م ان وابان القا م
والاافهيب يف بعا أفاهاد الصااوف ن ,وماان ر ااع إض ك ااب هااؤاء ا ئماان وغااههم سا جد ,إن كااان
منصاافا وينظااه ب جااهد ,أن امسااالن ل س ا عبااارال يف آحاااد ب ا ه ا تق ا م موهااوع ماانقج
بأكمله .
واحلق قن أن ك ب العلماء مل ئن مبدح الصوف ن وكقدهم النقد البنمجاء اجملاهد عان ال عصاب مجأماا مان
تعصب مج
هدهم أو ت بع ا آلاء فس جد ما يب ب ويقول كاه ا أحاد مانقم ي مجادع العصامن
" اها.
 الجواب :ا ئماان الاافين اح جا بااأموالم ف قااا كقااد علما حياافر الناااس ماان أباط ا وهااالال الصااوف ن
ويهبط الناس بب اب اهلل وسنن رسوله صلى اهلل عل ه وسلم .
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والفين تعلق أك ببالمقم ما ب مغموص عل اه يف ديناه كالقههااوي وإباهاه م ك ااس كعا م
ال جاك ن يف هفا العصه وما با جمقاول ا يعاهو ولعلاه مان الصاوف ن وماا با مان ا يا َعا ُّد مان
العلماء .
فبالمق اام ا يص االو معاره اان ك ااالم ا م ااام أمح ااد وأيب كرع اان وال اافهيب وغ ااههم مم اان طع اان يف
الصوف ن ومنقجقم وك بقم فله ع امنصف إض الب ب الت ذكهها الفهيب وابن اجلوكي ل عاهو
صحن كقد العلماء الفين اح جج باأموالم وأهنام كاصاحون ل مان ول عاهو علاى ا ما آلاأ
ماان عاره ا بااأموالم أم اوال هااؤاء ا ئماان العااام بب اااب اهلل وساانن رس اوله صاالى اهلل عل ااه
وسلم وما كان عل ه الصحابن البهام ره اهلل عنقم .
 -2مااال  " :ذكااه الاادك ور أن علماااء امغااهب ماااموا بااإحهاق ك اااب ا ح اااء ولاائن كااان ك اااب
ا ح اء مد أحهق بسبب ف نن معهوفان فافلك حصا أيالاا ماع ك اب ابان حازم ولسابب خي لاف
عاان ساابب إحاهاق ا ح اااء وامسااألن كاكا ا قاااداً مماان أماادم علااى ذلااك لبنقااا مل تااؤثه علااى
اك فار الب اب ومبوله ب امسلم مفهما ومغهبا.
ولئن كان ك اب ا ح اء مد احهق فإن كعها من أه العلم مل رتق بصائههم فأكصافوا الغازا
,يقول ا ماام الافهيب عان الغازا  '' :الفا خ ا ماام البحاه حجان ا ساالم أعجوبان الزماان كيان
الدين أبو حامد صاحب ال صاك ف والفكاء امفهط '' .
ِّ
 -أقول  :وللفهيب يف الغزا كقد اذو فلماذا مل تفاه إل اه ومل تنقا مناه شا ئاً وماد كقا كقاده

عن عدد من العلماء منقم اماكري وابن العاهيب والقاها ع ااض والآلهطوشا وماها اجلماعان
حممااد باان محاادين القااهطيب وممااا كقلااه عاان اباان العااهيب مولااه  " :شا خنا أبااو حامااد بلااع الفالساافن
وأراد أن ي ق أهم فما اس آلاو " السه (. )327/12
وذكه اماكري عن أحد أصحاب الغزا أن الغزا كاان لاه عباوو علاى رساائ إ اوان الصافا
الات ألفقااا ابان سا نا وها مخسااون رساالن ( )341/12وأكااه عاول يف ال صااوو علاى أيب ح ااان
ال وح ادي ومعلااوم ككدماان اباان سا ناء وأيب ح ااان ال وح ادي ,ماااذا يسا ف د الغازا ماان العبااوو
على رسائ إ وان الصفا وك ابال ال وح ادي ولقاد اقاهل آثارهاا عل اه يف فلساف ه الات بلعقاا
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ويف تصوفه الفي س آله عل ه .
 -3ومال الاادي  :ويقاول ا ماام ابان اجلاوكي '' :صانف الب اب احلساان يف ا صاول والفاهوو
الت اكفهد حبسن وهعقا وتهت بقا و ق م البالم ف قا '' .
 أقول  :مال الفهيب يف السه (: )342/12" مااال أبااو الفااهج اباان اجلااوكي صاانف أبااو حامااد ا ح اااء وم ا ه با حاديااث الباطلاان ومل يعلاام
بآلالهن ااا وتبل اام عل ااى البف ااف و ااهج ع اان م اااكون الفق ااه وم ااال ع اان اما اهاد بالبوك ااب والقم ااه
والفمس اللوايت رآهن إبهاه م أكوار ه حجب اهلل عز و ومل يهد هفه امعهوفال وهافا مان
اانس ك االم الباطن اان ومااد رد اباان اجلااوكي علااى أيب حامااد يف ك اااب ا ح اااء وب ا آلااأه يف
جملدال مساه ك اب ا ح اء "
 -4مال الادي  " :ومد أثىن العلماء على ك اب ا ح اء فنظهوا إل ه مبوهوع ن وإكصااو ماال
ابن السبب  " :وهو من الب ب الت ينبغ ااع ناء هبا وإشاع قا ل ق دي هبا كعه من اخللام
".
ومال :ولو مل يبن للناس يف الب ب الت صنفقا أه العلم إا ا ح اء لبفاهم(" )1
ومااال الااادي  :مااال اباان كعااه  " :وصاانف يف هاافه اماادة ك ابااه إح اااء علااوم الاادين وهااو ك اااب
عج ااب يفا م علااى علااوم كعااهة ماان الفااهع ال ومماازوج بأشا اء لآل فاان ماان ال صااوو وأعمااال
القلوب ,لبن ف ه أحاديث كعهة غهائب ومنبهال وموهاوعال كماا يو اد يف غاهه مان ك اب
الفهوو " .
 أق ـول  :ماااذا مل تاافكه مااا كقلااه اباان كعااه يف هاافا اموهااوو كفسااه ماان تفاان ع العلماااء علااىالغزا وك ابه ا ح اء ؟!!
( : )1إن صااو هاافا البااالم عاان الساابب فاواهلل ماأكصااف وا كصااو  ,ويف ا ح اااء ماان الالااالال الصااوف ن والفلسااف ن
وكعهة ا حاديث اموهوعن ما يو ب ذم هفا الب اب وال حفيه منه واكظه إض السبب ك اف مل يفاه مان مهياب وا مان
بع د إض ما تالمنه ك اب ا ح اء من امخاطه وامقالك ا س ما على هعاو النفوس .
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ح ث مال ابن كعه -رمحه اهلل " : -ومد شنع عل اه أباو الفاهج ابان اجلاوكي مث ابان الصاالح يف
ذلااك تفاان عا كعاها  .وأراد اماااكري أن حيااهق ك ابااه إح اااء علااوم الاادين وكاافلك غااهه ماان امغارباان
ومااالوا هاافا ك اااب إح اااء علااوم دينااه ,وأمااا ديننااا فإح اااء علومااه ك اااب اهلل وساانن رساوله -صالمجى
اهلل عل ه وسلمجم -كما ماد حب ا ذلاك يف تهذ اه يف الآلبقاال .وماد كياف ابان شابه مواهاع
إح اء علاوم الادين وبا كيفقاا يف مصانف مف اد وماد كاان الغازا يقاول أكاا مز ا البالااعن يف
احلااديث ويقااال إكااه مااال آ ااه عمااهه إض مساااو احلااديث والا حفظ للصااح ح ومااد صاانف اباان
اجلوكي ك ابا على ا ح اء ومساه علوم ا ح اء بأغال ط ا ح اء مال ابن اجلوكي مث ألزمه بع
الااوكراء باااخلهوج إض ك سااابور فاادرس بنظام قااا مث عاااد إض بلااده طااوس فأمااام هبااا واب ااىن رباطااا
واختف دارا حسنن وغهس ف قا بس اكا أك قا وأمب على تالوة القهآن وحفظ ا حاديث الصاحاح
وكاك وفاته يف يوم ا ثن الهابع عفه من ذادف ا اهة مان هافه السانن ودفان بآلاوس رمحاه
اهلل تعاض ومد ساأله بعا أصاحابه وهاو يف السا اق فقاال أوصاين فقاال عل اك باا الص ومل
يزل يبهرها حىت مال رمحه اهلل " اها.
ومااد رأي ا مااا كقلااه اباان كعااه ماان كقااد وتفاان ع مااا يف ك اااب ا ح اااء ماان عاادد ماان العلماااء
الناصح -رمحقم اهلل و زاهم اهلل أحسن اجلزاء على كصحقم لإلسالم وامسلم . -
صح توب ه فأسأل اهلل أن ي قبلقاا -ولا س اعرتاهانا واعارتاض العلمااء علاى
 وأقول  :فإن مجتوب ه -مج
دوكه يف ك ابه "ا ح ااء" وغاهه مان الالاالال الصاوف ن مان احللاول
وإمنا على ك به وما مج
ووحدة الو ود والفلسفن وكفا ا حاديث اموهوعن والالع فن .
 -1مااال الااادي امخ ااار  " :وغااه ذلااك كعااه ماان أماوال أها العلاام ف ااه مع ا احلااافظ العهام ا
ومن امعاصاهين الفا خ يوساف القههااوي  ...يه اع إل اه يف موامعاه و صوصاا ك ااب " ا ماام
الغزا حجن ا سالم وجمدد امائن اخلامسن لصاحل أمحد الفام " " اها .
 أقول  :تقدمجم لك بآلالن دعاواه علاى العلمااء مثمج إن كاان هنااك مان ميادح الغازا وك باه ف مجاإن
القاعاادة عنااد أئماان احلااديث والفقااه مج
مجم علااى ال عاادي و مجأمااا القههاااوي فااال
أن اجلااهح مج
امفسااه مقااد ٌ
احلم واحلجج .
فلس من ِّ
حي ج به إامج م ٌ
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والفي يع الغزا جمدد امائن اخلامسن فقد الم كفسه ومل ينصو لإلسالم وا للمسلم .

 وأقــول  :اازف اهلل اهاً ماان أحهم اوا ا ح اااء مااا ف ااه ماان الالااالال ولااو مل يباان ف ااه إاوحدة الو ود وا حاديث اموهوعن ل َب َفى ذلك موِ باً حهامه دو عنك ا باط ا هف .

أما روا ه بعد ذلك فاال حجان يف روا اه وا يف أماوال وأفعاال مهو اه فقافا وذاك لا س ف قماا
دل على أكه حم وا أن مهو ه علاى احلام با هام علاى الباطا وبع ادون عان النصاو ل مان
وأع قد أن اهلل سوو حياسبقم على تهواقم لفا الب اب وف ه ما ف ه .
ومن امناسب أن أذكه هنا ما ي علم بوحدة الو ود .
 مال الغزا :ف ااإن مل ا ا  :ك ااف ي ص ا ناور أن ا يف اااهد إا واح ااداً وها او يف اااهد الس ااماء وا رض وس ااائه
ا س ااام احملسوس اان وه ااى كع ااهة ,فب ااف يب ااون البع ااه واح ااداً ؟ ف اااعلم أن ه اافه غاي اان عل ااوم
امباشافال  .وأساهار هاافا العلاام ا اااوك أن تسااآله يف ك اااب؛ فقااد مااال العااارفون :إففاااء سااه
الهبوب ن كفه ,مث هو غه م علم بعلم امعاملن ,كعم ِذ ْكه ما يبسه ساورة اسا بعادك ممبان :وهاو
أن الف ا ء مااد يبااون كع اهاً بنااوو مفاااهدة واع بااار ,ويبااون واحااداً بنااوو آ ااه ماان امفاااهدة
وااع بااار ,وهاافا كمااا أ نن ا كسااان كعااه إن ال فا إض روحااه و سااده وأطهافااه وعهومااه وعظامااه
وأَحفائه ,وهو باع بار آ ه ومفاهدة أ هف واحد إذ كقاول إكاه إكساان واحاد؛ فقاو با ِ هاافن
إض ا كس اااك ن واح ااد ,وك اام م اان ش ااخص يف اااهد إكس اااكاً وا خيآل ااه ببال ااه كع ااهة أمعائ ااه وعهوم ااه
وأَطهافه وتفص روحه و سده وأعالائه ,والفهق ب نقما أكه يف حالن ااس غهاق وااس ق ار باه
مس غهق بواحد لا س ف اه تفهيام وكأكاه يف عا اجلماع ,وامل فا إض البعاهة يف تفهمان ,فبافلك
كا مااا يف الو ااود ماان اخلااالم وامخلااوق لااه اع بااارال ومفاااهدال كعااهة خم لفاان ,فقااو باع بااار
واحد من ااع بارال واحد ,وباع بارال أ ه سواه كعه ,وبعالقا أش ند كعهة من بع  ,ومعاله
ا كسااان وإن كااان ا يآلااابم الغااهض ولبنااه ينبااه يف اجلملاان علااى ك ف اان مصااه البعااهة يف حباام
امفاااهدة واحااداً ,ويس ا ب هباافا البااالم تااهك ا كبااار واجلحااود مقااام مل تبلغااه وتااؤمن بااه إميااان
تصااديم ,ف بااون لااك ماان ح ااث إكااك مااؤمن هباافا ال وح ااد كص ا ب وإن مل يباان مااا آمن ا بااه
االنبوة وإن مل تبان كب ااً كاان لاك كصا ب منااه بقادر م ناوة إمياكااك,
صاف ك كماا أكاك إذا آمنا ب ن
وهفه امفاهدة الت ا يظقه ف قا إا الواحد احلم تاارة تادوم وتاارة تآلاهأ كاال ق اخلااطف وهاو
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ا كعااه ,والاادوام كااادر عزيااز ,وإض هاافا أشااار احلس ا باان منصااور احلااالج ح ااث رأف اخلا ناواص
يدور يف ا سفار فقال :
ف ما ذا أك ؟فقال :أدور يف ا سفار صحو حالت يف ال وك ومد كان من ام اوكل ؛ فقاال
احلس  :مد أفن عمهك يف عمه ِان باطنك ,فأين الفناء يف ال وح د ؟ فبأن اخل ناواص كاان يف
تصح و امقاام العالاث يف ال وح اد ,فآلالباه بامقاام الهاباع؛ فقافه مقاماال اموحادين يف ال وح اد
على سب ا ذال " ا ح اء (. ) 327 – 321 /4
فاااكظه ك ااف يقااهر وحاادة الو ااود هباافا ا ساالوب ويالااهب ا معااال ل قنااع الوامااف علااى كالمااه
هباافه العق اادة وأكااد ذلااك باس فااقاده بقااول احل ااالج الاافي أفااىت علماااء ا سااالم بق لااه بع ااد
تأكدهم من إحلاده وككدم ه .
وللغزا ك ب أ هف مع " الب ب امالنون هبا على غه أهلقا " سلك ف قا مسلك امالحدة
يف معىن الففاعن .
قال شيخ ا س م ابن تيمية في التوسل والوسيلة (ص: )19-11

" ومد أحدث موم من مالحدة الفالسفن الدههين للفهك ش ئاً آ ه ذكهوه يف كيارة القباور كماا
ذكااه ذلااك اباان س ا نا وماان أ ااف عنااه كصاااحب الب ااب امالاانون هبااا وغههااا( ,)1ذكااهوا معااىن
الففاعن على أصالقم فاإهنم ا يقاهون ,باأن اهلل لام الساموال وا رض يف سا ن أياام ,وا أكاه
يعل اام اجلزئ ااال ويس اامع أص اوال عب اااده وا ااب دع اااءهم ,فف اافاعن ا كب اااء والص اااحل عل ااى
أصاالقم ل سا كمااا يعهفااه أها ا ميااان ماان أهنااا دعاااء ياادعو بااه اله ا الصاااحل ف سا ج ب اهلل
دعاءه .كما أن ما يبون من إكزال امآله باس ساقائقم لا س ساببه عنادهم إ ابان دعاائقم ,با
ه اام يزعم ااون أن ام ااؤثه يف حا اوادث الع ااامل ه ااو م ااوف ال اانفس أو احلهك ااال الفلب اان أو الق ااوف
الآلب ع اان .ف قولااون :إن ا كسااان إذا أحااب ر االً صاااحلاً مااد مااال ا س ا ما إن كار م ا ه فإكااه
الفعاال
حيص لهوحه اتصال بهوح ذلك ام ف ما يفا علاى تلاك الاهوح امفارمان مان العقا ن
عناادهم أو الاانفس الفلب اان ,يف ا علااى هاافه الااهوح الزائااهة امس فاافعن ماان غااه أن يعلاام اهلل
بفا ء ماان ذلااك  -با ومااد ا تعلاام الااهوح امس فاافع هبااا باافلك  -ومعلاوا ذلااك بالفاامس إذا
مابلقااا مااهآة فإكااه يف ا علااى امااهآة ماان شااعاو الفاامس ,مث إذا ماب ا امااهآة مااهآة أ ااهف فاااض
( : )1يقصد به الغزا اكظه ص (.)117
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عل قااا ماان تلااك امااهآة ,وإن مابا تلااك امااهآة حااائط أو ماااء فاااض عل ااه ماان شااعاو تلااك امااهآة,
فقباافا الفاافاعن عناادهم ,وعلااى هاافا الو ااه ين فااع الزائااه عناادهم .ويف هاافا القااول ماان أك اواو
البفه ماا خيفى على مان تادبهه ,وا رياب أن ا وثاان حيصا عنادها مان الفا اط و آلااهبم
وتص اهفقم مااا هااو ماان أسااباب هااالل بااين آدم ,و ع ا القبااور أوثاكًااا هااو أول الفااهك .ولاافا
حيص عناد القباور لابع النااس مان آلااب يسامعه وشاخص ياهاه وتصاهو عج اب ماا يظان
أكه من ام ا وماد يباون مان اجلان والفا اط ؛ معا أن ياهف القا ماد اكفام و اهج مناه ام ا
وكلمه وعاكقه ,وهفا ياهف عناد مباور ا كب ااء وغاههم ,وإمناا هاو شا آلان؛ فاإن الفا آلان ي صاور
بصور ا كس ويدع أحدهم أكه النيب فالن أو الف خ فالن ويبون كاذبًا يف ذلك " اها.
ومال ش خ ا سالم ابان ت م ان يف ال وسا والوسا لن (ص  " : )171-118فاحلاديث لاو كاان
ثاب اً ( )1كان معناه أكه اطاب العقا يف أول أوماال لقاه وأكاه لام مبلاه غاهه ,وأكاه صا
بااه هاافه ا مااور ا ربعاان ا ك ا امصاانوعال .و "العق ا " يف لغاان امساالم مصاادر عق ا يعق ا
عق االً ,وي اهاد بااه القااوة الاات هبااا يعق ا  .وعلااوم وأعمااال ص ا باافلك ,ا ي اهاد هبااا مااط يف لغاان
وهه مائم بنفسه فال ميبن أن يهاد هفا امعىن بلفظ العق .
مااع أكااا مااد ب نااا يف مواهااع أ ااه فساااد مااا ذكااهوه ماان قاان العقا الصاهيو ,وأن مااا ذكااهوه ماان
اجملهدال وامفارمال ين ق أمههم ف ه إض إثباال الانفس الات تفاارق البادن باامول ,وإض إثباال
ما جتهده النفس من امعقوال القائمن هبا ,فقفا من قى ما يعب وكه من احلم يف هفا الباب.
وامقصااود هنااا أن كعاهاً ماان كااالم اهلل ورساوله يا بلم بااه ماان يساالك مساالبقم ويهيااد ماهادهم ا
مهاد اهلل ورسوله ,كما يو د يف كالم صاحب الب ب امالنون هبا وغهه.
مع ا مااا ذكااهه يف "اللااوح احملفااوظ" ح ااث علااه الاانفس الفلب اان ,ولفااظ "القلاام" ح ااث علااه
العق ا ول .
مل أكا رب ع ومهيب من هفا ما ماله الغازا يف "الهساالن اللدك ان" يف ( )112 – 114/1مان
القصور العوا  " :الآلهيم العاين وهو ال عل م الهباين على و ق :
( : )1يعين حديث " أول ما لام اهلل العقا  ,ماال لاه :أمبا  ,فأمبا  .مث ماال :أدباه ,فاأدبه .فقاال :وعازيت ماا لقا
لقاً أكهم عل مج منك ,فبك آ ف ,وبك أعآل  ,وباك العاواب ,وباك العقااب" وهاو حاديث باطا يف إساناده ثالثان مان
البفاب .
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الو ااه ا ول ,إلقاااء الااوح  ,وهااو أن الاانفس إذا كمل ا ذاهتااا ياازول عنقااا دكااس الآلب عاان ودرن
احلااهص ,وا م ا يف الفاك اان ,وتقب ا بو ققااا علااى بارئقااا ومنفاائقا ,وت مسااك ااود مباادعقا,
وتع مد على إفادته ,وف كوره .واهلل تعاض حبسن رعاي ه يقب على تلاك الانفس إمباااً كل ااً,
وينظااه إل قااا كظ اهاً إاه ااً ,وي خااف منقااا لوح ااً ,وماان الاانفس البل ا ملمااا ,وياانقأ ف قااا ذ ااع
علومااه ,ويصااه العقا البلا كااامعلم ,والاانفس القدسا ن كااام علم ,ف حصا ذ ااع العلااوم ل لااك
النفس ,وين قأ ف قا ذ ع الصور من غه تعلم وتفبه".
ويقااول عاان ا لااام ( )111/1يف القصااور" :والاافي حيص ا عاان ا لااام يساامى علم ااً لاادك اً,
والعلم اللدين هو الافي ا واساآلن يف حصاوله با الانفس وبا البااري ,وإمناا هاو كالالاوء مان
ساهاج الغ ااب يقااع علااى ملااب صاااو فااارغ لآل ااف ,وذلااك أن العلااوم كلقااا حاصاالن معلوماان يف
ااوهه الاانفس البل اان ا وض الاافي هااو يف اجل اواهه امفارماان ا ول اان احملالاان بالنساابن إض العق ا
ا ول كنساابن ح اواء إض آدم عل ااه السااالم ,ومااد ب ا أن العق ا البل ا أشااهو وأكم ا وأمااوف
وأمااهب إض الباااري تعاااض ماان الاانفس البل اان ,والاانفس البل اان أعااز وألآلااف وأشااهو ماان سااائه
امخلومال ,فمن إفاهن العق البلا ي ولاد ا لاام ,ومان إشاهاق الانفس البل ان ب ولاد ا لاام,
فالوح حل ن ا كب اء ,وا لام كينن ا ول اء".
إض أن يقول يف (ص " :)117وفهق ب الهسالن والنبوة؛ فالنبوة مبول النفس القدسا ن حقاائم
امعلومال وامعقوال عن وهه العق ا ول".
والهسالن تبل غ تلك امعلومال وامعقوال إض امس ف دين والقابل .
إض أن يقااول :فااإذا أراد اهلل تعاااض بعبااد اهاً ,رفااع احلجاااب با كفسااه وبا الاانفس الاات ه ا
اللوح ,ف ظقه ف قا أسهار بع امبنوكال واك قأ ف قا معاين تلاك امبنوكاال ,ف ع ا الانفس
عنقا كما تفاء من يفاء من عباده".
ولفظ "املبول" و"اجل ول" و "املاك" ح اث عا ذلاك عباارة عان الانفس والعقا  ,ولفاظ
"الففاعن" ح ث ع ذلك ف الاً يف من الفف ع على امس ففع وإن كان الفاف ع ماد ا
يدري ,وسلك يف هفه ا مور وحنوها مسالك ابن س نا كما مد بسط يف موهع آ ه " .
مااال الغازا يف امالاانون بااه (" :)121/2وأمااا شاافاعن ا كب اااء وا ول اااء ,فالفاافاعن عبااارة عاان
كااور يفااهق ماان احلالااهة ا ل اان علااى ااوهه النبااوة ,وين فااه منقااا إض ك ا ااوهه اس ا حبم
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مناسااب ه مااع ااوهه النبااوة؛ لفاادة احملباان وكعااهة اموااباان علااى الساانن وكعااهة الاافكه بالصااالة عل ااه
صالمجى اهلل عل ااه وسالمجم ,ومعالااه كااور الفاامس إذا ومااع علااى اماااء ,فإكااه ياانعبس منااه إض موهااع
خمصوص من احلائط ,ا إض ذ ع امواهاع ,وإمناا ا ا ص ذلاك اموهاع مناسابن ب ناه وبا امااء
يف اموهااع ,وتلااك امناساابن مساالوبن علااى سااائه أ ازاء احلااائط ,وذلااك اموهااع هااو الاافي إذا
هج منه ط إض موهع النور من اماء حصل منه كاوين إض ا رض مساوين للزاوين احلاصلن
ماان اخلااط اخلااارج ماان اماااء إض مااهص الفاامس ,حب ااث ا يبااون أوسااع منااه وا أه ا م .معااال
ذلك ائاو ,وهافا ا ميبان إا يف موهاع خمصاوص مان اجلادار ,فبماا أن امناسابال الوهاع ن
تق الا ا اا ص اااص باكعب اااس الن ااور ,فامناس اابال امعنوي اان العقل اان أيالا ااً تق ال ا ا ذل ااك يف
اجلواهه امعنوين ,ومان اسا وض عل اه ال وح اد فقاد تأكادل مناساب ه ماع احلالاهة ا ل ان ,فأشاهق
عل ااه النااور ماان غااه واسااآلن ,وماان اس ا ول عل ااه الساانن واام ااداء بالهسااول وحمباان أتباعااه ,ومل
تهسخ مدمه يف مالحظن الوحداك ن مل تس حبم مناسب ه إا مع الواساآلن فااف قه إض واساآلن يف
ام باااس النااار ,كمااا يف قااه احلااائط الاافي ل ا س مبفااوفاً للفاامس إض واسااآلن اماااء امبفااوو
للف اامس ,إض معا ا ه اافا ته ااع حق ق اان الف اافاعن يف ال اادك ا ,ف ااالوكيه اممب اان يف مل ااب امل ااك
امخصاوص بالعنايان ماد يغالا املااك عان هفاوال أصاحاب الااوكيه يعفاو عانقم ا مناسابن با
املك وأصحاب الاوكيه ,لبان هنام يناسابون الاوكيه امناساب للملاك ,ففاها العنايان علا قم
بواسااآلن الااوكيه ا بأكفسااقم ,ولااو ارتفع ا الواسااآلن مل تفااملقم العناياان أص االً؛ ن املااك ا
يعهو أصحاب الوكيه وا صاصقم به إا ب عهيف الوكيه وإاقاره الهغبن يف العفو عنقم"...
الالالل الفي دوكه هالل اجلاهل ن.
بَامجهأ اهلل ا سالم من هفا مج
ومع القصور العوا ,يقول يف معهاج السالب من القصور العوا ( " : )122/3ومد أ
الفارو عل ه السالم أن اخلاه مان امالئبان ,والفاه مان الفا آلان ,فاال باد مان أثاه حيصا علاى
امالئباان ,ومااا كاك ا الاانفس روحاك اان مبل ا عاان الهوحاااين ,وتااأثهل عنااه ,فلااوا العقااول امع ا
عنقا بامالئبن اممدة للنفوس من ارج ما عقل معقواً الب ن ".
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وأما تعلقك بعبارال مالا الفهيب وإغفالك لنقده للغزا وكفلك إغفالاك لنقاد العلمااء الافين
اك قاادوه حباام وكقلااه عاانقم الاافهيب ( )1فقاافه أمااور غهيباان بع اادة عاان النصااو لإلسااالم وامساالم
وف قا تغهيه باجلقال وامغفل .
 -رالثا  :مال  " :اب الءال بع

أئمن ال صوو :

أورد ال اادك ور ام ااد ل من اااذج م اان أئم اان ال ص ااوو ذك ااه م اانقم أب ااا يزي ااد البس ااآلام وذا الن ااون
امصهي واجلن د واحلب م الرتمفي وذكه أهنم تعههوا للنف أو غهه وعازا ذلاك إض الفاعهاين يف
طبقاته.
وامأ ف عندي على هفا البالم من و ق :
ا ول  :أ ف ااى أن يب ااون ال اادك ور م ااد اك ااب إتب اااو ا ماك اان العلم اان ك ااه كقا ا كالم ااا ع اان
الفااعهاين كااان مصااده منااه أن يظقااه أن أه ا ال صااوو كاااكوا دائمااا ي عههااون لالب ا الء وساااق
كالمه مدحقم فواف الدك ور البالم الفي اء مدح الصوف ن ل فمقم به و هفا ا يسا ق م
و ا ياانق
مصد.

و الاادك ور يعااهو معااىن البحااث العلم ا وهباافا يبااون الاادك ور مااد اادمقم بغااه

الو ه ا اه أن الادك ور اسا خدم هافا الباالم حلا ان يف كفاس يعقاوب وأهااو  -مان عناده
 أن علماااء ا سااالم هاام الاافين عمل اوا هاافا ئماان ال صااوو لباان كااالم ا ئم ان والعلماااء يفهؤاء ا ئمن ا يسند مومف الدك ور رب ع .
وتعاهي الادك ور بف نان بعا مفاايخ ال صاوو اعلناا ك سااءل ك اف سا بون موماف الاادك ور
مما حص لس دكا احلس بن على ره اهلل عنقما ومان بعاده ا ئمان مالاك وامحاد والبخااري
والقاه ع اض والعز بن عبد السالم ,سلآلان العلماء ,ب وابن ت م ان وغاههم فقا اابا الء
ذم أم ا بار يهفع اهلل به در ال العلماء والصاحل ؟ بغ النظه عن تفاص ك حالن.

( : )1اكظه (ص )4من هفا البحث .
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 أقول : -1ومولا ااك  " :اب ا ا الءال الص ا ااوف ن " ه ا ا تهيا ااد هب ا اافا أهنا ااا ما اان ا اانس اب ا ا الءال ا كب ا اااء
وامصلح فبال ب إهنا من نس مآلاردة وكف أها الالاالل ن الافين فعلاوا هبام هافا مان
علمااء أها الساانن ول ساوا مبفااهك وا مب ادع حااىت يعااملوهم هاافه امعاملان ماان أ ا دياانقم
ومتسبقم بالب اب والسنن وإمنا من أ الالالل والزكدمن الت أ فل من كالمقم .
 -2وما مولك أ فى أن يبون مد اكب ا ماكن العلم ن كه كق كالمااً عان الفاعهاين كاان
مصااده منااه أن الصااوف ن كاااكوا دائمااً ي عههااون لالبا الء وساااق كالمااه ماادحقم فواااف الاادك ور
البالم الفي اء مدح الصوف ن ل فمقم به وهفا ا يس ق م وا يانق والادك ور يعاهو معاىن
البحث العلم وهبفا يبون مد دمقم بغه مصد .
موله  :وامم ف عندي على و ق .....اخل
 أمول  :إين مل يف منامفن الادي امخ ار : أواً  :ما ذكهه الفعهاين يف ك اب الآلبقال (  ,)14-13/1ح ث ذكه: -1أهنم كفوا أبا يزيد البسآلام من بلده سبع مهال .
 -2وذكااه أكااه ومااع لاافي النااون امصااهي مع ا ذلااك  ,وياازعم الفااعهاين أكااه وش اوا بااه إض بع ا
احلبام ومحلوه من مصاه إض بغاداد مغلاواً مق اداً  ,ويؤ اف مان كالماه أهنام كااكوا يع قادون ف اه
أكه ككديم  ,والفين عاملوه هفه امعاملن هم علماء ا من وفققاؤها وإن طعن ف قم الفعهاين.
 -3ذكه أهنم م لوا احلس احلالج ومآلعوا يديه ور ل ه.
وهااو معااهوو بأكااه ككااديم يقااول باااحللول ووحاادة الو ااود ومعااهوو بالسااحه والفااعوذة واتفقا
عل ه كلمن العلماء.
يقهر علم ال وح د ,مث إكه تسرت بالفقه وا فى.
 -4مال  :وشقدوا على اجلن د أكه كان ِّ
 -2وذكه أهنم أ ه وا احلب م الرتمفي إض بلخ ح صنمجف ك اب عل الفهيعن وك اب م
ا ول اء فأكبهوا عل ه بسبب هفين الب اب  ,ومالوا :فالل ا ول ااء علاى ا كب ااء  ,وأغلظاوا

- 22 -

عل اه فجمااع ك بااه كلقاا وألقاهااا يف البحااه فاب لع قاا مسباان مث لفظ قااا بعاد ساان  .هباافا يقااول
الفعهاين ) !
ويالحظ القارئ أكمجين مل :
 -1وياازعم الفااعهاين أكااه وشاوا بااه إض بعا احلبااام ( أي باافي النااون )  .وأريااد مج
أن أبا ن
بقو  ( :يزعم ) أن هفا القول :من البفب  ,ن كعم مآل ن البفب كما يقال .
 -2إكين مل  :والافين عااملوه هافه امعاملان هام علمااء ا مان وفققاؤهاا وإن طعان فا قم
الفعهاين  ,فالفعهاين يآلعن يف العلماء والفققاء من أ ا صاوف ن الالاالل  ,فاأين ها جمااكبت
اتباو ا ماكن العلم ن ؟ وأين هو تاوا ف لباالم الفاعهاين الافي ساامه مادح الصاوف ن فأومها
الناس أن الفعهاين ساق كالمه لفم الصوف ن ومد طعنا ف اه طعن ا ,وملا  ( :هبافا يقاول
الفعهاين ) ؛لف اً للنظه إض ختهيف الفعهاين يف موله عن احلب م الرتمفي ( :فجمع كتبه كلهـا
وألقاها في البحر فابتلعتها سمكة رم لفظتها بعد سنين ) كما تهف ماذا كه سااق مصاص

م لقم وكف قم لل باك عل قم كه كما أعهو أكا ويعهو غهي أكاه مان غاالة الصاوف ن اخلهاف ان
 ,فمن هو اخلائن وامخون بالباط وال جين ؟ .
ومولااه  " :والو ااه ا ااه أن الاادك ور اس ا خدم هاافا البااالم حلا اان يف كفااس يعقااوب

-3
...اخل .
 أمول  :أر و أن يبون مصادي احلام وكصاهة ا ساالم و الفاهو أن يفابه مصادي بقصاديعقوب كايب اهلل صالى اهلل عل اه وسالم إن كاان الاادي امخ اار يهياد هافا وإا ف باون ماد أسااء
إض كيب اهلل يعقوب عل ه السالم من ح ث ا يدري !
 -4ومول ااه  " :وأه اااو م اان عن ااده أن علم اااء ا سا ااالم ه اام ال اافين عمل ا اوا ه اافا ئم اان
ال صوو  ,لبن كالم ا ئمن والعلماء يف هؤاء ا ئمن ا يسند مومف الدك ور رب ع .
أمااول  :إن مولااه  " :وأهاااو ماان عنااده أن علماااء ا سااالم " هاافا ماان كسااج ااال امخ ااار
الصويف وهاك ما يسند مو واحلمد هلل :
مال ا مام ابن اجلوكي يف ك اباه تلبا س إبلا س (ص : )124اتفام علمااء العصاه يف إباحان دم
احلالج فأول من مال إكه حالل الدم أبو عمهو القاه ووافقه العلماء .
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 أمول  :واحلالج من امعظم عند الصوف ن ومنقم الغزا والفعهاين ومبلقم من ذكاههم اباناجلوكي .
مااال اب اان اجلااوكي  " :أ ك ااا حمم ااد باان عب ااد الب ااام كااا أب ااو حمم ااد ركق اهلل باان عب ااد الوه اااب
ال م ما ا ع اان أيب عب ااد ال ااهمحن الس االم م ااال  :أول م اان تبل اام يف بلدت ااه يف تهت ااب ا حا اوال
ومقامال أه الواين ذو النون امصهي فأكبه عل ه ذلك عبد اهلل بن عبد احلبام وكاان رئا س
مصه وكان يفهب مفهب مالاك وهجاهه لافلك علمااء مصاه ماا شااو ا ه أكاه أحادث علمااً
مل ي بلم ف ه السلف حىت رموه بالزكدمن " تلب س إبل س (ص. )122
ومال الفعهاين  " :وتعصاب ماهة فققااء إمخا م علاى ذي الناون امصاهي وكزلاوا يف كورق ل مالاوا
إض السلآلان مبصه ل فقدوا عل ه بالبفه فأعلموه بافلك فقاال اللقام إن كااكوا كااذب فغاهمقم
فاكقلب الزورق والناس ينظهون فغهموا حىت رئ س امهكب " طبقال الفعهاين (ص. )13
 -أقول  :أما أن الفققاء مد طعناوا يف ذي الناون وأرادوا الفاقادة عل اه فانعم وأماا أهنام كافبوا

عل ه فحاشاهم ويفاقد لصادمقم وكصاحقم موماف ا ماام ابان عباد احلبام والعلمااء ا اهون
ماان ذي الن ااون وأمااا دع ااوف أن ذا النااون دع ااا عل ا قم فغهم اوا فقاافا م اان أساااطه الص ااوف ن ال اات
أهافوها إض القصن .
وا أريااد أن أس قص ا كااالم العلماااء وم اوامفقم وف مااا كقل ااه مااا يبآل ا مااول الااادي امخ ااار إن
كااالم العلماااء ا يسااند الف ا خ رب ع ااً  ,ومولااه إين أهااف ذلااك ماان عناادي وأمااول إن ال قااول
واجملاكفال وال علم بالباطا إمناا هاو مان أساال ب الصاوف ن وغاههم مان أها الالاالل ويف مقاال
سااابم ب ن ا ش ا ئاً ماان تقااوال الصااوف ن علااى رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم وا س ا ما
ال جااين وطائف ااه وماع ا سااف مل ينفاه هاافا الب اان يف ملحاام هيادة امديناان امسامى بالهسااالن
با حاافو ماان مقااا الاافي هاامن ه هاافا الب ااان وا أدري ماااذا هاافا ال صااهو الغهيااب وهناااك
مؤلفال عديدة يف كفف حال الصوف ن الت ت قول على اهلل ورسوله ودينه .
وموله  " :وتعهي الدك ور بف نن بع مفايخ ال صوو اعلنا ك ساءل ك اف سا بون موماف
الدك ور مما حص لس دكا احلس بان علا -رها اهلل عنقماا -ومان بعاده مان ا ئمان مالاك
وأمحااد والقاها ع اااض والعااز باان عباد السااالم -ساالآلان العلماااء -با واباان ت م اان وغااههم ,
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فق ااب الء ذم أم ا بار يهفع اهلل به در ال العلماء والصاحل ؟ بغ
ك حالن " .

النظه عن تفاصا

 -أقول  :إن مومف مماا حصا للحسا سابط رساول اهلل صالى اهلل عل اه وسالم ورحياك اه هاو

مومااف أئماان الساانن ماان احرتامااه وحبااه وأن الاافي ااىن عل ااه هاام الف ا عن ح ااث اس ا خه وه مث
اافلوه فأساالموه للفساااق حااىت م لااوه با لعا مج الفا عن شاااركوا يف م لااه وأمااا ا ئماان مالااك وماان
ذكه على تفاوهتم فما لقوه فقو من ااب الء الفي مال عنه رسول اهلل صلى اهلل عل اه وسالم :

" أشد الناس ب ء األنبياء رم الصالحون رم األمثل فاألمثل "

ك حبسب حاله .
وأمااا مااا حلاام بزعماااء ال صااوو الاافين تباااكى عل ا قم الفااعهاين وتبعااه الصااوف ن وماانقم الااادي
امخ ااار فلا س هااو ماان هاافا الباااب با هااو ماان باااب آ ااه وم اااس كعماااء الصااوف ن علااى مالااك
وأمحد وابن ت م ن وأمعالم م اس فاسد مائم على ال مويه .
فق يقاس احلالج احللو الفي أذع العلماء على م له لزكدم ه على مالك وأمحد وأمعالماا ؟
.
وه يقاس ذو الناون الافي أداكاه علمااء السانن وفققااؤهم بالالاالل البباه علاى هاؤاء ا ئمان
أعالم السنن وهداهتا ؟ .
وه يقاس عل قم أبو يزيد وحاله ا يق عن حال ذي النون ب أشد ؟.
مااال الاافهيب -رمحااه اهلل " : -ومااد كقل اوا عاان أيب يزيااد أش ا اء الفااأن يف صااح قا عنااه منقااا :
ساابحاين ومااا يف اجلباان إا اهلل  ,مااا النااار اسا ندن إل قااا غااداً  ,وأمااول ا علااين هلقااا فااداء أو
بلغنقا ( , )1ما اجلنن ؟ لعبن صب ان  ,هب هؤاء ال قود ما هؤاء حىت تعفهبم ؟ .
ومن الناس من يصحو هفا عنه ويقول  :مال هفا يف حال سبهه .
م ااال أب ااو عب ااد ال ااهمحن الس االم  :أكب ااه عل ااه أه ا ا بس ااآلام وكقل ا اوا إض احلس ا ا ب اان ع س ااى
البسااآلام أكااه يقااول  :معاهاج كمااا كااان للناايب معاهاج فأ ه ااه ماان بسااآلام فحااج ور ااع إض
ه ااان فلم ااا مااال احلس ا ر ااع إض بسااآلام ,م ااال الاافهيب  :مل ا ك ااان احلس ا م اان أئم اان

( : )1هبفا ويف السه " بلعنقا " بالع امقملن .
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احلاديث وأبااو يزيااد مان أها ( الفااهق )( )2فمسالم حالااه لااه( )3واهلل ي اوض الساهائه وك ا أ إض اهلل
من ك من تعمد خمالفان الب ااب والسانن ماال أباو يزياد سانن إحادف وسا وماائ " ام ازان
(. )347-341/2
وينظه بق ن كالم أيب يزيد يف ردي العاين على الدك ور عبد العزيز القاري .
 -رابعا  :مال الادي امخ ار  " :بع

أموال أه العلم يف مسألن اا اد :

يقول الس وط  :واحلاص أن لفظ اا اد مفارتك ف آللام علاى امعاىن امافموم الافي هاو أ او
احللول وهو كفه ويآللم على مقام الفناء ( )4اصآلالحا -اصاآللو عل اه الصاوف ن -وا مفااحن
يف ااصااآلالح إذ ا مينااع أحااد ماان اسا عمال لفااظ يف معااىن صااح و ا حماافور ف ااه شااهعا ولااو
كااان ذلااك ممنوعااا مل اااز حااد أن ي فااوه بلفااظ اا اااد وأك ا تقااول ب ااين وب ا صاااحيب كياادا
ا اد وكم اس عم احملدثون والفققاء والنحاة وغههم لفظ اا اد يف معان حديع ن وفقق ن.
وح ااث ومااع اا اااد ماان حمققا الصاوف ن إمنااا يهياادون بااه معااىن الفناااء الاافي هااو صااحو الاانفس
وإثبااال ا مااه كلااه هلل ساابحاكه ا ذلااك امعااىن اماافموم الاافي يقفااعه لااه اجللااد ,ومااد أشااار إض
ذلك س دي على بن وفاء فقال يف مص دة له :
يظنوا بي حلوَّل واتحادا *** وقلبي من سوى التوحيد خالي
ف أ من اا اد مبعىن احللول.
(ح اة ا مام الل الدين الس وط حملمود شيب ص ).222
( : )2مال يف الامأ  " :ل س يف خ " .
( : )3علم احملقم يف الامأ بقوله  :أ آلأ الفهيب يف موله  " :يسلم له حاله " ما يسلم حاله إا إض ك ااب اهلل وسانن
كب ه صلى اهلل عل ه وسلم  ,أمول  :الصواب مع هفا احملقم إذ ل س لنا إا الظاهه واهلل ي وض السهائه .
( : )4ه لفظ الفناء هبفا امعىن الصويف الفي ذكهه ال ف اكاين والس وط ورد يف القهآن والسنن ؟
وه إطالق لفظ اا اد عل ه إطالق واصآلالح صح و يفبه اس عمال احملدث والفققاء هبفا اللفظ يف معان ا حمفور
ف قا ؟ ! فقفه من مغالآلال الصوف ن .
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مال الف خ تاج الدين بن السبب يف ك اب مع د النعم ومب د النقم :
" فاااهلل اهلل يف ألفاااظ ااهل ماان بعا
صح حن .

سااادال القااوم مل يعناوا هبااا اواهههااا وإمنااا عناوا هبااا أمااورا

ويقااول يف موامااع أ ااهف  :فالوا ااب تساال م أحاوال القاوم وإكااا ا كأ ااف أحاادا إا همياان ااااههة
ومىت أمبننا تأوي كالمه ومحله على حمم حسن ا كعدل عن ذلك ا سا ما مان عهفنااه مان
أه اخله ولزوم الآلهيقن مث بهكل لفظان عان غلآلان أو ساقآلن إهناا ا هتادم ماا مالاى( .ا مااو
ا ول اء ص .)241
ومال ال افع يف ك اب ا ساناد ماا كقا وكساب إض امفاايخ رها اهلل عانقم مماا خياالف العلام
الظاهه فله جمال :
ا ول أن ا كساالم كسااب ه إلا قم حااىت يصااو عاانقم والعاااين بعااد الصااحن يلا مس لااه تأويا عنااد
أه ا العلاام العالااث صاادور ذلااك عاانقم يف حااال الساابه والغ باان والساابه إن كااان مباحااا غااه
مؤا ف كه غه مبلف يف ذلك الوم فسوء الظن هبم بعد هفه امخارج من عدم ال وف ام ''
.
 أقول :إن الس ا وط -رمحااه اهلل -مالااآلهب م نااام يف موامفااه ماان أه ا وحاادة الو ااود فقااو ياادين
طائفاان منقااا باااحللول ووحاادة الو ااود وي ااأول وينقا ال ااأويالل لآلائفاان أ ااهف ا تقا عنقااا يف
الالالل والوموو يف وحدة الو ود ,وما مه ع ذلاك إا إض ماا وماع ف اه هاو مان ال صاوو فقاد
ِدو بالآلهيقن الفاذل ن فأحسن هبا الظن ومدحقا ومدح أهلقا .
وهااو يااؤمن خبهافااال الصااوف ن يف ا باادال وا مآلاااب وا وتاااد والنجباااء وتصااهفاهتم وأح اوالم
وينق ا يف ذل ااك حباي ااال ا يقهه ااا ش ااهو وا عق ا  ( .اكظ ااه احل اااوي للف اااوي ص -441/
)447
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فارتاه تاارة ينقا عان بعا العلماااء إداكان بعا الصاوف ن بااحللول ووحاادة الو اود ف قااول 2 ( :
/ص  " : ) 244ومال صاحب ك ااب (( مانقج الهشااد  ,يف الاهد علاى أها الوحادة واحللاول
واا اد )) :
حاادثين الفا خ كمااال الاادين امهاغا عاان الفا خ تقا الاادين باان دم اام الع ااد أكااه مااال لااه مااهة :
البفااار إمنااا اك فااهوا يف بالدكاام اك فااار الفلساافن هناااك  ,وملاان اع نااائقم بالف اهيعن والب اااب
والساانن  ,مااال  :فقلا لااه  :يف بالدكاام مااا هااو شااه ماان هاافا  ,وهااو مااول اا ادياان  ,فقااال :
هفا ا يقوله عام ؛ فإن مول هؤاء ك أحد يعهو فساده " .
فرتف أن العالمن ابن دم م الع اد مل يفاهق با أها وحادة الو اود فلام يقا هاؤاء أها وحادة
الو اود وهاؤاء أها فناااء يف ذال اهلل  ..اخل كماا يقاول ال ف اااكاين والسا وط  ,تعااض اهلل عمااا
يقول الصوف ن علواً كبها .
مث مال الس وط يف ( ص : ) 241 /242
" مال صاحب منقج الهشاد  " :وما كال عبااد اهلل الصااحلون مان أها العلام وا مياان ينباهون
حااال هااؤاء اا ادياان  ,وإن كااان بع ا الناااس مااد يبااون أعلاام وأماادر وأحباام ماان بع ا يف
ذلك " .

 -وأقول  :وإذن فما كال عباد اهلل الصاحلون ينبهون حال أه اا اد .

مث مااال  :ومااال الف ا خ سااعد الاادين ال ف اااكاين شااهح امقاصااد  :وأمااا امن مااون إض ا سااالم
فماانقم بع ا غااالة الف ا عن القااائلون بأكااه ا مي نااع اقااور الهوحاااين يف اجلسااماين كج ي ا يف
صااورة ِدح اان البلاايب  ,وكاابع اجلاان أو الف ا اط يف صااورة ا كاس ا  ,مااالوا  :فااال يبع ااد أن
يظقااه اهلل تعاااض يف صااورة بعا البااامل  ,وأوض الناااس باافلك علا ن وأواده  ,تعاااض اهلل عاان
ذلك علواًّكبهاً .
مال  :ومنقم بع ام صوفن القائلون باأن الساالك إذا أمعان يف السالوك  ,و ااض معظام جلان
الوصااول  ,فهمبااا حي ا اهلل ف ااه  -تعاااض اهلل عمااا يقااول الظااامون عل اواًّكب اهاً -كالنااار يف اجلمااه
حب ث ا متايز  ,أو ي حد به حب ث ا اثن ن ن وا تغايه  ,وصو أن يقاول (( هاو أكاا  ,وأكاا هاو
)) .
مال  :وفساد الهأي غىن عن الب ان .
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مااال  :وهقنااا ماافهبان آ اهان يومهااان احللااول أو اا اااد  ,ول سااا منااه يف ش ا ء ؛ ا ول  :أن
السالك إذا اك قى سالوكه إض اهلل و اهلل يسا غهق يف حباه ال وح اد والعهفاان  ,حب اث تالامح
ذاته يف ذاتِِه تعاض وصفاته يف صفاته  ,وتغ ب عن كا ماا ساواه  ,وا ياهف يف الو اود إا اهلل
تعاااض وهاافا هااو الاافي يسااموكه الفناااء يف ال وح ااد  ,وح نئااف رمبااا تصاادر عنااه عبااارال تفااعه
باحللول أو اا اد لقصور العبارة عان ب اان تلاك احلاال  ,وبعاد البفاف عنقاا بامقاال  ,وحنان
علااى ساااح ال مااين كغاارتو ماان حبااه ال وح ااد بقادر ا مبااان  ,وكعاارتو بااأن طهياام الفناااء ف ااه
الع ان دون ال هان  ,واهلل اموفم .
مث ذكااه يف اماافهب العاااين – وهااو القااول بالوحاادة امآللقاان – ومااال  :إكااه غااه احللااول واا اااد
وإكه أيالاً ارج عن طهيم العقا والفاهو  ,وإكاه باطا وهاالل  .وماد ساق بق ان كالماه ف اه
يف الب اب الفي ألف ه يف ذم القول بالوحدة امآللقن فإكه به أ در  ,وذكه الس د اجله اين يف
شهح اموامف حنو ذلك  ,ومد سق أيالاً عبارته يف الب اب امفار إل ه .
أمول  :وامفهب ا ول باط وهالل أيالاً .
فقا جتااد يف ك اااب اهلل ويف ساانن رساوله ويف كااالم الصااحابن وال ااابع لاام بإحسااان ويف كااالم
أئم اان ال اادف أن البف ااه ول ااو ك اااكوا أكب اااء تال اامح ذواهت اام يف ذال اهلل وص اافاهتم يف ص اافاته
ويغ بون عن ك ما سواه وا يهف يف الو ود إا اهلل هافه ها وحادة الو اود واحللاول واا ااد
الاات مل يااأل هبااا إا مالحاادة الباطن اان الصااوف ن  ,ول ا س لنااا إا الظاااهه  ,فااإذا أطلاام صااويف
عبارال احللول ووحدة الو ود ماع اهلل و اب عل ناا أن كديناه هبافا امافهب وا ااوك أن ك اأول
هافا ال أويا الباطا الاافي كقلاه السا وط عاان ال ف ااكاين  ,وها ااوك لل ف اااكاين أن يقااول  :أن
الصااويف تالاامح ذاتااه يف ذال اهلل وصاافاته يف صاافال اهلل ؟ فق ا هناااك ا اااد أشااد منااه ؟
تعاض اهلل وتنازه وتقدس عما يقوله غالة الصوف ن علواً كبهاً .
وأرف أن هاافه الصااورة الاات مياادحقا أس اوأ ماان الصااورة الاات أكبههااا وأبآللقااا ن ا وض ياادع
ف قا الهافال والصويف أن اهلل ح ف ه .
وهاافه الصااورة تف ااد أن الصااويف والهافال ا والباااطين مااد اهاامح وذاب يف ذال اهلل وصاافاته
ول س لفلك معاىن إا أماوف صاور اا ااد  ,وماا معاىن ا ياهف يف الو اود إا اهلل ؟ ألا س هافا
هو مول أه وحدة الو ود ؟ تعاض اهلل عن ذلك علواً كبها .
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واحلاص ا أن ماان د ا يف ال صااوو و صوص ااً تصااوو ام ااأ هين يااأيت مبع ا هاافه العجائااب
والغهائب من ال نامالاال وال اأويالل ,فاال ااوك أن حيا ج ب أويالتاه الفاسادة ومداهناتاه الباطلان
الت تفهق ب ام ماثالل .
ومااد رفا معا هاافه ال ااأويالل السااخ فن فحااول العلماااء الناصااح وأذعاوا أكااه ا ي ااأول إا
ك ااالم امعص ااوم  ,وأداكا اوا م اان س االك طهيق اان احل ااالج واب اان ع ااهيب أمعالم ااا بالزكدم اان ودحالا اوا
أباط لقم وهالاهتم بالفهو احملمدي والعق الفآلهي .
أين ذهب الس وط عان شا خه احلاافظ ابان حجاه وتالم افه معا البقااع الافي ألاف " تنب اه
الغيب " وذاع أماوال كباار العلمااء يف إداكان أها وحادة الو اود وحباى ماا يفابه إذااو العلمااء
علااى أن ال أوي ا ا يبااون إا لنصااوص امعصااوم ,وأن ا ص ا هااو ا ااف بالظاااهه ماان كااالم
الن اااس  ,واس ف ااقد بق ااول عم ااه ب اان اخلآل اااب -رها ا اهلل عن ااه : -إن الن اااس ك اااكوا يؤ اافون
بالوح ...ا ثه  ,وس أيت .
وال فهيم با احلق قان والفاهيعن طهيام الباطن ان  ,فاال ااوك للمسالم أن يسالك مساالك الباطن ان
يف هاافا ال فهياام  ,فااإذا جلأكااا إض تأوي ا كااالم بع ا غااالة الصااوف ن مبع ا تأوي ا ال ف اااكاين مااال
ا هون ماذا تفهمون ب ننا وب إ واكنا واااهه كاالم اجلم اع واحاد واحلاال واحاد وكلناا صاوف ن
ومل تآللعوا على ما يف ملوبنا وا على ما يف ملوهبم .
ب يف و الباب للباطن ن ا مساع ل ن وغهها من فهق ا حلاد .
واهلل أمهكااا أن كبااون م اوام بالقسااط  ,وا يق اوم القسااط إا علااى مااا يظقااه للناااس والب اواطن
توك إض اهلل  ,وحساب الناس وما يبنوكه إض اهلل .
مال الادي امخ ار  " :مال الف خ تاج الادين بان السابب يف ك ااب مع اد الانعم ومب اد الانقم
 " :فاهلل اهلل يف ألفاظ هل من بع
صح حن " .

سادال القوم مل يعنوا هباا اواهههاا وإمناا عناوا هباا أماورا

ويقول يف موامع أ هف  " :فالوا ب تسل م أحوال القوم وإكاا ا كأ اف أحادا إا هميان اااههة
ومىت أمبننا تأوي كالمه ومحله على حمم حسن ا كعدل عن ذلك ا سا ما مان عهفنااه مان
أه اخله ولزوم الآلهيقن مث بهكل لفظن عن غلآلن أو سقآلن إهنا ا هتادم ماا مالاى " (ا مااو
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ا ول اء ص .)241
وم ااال ال ااافع يف ك اااب " ا س ااناد "  " :م ااا كق ا وكس ااب إض امف ااايخ رها ا اهلل ع اانقم مم ااا
خيالف العلم الظاهه فله جمال :
 ا ول  :مجأن ا كسلم كسب ه إل قم حىت يصو عنقم .
 والعاين  :بعد الصحن يل مس له تأوي عند أه العلم . العالاث  :صادور ذلاك عانقم يف حاال الساابه والغ بان والسابه إن كاان مباحاا غاه مؤا اافكه غه مبلف يف ذلك الوم فسوء الظن هبم بعد هفه امخارج من عدم ال وف م" !
 أقول  :مجالدين السبب :
إن تاج ِّ
أشعهي غال يف تعآل الصفال .
-1
صااويف غااال  ,يااؤمن خبهافااال الصااوف ن وإن شاائ فاااكظه اجلاازء العااامن ماان ك ابااه "
-2
الآلبقال " (ص  )418-423ل عهو غلوه يف ال صوو واخلهافال .
ف ه شدة كائدة على أه السنن ولا كائاد جتااه غاالة الصاوف ن كماا رأيا مباا فا قم
-3
أه احللول وحدة الو ود .
مال يف ( طبقال الفافع ن الب ف " : )121/2أماول  :ل شااعهة ماوان مفاقوران يف إثباال
الصفال ه مته على ااههها مع اع قاد ال نازيه أو تؤول .
والقول با مهار مع اع قاد ال نازيه هو امعزو إض السلف وهو ا ار ا مام يف الهسالن النظام ان
ويف مواهع مان كالماه فه وعاه معنااه اله اوو عان ال أويا إض ال فاوي وا إكباار يف هافا وا
يف مقابل اه فإهن ااا مس ااألن ا قادي اان أع ااين مس ااألن ال أوي ا أو ال ف ااوي

م ااع اع ق اااد ال ن ا ازيه إنم ــا

المصــيبة الكبــرى والداهيــة الــدهياء ا مــرار علــى الظــاهر واَّلعتقــاد أنــه المــراد وأنــه َّل
يستحيل على الباري فذلك قول المجسـمة عبـاد الـورن الـذين فـي قلـوبهم زيـغ يحملهـم
الزيــغ علــى إتبــا المتشــابه ابت ــاء الفتنــة علــيهم لعــائن اهلل تتــرى واحــد بعــد أخــرى مــا
أجرأهم على الكذب وأقل فهمهم للحقائو ) اها !!.

 أقول :-1

من مال  :إن مفهب السلف هو ال أوي أو ال فوي
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؟!.

 -2إن مفهب السلف الصاحل هو الافي مج
دل عل اه الب ااب والسانن وهاو ا مياان بصافال
اهلل وإثباهتااا لااه علااى الو ااه الالئاام باااهلل ماان غااه هيااف وا تعآل ا وا تب ااف وا تفااب ه وا
متع .
 -3وهاافا اماافهب جتااده مقااهراً يف ك ااب الساانن الصااحاح والساانن ويف ك ااب ال فسااه ويف
ك ااب العقائااد الاات دوكا ثبااال عق اادة الساالف وللااهد علااى امعآللاان اجلقم اان وعلااى امفاابقن
من مب أن يأيت مفهب ا شاعهة .
 -4لقااد مااهر العلماااء أكااه ا ا قاااد مااع الاانص  ,وكصااوص الصاافال الصااهحين يف إثبااال
علو اهلل على لقه واس وائه على عهشه يف الب اب والسنن جتاوكل العفهال ودان به السلف
الصاااحل وردوا هيااف امعآللاان وغلااو امفاابقن باااحلجج القاطعاان وال اها الساااطعن وكاافلك مااهروا
و وب ا مياان بساائه صافاته علاى الو اه الالئام باه مان غاه هياف وا تعآل ا وا تفاب ه وا
متع .
 -2أكص ااو امغ ااهورين مب اافهب ا ش اااعهة أن يق ااهؤوا ك اااب " ا باك اان " وك اااب " مق اااال
ا سالم " وغهمها من الب ب الت ر ع ف قا أبو احلسن إض مفهب السلف ورد ف قا على
اجلقم ن امعآللن وغههاا  .وأكصاحقم بااله وو إض ك ااب ال وح اد مان صاح و البخااري و لام
أفعااال العباااد للبخاااري وإض ك اااب الساانن ماان ساانن أيب داود ومقدماان اباان ما ااه لب ابااه الساانن
وإض مؤلفال أئمن السنن يف ب ان عقائد السلف بأدل قا .
وله ع القاري إض ما كقله الرتمفي عن أئمن السلف :
مال -رمحه اهلل -يف سننه (رمم  )112معلِّقاً على حديث  ( :مج
إن اهلل يقب الصادمن ويأ افها
ب م نه فهب قا حدكم كما يهيب أحدكم مقهه حىت أن اللقمن ل صه مع أحاد ) هافا حاديث
حسن صح و .
 مااال الرتماافي  " :ومااد مااال غااه واحااد ماان أها العلاام يف هاافا احلااديث ومااا يفاابه هاافا ماانالهوايااال ماان الصاافال وكاازول الااهب تبااارك وتعاااض كا ل لاان إض السااماء الاادك ا مااالوا مااد ثب ا
الهوايااال يف هاافا ويااؤمن هبااا وا ي ااوهم وا يقااال ك ااف  .هباافا روي عاان مالااك وسااف ان باان
ع نان وعباد اهلل باان امباارك أهناام ماالوا يف هاافه ا حادياث أَِمُّهوهاا بااال ك اف .وهباافا ماول أها
العلام مان أها الساانن واجلماعان  .وأماا اجلقم اان فاأكبهل هافه الهواياال ومااالوا هافا تفاب ه ومااد
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ذكه اهلل عز و يف غه موهع من ك ابه ال د والسمع والبصه ف مجأولا اجلقم ان هافه ا ياال
إن اهلل مل خيلام آدم ب اده وماالوا مج
فسه أها العلام وماالوا مج
إن معاىن ال اد هاا
ففسهوها على غه ما مج
مج
هنا القوة  .ومال إسحاق بن إبهاه م  :إمنا يبون ال فب ه إذا مال ( :ياد ك اد ) أو  (:معا ياد
) أو ( مسع كسمع ) أو معا مساع فاإذا ماال مساع كسامع أو معا مساع فقافا ال فاب ه  .وأماا إذا
مال كما مال اهلل تعاض يد ومسع وبصه وا يقول ك ف وا يقول مع مساع وا كسامع فقافا ا
يبون تفب قاً وهو كما مال اهلل تعاض يف ك ابه  ( :ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )
" اها.
وأ هج الب قق يف ا مساء والصفال (ص )428عن ا وكاع أكه مال :

( كنا وال ابعون م وافهون كقول  :إن اهلل تعاض ذكهه فوق عهشه ،ونبمن بما وردت السـنة بـه
من صفاته ج وع ) .
وأثااه مالااك يف ذلااك مفااقور مااا سااأله سااائ عاان ااس ا واء ,فقااد أ ااهج الب قق ا يف الصاافحن
كفسقا من الب اب كفسه مول مالك رمحه اهلل  ( :ااس واء غاه جمقاول ,والب اف غاه معقاول
,وا ميان به وا ب ,والسؤال عنه بدعن ,وما أراك إا مب دعا فأمه به أن خيهج )
اأولوا ااس ا واء والن اازول وال ااد
 أمااول  :وم ااد أ ااف ا ش ااعهين بنص ا ب م اان م اافهب اجلقم اان ف ا مجوسااائه الصاافال اخل ياان ويزعمااون -كمااا تاازعم اجلقم اان -مج
أن إثبااال هاافه الصاافال يق ال ا
ال فب ه ويدمجعون مع ذلك مجأهنم على مفهب السلف !!.
 -1ومول السبب  " :فالوا ب تسل م أحوال القوم وإكا ا كأ ف أحدا إا همين اااههة
ومىت أمبننا تأوي كالمه ومحله على حمم حسن ا كعدل عن ذلك ا سا ما مان عهفنااه مان
أه اخله ولزوم الآلهيقن مث بهكل لفظن عن غلآلن أو سقآلن إهنا ا هتدم ما مالى " .
أ -وأي همين أشد من ال فوه باحللول ووحدة الو ود .
ب -الغلآلاان والسااقآلن تغ فااه للمساالم إذا كاك ا عاان غااه مصااد وتعمااد أمااا أن ي فااوه الصااويف
باحللول ووحدة الو ود فال يقال ف قا غلآلان أو ساقآلن با كقاول إن هافه عق ادة توارثقاا غاالة
من مب عقد احلالج ومن عقده إض يومنا هفا وأكبهها وشدد النبه
الصوف ن الً عن
على الصوف ن علماء ا سالم منف بدرل بوادر ال صوو إض يومنا هفا فمن تأول لم ا يقبا
تأويله كه خيالف النصوص النبوين وأموال وتآلب قال الصحابن وال ابع وأئمن ا سالم .
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ك ف يو ب السبب على امسلم ال سل م مبا ااههه كفه وإحلاد ؟ .
-7
بأي ك اب أو بأي سنن ؟
كااان أصااحاب حممااد صاالى اهلل عل ااه وساالم يَأ اافون ويؤ َ اافون بظاااهه أم اوالم وأعمااالم ؟
وكفلك ال ابعون وتابعوهم بإحسان .
فماان حااديث أيب سااع د اخلاادري ره ا اهلل عنااه مااال مااال صاالى اهلل عل ااه وس المجم  ( :إنــي لــم
أومر أن أنقب قلوب الناس وَّل أشو بطونهم ) رواه البخاري (. )1281/4
وعن أم سلمن ره اهلل عنقا مج
أن رساول اهلل صالى اهلل عل اه وسالم ماال  ( :إنكـم تختصـمون
إلــي ولعــل بعضــكم أن يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض فأقضــي لــه علــى نحــو ممــا أســمع

فمــن قطعــت لــه مــن ح ـو أخيــه شــيئا ف ـ يأخــذه فإنمــا أقطــع لــه بــه قطعــة مــن النــار ف ـ
يأخذها ) رواه البخاري ( )222/2ومسلم ( )1337/3واللفظ له .
وعان عماه باان اخلآلااب رها اهلل عناه يقااول  " :إ ان أناسـا كــانوا يبخــذون بـالوحي فــي عهــد
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإن الـوحي قـد انقطـع وإنمـا نأخـذكم اآلن بمـا ظهـر لنـا
من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمنـاه وقربنـاه ولـيس إلينـا مـن سـريرته شـيء اهلل يحاسـبه
في سـريرته ومـن أظهـر لنـا سـوءا لـم نأمنـه ولـم نصـدقه وإن قـال إن سـريرته حسـنة " رواه
البخاري (. )234/2
ك ف تآلبم هفه ا حباام علاى هافه ا مان كلقاا وعلاى رأساقم الصاحابن وال اابعون مث تساقط
أحبام الفهيعن احملمدين عن الصوف ن ؟ ا يقب هفا إا أن يبون الصوف ن جماك أو أطفااً.
 -7ي عجب امسلم من دفاو السبب عن أه عق دة احللول ووحادة الو اود وال اأدب معقام
والادعوة إض تأويا هاالاهتم ماع محل اه الفاعواء علاى أها السانن وال وح اد واحلاديث وأئما قم
ووصفقم الماً بأهنم من أه الزيغ وجمسمن عبااد وثان  ,ومولاه علا قم لعاائن اهلل تارتف واحادة
بعد أ هف وما أدري ه يدرك السبب أن الصحابن وال ابع دا لون يف هفا الآلعان واللعان
.
وإذا كان هفا حاله فب ف كقب دفاعه عن الصوف ن وتأويالته لالاللم ؟
والظاهه أكه ا يس عىن منقم أمعال ابن عهيب وابن سبع وابن الفارض .
وه اوك للمسلم أن يقب طعنه يف أه احلديث والسنمجن ولعنقم ؟!!
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ِ ِِ
يما َكانُوا فِ ِيه يَ ْختَلِ ُفو َن ) (البقهة)113:
( فَاللاهُ يَ ْح ُك ُم بَـ ْيـنَـ ُه ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة ف َ

وأمااا ال ااافع فقااو صااويف غااال وعلااى عق اادة وماانقج الساابب  ,با مااد يبااون أساوأ حااااً منااه
فقااو يعظاام اباان عااهيب إمااام وحاادة الو ااود ويبااالغ يف ذلااك  ,اكظااه الاادرر البامناان ()324/2
والباادر الآلااالع للفااوكاين ( )372/1ويعظاام احلااالج وغااهه ماان غااالة ال صااوو  ,ولااه منظوماان
ي وس ا ف قااا با كب اااء وا ول اااء وبااالآلور وال ا والزي ااون وبالالااحى وال ارتاويو وبالصاافا وامااهوة
وبأش اء أ ه ويف هفه امنظومن يقول :
بحو سهل بسهل بابن خضرويه *** بابن الخفيت بممشاد مع هرم

بحو ذي النون بالدقا إن لهم *** في األولياء شيمة تعلو على الشيم
بابن أسباط بل شاه وشيمته **** وبالرفاعي والح ج نجمعهم
إض أن يقول آمهاً بااس غاثن بغه اهلل :

واهتت بيوست مهما كنت منتظرا فنعم غوث لملهوف ومهتضم

ويقول مبلقا :

بحو قطب وأبدال هم أملي وهم لدى الخطب بعد اهلل معتصمي

ويقول يف هفه امنظومن :

وفي ظفار رجال يست اث بهم ويستعان بهم بالدفع في النقم

بحو شيخي وأشياخ له فهم غوري وعوني ومقصودي ومعتصمي
اكظه مهآة اجلنان  ,تأل فه ()311-314/4
ف لحم تأويله ب أوي السبب .
وإين أكصا ااو الا ااادي امخ ا ااار وأمعالا ااه أن يرتك ا اوا ال علا اام بال صا ااوو وأباط لا ااه وال علا اام خب ا ااوط
العنببااول وأكصااحقم بال وباان إض اهلل وااع صااام بالب اااب والساانن واتباااو الساالف الصاااحل يف
عق دهتم ومنقجقم وهديقم وسائه شئوهنم فإن ذلك هو طهيم النجاة والسعادة  ,وماا الفاه
من طهق الالالل والالك .
مال تعاض  ( :واعتصموا بحبل اهلل جميعا وَّل تفرقوا ) وماال تعااض  ( :وأن هـذا صـراطي

مس ــتتقيما ف ــاتبعوه وَّل تتبع ــوا الس ــبل فتف ــر بك ــم ع ــن س ــبيله ) وماان شااه السااب الآلااهق
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الص ااوف ن ا سا ا ما الآل ااهق امعاص ااهة كال جاك اان وامهغاك اان والنقف اابندين والس ااقهوردين والقادري اان
والهفاع ن واجلف ن .
فل حفر امؤمن الناصو لنفسه ولإلسالم وامسلم من هفه الآلهق ول حفر منقا .
 -خامسا  :مال الادي امخ ار  " :إشبال ااهه بع

النصوص :

أمااا إذا ر عنااا إض ااااهه بع ا النصااوص القهآك اان وا حاديااث الف اهيفن فقااد جنااد حناان معفااه
العوام صعوبن يف مدلواهتا فلع الدك ور يساعدكا يف فقمقا ,من ذلك ماعال مولاه تعااض '' هاو
ا مجول وا ه والظمجاهه والباطن ''  -احلديد .3
مال يف شهح العق دة الواسآل ن  :وامسه ا وعاال البااطن أو اب أن ا يباون شا ء دوكاه فاال
ش ا ء دوكااه باع بااار بآلوكااه ويف هاافا اللفااظ معااىن القااهب والبعااد ماان و ااه ومعااىن ااح جاااب
واا فاء من و ه وموله '' واك الباطن فل س دوكك ش ء '' كفى ان يبون ش ء دوكه كما
كفى أن يبون فومه فلو مدر فومه ش ء لبان اكم منه يف العلو والب ان إذ هفا شان الظااهه
ولااو كااان دوكااه شا ء لبااان أكما منااه يف الاادكو وااح جاااب وهاافا شاأن الباااطن وهاافا يوافاام
موله  ( :أمهب ما يبون العبد من ربه وهو سا د ) ''
إض أن يقول  :فأول ن اهلل عز و سابقن على أول ن ك ما سواه وآ هي ه ثاب ن بعد آ هين ك
مااا س اواه فأول ااه سااابقه لب ا ش ا ء وآ هي ااه بقاااؤه بعااد ك ا ش ا ء وااههي ااه ساابحاكه فوم ااه
وعلوه على ك ش ء ومعاىن الظقاور يق الا العلاو واااهه الفا ء ماا عاال مناه وأحااط بباطناه
وبآلوكه إحاط ه بب ش ء حب ث يبون أمهب إل اه مان كفساه وهافا ماهب غاه ماهب احملاب مان
حب به  ,هفا لون وهفا لون .
فمدار هفه ا مساء ا ربعن على ا حاطن وه إحاط ان كماك ن ومباك ن '' .
فالزماك ن يف موله ( هو ا ول وا ه ) وامباك ن يف موله (الظاهه والباطن).
( شهح العق دة الواسآل ن من كالم ش خ ا سالم ابن ت م ن خلالد امصلو ص.)44-43
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ف أم ا فالا ا لن ال اادك ور ه اافا الب ااالم بدم اان  ,فق ا كبقا ا النص ااوص عل ااى ااههه ااا ف ل اابس يف
ا ذهان ما مد يفال إض اا اد فال مفه عندئف مان ال أويا الافي ا أاان أن الادك ور يقبلاه
فما هو امخهج يف هفه امسألن ؟ .
 -أقــول  :أكااا ا أعااهو هاافا "امصاالو" ,ولباان أكق ا لااك كااالم أه ا العلاام يف امع اان مثمج يف

القااهب وكالمهااا ا يق الا احللااول يف امخلومااال تعاااض اهلل عاان ذلااك علاواً كباهاً .وهاافا الاافي
مج
دل عل ه ك اب اهلل تعاض وسنمجن رسوله صلمجى اهلل عل ه وسلمجم يف عفهال النصوص مع :
موله تعاض  ( :ال ار ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى ) يف سبعن مواهع من ك اب اهلل تعاض
ش ْ
ِ
صــالِ ُح يَـ ْرفَـعُــهُ ً) (فاااطه)12:
ـل ال ا
ومع ا مولااه تعاااض  ( :إِلَْيـ ِـه يَ ْ
صـ َـع ُد الْ َكلـ ُـم الطايِّـ ُ
ـب َوال َْع َمـ ُ
ِ
ِ
ِِ
ـت َسـنَة )
ج ال َْم ئِ َكةُ َو ُّ
ين أَلْ َ
الر ُ
ومع موله تعاض  ( :تَـ ْع ُر ُ
وح إِلَْيه في يَـ ْوم َكا َن م ْق َد ُارهُ َخ ْمس َ
(امعارج)4:
ِ
ِ
يم ) (البقهة)222:
وموله تعاض َ ( :و ُه َو ال َْعل ُّي ال َْعظ ُ
ِ
ادهِ و ُهو ال ِ
ِ ِ
ْخبِ ُير ) (ا كعام)18:
يم ال َ
وموله تعاض َ ( :و ُه َو الْ َقاه ُر فَـ ْو َ عبَ َ َ َ
ْحك ُ
ِ
ـور )
ومول ااه تع اااض  ( :أَأ َِم ْن ــتُ ْم َم ـ ْـن فِ ــي ال ا
س ـ َـم ِاء أَ ْن يَ ْخ ِس ـ َ
ـت بِ ُك ـ ُـم ْاأل َْر َ
ض فَـ ـِإ َذا ه ـ َـي تَ ُم ـ ُ
(املك)11:
وأحاديث معهاج الهسول صلمجى اهلل عل ه وسلمجم إض ربه تبارك وتعاض .
وأدلاان علااو اهلل تعاااض علااى عهشااه كعااهة اادا حا مجاىت مااال ش ا خ ا سااالم اباان ت م اان يف "اجملمااوو
"( " :)121/2مد وصف اهلل تعاض كفسه ك ابه وعلى لسان رسوله باالعلو وااسا واء علاى
العااهين والفوم اان يف ك ابااه آيااال كعااهة حااىت ماال بعا أكااابه أصااحاب الفااافع يف القااهآن
ألف دل أو أكيد تدل على أ مجن اهلل تعاض عال على اخللم وأكه فوق عباده " اها.
وإل ك كالم ا ئمن -رمحقم اهلل -يف القهب وامع ن :
 -1مال ش خ ا سالم ابن ت م ن يف " العق دة الواسآل ن " ص: 22-28
" ول س معىن موله ( وهو معبم ) أكه خم لط باخللم فإن هافا ا تو باه اللغان وهاو االو ماا
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أذع عل ه سلف ا من و الو ما فآله اهلل عل ه اخللم ب القمه آين من آيال اهلل مان أصاغه
خملوماته وهو موهوو يف الساماء وهاو ماع امساافه وغاه امساافه أينماا كاان وهاو سابحاكه فاوق
عهشااه رم ااب علااى لقااه مقا من علا قم مآللااع علا قم إض غااه ذلااك ماان معاااين ربوب ااه  .وكا
هاافا البااالم الاافي ذكااهه اهلل ماان أكااه فااوق العااهين وأكااه معنااا حاام علااى حق ق ااه ا حي اااج إض
هياف ولباان يصااان عاان الظنااون الباذباان معا أن يظاان أن ااااهه مولااه يف السااماء أن السااماء
تقل ااه أو تظل ااه وه اافا باط ا بإذ اااو أه ا العل اام وا مي ااان ف ااإن اهلل م ااد وس ااع كهسا ا ه الس ااموال
وا رض وهاو الاافي ميسااك السااموال وا رض أن تازوا وميسااك السااماء أن تقااع علااى ا رض
إا بإذكه ومن آياته أن تقوم السماء وا رض بأمهه .
فصل  :ومد د

يف ذلك ا ميان بأكه مهيب من لقاه جم اب كماا ذاع با ذلاك يف مولاه :

( وإذا سألك عبادي عين فإين مهيب أ ب دعوة الداع إذا دعان ) ا ين  .وموله صالى اهلل
عل ااه وساالم  ( :مج
إن الاافي تدعوكااه أمااهب إض أحاادكم ماان عناام راحل ااه ) ومااا ذكااه يف الب اااب
والسنن من مهبه ومع ه ا ينايف ماا ذكاه مان علاوه وفوم اه فإكاه سابحاكه لا س كمعلاه شا ء مان
ذ ع كعوته وهو عل يف دكوه مهيب يف علوه " اها .
 -2مال ش خ ا سالم ابن الق م -رمحه اهلل -يف مدارج السالب (: )217-212/2

( فصــل  :قــال  :الدرجــة الثانيــة  :حيــاء يتولــد مــن الناظــر فــي علــم القــرب  :ف اادعوه إض

ركوب احملبن ويهبآله باهوح ا كاس ويباهه إل اه مالبسان اخللام النظاه يف علام القاهب قام القلاب
بامع اان اخلاصاان مااع اهلل فااإن امع اان كوعااان  :عاماان وهااى مع اان العلاام وا حاطاان كقولااه تعاااض ( :
وهو معبم أينما كن م احلديد ) وموله  ( :ما يبون من جنوف ثالثن إا هاو رابعقام وا مخسان
إا هو سادسقم وا أدىن من ذلك وا أكعه إا هو معقم أينما كاكوا ) اجملادلن 7
و اصن وهى مع ن القهب كقوله تعاض  ( :مج
إن اهلل مع الفين اتقوا والفين هم حمسنون ) النح
الص ا ا اابهين ) البق ا ااهة  123ومولا ا ااه  ( :مج
 128ومول ا ااه  ( :مج
وإن اهلل ما ا ااع احملسا ا اان )
إن اهلل ما ا ااع مج
العنببااول  12؛فقاافه مع اان مااهب ت الاامن اماوااة والنصااه واحلفااظ وكااال امعن ا مصاااحبن منااه
للعبد لبن هفه مصاحبن اطالو وإحاطن وهفه مصااحبن ماوااة وكصاه وإعاكان و ماع يف لغان
العهب تف د الصحبن الالئقن ا تفعه بام زاج وا ا الط وا جماورة وا جماكبن فمان اان شا ئا
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ماان هاافا فماان سااوء فقمااه أيت وأمااا القااهب فااال يقااع يف القااهآن إا اصااا وهااو كوعااان مهبااه ماان
داع ه با ابن ومهبه من عابده با ثابن فا ول كقوله تعااض  ( :وإذا ساألك عباادي عاين فاإين
مهيااب أ ااب دعااوة الااداع إذا دعااان ) البقااهة  181؛ولاافا كزلا وابااا للصااحابن رها اهلل
عنقم ومد سألوا رسول اهلل ربنا مهيب فننا ه أم بع د فنناديه ؟
فأكزل اهلل تعاض هفه ا ين .
والعاين موله  ( :أمهب ما يبون العبد من ربه وهو سا د وأمهب ما يباون الاهب مان عباده يف
وو الل ) فقفا مهبه من أه طاع ه
و الصح و عن أيب موسى ره اهلل عنه مال  ( :كنا مع النبي صلاى اهلل عليه وسلام فـي
سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال يا أيها الناس أربعـوا علـى أنفسـكم إنكـم َّل تـدعون
أصم وَّل غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب أقـرب إلـى أحـدكم مـن عنـو راحلتـه ) فقافا
مااهب اااص بالااداع دعاااء العبااادة والعناااء واحلمااد وهاافا القااهب ا ينااايف كمااال مبايناان الااهب
خللقااه واسا واءه علااى عهشااه با اامعااه ويالكمااه فإكااه لا س كقااهب ا سااام بعالااقا ماان بعا
تعاااض اهلل عاان ذلااك علاوا كباها ولبنااه كااوو آ ااه والعبااد يف الفاااهد اااد روحااه مهيباان اادا ماان
حمبوب ب نه وب نه مفاوك ت قآلع ف قا أعناق امآل واده أمهب إل ه من ل سه كما م :
ب من يدنو ويزعم أنه *** يحبك والنائي أحب وأقرب
أَّل ُر ا

وأه السانن أول ااء رساول اهلل وورث اه وأحبااؤه الافين هاو عنادهم أوض هبام مان أكفساقم وأحاب
إل قم منقا ادون كفوسقم أمهب إل ه وهم يف ا مآلار النائ ن عنه من هان حجهته يف امدينن
واحملبون امف امون للبعبن والب احلهام اادون ملاوهبم وأرواحقام أماهب إل قاا مان هاهناا ومان
حولا هفا مع عدم تأيت القهب منقا فب ف مبن يقهب من لقه ك ف يفاء وهو مس و علاى
عهشه وأه الفوق ا يل ف ون ذلك إض شبقن معآلا بع اد مان اهلل لاى مان حمب اه ومعهف اه
والقصااد أن هاافا القااهب ياادعو صاااحبه إض ركااوب احملباان وكلمااا اكداد حبااا اكداد مهبااا فاحملباان با
ماهب مااهب مبلقااا ومااهب بعاادها وب ا مع اهف معهفاان مبلقااا محل ا عل قااا ودع ا إل قااا ودل ا
عل قا ومعهفن بعدها ه من ك ائجقا وآثارها ) اها.
 -3مال العالمن الزركف يف ك ابه " ال هان يف علوم القهآن " 428-427/4
م حدثاً عن كلمن ( مع ) وما تق ال ه من امعاين :
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" ( مع ) للمصاحبن ب أمهين ا يقع ب نقما مصاحبن واشرتاك إا يف حبم امع ب نقما "
ومسم امع ن إض مسم  :ا مجول يبعه يف أفعال اجلوارح وههب له أمعلن .
مج
مثمج مال  " :والعاين يبعه يف ا فعال امعنوين حنو آمن مع امؤمن وتبا ماع ال اائب وفقما

امسااألن مااع ماان فقمقااا ومنااه مولااه تعاااض  ( :يــا مــريم اقنتــي لربــك واســجدي واركعــي مــع

الراكعين ) وموله  ( :وكونوا مـع الصـادقين ) ( وقيـل ادخـ النـار مـع الـداخلين ) ( إننـي
معكما أسمع وأرى ) ( إن معي ربي سيهدين )
( َّل تحزن إن اهلل معنا )  :أي بالعناين واحلفظ .
( يــوم َّل يخــزي اهلل النبــي والــذين آمنــوا معــه )  :يعااين الاافين شاااركوه يف ا ميااان وهااو الاافي
ومع ف ه اا ماو وااشرتاك من ا حاوال وامافاهب وماد ذكاهوا ااح ماال امافكورين يف مولاه

تع اااض  ( :واتبع ــوا الن ــور ال ــذي أن ــزل مع ــه ) م ا إك ااه م اان ب اااب امع اان يف ااش ارتاك ف مام ااه
اا مااو يف الزماان علااى حافو مالااو إمااا إن يباون تقااديهه أكازل ماع كبوتااه وإماا إن يبااون
ال قديه مع اتباعه  .وم كه ف ما ومع به ااشرتاك دون الزمان وتقديهه واتبعوا معه النور.
وماد تبااون امصااحبن يف ااشارتاك با امفعااول وبا امالاااو كقولاه  :مشما ط باا مااع كيااد .
ك لَن تَستَ ِط ِ
ص ْبرا ) (البقف)17:
واوك أن يبون منه موله تعاض  ( :قَ َ
يع َمع َي َ
ال إِنا َ ْ ْ َ
كق ذلك أبو الفا و القفاهي يف " شاهح ا ماام " عان بعالاقم مث ماال  " :وماد ورد يف الفاعه
اس عمال (مع) يف معىن ينبغ أن ي أم ل لحم بأحد ا مسام وهو موله :
يقوم مع الرمح الرديني قامة *** ويقصر عنه طول كل نجاد
ومال الهاغب ( :مع) تق ال اا ماو إما يف امباان حناو مهاا معااً يف الادار أو يف الزماان حناو
ولِ َدا معااً أو يف امعاىن كام الاايف ؛ حناو ا خ وا ب ف مج
اإن أحادمها صاار أ ااً لي اه يف حاال
وإما يف الفهو والهتبن حنو  :مهاا معااً يف العلاو وتق الا (ماع)  :النصاهة
ما صار ا ه أ اه  ,مج
,وامالاو إل ه لفظ (مع) هاو امنصاور حناو مولاه تعااض َّ ( :ل تحـزن إ ان اهلل معنـا ) ( إ ان اهلل

مع الذين اتاقوا ) ( وهو معكم أين ما كنتم ) ( واعلمـوا أ ان اهلل مـع المتقـين ) ( إ ان معـي
ربي سيهدين ) اك قى " اها.
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-

أم ااول  :مول ااه " آمن ــت م ــع الم ــبمنين "  :امع اان هن ااا معنوي اان ا تق ال ا ا الط ااً يف

مبان مع مج أو كمن مع مج فقا ت نااول كا ماؤمن مان عقاد آدم إض م اام السااعن وما معلاه يف
موله  " :مع التائبين " إخل
ومعلااه مولااه تعاااض .. ( :وكونــوا مــع الصــادقين ) وه ا تق ال ا النمجصااه وال أي ااد كمااا يف مولااه
اِ
ين اتاـ َق ْوا )
تعاض  ( :إِ ان اللاهَ َم َع الذ َ
وتق ال ااطالو والعلم وامفاهدة كماا يف مولاه تعااض (:وهـو معكـم أينمـا كنـتم ) با ذااو

وهفه معاين هفه النُّصوص والس امال تق ال قا ول س من ال أوي يف ش ء .
إذا سلمجم َ مج
بأن اهلل سبحاكه وتعاض فوق مساواته مس و على عهشاه مان غاه هياف وا تعآل ا
,ومن غه تفوي وا متع وأكمجاه من مجازهٌ أن يباون يف شا ئ مان لقاه َساق َ عل اك ا مياان مبع ان
الساالف
العاماان و مج
اهلل مج
اخلاصاان ,وبقهبااه ماان عباااده علااى الو ااه الالئاام بااه ا مج وعااال الاافي ما مجاهره مج
الصاااحل ره اوان اهلل عل ا قم .وأدرك ا َ بآلااالن مااا يقا ِّاهره امعآللاان وامف ابِّقن وأه ا احللااول ووحاادة
الو ود .
وإذا كان البون كلُّه يف مبالن اهلل مج وعال -وله امعا ا علاى -كخهدلان يف ياد أحادكا َساق
على امؤمن أن يؤمن مج
اائن مان لقاه -ماع خملوماتاه امع ان
بأن اهلل تعاض -مع كوكه فوق عهشه ب ٌ
اخلاصن ومهبه من لقاه ماع إ اللاه وتن ازيقه أن يباون يف شا ء مان خملوماتاه تعااض اهلل
العامن و مج
علوا كبهاً  .مجن اهلل ل س كمعلاه شا ءٌ  :ا يف ذاتاه وا
مج
عما يقول أه احللول ووحدة الو ود ًّ
يف أمسائه وصفاته وأفعاله .
وأسأل اهلل أن يهيئ لهذه الكلمات آذانا صاغية وقلوبا واعية .

إ ان ربي لسميع الدعاء

وصلى اهلل على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه
وسلم.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل رب العـالمين والصـ

والسـ م علـى رسـول اهلل وعلـى آلـه وصـحبه ومـن اتبـع

هداه أما بعد :
فقد اطلع على مقال لعبد احلف ظ ملك عبد احلم امب الصويف الفي وصاف كفساه خباادم
عنوان :
احلديث الفهيف ببلد اهلل احلهام (!)
السناة يردُّون ادِّعاءات الدكتور ربيع المدخلي عن التصوف والصوفية )
( أئمة ُ

والفي كفه يف ملحم هيدة امدينن يوم اجلمعن اموافم 12ذادف ا وض عام 1421ه ا وكاان
رداً على مقا الفي كامف ف ه الدك ور عبد العزيز القاري يف موهوو الصوف ن .
و بع الومفال مع هفا امقال وصاحبه :
-

الوقفة األولى :

أكه وصف كفسه بأكه  ( :خادم الحديث الشريت ببلد اهلل الحرام )!
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وهفه منازلن عظ من ما كان يدمجع قا أئمن السانن واحلاديث معا عآلااء بان أيب ربااح وساف ان بان
ع نن  ,واحلم دي وغههم  ,من علماء احلديث والسنن ببلد اهلل احلهام.
وأكااا شخصا اً ساابن مباان حاوا تسااع ساانوال ماان عااام 1322ه ا فلاام أمسااع هباافا اله ا يف
مبن وا خبدم اه للحاديث ,وعادل إض مبان عاام 1412ه ا وماا كلا هباا إض أن ومفا علاى
هاافا امقااال الاافي كفااه يف 1421/2/12ه ا فاواهلل مااا مسعا بااه وا علما بو ااوده يف مباان
وا أعهو له طالباً واحداً ين م إض احلديث وأهله وا غه من م وا عهف له ك اباً يف دمن
احلديث الفهيف وا حىت دمن حديث واحد !
 فماذا يهيد هبفا امدح لنفسه وماذا يهيد هبفه ال زك ن ؟ ا شك أكه م فبع مبامل يعط.-

الوقفة الثانية  :مع عنوان مقاله :

-

الوقفة الثالثة :

وه ااو مول ااه  " :أئم اان الس االف ن ي ااهدون عل ااى ادع اااءال ال اادك ور رب ااع ام ااد ل ع اان ال ص ااوو
والصاوف ن " هبافا هبافا العماوم والفاامول الافي ياوهم القاهاء أن كا أئمان السانن ومفاوا يف و ااه
رب ع يدافعون عن ك أصناو ال صوو والصوف ن ويهدون على ادعاءاته باحلجج وال اه !
وأماول  :إين أكااا رب ااع ا أعااهو ادعاااءً واحااداً ادع ااه علااى الصااوف ن با ا جتااد يف مقااا  :إمااا
كقااالً عاان أئماان موثااوم يف كقلقاام عنااد أه ا الساانن مع ا الاافهيب ومااد حااددل مااا كقل ااه عنااه
باااجلزء والصااح فن ,وكاافلك كقلا كقااده الفخصا ,ومعا اباان اجلااوكي ومااد كقلا عنااه كقولااه
وكقااده للصااوف ن وأئما قم يف ك ابااه " تلبا س إبلا س " وهااو مفااقور م ااداول بأياادي الناااس ومااا
عاادا ذلااك ماان أماوا إمنااا هااو بناااء وتأك ااد مااا كقلااه ومالااه هااؤاء ا ئماان فا قم  ,فماان هااو إذن
صاحب اادعاءال الباطلن واافرتاءال امف نن " رم ين بدائقا واكسل " .
ماع مولااه  " :وآمااين ماا ورد ف ااه ماان ادعااءال باطلاان وافارتاءال مفا نن حااول ال صااوو والسااادة
الصوف ن يف كمن حنان أحاوج ماا كباون ف اه إض وحادة الصاف وساعن الصادر وحسان الظان ن
موف البفه ام نوعن مد ا دل وتناس اخلالفال ف ماا ب نقاا ت اممه ل ا هناار بفاىت ا ساال ب
هعاو شوكن امسلم وإبعادهم عن تعال م دينقم احلن ف وكفاه اخلاالو والفاقاق والنازاو
ف ما ب نقم"
واجلواب :
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مد سبق ا ابن عما يزعمه من اادعاءال الباطلن واافرتاءال

-1
امف نن.
ه الصوف ن حيسنون الظن بأئمن الدعوة السلف ن كابن ت م ن وابن القا م وابان عباد
-2
الوه اااب وأبنائ ااه وأحف اااده وم اان س االك ط ا اهيققم يف ال مس ااك بالب اااب والس اانن وال اادعوة إض
ال وح ااد وحمارباان الفااهك واخلهافااال ؟ أو أهناام يسا ئون هباام الظاان وحياااربوهنم ويفااوهون دعااوهتم
ويااألفون امؤلفااال البعااهة يف تفااويققم وتفااويه دعااوهتم وينفااهون هاافا ال فااويه يف مدارسااقم
ومسا دهم ا يفرتون عن ذلك من عقد السبب وأتباعه وال م واحلداد احلالهم وأتباعاه
ودحااالن والنبقاااين والبااوط وغااههم ومؤلفاااهتم تنفااه يف ا فاااق تبااث ا كاذيااب والفااهك ال
اهد ف ااه هاافه ااف ارتاءال
واخلهافااال وتصااد الناااس عاان سااب اهلل ,فق ا ك ب ا مقااااً واحااداً تا ُّ
الالااالال ؟! أو ا ها مجام لااك إا كفااه ال لب سااال والاادفاو عاان هاافا الالااالل وأهلااه كمااا يف
و مج
مقالك هفا وك ابك الفي ذكهته يف هفا امقال ؟.
على أي أساس تدعو إض وحدة الصف ؟
أَعلَى أساس ال مسك بالب اب والسنن  :عق دة وعبادة وس اسان وأ المااِ ًً والادعوة إض ذلاك
ووهع امناهج يف امدارس واجلامعال وال دريس يف امسا د والب ابن يف الصحف واجملاالل و
الصف) ؟
تسخه ك الوسائ الفهع ن اممبنن ل حق م هفه الغاين ( وحدة مج
إذا كااان عل ااى ه اافا ا س اااس فق اافا أم ا ٌاه ي اادعوا إل ااه الس االف ون وي عآلف ااون ل حق ق ااه وه ااو أم ااه
وا ااب ا عاافر للمساالم يف ال قصااه ف ااه وال باااطؤ وال قاااعس عنااه ,وكصااوص القااهآن والساانن
الداع اان إل ااه واحلاثاان بفاادة عل ااه كعااهة منقااا مااول اهلل تعاااض   :واعتصــموا بحبــل اهلل جميعــا
وَّل تفرقــوا , ومولااه ساابحاكه   :وأن هــذا صــراطي مســتقيما فــاتبعوه وَّل تتبعــوا الســبل
فتفــر بكــم عــن ســبيله  فف ا هاافين النصا أما ٌاه ل ماان ذ عقااا أن تع صاام حببا اهلل وهااو
الب اب والسنن .
واتباو الصهاط امس ق م هاو اتبااو الب ااب والسانن وااع صاام هبماا وف قماا هنا عان ال فاهق يف
العقائااد والعبااادال وامناااهج والس اسااال وغههااا وهن ا عاان اتباااو السااب الاات علااى ك ا سااب
منقااا ش ا آلان ياادعو إل ااه ,وماان هاافه السااب امالاالن الآلااهق الصااوف ن والهافال ا ن والس اس ا ن مبااا
حوهتا من عقائد ومناهج .
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أو تهي ااد الوحا اادة علا ااى الآلهيق اان ا ورب ا اان يف ال جمعا ااال وال حالف ااال علا ااى الال ااالل واجلق ا ا
واخلهافااال الاات ا تزيااد امساالم إا اافاكاً وذاً وهواك ااً ,فل ا س هاافا هااو العااالج أبااداً ,إمنااا
الصاح و الافي أماه رساول اهلل
العالج هو العودة اجلادة إض الب اب والسنن وذلاك هاو الادِّين مج
صلى اهلل عل ه وسلم امسلم باله وو إل ه إذا ه عاش يف الاوان وعاكا مان الافل فقاال

صاالى اهلل عل ااه وساالم  " :إذا تبــايعتم بالعينــة ورلــيتم بــالزر واتبعــتم أذنــاب البقــر وتــركتم
الجهاد في سبيل اهلل سلاط اهلل عليكم ذَّل َّل ينـزعه عنكم حتى ترجعوا على دينكم " .
أي الدِّين احلم الفي تالمن ه النصوص القهآك ان والنبويان ,ا ديان اجلقم ان وا امع زلان وا ديان
احلااالج واب اان ع ااهيب واباان س اابع واب اان الف ااارض وا دياان النقف اابندين والس ااقهوردين وال جاك اان
وامهغن ن وحنوهاا مان الآلاهق القائمان علاى احللاول ووحادة الو اود وعباادة القباور واخلهافاال فاإن
هاافه ه ا الساابب ال اهئ س يف إهااالل كعااه أو أكعااه امساالم ورم ا قم يف هااوة اجلق ا حبق قاان
ا سااالم وال وح ااد الاافي اااءل بااه ك ا الهساااال ,والساابب ال اهئ س يف ذلاام و علقاام غعاااء
ت داعى عل قم ا مم كما تداعى ا كلن على مصع قا .
-

الوقفة الرابعة :

أكاه ماال  " :وبعاد هافا كلاه أكياد الادك ور اماد ل علمااً بفالا اهلل وتوف قاه أن شا خ ا ساالم
اباان ت م اان كااان بنفسااه صااوف اً مااد لاابس هماان ال صااوو (, )1ومااد صامجاهح هااو باافلك وذكااه سااند
هم اه يف ك ابااه الفااقه "منقاااج السانن" فمااا رأي فالا لن الاادك ور اماد ل ا ن ها كبقا اباان
ت م اان يف أه ا الساانن واجلماعاان أم خنه ااه مع ا غااهه وكنساابه إض دياان الصااوف ن عق اادة وعبااادة
ومنقجا ؟؟؟ " .
و وابااه  :إين مااع اه مااام بدراساان ك ااب اباان ت م اان مل أعااهو أن اباان ت م اان كااان صااوف اً وا
أعهو أكه لبس همن الصوف ن ومل أمسع هبفا من أحد مان علمااء السانن وا مان كمالئا احملبا
اب اان ت م اان ,فأطل ااب م اان عب ااد احلفا ا ظ ااادم الص ااوف ن أن ي اانص عل ااى ها افا الب ااالم ب اااجلزء
والصح فن من ك اب امنقاج الفي كسب إل ه هفا البالم .

( : )1اكظااه كقااد شا خ ا سااالم للباااس اخلهماان الصااوف ن وتباافيبقم يف كساابن اخلهماان إض رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم
وكفب احلديث الوارد هبا ( جمموعن الهسائ وامسائ . )122-148/1
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وبعااد ومااويف عل ااه أح اااج أن أعااهو الآلهيقاان الصااوف ن الاات كااان من سااباً إل قااا أه ا الهفاع اان أو
القادرين أو الفاذل ن ,وه يؤمن مبا ف قا من عق دة ومانقج وعباادة فأحادِّد ح نئاف ماومف مناه
.
اله ا علاى
فإن عجز عن إثبال ما كسبه إض ش خ ا سالم ابن ت م ن اقه للنااس افارتاء هافا مج
إم ااام عظا ا م اه ااد الص ااوف ن ق اااداً عظ ما ااً يف ع اادد م اان مؤلفات ااه وكف ااف عا اوارهم وه ااك
أس ارهم  ,وا س ما أه الآلهيقن الهفاع ن ( )2وأتبااو ابان عاهيب وال لمسااين وابان الفاارض وابان
سابع وغااههم ماان أئماان احللااول ووحاادة الو ااود ( )3والاافين تن ما إلا قم ا ُّ الآلااهق الصااوف ن
الت اءل بعدهم أو كلُّقا وا س ما الآلهق القائمن ا ن واجلامثن على صدر ا من بالاالاهتا
الب ف من الفهك يف القبور واع قاد احللول ووحدة الو ود وكفه اخلهافال .
وم اان ه اافه الآل ااهق الآلهيق اان النقف اابندين والس ااقهوردين والقادري اان واجلفا ا ن وال اات أا ا ُّان مج
أن عب ااد
احلف ظ يؤمن هبا ويدافع عنقا .
فإن كان ل س من أهلقا فل أ منقا عالك ن ولِ ِد ْن أهلقا مبا ف قا من الالالل البع د.
-

الوقفة الخامسة :

مع موله :
" ويفا د ا ماه ماهارة و آلاورة عنادما يبااون م علقااً بال صاوو ح اث مج
إن أكعاه مان  %22ماان
علمااء امسالم ومفااخيقم يف العاامل إماا جتادهم من سا إض ال صاوو وبعا طهماه أو حمبا
ومؤيدين له ومفاخيه " .
واجلواب :
إكه ل ف د ا مه دًّا ماهارًة و آلاورًة ويبااد القلاب ي قآلاع أن يباون هافا هاو واماع
-1
امسلم أن يبون  %22من علماء امسلم ومفاخيقم على الآلاهق الصاوف ن امسا آلهة علاى
عقول معظم امسلم وعقائدهم ولع مج بعالقم ا يب فا بآلهيقان واحادة با يباايع علاى أرباع
طهق ف قا احللول ووحدة الو ود.
( : )2اكظااه جممااوو الهسااائ وامسااائ لف ا خ ا سااالم ( , )141-121/1ومااد ب ا مج ف قااا هااالل هاافه الآلائفاان ب اك ااً
شاف اً.
( : )3اكظه جمموو الهسائ (. )122-11/1
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ويزداد القلب أسى وحساهة أن يباون هافا البام الائا مان العلمااء إماا مع قادين لل صاوو أو
غهون هفا الوامع اممجه ب يؤيدوكه ويفبون عنه.
مؤيدين له فال ي ِّ
وأسألك ماذا يع نم هؤاء العلماء ويؤيدون ال صوو وهم ياهون آاو القباور امفا دة يصاهو
لااا أك اواو العبااادال ماان ااس ا غاثال واللجااوء إض أهلقااا يف البهبااال وال قااهب إل ا قم بالاافبائو
والناافور وإماماان ا ع اااد وااح فاااال فااال جتااد ماان هااؤاء العلماااء إا ال أي ااد وال أك ااد  ,فااأين
هم من مول اهلل تعااض   :كنـتم خير أمة أخرجـت للنـاس تـأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن
المنكـر وتبمنــون بــاهلل  أا خيااافون أن ينآلباام علا قم مااول اهلل تعاااض   :كــانوا َّل يتنــاهون
عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) ؟.
الوا ااب عل ااك إن كنا ا م اان أها ا الس اانن و ا ا ج ب ااأموال اب اان ت م اان أن تا اوا ققم بالنص ااو
وا كبااار ا بال قوي ا ببع اههتم فق ا هاافه البعااهة جت ااز لااك وأك ا ( ااادم احلااديث ببلااد اهلل
احلهام ) ! أن تلمعقم وتدافع عنقم ؟!.
أكا ت مسااو بااابن ت م اان واباان عبااد الوهاااب واباان القا م ل اادافع هباام عاان ال صااوو
-2
والصوف ن فلماذا ا ت حاف النااس بافكه قاادهم حملاو آثاار ال صاوو وتآلقاه ا رض والعقاول
والعقائد منقا ؟ .
أك ا تهيااد وحاادة الصااف الاافي مااد يفاام الااهواف والقادياك اان والصااوف ن بآلهمقااا
-3
وا ح ازاب الس اس ا ن علااى ا ا الو هااالاهتا فق ا أك ا هباافا ال جم ااع ا عمااى علااى ماانقج
الب اب والسنن ومنقج ابن ت م ن ؟ .
أما الب اب والسنن فقد مالى من كصوصقما يف هفا امقال ما مالى .
وأما ش خ ا سالم ابن ت م ن -رمحه اهلل -فهف مج
أن سبب تسلُّط ا عداء مجإمناا يبمان يف اقاور
النِّفاااق والب اادو والفج ااور ح ااث م ااال  ( :فلم ااا اقااه النف اااق والب اادو والفجااور امخ ااالف ل اادين
الهسااول س الِّآل ْ عل ا قم ا عااداء ,فخه ا الااهوم النصااارف إض الفااام واجلزيااهة مااهة بعااد مااهة,
وأ اافوا العغااور الفااام ن ش ا ئًا بعااد ش ا ء إض أن أ اافوا ب ا امقاادس يف أوا ااه امائاان الهابعاان,
وبعد هفا مبدة حاصهوا دمفم ,وكان أها الفاام بأساوأ حاال با البفاار النصاارف وامناافق
امالحادة ,إض أن تاوض كاور الادين الفاق د ,وماام مباا ماام باه مان أماه ا ساالم وإاقااره واجلقااد
عدائااه ,مث اسا نجد بااه ملااوك مصااه بنااو عب ااد علااى النصااارف فأجناادهم ,و ااهل فصااول كعااهة
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إض أن أ فل مصه مان باين عب اد أ افها صاالح الادين يوساف بان شااذي و آلاب هباا لباين
العباااس ,فماان ح نئااف اقااه ا سااالم مبصااه بعااد أن مبعا بأياادي امنااافق امهتاادين عاان دياان
ا سالم مائن سنن .
فبااان ا ميااان بالهسااول واجلقاااد عاان دينااه سااببًا خلااه الاادك ا وا ااهة ,وبااالعبس الباادو وا حلاااد
وخمالفن ما اء به سبب لفه الدك ا وا هة .
فلما اقاه يف الفاام ومصاه واجلزياهة ا حلااد والبادو سالط علا قم البفاار ,وماا أمااموا ماا أمااموه
اِ
ين
من ا سالم ومقه املحدين وامب دع كصههم اللنه على البفار ق ًقا لقوله ( :يَا أَيُّـ َها الذ َ
نجـي ُكم ِّمـن َعـ َذاب أَلِـيم تُـ ْبِمنُـو َن بِاللا ِـه ورسـولِ ِه وتُج ِ
َدلُّ ُكم َعلَـى تِجـار تُ ِ
اهـ ُدو َن
ََ ُ َ َ
ْ
آ ََمنُوا َه ْل أ ُ ْ
َ َ
فِي َسبِ ِ
يل اللا ِه بِأ َْم َوالِ ُك ْم َوأَن ُف ِس ُك ْم َذلِ ُك ْـم َخ ْيــر لا ُك ْـم إِن ُكنـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمـو َن يَـ ْ ِف ْـر لَ ُك ْـم ذُنُـوبَ ُك ْم
وي ْد ِخ ْل ُكم جناـات تَ ْجـ ِري ِمـن تَ ْحتِ َهـا ْاألَنْـ َهـار ومسـاكِن طَيِّبـة فِـي جنا ِ
ـك الْ َف ْـوُز
ـات َعـ ْدن َذلِ َ
ُ ََ َ َ َ
َ
ْ َ
َُ
ِ
ِِ
صــر ِّمـ َـن اللاـ ِـه َوفَـ ـ ْتح قَ ِريــب َوبَ ِّ
ين [ الصااف 12:ا
ـيم َوأُ ْخـ َـرى تُ ِحبُّونَـ َهــا نَ ْ
ش ـ ِر ال ُْمـ ْـبمن َ
ال َْعظـ ُ

.]13
وكفلك ما كان أه امفهق مائم با سالم كااكوا منصاورين علاى البفاار امفاهك مان الارتك
والنااد والص ا وغااههم ,فلمااا اقااه ماانقم مااا اقااه ماان الباادو وا حلاااد والفجااور ساالط عل ا قم
ضـيـنَا إِلَـى بنِـي إِسـرائِيل فِـي ال ِ
ْكتَ ِ
ـاب لَتُـ ْف ِسـ ُد ان فِـي األ َْر ِ
ض َمـ ارتَـ ْي ِن
البفار ,مال تعااضَ ( :وقَ َ ْ
َ َْ َ
َّله َمــا بَـ َعثْـنَــا َعلَـ ْـي ُك ْم ِعبَــادا لانَــا أ ُْولِــي بَـأْس َشـ ِـديد
َولَ ـتَـ ْعلُ ان عُلُـ َـوا َكبِيــرا فَ ـِإذَا َجــاء َو ْع ـ ُد أُو ُ
اسواْ ِخ َ َل ِّ
الديَا ِر َوَكا َن َو ْعدا ام ْفعُوَّل رُـ ام َر َد ْدنَـا لَ ُك ُـم الْ َكـ ارَ َعلَ ْـي ِه ْم َوأ َْمـ َد ْدنَا ُكم بِـأ َْم َوال
فَ َج ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َسـأْتُ ْم فَـلَ َهــا فَـِإذَا َجــاء
ســنتُ ْم أ ْ
ـين َو َج َعلْنَــا ُك ْم أَ ْكثَ ـ َـر نَفيــرا إِ ْن أ ْ
ســنتُ ْم ألَن ُفسـ ُك ْم َوإِ ْن أ َ
َوبَنـ َ
َح َ
َح َ
ِ ِِ
وه ُك ْم َولِيَ ْد ُخلُواْ ال َْم ْس ِج َد َك َما َد َخلُوهُ أ اَو َل َمـ ار َولِيُتَبِّـ ُـرواْ َمـا َعلَ ْـواْ
سوُؤواْ ُو ُج َ
َو ْع ُد اآلخ َر ليَ ُ
تَـ ْتبِي ــرا َعس ــى ربُّ ُك ــم أَن يـ ــرحم ُكم وإِ ْن عُ ــدتُّم عُـ ـ ْدنَا وجعلْنَــا ج َهـ ـنام لِ ْل َك ــافِ ِرين ح ِ
ص ــيرا 
َ َ
ْ
َ َ ْ َ ََْ ْ َ
َ ََ َ َ
[ا سهاء )1( ) ]8-4 :اها.
ومال ش خ ا سالم يف كالمه عن هالل الصوف ن وبعدهم عن حق قن ال وح د :

( : )1اكظه الفهمان ب احلم والباط ( ص /111-112ط امؤيد ) .

- 112 -

( ومانقم ( )1مان ا يعااهو اب اداء إا طهيقاان الهياهان ,وال جااهد وال صاوو ,كبعااه مان الصااوف ن
والفقاهاء الاافين ومعاوا يف اا اااد ,وال ألااه امآللام ,معا  :عبااد اهلل الفارسا  ,والعف ااف ال لمساااين
وحنومها.
القوكَ ِوي وحنوه .والغالب عل قم عامل ال وهم .ف ارة ي ومهون ما له
ومنقم من مد امع كالصدر ْ
حق قان ,وتاارة ي ومهاون ماا ا حق قاان لاه ,ك اوهم إل ان البفااه ,وتاوهم النصاارف ,وتاوهم امن ظااه
,وتااوهم الغااوث امقا م مبباان أكااه بواسااآل ه ياادبه أمااه السااماء وا رض ,ولاافا يقااول ال لمساااين :
ثب عندكا بآلهيم البفف ما ينام صهيو العق .
ولفا أص ب صاحب اخللوة بعالث تومهال :
أحدها  :أن يع قد يف كفسه أكه أكم الناس اس عداداً.
والعاين  :أن ي وهم يف ش خه أكه أكم من على و ه ا رض.
والعالث  :أكه ي وهم أكه يص إض مآللوبه بدون سبب ,وأكعه اع ماده على القاوة الومه ان فقاد
تعما ا وهااام أعماااا لبنقااا باطلاان ,كامفا خن الاافين مل يساالبوا الآلااهق الفااهع ن النبوياان كظاهاً
أو عمالً ,ب سلبوا الصابئ ن.
ويفاابه هااؤاء ماان بع ا الو ااوه  :أكعااه ا محدياان ,وال وكس ا ن ,واحلهيهياان ,وكعااه ماان العدوياان,
وأصااحاب ا وحااد البهماااين ,و لاام كعااه ماان ام صااوفن وام فقااهة بااأرض امفااهق؛ ولاافا تغلااب
عل ا قم ا باحاان ,فااال يؤمنااون بوا بااال الف اهيعن وحمهماهتااا .وهاام إذا تااألوا يف تألااه مآللاام ,ا
يعهفون من هو إلقم بامعهفن القلب ن ,وإن حققه عارفوهم الزكادمن ,علوه الو ود امآللم .
ومنقم من ي أله الصاحل من البفه ,ومبورهم وحنو ذلك.
ف ارة يالاهئون امفهك ,وتارة يالاهئون النصاارف ,وتاارة يالااهئون الصاابئ وتاارة يالااهئون
امعآللان الفهعوك اان ,وحناوهم ماان الدههيان ,وهاام ماان الصاابئ ,لباان كفاار يف ا صا  .واخلااالص
منقم يعبد اهلل وحده ,لبن أكعه ما يعبده بغه الفهيعن القهآك ان احملمديان ,فقام منحهفاون ,إماا
عن شقادة أن ا إله إا اهلل ,وإما عن شقادة
أن حممداً رسول اهلل ,ومد ك ب ه يف غه هفا ) اها(.)2

( : )1الالمه يعود إض ذقور ام بلم واجلقم ن وامع زلن وا شعهين وغههم .
( : )2اجملموو(. )28-27/2
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أمول  :وأه البدو من الهواف واجلقم ن والصوف ن معهوو عنقم مجأهنم ي عاوكون ماع مجالبفاار
الغاكين احمل لِّ يف مدا الزمان وحديعه !!
ومصن تعاون الهواف مع ال ار ومع ال قود والنصارف معهوفن مفكورة يف ك اب ال ااريخ وغههاا
مج
 ,وأاقه تعاون لم مع ال ار كان يف إساقاط اخلالفان العباسا ن وإد االم بغاداد وما لقم هلقاا
.
واكظه تعاون اجلقم ن والصوف ن مع ال اار وغاههم يف ك اباه ( الفهماان با احلام والباطا ) ماال
ااهها وباطنً ااا ,وإم ااا
شا ا خ ا س ااالم -رمح ااه اهلل ( : -فمن ق ااى اجلقم اان اجملا ا ة إم ااا مف ااهكون ا ا ً
حممدا وأتباعاه ,كماا ماال
منافقون يبآلنون الفهك؛ ولفا يظنون باللنه ان السوء ,وأكه ا ينصه ً
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ين بِاللاـ ِـه ظَـ ـ ان
تع اااضَ  :ويُـ َع ـ ِّـذ َ
ين َوال ُْم ْشـ ـ ِرَكات الظاــانِّ َ
ين َوال ُْمنَاف َق ــات َوال ُْم ْشـ ـ ِرك َ
ب ال ُْمنَــافق َ
ـاءت م ِ
سوِء َعلَْي ِهم َدائِرُ ال ا ِ ِ
صـيرا
ب اللاهُ َعلَْي ِه ْم َولَ َعنَـ ُه ْم َوأ َ
ام َو َس ْ َ
ال ا ْ
س ْوء َوغَض َ
َعـ اد لَ ُه ْـم َج َهـن َ
ْ َ

[ الف و]1:

شــاء 
وهاام ي علقااون بقولااهَّ  :لَ يُ ْسـأ ُ
ـل َمــا يَ َ
ـل [ ا كب اااء ,]32:وبأكااه  يَـ ْف َعـ ُ
َل َع امــا يَـ ْف َعـ ُ
[آل عماهان ,]42:ولافلك ماا اقاه امفاهكون ال اار وأها الب ااب كعاه يف عباادهم وعلماائقم
ااهها ,وإماا باطنًاا وماال:
من صار مع امفهك وأه الب اب ,وارتد عن ا ساالم إماا باطنًاا وا ً
إكه مع احلق قن ,ومع امف ئن ا ل ن ,وصاروا حي جون من هو معظم للهس عما ا يوافام علاى
تبفيب ااه ب ااأن م ااا يفعل ااه م اان الف ااهك واخل ااهوج ع اان الفا اهيعن وما اوااة امف ااهك وأها ا الب اااب
والااد ول يف دياانقم وجماهاادة امساالم معقاام هااو بااأمه الهسااول ,ف ااارة تااأت قم ش ا اط نقم مبااا
خي لون لم أكه مب وب من كور ,وأن الهسول أمه بق ال امسلم مع البفار ,لبون امسالم
مد عصوا.
وما اقه أن مع امفهك وأه الب اب فهاً ( )1لم من اله ال امسم به ال الغ اب -وأن
لم وارق تق ال أهنم أول اء اللنه -صار الناس من أه العلم ثالثن أحزاب :
حزب يبفبون بو ود هؤاء ,ولبن عاينقم النااس ,وثبا ذلاك عمان عااينقم أو
-1
حدثه العقاة مبا رأوه ,وهؤاء إذا رأوهم أو ت قنوا و ودهم العوا لم.

( : )1أي ي عاوكون معقم .
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وحاازب عهفااوهم ور ع اوا إض القاادر ,واع قاادوا أن مث يف الباااطن طهي ًقااا إض اللنااه غااه
-2
طهيقن ا كب اء.
وحزب ما أمبانقم أن اعلاوا أول ااء اللناه اار عان دائاهة الهساول فقاالوا :يباون
-3
ممدا للآلائف لؤاء وهؤاء .
الهسول هو ً
فقؤاء معظمون للهسول ,ااهلون بديناه وشاهعه ,والافين مابلقم ااوكون اتبااو ديان غاه ديناه
وطهيم غه طهيقه.
وكاكا هاافه ا ماوال العالثاان بدمفاام مااا ف حا َع مجباان ,مث تبا بعااد ذلااك أن هااؤاء ماان أتباااو
الف اط  ,وأن ر اال الغ اب هام اجلان ,وأن الافين ماع البفاار شا اط  ,وأن مان وافققام مان
ا كااس فقااو ماان نسااقم ش ا آلان ماان ش ا اط ا كااس أعااداء ا كب اااء ,كمااا مااال تعاااض :
ْج ِّـن ي ِ
ِ
اطين ا ِ ن ِ ِ
ك َج َعلْنَا لِ ُك ِّ ِِ
ف
ض ُـه ْم إِلَـى بَـ ْعـض ُز ْخ ُـر َ
ـوحي بَـ ْع ُ
َوَك َذلِ َ
ـس َوال ُ
ـل نب عـي َعـ ُد َوا َشـيَ َ
الْ َق ْوِل غُ ُرورا [ ا كعام.]112:
وكااان ساابب الالااالل عاادم الفهمااان ب ا أول اااء الااهمحن وأول اااء الف ا آلان ,وأصااله مااول اجلقم اان
الاافين يسااوون با امخلومااال ,فااال يفهمااون با احملبااوب وامسااخوط ,مث إكااه بعااد ذلااك ااهل
أمور يآلول وصفقا.
ومااا اااء ماااكان ومااد أساالم دمفاام اكبفااف أمااور أ ااهف ,فظقااه أن ال وكسا ن كاااكوا مااد ارتاادوا
كفارا مع البفار )( )1اها .
وصاروا ً
 أمول  :هفه بع خماكي أه البدو من الهواف والصوف ن وغههم يف ا كمان الغابهة !ويف تارخينا ااا احل ااديث ت ب ااهر تل ااك امخ اااكي ما اانقم بأبف ااع صا ااورها ؛ف ااال ينسا ااى أحا ااد جتن ا ااد
ااسا عمار ال يآلاااين للصااوف ن ماان أ ا إسااقاط دولان ال وح ااد الاات أمامقااا ا مااام اجملاهااد أمحااد
بن عهفان وإ واكه يف ( ب فاور ) .
ومعهوو عند اجلم ع تعاون الصوف ن مع احلبومن الف وع ن يف أرض (عدن) ال من ن.
وا خيفاى علااى مان اسا قهأ ال ااريخ احلااديث ماا كااان مان عالماان وط ادة ومح ماان با ااسا عمار
الفهكس ا وطااهق الصااوف ن بأكواعقااا يف أرض ( اجلزائااه ) وهااو الاافي كااان مياادها بب ا الوسااائ
امادين وامعنوين !!
( ( : )1ص -138-137ط امؤيد) .
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فأي وحدة إسالم ن تقوم على كواه مع هؤاء ؟!
ُّ
أي كصه لإلسالم ي حقمجم هبم ؟!
و ُّ
وعزته فلا علم هافه احلقاائم ,ول بافل أمصاى ماا ميبان مان قاد جلماع
ومن يهيد كصهة ا سالم مج
امسلم على ك ااب رهبام تباارك وتعااض وسانمجن كباِّقم صالى اهلل عل اه وسالم علاى فقام سالفقم
الصاحل  :عق د ًة ومنقجاً وعباد ًة وسلوكاً ...
-

الوقفة السادسة  :عند مولاه  " :وماد شادمجد الادك ور اماد ل علاى أن الصاوف ن ل ساوا

من أه السنن واجلماعن ب اهتمقم مبا هو أمبو وأدهى من ذلك بقوله  " :مد صاحو علمااء
أه السنن واجلماعن ك ما فسد من دين الصوف ن عق دة وعبادة ومنقجا ".
 -فأقول  :ي المن كالمه هفا أمهين :

 أحدهما  :إكبار ما عند الصوف ن من فساد عقائدي ومنقج وعبادي .وهفه مباابهة عظ مان وإكباار لواماع مي اد مان عقاد ا ئمان أمحاد بان حنبا وأيب كرعان وإ اواهنم
يف ذل ااك العص ااه إض عق ااد اب اان ت م اان وم ااا بع ااده إض عق ااد ا م ااام حمم ااد ب اان عب ااد الوه اااب
والصنعاين والفوكاين ومن بعدهم إض يومنا هفا ذلك الوامع الفي من آثاره مؤلفال من عقاد
احلارث احملاسيب إض أيب عباد الاهمحن السالم وأيب طالاب امبا إض القفاهي والغازا إض ابان
ع ااهيب واب اان س اابع واب اان الف ااارض وإض رؤوس الهفاع اان والف اااذل ن والنقف اابندين والس ااقهوردين
وال جاك ن وامهغن ن إض الفعهاين ودحالن والنبقاين واحلداد وغههم وغههم .
ومن آثاره هفه القبور امن فهة يف العامل ا سالم والت ت جاوك ا او تقدسقا الصوف ن ومن
اخناادو هباام ولااا ساادكن وصااناديم كاافور ولااا يف بع ا البلاادان إدارة تااديه شاائون هاافه القبااور
تعادل وكارال ا وماو وريعقا الفهك يصب يف كهوين الصوف ن .
ولقااد رأي ا أكااا وغااهي ماان يآلااوو هباافه القبااور ويسااجد لااا ويع بااف عناادها وهاام يف غاياان
اخلفوو واخلالوو إض أعمال يندف لا اجلب ويالحك منقا ال قود والنصارف والندوك.
أهفه ا عمال الفاهك ن اافظ علاى الصاوف ن وتبقا قم يف دائاهة أها السانن واجلماعان ياا ( اادم
احلديث ببلد اهلل احلهام) !
ا ي اادمجع ه اافا إامج م اان ا يع ااهو عق اادة أها ا احل ااديث أو يعهفق ااا وحيارهب ااا دفاعا ااً ع اان ه اافه
الالالال .
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وأكا أسألك ما رأيك ف من يعآل صفن علاو اهلل علاى عهشاه وغههاا مان صافال اهلل عاز و ا
الت ألف يف شأهنا العلماء ك باً وحهروا مقاال وساموا لا ا دلن الفهع ن والعقل ن .
ما رأيك ف من يقول باحللول ووحدة الو ود ؟
ما رأيك ف من يس غ ث بغه اهلل ويفبو له وينفر له ويآلوو بالقبور ؟
ما رأيك يف طائفن ال يلوين الت تفب حوا  %82يف الند وباكس ان ؟
مه ذكهها ؟
ما رأيك يف الآلهق الت مج
ه هفه ا صناو وأعمالا وعقائدها جتعلقم يف طل عن أه السنن أو يف طل عن أه الالالل
والبدو الب ف ومنقا البدو الفهك ن ؟ .
 -الوقفة السابعة :

السـ ــلفية

عن ااد مول ااه  " :وا أدري ع اان ال اادك ور ام ااد ل ( ومعـــروف عن ــه أنـــه م ــن غـ ـ
الم ِّ
كف ـرين )( )6ه ا اق ا مااا مالااه أئماان الساالف ن كا مااام أمحااد باان حنب ا وش ا خ
المبـ ِّـدعين ُ
ُ
ا سالم ابن ت م ن واحلافظ ابن الق م وا مام الف خ حممد بن عباد الوهااب يف مادح ال صاوو
والصااوف ن وأهناام ماان صاام م أه ا الساانن واجلماعاان أم أكااه يعلاام ك ا ذلااك ولباان العناااد والب ا

والبغ امفموم هو الباعث ادعاءاته الباطلن وكال ا مهين مص بن .
اجلواب :
عن موله  " :ومعهوو عنه أكه من غالة السلف ن امبدع امبفهين " .
-1
أمول  :امعهوو عناد أها السانن السالف أكاين أحاارب الغلاو يف ال باديع وال بفاه وهافه ك ايب
وأش ااهطت من ف ااهة فأثب ا ه اافا منق ااا ,وإامج فأك ا م اان غ ااالة املبس ا وامق اااوم ه ا الس اانن
ال اادعاة إض توح ااد اهلل والن اااه ع اان الف ااهك والب اادو وا م اهين ب ااامعهوو والن اااه ع اان امنب ااه
السائهين على طهيقن ا كب اء وامصلح يف تغ ه امنبهال البدع ن والفهك ن .
وا ي ااال القهآك ا اان وا حادي ااث النبوي اان ال اات تبلفقا اام الق ااام هبا اافه الوا با ااال كع ااهة وا يا ااال
وا حاديث الت تفم وت وعد من يب م احلم  ,أو ا ينبه امنبه كعهة وا ي سع امقام لسهدها
ومااد ذكااهل بعالااقا ف مااا ساالف وأذكااهك بقااول رسااول اهلل صاالى اهلل عل ااه وساالم  " :مــن رأى

( : )1ماا با القوسا ماأ وذ مان مومااع هيادة "امديناان  -الهساالن " علاى ااكرتكا يف كفاس امقاال ,وها حمفوفان ماان
امقال امنفور !!
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منكم منكرا فلي يره بيده فإن لم يسـتطع فبلسـانه فـإن لـم يسـتطع فبقلبـه وذلـك ألـعت
ا يمان "
ويف احلديث ا ه  " :ول س وراء ذلك من ا ميان حبن هدل " .
فق مسع هبفه ا يال وا حاديث الت أشهل إل قا أو أكك ت جاهلقا وتعاكاد ؟ والبا هاو
غمط الناس ورد احلم ا الدعوة إض احلم وإكبار امنبه ورد الباط ,فافقم وا أريد أن أتناكل
معك إض السب وااهتامال ولبين أذكهك لعلك ت فكه أو ختفى .
 -2أما من ذكهل من ا ئمن فال ت مسو هبم .
وأكصااحك أن تاادرس عقائاادهم ومناااهجقم وم اوامفقم ماان الباادو وماان باادو الصااوف ن بالاافال
و قادهم هدها فاإذا فعلا ذلاك فساه علاى منااهجقم وعقائادهم ,مث اكقا عانقم وأكاا واثام
بأكك إن فعل هفا ومم به على الو ه امآللاوب فسا درك أكاك علاى آلاأ سا م يف هافا
النقا وهاافه الاادعاوف الاات تصااور ف قااا هااؤاء ا ئماان اجملاهاادين هااد الصااوف ن ومبااوري قم بااأهنم
أيصاو
من نود الصوف ن ميدحوهنم ويدافعون عنقم ويعدوهنم من صم م أه السنن واجلماعن ِّ
كقلك عنقم هبفا ال عم م يف مدح الصوف ن وال صوو ؟ .
أَئِا َفا ذكااه اباان ت م اان بعا أفاهاد الصااوف ن الاافين ا ميعلااون مآلااهة يف حبااه الصااوف ن يف فاارتة مع ناان
اك ق واكقال ,مب أن يولد بقهون تنسب إل ه أكمجه ميدح الصوف ن وال صوو هبفا العموم ؟!
أاَ تعلم مج
أن ا حبام يف شهيعن اهلل مجإمنا ت َبىن على الغالب ا على ا مور النادرة ؟!
بأي عق وبأي لغن ختاطب الناس ؟ وبأي عق وعلاى أي أسااس تلصام بأئمان السالف ن هافه
الاادعاوف العهيالاان الاات ينبههااا ك ا ماان عااهو هااؤاء ا ئماان وعااهو مناااهجقم وم اوامفقم ماان
الصوف ن وهدمقم باط لقم وهالاهتم ؟.
وأ فااك بف ا ء ماان كقااد ا مااام اباان الق ا م للصااوف ن وهااو مل ا ماان كعااه ( )1مااال  :يف "إغارــة

اللهفـان "  " :فصا ومان ك اده  :ماا ألقااه إض قاال ام صاوفن مان الفاآلو والآلاماال وأباهكه
لاام يف مالااب البفااف ماان اخل اااال فااأومعقم يف أك اواو ا باط ا والرتهااال وف ا و لاام أب اواب
الاادعاوي ال ااائالل وأوح ااى إل ا قم  :أن وراء العل اام طهيقااا إن س االبوه أفال ااى هب اام إض كف ااف
الع ااان وأغن اااهم ع اان ال ق ااد بالس اانن والق ااهآن فحس اان ل اام رياه اان النف ااوس وهت اافيبقا وتص ااف ن
( : )1ومد أسلفنا كقد ا مام ابن ت م ن للصوف ن وغههم من أه البدو .
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ا ااالق وال جااايف عمااا عل ااه أها الاادك ا وأها الهياساان والفققاااء وأرباااب العلااوم والعما علااى
تفهيغ القلب و لوه من ك ش ء حىت ين قأ ف ه احلم بال واسآلن تعلام فلماا اال مان صاورة
العلم الفي اء به الهسول صلى اهلل عل ه وسلم كقأ ف ه الف آلان حبسب ما هو مس عد لاه
ماان أك اواو الباط ا و لااه للاانفس حااىت علااه كامفاااهد كفاافا وع اكااا فااإذا أكبااهه عل ا قم ورثاان
الهس ا مااالوا  :لباام العلاام الظاااهه ولنااا البفااف الباااطن ولباام ااااهه الف اهيعن وعناادكا باااطن
احلق قاان ولباام القفااور ولنااا اللباااب فلمااا متباان هاافا ماان ملااوهبم ساالخقا ماان الب اااب والساانن
وا ثاار كمااا ينسالخ الل ا مان النقااار مث أحاالم يف ساالوكقم علاى تلااك اخل ااال وأومهقاام أهنااا
ماان ا يااال الب نااال وأهنااا ماان مب ا اهلل ساابحاكه إلامااال وتعهيفااال فااال تعااهض علااى الساانن
والقااهآن وا تعام ا إا بااالقبول وا ذعااان فلغااه اهلل ا لااه ساابحاكه مااا يف حااه عل ا قم الف ا آلان
من اخل اال والفآلحال وأكواو الافيان وكلماا اكدادوا بعادا وإعهاهاا عان القاهآن وماا ااء باه
الهسول كان هفا الف و على ملوهبم أعظم " (132/1ا  )142ط  .احلليب .
أت ااهف يف ه اافا الب ااالم م اادحاً للص ااوف ن وحهصا ااً عل ااى اع ب ااارهم م اان أها ا الس اانن أم ه ااو ب ااان
لالاااللم وأباااط لقم وتههاااهتم وبعاادهم عاان دياان اهلل احلاام وفالااو لاادعاواهم الائلاان وكفاافاً
لآلهمقم وأساال بقم وأهنام أها
آ ه.

ااال وهاالال فقام يف واد وأها السانن وعلمااؤهم يف واد

ومال رمحه اهلل يف ( ( : )242/1مال أبو ببه الآلهطوش  :وهفه الآلائفان ( )1خمالفان جلماعان
امساالم هناام عل اوا الغناااء دينااا وطاعاان ورأل إعالكااه يف امسااا د واجلوامااع وسااائه البقاااو
الفهيفن وامفاهد البهمين ول س يف ا من من رأف هفا الهأي .
ملا  :وماان أعظاام امنباهال  :متب اانقم ماان إماماان هاافا الفااعار املعااون هااو وأهلااه يف امسااجد
ا مصى عف ن عهفان ويق موكاه أيالاا يف مساجد اخل اف أياام ماىن وماد أ ه نااهم مناه بالالاهب
والنف مهارا ورأيا قم يق موكاه بامساجد احلاهام كفساه والنااس يف الآلاواو فاسا دع حازب اهلل
وفهمنا مشلقم ورأي قم يق موكه بعهفال والنااس يف الادعاء وال الاهو وااب قاال والالاج ج إض اهلل
وهم يف هفا السماو املعون بالهاو والدو والغناء .
( : )1وه الصوف ن .
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فا ا ااإمهار ها ا اافه الآلائفا ا اان علا ا ااى ذلا ا ااك فسا ا اام يقا ا اادح يف عدالا ا اان ما ا اان أما ا ااههم ومنصا ا اابه الا ا ااديين
وما أحسن ما مال بع العلماء ومد شاهد هفا وأفعالم :
أَّل قل لهم قول عبد نصوح *** وحو النصيحة أن تستمع
متى علم الناس في ديننا *** بأن ال ناء سنة تتبع
وأن يأكل المرء أكل الحمار *** ويرقص في الجمع حتى يقع
وقالوا  :سكرنا بحب ا له *** وما أسكر القوم إَّل القصع
كذاك البهائم إن أشبعت *** يرقصها ريها والشبع
ويسكره الناي رم ال نا *** ويس لو تليت ما انصد
فيا للعقول ويا للنهى *** أَّل منكر منكم للبد

تهان مساجدنا بالسما *** وتكرم عن مثل ذاك البيع ) اهـ .
ـت  :فماان النصااو للمساالم أن تبا هاافه ا دواء امقلباان حااىت حياافروها ويساالموا ماان
 -قلـ ُ

غوائلقااا  ,فااإن محاياان الناااس ماان ا ماهاض الف اكاان بااالعقول وا ديااان أو ااب ماان محاااي قم ماان
ا مهاض الت تف ك با بدان .
-

الوقفة الثامنة :

 عند موله  " :إن من ام فم عل ه ب أه ال صوو والسنن سلفاً و لفا شهما وغهباا يفك عصه ومبان أن الصويف والسالك اب عل ه مب أي أماه أن يصالو عق دتاه حاىت تباون
موافقن لعقائد أه السنن واجلماعن وك بقم ومقااهتم مفحوكن هبفا امعىن " .
 اجل اواب  :هاافه دعااوف ا تس ا آل ع إثباهتااا عمل ااا .أمااا أن كعماااء الصااوف ن يالااحبونعلى قالم مبع هفا البالم فقفا مو ود وأما احلق قان والواماع فاإن عقائاد الصاوف ن مان أبعاد
العقائااد عاان عقائااد أه ا الساانن واجلماعاان وهااال ك اب عقائاادهم يف مفااارق ا رض ومغارهبااا
ماان عقااد القفااهي والغازا إض عقااد شا وخ ال يلوياان والديوبندياان وال جاك اان وامهغن اان إض يومنااا
هفا ,هال ك بقم لنقارهنا بب اب اهلل وسنن رسوله صلى اهلل عل ه وسلم ومؤلفال أها السانن
امو ااودة يف ك ااب العقائااد كالساانن لعبااد اهلل باان أمحااد وأصااول الساانن محااد واباان أيب حااال
والس اانن للخ ااالل والفا اهيعن لي ااهي وا ب اااك اب اان بآل اان وش ااهح أص ااول اع ق اااد أها ا الس اانن
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لاللبااائ وك ااب اباان ت م اان وها كعااهة وك ااب اباان القا م وك ااب أئماان الاادعوة ا مااام حممااد باان
عبااد الوهاااب وماان سااار علااى هنجااه فااإن وافق قااا يف توح ااد ا مساااء والصاافال وتوح ااد العبااادة
وتوح ا ااد الهبوب ا اان ويف الا اادعوة إض ال مسا ااك بالب ا اااب والسا اانن وال حا اافيه ما اان الفا ااهك والبا اادو
والالالل سلمنا لك أهنم من أه السنن واجلماعن مث هنالنا ذ عاً إض دعوة الآلوائاف الصاوف ن
إض ال مس ااك مب ااا حوت ااه ه اافه الب ااب م اان عقائ ااد ودعوك اااهم إض تآلق ااه عق ااولم ومل ااوهبم م اان
الصاف
العقائد الفاسدة امخالفن ما يف هفه الب ب وبفلك يسق عل نا وعل قم ق م وحدة مج
.
ازل عاان ذلااك وابااد أن تعجااز فلاان جتااد مؤلفااال وعقائااد ومناااهج الصااوف ن موافقاان
وإن عجا َ
مؤلفااال وعقائااد ومناااهج أه ا الساانن واجلماعاان وح نئااف فمااا عل ااك إا أن ت ااوب إض اهلل ماان
هفه الدعاوف الباطلن وأن تنصو للمسلم على طهيقن ا كب اء وامصالح بو اوب تصاح و
ااد بالب ا اااب والسا اانن ا
عقائا اادهم ومنا اااهجقم وعبا اااداهتم وذلا ااك ا ي ا ا م إا بااع صا ااام اجلا ا ِّ
بالدعاوف الفارغن الات يادمجع قا حاىت القادياك ان والهافالان ولان تغاين عانقم شا ئاً ا يف الادك ا وا
يف ا هة وا ينفعقم ال لب س وا أموال املبس بأهنم من صم م أه السنن واجلماعن.
وصلاى اهلل وسلام على نبيِّنا محمد
وعلى آله وصحبه
وسلام
وكتب :
ربيع بن هادي عمير المدخلي
كان اهلل له -مكة  6201/1/62 :هـ
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الرد

على

لطف اهلل خوجة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل والص

والس م على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد :

فق ااد اطلعا ا عل ااى مق ااال لل اادك ور  /لآل ااف اهلل و اان  ,كفا اهته هي اادة امدين اان يف ملحقق ااا
امسمى با " الهسالن " يف يوم اجلمعن 1422/8/2ها اموافام  2ساب م 2222م ي حادث عان
ال صوو والصوف ن  ,فهأي أكه أصاب احملز أو مارب يف أول مقاله ح ث رد القاول باأن أصا
ال صاوو صااح و موافاام للب اااب والساانن ورد دعااوف تقسا م ال صااوو إض حممااود وماافموم وأن
البالم امنسوب إض أئمن الصوف ن مع اجلن د والسهي ف ه ما خيادم ال صاوو الفلساف امافموم
وكفى أي و ود لآلهيقن صوف ن حممودة  ,وكفاف إض مولاه  " :فاحلاصا والواماع أن طهيقان هاؤاء
ا ئمن الفين أعلنوا ال ق د بالفهيعن جمقولان غاه معهوفان فاإذا كاان هافا هاو احلاال فب اف ميبان
أن يقال  :إن تصوو هؤاء ا وائ هو ال صوو الصح و  .ومد أ ااد يف هافا  ,ساددكا اهلل
وإياه يف ك مول وعم  ,غه أكه بعد هافه ا اادة ذهاب يفاهق با أها ال صاوو احلق قا
وب ا أه ا ال ص ااوو اجمل اااكي  ,ويع ا ا ااه م اان أه ا الس اانن و مع ااه ومف ااال  ,أس ااأل اهلل
ال وف م ف قا لب ان احلم .
 -1مال الدك ور  /لآلف اهلل  ,لآلف اهلل بنا وبه :
" وبعد هفا ال قصا صا ال صاوو :هناا كاأيت لل سااؤل امنآلقا بعاد هافا العاهض وال قهياه:
إذا بآل تقس م ال صوو ,فبان فبهة فلسف ن غال ن ,فب ف يبون ح نئف عموم ام صوفن مان
أه السنن ؟!.
فالجواب أن يقال  :هفا ال عجب مبين على فبهت اطئ  ,أوامهاا ( :تآلب ام حبام
الفبهة على امن سب إل قا ) .فإذا كان ال صوو فلسف اً منحهفاً  ,فام صوفن كافلك .وإذا
كان سن اً الصاً  ,فام صوفن كفلك .ا ,ل س ا مه كفلك ,ب البناء الصح و :ال فهيم
ب ا الفبااهة وامن سااب إل قااا .فمااا ك ا امن سااب م حققااون ,كمااا أهناام ل س اوا كلقاام غااه
م حقق بالفبهة ,ب ا مه ب ذلك ".
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والجواب:
إن حصه ال صوو امفموم يف الفبهة الفلسف ن الغال ان ومصاه احلبام بااخلهوج عان السانن علاى
ماان ي حقاام هباافه الفلساافن الغال اان ل ا س بص اواب فأئماان الساالف حبم اوا علااى عمااوم اخل اوارج
والقدرياان والفا عن بالبدعاان ولااو مل يباان عناادهم فلساافن أو حمااادة هناام ااالفوا الب اااب والساانن
وأحدثوا يف الدين ما ل س ف ه بأفقاامقم الفاسادة ا لقصادهم احملاادة ولاو مصاد امب ادو احملاادة
هلل ومعاك ده لبفه ولبن السلف مل يبفهوهم هنم م أولون وعندهم شبه.
ك اافلك ال ص ااوو كاك ا بداي ااه تنآلل اام م اان كه ااد خم ااالف للزه ااد الف ااهع ال اافي م ااهره
الب اااب والساانن وعبااادة ف قااا جماهاادال وكظهيااال تهصااد الوساااوس واخلآلاهال ومت ا ٌاز عاان ا ماان
هبفا امنقج يالاو إض ذلك قلقم بالفهيعن واع مادهم على ا حاديث الالع فن واموهوعن
والقااول عل ا اهلل بغااه علاام وك ا هاافه خمالفااال لاادي الب اااب والساانن ومااا عل ااه ساالف ا ماان
وفققاؤها .
فبقفا امنقج امنحهو وال م ز به عن ا مان با عان أها السانن وارتبااطقم باه وبفا و ه شافوا
عن أه السنن وحبم عل قم وعلى منقجقم ومؤلفاهتم بالبدعن.
ومااد ذكااه البعااه ماان ذلااك ا مااام اباان اجلااوكي وهااو مو ااود يف مؤلفااال الصااوف ن كالآلبقااال
يب عب اادالهمحن الس االم وكالهس ااالن للقف ااهي وكا ح اااء للغ ازا والق ااول يب طال ااب امب ا
والغن اان لعب اادالقادر اجل ا ا الين  ,وإذن فال صا ااوو م اان بداي ااه م اافموم ومب اادو مب ا ا أن تد ل ااه
الفلس اافن ,فحص ااه ال اافم يف الفلس اافن الص ااوف ن غ ااه صا اواب فق اافا م ااا ي عل اام ببداي اان ال ص ااوو
وكفأته وحبم أهله .
أما ام أ هون فقد كادوا على ال صوو وفلسف ه أش اء وأش اء ل سا مقصاورة علاى شا و قم
وكعمائقم ب ه من فهة يف ا تباو كال علم با ول اء ومباورهم ومفااهدهم وكاا وراد امخرتعان
القائمن على البدو والفهك ال والبفب على اهلل وكاموالد وما ف قا من غلو وشهك ال أيالاً.
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 -2فقاول ا خ لآلاف اهلل  " :وبعاد هافا ال قصا صا ال صاوو هناا كاأيت لل ساااؤل
امنآلق بعد هفا العهض وال قهياه إذا بآلا تقسا م ال صاوو فباان فباهة فلساف ن غال ان فب اف
يبون ح نئف عموم ام صوفن من أه السنن ؟  ...اخل
أمول:
إن هفا ال ساؤل واجلواب عل ه غاه صاح و  ,فاال ال صاوو يف ذاتاه كلاه فلسافن إذ هاو لا ط
ماان باادو شااىت وا الاافين اك قاادوا ال صااوو والصااوف ن حصااهوه يف الفلساافن  ,وا أحااد ماان أها
الساانن يع قااد يف ال صااوو أك اه سااين ااالص  ,وا يف ام صااوفن أهناام علااى ساانن الصاان فقاافا
ال قس م ا و ود له.
 -3ومول الدك ور لآلف اهلل  ":ب البناء الصح و ال فهيم ب الفبهة وامن سب إل قا
فما ك امن سب م حققون كما أهنم ل سوا كلقم غه م حقق بالفبهة ب ا مه با ذلاك "
.
أمول:
هفا ال فص من ا خ مبين على أن ال صاوو امافموم هاو الفلسافن ام معلان يف احللاول ووحادة
الو ود فقط الت حبم عل قا بالبفه وهو حمم مص ب يف ذمه واحلبم عل ه.
ولباان يااهد عل ااه أن ال صااوو أ ااالط وأك اواو منقااا أعمااال شااهك ن مبورياان وغههااا ومنقااا أعمااال
بدع ن من صلوال بدع ن وأوراد بدع ن ختصص بأكمنن مع نن وواءال لآلهق مع نن وخماصمال
لغهها و ه السنن .
وموالااد ف قااا شااهك ال وباادو وغلااو يف شا وخ الآلااهق وهاافه ا شااك أهنااا ختااهج العااامل هبااا عاان
دائهة السنن إض دائهة البدو فاتالو أن ما مهره ا خ غه صح و.
 -4مال الدك ور لآلف اهلل  " :فام صوفن على در ال :
منقم ام حقم بال صوو ,الفي يصو أن يسمى به حق قن .ومنقم من هو دون ذلك,
يسمى م صوفا جتوكا ا حق قن .وإذا صو هفا ال فهيم ,ف بآل ح نئف ال سوين ب ذ ع
ام صوفن يف احلبم  .ب من ام صوفن من هو ارج عن دائهة أه السنن ,وهم ام حققون
بال صوو ؛ الصوف ن اخللص  ,الفين يع قدون باحللول واا اد ,والوحدة " .
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 أقول :كعاام ام صااوفن علااى در ااال ومااع أهناام علااى در ااال ففا قم البااافه كالقااائل باااحللول ووحاادة
الو ود .
وي فاااوتون يف الالااالل فآلهيقاان صااوف ن أشااد غل اواً وهااالاً ماان طهيقاان أ ااهف وي فاااول
أهلقااا يف الغلااو ف قااا واال ازام بالااالاهتا وكا طااهق الصااوف ن مائماان علااى هااالل وا يصااو أن
يقااال أن هناااك ص ااوف ن جماااكاً أه ا ساانن حق قاان  ,ن أه ا الساانن ه اام ام مساابون بالب اااب
والسنن يف عقائدهم ومناهجقم وعباداهتم على ما مال رسول اهلل  ح نما دث عن الفاهق
فقال عل ه الصالة والسالم افرتم ال قود إض إحدف وسبع فهمن وافرتم النصاارف إض اثنات
وسبع فهمن وس فرتق هفه ا من إض ثالث وسبع فهمن كلقا يف النار إا واحدة.
مالوا  :ما ه يا رسول اهلل ؟ مال ":من كان على ما أكا عل ه وأصحايب"
فالساين مان كاان علاى مااا كاان عل اه رساول اهلل صالى اهلل عل ااه وسالم وأصاحابه وماا عادا ذلااك
من الفهق ا كبفههم ولبنقم أه بدو على تفاوهتم يف الالاالل ومانقم الصاوف ن علاى خم لاف
طهمقم ومناهجقم.
فمن مل يبن على طهيم الصحابن يف عق دته ومنقجه فل س من أه السنن.
ووام ااع الف ااهق الص ااوف ن خم ااالف ل اام عق اادة ومنقج ااً وعم االً ,ويهب ااون أتب اااعقم عل ااى عقائ اادهم
ومناهجقم ويفوهون لام أها السانن وعق ادهتم ومانقجقم ف نقاادون لام ف صادق علا قم ماول
سـبِي َ  فلقام كصا ب مان هافه
َللُّونَا ال ا
ادتَـنَا َوُكبَـ َراءنَا فَأ َ
اهلل تعاض َ وقَالُوا َرباـنَا إِناا أَطَ ْعنَا َس َ
ا ين ل بع قم وتقل دهم ا عمى وإن كان أصلقا يف البفار.
 -2ومول الدك ور لآلاف اهلل  " :ومانقم مان هاو يف دائاهة أها السانن ,وهام الافين مل ي حققاوا
بال صاوو ,با أ اافوا ااااههه ,ماان ال عباد والزهااد ,واجملاهاادة .وا إشاابال يف ااهوج ام حققا
بال صوو من دائاهة أها السانن ,با مان ا ساالم ,فاال مباان يف ا ساالم مان يع قاد بااحللول,
واا اااد ,ووحاادة الو ااود .إمنااا الاافي مااد يس فااب بقاااء العمااوم ماان ام صااوفن يف دائااهة الساانن,
مع ما هم عل ه من البدو " .
 أقول  :مجإن امفبلن يف حصه الدك ور ال صوو امفموم يف ال صوو الفلسف ام مع يف
احللول ووحدة الو ود واحلبم عل ه بالالالل مع حسن ظنه بما عدا ذلك من أكواو
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ال صوو وما اكم ال صوو ورافقه من هالال ختهج أهلقا من دائهة أه السنن ومد أحملنا
إض بعالقا ف ما سلف.
فالدك ور يهف أن ال صوو مسمان :
فلسف فقو هالل وكفه عنده وهو مص ب يف ذلك وا يناكعه سين صادق ف ه .
()1
والقسم ا ه إمنا هو تعبد وكهد وجماهدة "
 أقول :لا س هاافا فحسااب هااو وامااع عمااوم الصااوف ن وال صااوو ومااد ب نا ذلااك ساالفاً ووامااع الصااوف ن
وتارخيقم عام قم و اص قم يؤكد ما ذكهل.
وأكا أدعو الدك ور لآلف اهلل أن يقوم ولن إض بالد امسلم يف العامل وغههاا لاهف باأم ع ن اه
وامع الصوف ن العقدي والعمل وامنقج والسلوك لعاام قم و اصا قم  ,ها هاو تعباد وتزهاد
وجماهادة فحسااب فااإن و اده كمااا ذكااه ساالمنا لاه وإن و ااده وامعااً مؤمااً ينادف لااه اجلبا كمااا
ذكااهل أكااا  ,ويعهفااه كا ساالف يف العااامل  ,فااأر و ماان الاادك ور أن يغااه كظهتااه هاافه وأن يغااه
حبمااه فااا مه لا س هباافه السااقولن الاات تباادل لااه ول اافكه مااول الهسااول البااها  ": القالاااة
ثالثن  ...اخل .
إن الدك ور يعرتو بأن عموم ام صوفن عندهم بدو لبن ما ه هفه البدو ؟
إكه يهف أهنا تلك الت مد تد عل قم يف تزهدهم وجماهدهتم .
وأمول  :إن ا مه ا ين ق عند هفا احلد كما تصور ا خ إمنا ه بدو غل ظن تقدم ذكهها أو
بعالقا فل ن به لفلك وأر وا أن يدركه بفكائه.
 -1مال الدك ور لآلف اهلل – لآلف اهلل به وبنا  " : -وهنا ت ك الفبهة العاك ن اخلاطئن ,وه :
( إطااالق وصااف امب اادو علااى ك ا ماان ارتبااب بدعاان ) فقاافا آلااأ؛ وذلااك ن ا ص ا يف
امسلم بقاؤه يف دائهة السانن فاال خياهج منقاا إا ب هاان ,وال هاان لا س جماهد خمالف اه للسانن ,با
حمادتااه للساانن :فإكنااا لااو أ ه نااا كا ماان ااالف الساانن بف ا ء ,مااا بقا يف دائااهة الساانن أحااد؛
فامخالفاان واردة فااال يااأمن أحااد اخلآلااأ وا الزلاان  ,س اواء يف صااورة بدعاان  ,أو معص ا ن  ,حااىت

( : )6بل واقع الصوفية عامتهم وخاصتهم ليسوا بهذه الصفات فقد تخلوا عن ذلك من قرون .
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الببار وام قدم السابق .أما احملاد ,فقو امسا حم أن خياهج مان دائاهة السانن ,وهاو الافي ماد
اختف منقجا بدع ا ,وصار عل ه ,وبىن عل ه مفهبه ,كمن ع منقجاه العقا  ,أو الافوق ,ياهد
هبما النصوص العاب ن فقفا هو امب دو " .
واجلواب على هفا امقآلع من و وه :
 -1حنن مع الدك ور يف ختآلئن من يآللم وصف امب دو على ك من ومع يف بدعان" فقاد
ا قد اجمل قد يف طلب احلام مهياداً بافلك و اه اهلل .ف قاع يف بدعان علم ان أو عمل ان
" فال اوك أن يبدو ب يعفر عناد اهلل وعناد اماؤمن ويصادق عل اه ماول اهلل َ رباـنَـا
َّلَ تُـ َب ِ
اخـ ْذنَا إِن نا ِســينَا أ َْو أَ ْخطَأْنَــا  ويصاادق عل ااه مااول الهساول  ": إذا اجتهــد
الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ".

فمان كااان علااى ماانقج أها الساانن واجلماعاان عق اادة ومنقج ااً مث ومااع يف بدعاان ف ا
عل ه أهنا بدعن وختفى علاى كعاه أهناا بدعان فاال ااوك ال ساهو ب بديعاه با ينصاو ويبا
له أهنا بدعن.
مال ش خ ا سالم ابن ت م ن رمحه اهلل يف رسال ه معارج الوصول (ص: ) 43 /
" وكعه من جم قدي السلف واخللف مد مالوا وفعلوا ما هو بدعن ومل يعلموا أكه بدعن
إمااا حاديااث هااع فن انوهااا صااح حن وإمااا يااال فقم اوا منقااا مااا مل يااهد منقااا وإمااا
ل اهأي رأوه ويف امسااألن كصااوص مل تاابلغقم وإذا اتقااى اله ا ربااه مااا اس ا آلاو د ا يف
موله " ربنا ا تؤا فكا إن كس نا أو أ آلاكا" ويف احلديث الصح و أن اهلل مال  " :مد
فعل " وبسط هفا له موهع آ ه ".
وإن كاك ا م اان الباادو الواه ااحن كااالقول خبل اام القااهآن أو إكب ااار رؤياان اهلل أو تعآل ا
صاافال اهلل عااز و ا أو القااول بإكبااار القاادر فقااد باادو الساالف الصاااحل وأئما قم ماان
ومع يف هفا الالالل وت ؤا منقم وكفهوا ع اهتم.
وأمااا ماان ينفااأ يف أحالااان الااهواف أو الصااوف ن أو اخل اوارج أو امع زلاان ويرتعااهو علااى
عقائ اادهم أو عل ااى شا ا ء منق ااا فق اافا ا ي ااد يف دائ ااهة الس اانن م اان أص االه ن ل اافه
الآلوائاف مباا فا قم الصااوف ن عقائاد ومنااهج تبااين وتناااه عقائاد ومنااهج أها الساانن
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فمن هفا حاله ا يقال عنه  " :فإكنا لو أ ه نا ك من الف السانن بفا ء ماا بقا
يف دائهة السنن أحد "  ,وا يقال إكه عنده جمهد خمالفن للسنن".
كع اام هن اااك عا اوام ا يهتبآل ااون بالص ااوف ن وا بغ ااههم م اان طوائ ااف الال ااالل  ,ب ا ه اام
يبغالون بع الآلوائف وما هم عل ه من الالالل فقؤاء إن شااء اهلل مان أها السانن
 ,ولباان الاابالء فا من ياهتبط بآلااهق أها الالااالل وي ااواهم وحيما شا ئاً ماان عقائاادهم
الغل ظن يوا ويعادي عل قا كما هو وامع عموم الصوف ن .
 -7ومول الدك ور  " :أما احملاد  ,فقو امس حم أن خيهج من دائهة السنن ,وهو الفي مد اختاف
منقجا بدع ا ,وصار عل ه ,وبىن عل ه مفهبه ,كمن ع منقجه العقا  ,أو الافوق ,ياهد هبماا
النصوص العاب ن .فقفا هو امب دو.
وإذا طبقنااا هاافا احلااد يف تعهيااف امب اادو علااى ام صااوفن و اادكا عمااومقم يعملااون البدعاان دون
حمادة ب اناً منقم أهنا السانن وآفا قم كقصاان العلام ولاو علماوا لرتكاوا ومان هافا حالاه ا خياهج
من الدائهة ".
 -أقول :

 -1إن احملاد امعاكد مسمان:
مسم اع لنفسه منقجاً بدع اً يهد به كصوص الب اب والسنن الصهحين ك اً وعناداً ا بال أوي
وا باجلق فقفا ل س مب دعاً فحسب ب هو كافه.
ومساام كياان لااه عملااه ومنقجااه فااهآه حسااناً وي ااأول النصااوص كااه يااهف كفسااه علااى احلاام فقاافا
حيبم عل ه أكه مب دو كه الف ب أويله سب امؤمن وسلك طهق امب دع .
 -2مج
إن هاافا ال عهيااف للمب اادو الاافي اااء بااه الاادك ور ا أعهفااه عاان أحااد ماان أئماان ا سااالم
الاافين وا قااو الباادو وامب اادع بعلاام وعاادل  ,با رأيناااهم يباادعون ماان كااان علااى أصااول أها
الس اانن وم اانقجقم  ,مث وم ااع يف بدع اان م اان الب اادو الواه ااحن كبدع اان الق اادر أو ال اهف أو بدع اان
اخلا اوارج  ,أو امه ئ اان  ,أو الق ااول خبل اام الق ااهآن ,أو ح ااىت ال وم ااف يف مس ااألن الق ااهآن ف ق ااول :
القهآن كالم اهلل مث ي ومف عن مول أه السنن " :غه خملوق " ومسوهم الوامفن .
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 -2مااول الاادك ور " وإذا طبقنااا هاافا احلااد يف تعهيااف امب اادو علااى ام صااوفن و اادكا عمااومقم
يعملااون بالبدعاان دون احملااادة با انااً ماانقم أهنااا الساانن وآفا قم كقصااان العلاام ولااو علماوا لرتكاوا
ومن هفا حاله ا خيهج من السنن ".
أمول:
إن هفا احلد غه مسلم وما أعهو أن السلف اشرتطوا احملادة يف تعهياف امب ادو فقاد أطلقا
البدعن على مه ئن وهم من العباد وعلى غه امه ئن ولبن عندهم تأويالل وشبه.
 -2مولك ":وآف قم كقصان العلم "
أمول  :هفه آفان كا امب دعان وماا اب ادو عاامل ماط  ,كماا ماال ا ماام الفااطيب – رمحاه اهلل
 ب " البدعن مف قن من البفه " كما يقول ش خ ا سالم ابن ت م ن رمحه اهلل. -3ومول الدك ور ":ولو علموا لرتكوا ".
أمااول  :سااامو اهلل ا خ كأكااه مل اااهب أها الباادو ماان الصااوف ن وغااههم ولاافا مااال ":
ولو علموا لرتكوا " فل س ا مه عندهم هبفه السقولن ولاو كاان ا ماه هبافه الساقولن ماا
بق صويف على صوف ه.
إن أي مب اادو ا خيل اوا ماان الااوف الاافي حيملااه علااى البقاااء علااى بدع ااه وال فاابث هبااا
ويؤثههااا علااى كا مااا ماهأ ومسااع ماان احلجااج وماوارو ا دلاان ولااوا هاافا الااوف مااا بقااى يف
هاافه الاابالد صااويف  ,أا تااهف أهناام يدرسااون ماانقج الساالف وعقائاادهم يف كا امهاحا
الدراس ن أو لقا  ,مث ا يه عون عن باطلقم ,وأر و أن ت صدف لدعوهتم وأن حيقم
اهلل على يديك ما تأمله ف قم.
كعم ا ك أس منقم وا من غاههم وأر او أن يقاوم مان أكعام اهلل علا قم ووفققام اتبااو
م اانقج الس االف وال مس ااك ب ااه أن ينقال اوا ب اادعوة الص ااوف ن وغ ااههم إض دي اان اهلل احل اام
وصهاطه امس ق م.
وابد أن ادوا مان كعاه مان النااس اسا جابن ا مان كلقام وماد تو اد ساقولن يف مباول
احلاام واله ااوو إل ااه عنااد الاابع ومااد ا يه اع الاابع إطالمااً ومااد يه ااع بعالااقم بعااد
قود وك ذلك يه ع إض مف ئن اهلل اموفم منقم وامخفول .
ومول ا خ  :ومن هفا حاله ا خيهج من الدائهة .
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يقصد به عموم ام صوفن ومد تب لك حالم أهنم ل سوا كما تصورهم ا خ ومد ب نااه
على الو ه الصح و امآلابم لوامعقم وتأرخيقم  ,وأكياده ها عماوم ال جاك ان والهفاع ان
والنقفاابندين والسااقهوردين وامهغن اان وال يلوياان وغااههم ماان ام علق ا بااالقبور يس ا غ عون
بأهلقااا وياافحبون لاام ويقاادمون لاام القاهاب والناافور ويؤمنااون مبااا ميل ااه علا قم سااادهتم
وش و قم من أوراد و هافال ورمص يع ون من أه السنن ؟ .
وه هم على ماا كاان عل اه رساول اهلل  وأصاحابه وال اابعون لام بإحساان؟ وأطلاب
منه ماهة أ اهف أن يقاوم بزياارة بعا البلادان لاهف مااذا ااهي مان عماوم الصاوف ن عناد
م البادوي واجلا الين وكيناب وكف سان والع ادروس وغاههم ,ومااذا ااهي عناد القباور يف
الن ااد وباكسا ا ان وغهمه ااا  ,وعل ااه أن يسا ا ع بأها ا الس اانن يف ه اافه البل اادان ل ع ِهف ااوه
حق قن ما اهي ل زداد بصهة وإين كاد أمآلع بأن ا خ سوو يغه رأيه وحبمه .
 -8ماال د /لآلاف اهلل لآلاف اهلل بناا وإياااه  " :ماال ابان ت م ان  " :فماان عا طهيام أحاد ماان
العلماااء والفققاااء أو طهياام أحااد ماان العباااد والنساااك أفال ا ماان طهياام الصااحابن ,فقااو خمآلاائ
هال مب دو .ومن ع ك جم قد يف طاعن أ آلأ يف بع ا مور :مفموماً مع باً ممقوتااً فقاو
خمآلئ هال مب دو " الف اوف ." 12/11
وهبفا ي ب أن عمومقم ا يس حم وصف امب دو ومن مث فقم بامون يف دائهة أه السنن "
 -أقول :

كااالم شا خ ا سااالم هاافا حاام ولبنااه يف العلماااء اجمل قاادين يف طلااب احلاام ومعهف ااه فااإذا باافل
العااامل اجمل قااد أمصااى وسااعه يف طلااب احلاام فعجااز عاان إدراكااه فومااع يف اخلآلااأ وهاافا حالااه فااإن
هفا معفور مأ ور ومن ذمه ومق ه فقو امس حم للفم وامق وال بديع.
وأدلن هفا من ك اب اهلل وسنن رسوله صلى اهلل عل ه وسلم ومد أسلفنا ا يان القهآك ان واحلاديث
النبوي يف هفا ,ولبن هفا ا ينآلبم على أه ا هواء وا على عاوام الصاوف ن و قاالم الافين
يعملون بب ما هب ودب ويقبلون ماا ميل اه علا قم شا وخ الصاوف ن مان عقائاد وأعماال وأوراد
وعندهم هوف .
وا على من ا قد ف قصه يف ا قاده أو عنده شوب هوف.
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مال ش خ ا سالم يف القواعد النوراك ن ( ص  ) 122 – 121يف ب ان الفهق با أها العلام
وا هواء:
وسبب الفهق ب أه العلم وأه ا هواء – مع و ود اا الو يف مول ك منقما  - :أن
العامل مد فع ما أ ِمه به من حسن القصد واا قاد  ,وهاو ماأمور يف الظااهه باع قااد ماا ماام
عنااده دل لااه  ,وإن مل يباان مآلابقااا  ,لباان اع قاااداً لا س ب ق ااين  ,كمااا يااؤمه احلاااكم ب صااديم
الفاااهدين ذوف العاادل  ,وإن كاكااا يف الباااطن مااد أ آلاام أو كاافبا  ,وكمااا يااؤمه امفااىت ب صااديم
امخ ا العاادل الالااابط  ,أو بإتباااو الظاااهه  .ف ع قااد مااا دل عل ااه ذلااك  ,وإن مل يباان ذلااك
ااع قاد مآلابقا .
فااع قاااد امآللااوب هااو الاافي يغلااب علااى الظاان ممااا يااؤمه بااه العباااد  ,وإن كااان مااد يبااون غااه
مآلابم  ,وإن مل يبوكوا مأمورين يف الباطن باع قاد غه مآلابم مط .
فإذا اع قد العاامل اع قاادين م نامالا يف مالا ن أو مالا  ,ماع مصاده للحام وإتباعاه ماا أماه
باتباعاه ماان الب ااب واحلبماان  :عاافر مباا مل يعلمااه وهاو اخلآلااأ امهفااوو عناا  ,خبااالو أصااحاب
ا هاواء  .فااإهنم (إن ي بعااون إا الظاان ومااا هتااوف ا كفااس ) وازمااون مبااا يقولوكااه بااالظن والااوف
زما ا يقبا النقا  ,ماع عادم العلام زماه  .ف ع قادون ماا مل ياؤمهوا باع قااده ا باطنااً وا
ااههاً  .ويقصدون ما مل يؤمهوا بقصده  ,وا قدون ا قااداً مل ياؤمهوا باه  .فلام يصادر عانقم
ماان اا قاااد والقصااد مااا يق الااى مغفااهة مااا مل يعلمااوه  ,فباااكوا اااام  ,شااب قا بامغالااوب
عل قم  ,أو اهل  ,شب قا بالالال .
فاجمل قد اا قاد العلم احمل ل س له غهض سوف احلم  .ومد سلك طهيقه  ,وأما م بع
الوف احمل  :فقو من يعلم احلم ويعاكد عنه .
ومث مسم آ ه – وهم غالب الناس – وهو أن يبون له هوف  ,وله يف ا مه الفي مصد إل ه
شبقن  ,ف ج مع الفقوة والفبقن  .ولفا اء يف حديث مهس عن النيب صلى اهلل عل ه
وسلم أكه مال (( إن اهلل حيب البصه النافف عند ورود الفبقال  ,وحيب العق البام عند
حلول الفقوال )) .
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فاجمل قد احمل مغفور له  ,أو مأ ور وصاحب الوف احمل مس و ب للعفاب  ,وأما
اجمل قد اا قاد امهكب على شبقن وهوف  :فقو مس ء  .وهم يف ذلك على در ال
حبسب ما يغلب  ,وحبسب احلسنال اماح ن .
وأكعه ام أ هين – من امن سب إض فقه أو تصوو – مب لون بفلك " فقفا ش خ ا سالم
يفهق ب اجمل قد وصاحب الوف ب اع اا قاد أشبااً فإذا كان اا قاد غه مفهوو
ويف غه موهعه ال حم بأصحاب ا هواء .
أمول  :لو حبمنا لفه ا صناو بأهنم مان أها السانن خلالفناا النصاوص الداع ان ل مان ذ عااً
إض ااع صام بالب اب والسنن والداع ن إض طاعن الهسول  واتباعه ذلك وا ب علاى عماوم
امسلم .
وخلالفناا ا ياال وا حاديااث الناه ان عاان خمالفان مااا ااء باه حممااد  والناه ان عاان البادو فماان
ا قااد يف طلااب احلاام و اهاه ولااو بس اؤال العقااال ماان أه ا العلاام ساالم إن شاااء اهلل ماان الاافم
والعقاااب  ,وماان هتاااون يف طلااب احلاام ومفااى علااى مااا ورثااه عاان ا باااء ومااا عل ااه أها ا هاواء
والباادو وتقااهب إض اهلل بالباادو وإض القبااور وأصااحاهبا بالاادعاء والاافبو والناافر واخلااوو واله اااء
فب ااف يهفااع ماان هاافا شااأكه إض مصاااو العلماااء وا تق اااء اجمل قاادين ومعاااذ اهلل أن يقصااد اباان
ت م ن هفه ا صناو.
وأذكه ا خ لآلف اهلل والقارئ البها مبا سلف من حال ام صوفن والصوف ن علاى و اه ا رض
ا ن ومب ا ن.
 -2ماال الادك ور لآلاف اهلل  " :لبان إذا م ا  :ك اف حبما أن هافا حاال عماومقم ,مل ا
يبون العبس ؟ .م  :دل لنا على أن البعهة غه م حققن بال صوو :
 -1إن ال حقم حي اج إض تعلم وذهن مادر على فقم امسائ الصوف ن الفلسف ن امعقدة,
ول س ك ام صوفن لديقم ااس عداد.
 -2إن ام حقق بال صوو يعملون على تعم ن حق ق ه عن العموم؛ ن هؤاء العموم لو
أدركوا حق قن ال صوو ,ما تهددوا يف رفاله ما ف ه من البفه وا حلاد؛ ن ا ص ف قم فآلهة
ا سالم ,و ن ف قم صدق ال دين.
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 -3أكك لو سأل
ل س إا.!..

عمومقم عن حق قن ال صوو ,ما أ ابوا إا مبا يف د أكه ذكه وعبادة,

إذن فام حققون ملن ,وغه ام حقق هم السواد ا عظم ,ومن هنا ملنا:
عموم ام صوفن من أه السنن واجلماعن.
وهفه الن جن اجمل ناة من هفا البحث ,ه ع نقا ما يقهره ابن ت م ن رمحه اهلل تعاض." !!..
 أقول :تقدم البالم على موله  ":ال حقم بال صوو ".
ال حقم بوحدة الو ود واحللول :
وأم ااول  :إك ااه ا ي وم ااف وص ااف عم ااوم الص ااوف ن عل ااى ال حق اام بوح اادة الو ااود واحلل ااول ن
ال صوو يف م على بدو كعهة عقائدين وعبادين  ,والصوف ن وامعون ف قا مد مه ذكهها.
 -2إن ام حقق بال صوو وإن عملوا على تعم ن الناس عان حق قان فلساف قم فاإهنم يومعاون
أتباعقم يف هالال وبدو شاهك ن وغههاا وهافا أماه مفاقود وواماع ملماوس ا ااوك إكبااره أو
إغفاله.
 -3ومولااه إكااك لااو سااأل عمااومقم عاان حق قاان ال صااوو مااا أ ااابوا إا مبااا يف ااد أكااه ذكااه
وعبادة ل س إا !..
 -أقول :

أ -مااد يعجااز البعااه ماانقم عاان ا اباان علااى هاافا الس اؤال  ,ن أئماان الصااوف ن اهااآلهبوا يف
تفسه ال صوو فب ف بأتباعقم.
ب -وإن أ اااب م ح اافلم م اانقم مب ااا ذك ااهه ا خ فإك ااه ا يص اادمجق فوام ااع الص ااوف ن خب ااالو م ااا
تنآلوي عل ه ا ابن ومد مه ذكه وامعقم مث ما ه عبادهتم وذكههم ؟
أل س حىت العبادال وا وراد وا حزاب الصاوف ن ف قاا البادو والفاهك ال واللعاب والاهمص با
حىت وحدة الو ود مد يسههبا ش و قم إض عقائدهم .
وموله  " :إذن فام حققون ملن ,وغه ام حقق هم السواد ا عظم ,ومن هنا ملنا:
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عموم ام صوفن من أه السنن واجلماعن.
وهفه الن جن اجمل ناة من هفا البحث ,ه ع نقا ما يقهره ابن ت م ن رمحه اهلل تعاض- " !!..
أقول :
إن هفه الن جن الت مجمهرها الدك ور مبن ن على ما مجمهره ف ما سلف من مج
مج
حمصور يف
أن ال صوو
ٌ
أن هفا ال قهيه غه صح و و مج
فلسفن وحدة الو ود واحللول ,ومد تب مج للقارئ مج
أن الصوف ن
تفم بدعاً كعهة وشهك ال وهالال غه وحدة الو ود ا حصه لا  .ويفقد ما مل ه سلفاً
وأموله وامع الصوف ن وطهمقا سابقاً واحقاً .
عما مجمهره ابن ت م ن وغهه من أه السنمجن -رمحقم اهلل -مج
فإن
وأ هاً ما مجمهره الدك ور خي لف مج
ش خ ا سالم ا يقصد ببالمه إامج اجمل قدين اا قاد امفهوو ا هفه ا صناو من
الصوف ن ؛ح ث مال الل كالمه عن الباطن ن وأتباعقم  ( :وهفا الفي ذكهته حال أئم قم
ومادهتم العام حبق قن مولم ,وا ريب أكه مد اكالم إل قم من الف عن والهافالن من ا يبون
يف الباطن عاما حبق قن باطنقم ,وا مواف ًقا لم على ذلك ,ف بون من أتباو الزكادمن امهتدين,
ً
اموا لم ,الناصه لم مبنزلن أتباو اا ادين الفين يوالوهنم ,ويعظموهنم ,وينصهوهنم ,وا
يعهفون حق قن مولم يف وحدة الو ود ,و مج
أن اخلالم هو امخلوق .فمن كان مسلما يف الباطن
وهو اه معظِّم لقول ابن عهيب وابن سبع وابن الفارض وأمعالم من أه اا اد فقو
منقم ,وكفا من كان معظِّماً للقائل مبفهب احللول واا اد ,فإن كسبن هؤاء إض اجلقم ن
كنسبن أولئك إض الهافالن واجلقم ن ,ولبن القهامآلن أكفه من اا ادين ببعه ) اها.
فقفا البالم يف ااتباو الفين ا يعهفون حق قن عقائد ام بوع سواء من القهامآلن أو من أه
وحدة الو ود واحللول وهفا خيالف ما مهره الدك ور لآلف اهلل وكسبه إض ش خ ا سالم ابن
ت م ن ب ا يعهو سلف للدك ور غفه اهلل لنا وله وأسأل اهلل لنا وله ال وف م والسداد وركمنا
احلم واتباعه .
وإياه حب ِّ
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وصلى اهلل على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه
وسلم
كتبه
ربيع بن هادي عمير المدخلي
/61شعبان6201/هـ
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حكم اإلسالم
يف

شد الرحال إىل قبور األنبياء والصاحلني
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل والص

فإين مد اطلع

والس م على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد :

على ما دار ب معالي الشيخ الع مة صالح بن فوزان بن عبد اهلل

الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وب أكاس الفوه يف موهوو شد الهحال إض م النيب
صلى اهلل عل ه وسلم ورأي ما يف كالمقم من امخالفن للحم وما مهره السلف الصاحل ورأي
أهنم ل س لم مس ند صح و من الب اب والسنن وا من أموال أئمن ا سالم السابق أه
القهون امفاللن وإمنا ي علقون هبفوال ام أ هين الت ا سند لا من كصوص القهآن والسنن
الصح حن وا أموال وا أعمال السلف الصاحل وعلى رأسقم الصحابن وال ابعون لم بإحسان
وا أموال أئمن العلم والدف ومنقم ا ئمن ا ربعن .
ومب اخلوض يف هفه امسألن أمول  :إن حمبن الهسول البها و ال النب وإ الله وتومهه
وطاع ه واتباعه وا شادة مبنزل ه العظ من عند اهلل من أو ب ما افرتهه اهلل على الناس
عموماً؛ كه رسول رب العام إض الناس واجلن أذع  ,مال اهلل تعاض  (:قُ ْل إِ ْن ُك ْنتُ ْم
تُ ِحبُّو َن اللاهَ فَاتابِعُونِي يُ ْحبِْب ُك ُم اللاهُ َويَـ ْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َواللاهُ غَ ُفور َرِحيم ) ( آل
عمهان ) 31:فعالمن حمبن اهلل الصادمن اتباو رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم.
اك َعلَْي ِه ْم َح ِفيظا)
ومال اهلل تعاضَ ( :م ْن يُ ِط ِع ال ار ُس َ
ول فَـ َق ْد أَطَا َ اللاهَ َوَم ْن تَـ َولاى فَ َما أ َْر َسلْنَ َ
ِ
(النساء )82:فجع طاع ه طاعن له ومهن طاع ه بآلاع ه فقال تعاض َ ( :وَم ْن يُط ِع اللاهَ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يم )
ين فِ َيها َو َذلِ َ
َوَر ُسولَهُ يُ ْدخلْهُ َجناات تَ ْج ِري م ْن تَ ْحت َها ْاألَنْـ َه ُ
ار َخالد َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
(النساء. )13:
ومن أعظم طاع ه ال مسك مبا اء به مال تعاض َ ( :وَم ْن يَـ ْع ِ
ص اللاهَ َوَر ُسولَهُ َويَـتَـ َع اد
ودهُ يُ ْد ِخلْهُ نَارا َخالِدا فِ َيها َولَهُ َع َذاب ُم ِهين ) (النساء )14:ومن أعظم ال جاوك حلدود
ُح ُد َ
اهلل ااب داو يف دين اهلل.
ومن صح و سن ه صلى اهلل عل ه وسلم موله صلى اهلل عل ه وسلم َّ " :ل يبمن أحدكم

أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين "
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فال يب فى يف حقه مبجهد احلب ب ا بد من حب يفوق حب ا بناء وا باء وا مهب
والناس أذع .
وبههان ذلك احلهص على اتباو ك ما اء به وتصديقه وعدم هيفه أو معاره ه بقول أحد
كائنا من كان ,فال يعارض موله بقول أحد وا يقدم على هديه هدف أحد صلى اهلل عل ه
وسلم وهفا مآللوب من ك مسلم فما ثب من موله أو فعله أو تقهيهه أ فكاه وتقهبنا به إض
اهلل ,وما مل يعب من موله وتقهيهه يف أبواب القهب فال اوك مسلم أن ي قهب به إض اهلل كه
من الدين الفي مل يأذن به اهلل .
فزيارة القبور مفهوعن وشد الهحال إل قا غه مفهوو ا بقول النيب صلى اهلل عل ه وسلم وا
بفعله وا ب قهيهه ب الصواب أكه منق عنه وهنى عنه أصحابه بناء على هن ه وتو قه فال
يبون مفهوعاً حبال من ا حوال فقد روف ك من أيب ههيهة وأيب سع د وأيب بصهة الغفاري
وابن عمه حديث :
" َّل تشد الرحال إَّل إلى ر رة مساجد  :المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد

األقصى "
أما حديث أيب ههيهة فأ ه ه البخاري ومسلم وغهمها
وأما حديث أيب سع د فأ ه ه الف خان وغهمها بلفظ ا تفدوا الهحال  ...اخل
وأما حديث أيب بصهة فأ ه ه مالك وأمحد وأبو دواد الآل الس والنسائ والرتمفي بأساك د
بعالقا صح و وبعالقا حسن .
وأما حديث ابن عمه فأ ه ه ا كرم يف أ بار مبن بإسناد ر اله ر ال الصح و والآل اين
يف الببه ويف ا وسط من طهيم أ هف مال ال عم  :ر اله ثقال .
وما ذهب أبو ههيهة إض الآلور مال له أبو بصهة :من أين ئ ؟ مال  :ئ من الآلور
مج
صل ف ه مال  :أما إين لو أدرك ك مل تفهب إين مسع رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم
يقول  :ا تفد الهحال إا إض ثالثن مسا د  ..احلديث
وهنى ابن عمه مزعن عن الفهاب إض الآلور حم جاً بنق النيب صلى اهلل عل ه وسلم عن شد
الهحال إا إض امسا د العالثن.

- 141 -

فاتفم فقم هؤاء العالثن من أصحاب النيب صلى اهلل عل ه وسلم على النق عن شد
ال قهب إض اهلل وا كعهو لم خمالف من الصحابن
الهحال إض غه امسا د العالثن
وفقه الصحابن مقدم على فقه من الفقم مقما بلغوا من العلم ومن البعهة ,هفا مسلم
لدف ك من حيرتم سنن رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم وفقه أصحابه وعلمقم أما من اتبع
هواه فله شأن آ ه .
ولقد بفل أئمن السنن قوداً عظ من يف ب ان احلم يف هفه امسألن ومنقم ش خ ا سالم ابن
ت م ن يف عدد من الب ب ,منقا :اجلواب الباهه ,و وال يف ك ابه ماعدة ل لن يف ال وس
والوس لن وسوو ا ار من ا ه فقهال كن علق عل قا أيام ق ق ودراست له يف
حدود عام 1412ها أسأل اهلل أن ينفع امسلم هبفه الفقهال الق من وما ي بعقا من
تعل قال.
قال شيخ ا س م ابن تيمية -رحمه اهلل " : -فإن أحاديث كيارة م ه كلقا هع فن ,ا

يع مد على ش ء منقا يف الدين؛ لفا مل يهو أه الصحاح والسنن ش ئاً منقا ,وإمنا يهويقا
من يهوي الالعاو كالدارمآلين والبزار وغهمها.
وأ ود حديث ف قا ما رواه عبد اهلل بن عمه العمهي ,وهو هع ف ,والبفب ااهه عل ه.
مع موله ( :من كارين بعد ممايت فبأمنا كارين يف ح ايت ) مج
فإن هفا كفبه ااهه خمالف لدين
امسلم  ,فإن من كاره يف ح اته ,وكان مؤمناً به ,كان من أصحابه ,اس ما إن كان من
امقا هين إل ه ,اجملاهدين معه ".
 -أقول :

عبد اهلل بن عمه بن حفص بن عاصم بن عمه بن اخلآلاب ,أبوعبد الهمحن العمهي امدين,
هع ف عابد من السابعن /م .4تقهيب ( .)432/1وهعف عبد اهلل عدد من أئمن احلديث
مع حيىي القآلان ,وعل بن امديين ,وابن حبان.
لبن هفا احلديث الفي كسبه إل ه ش خ ا سالم هبفا اللفظ ل س هو حديث عبد اهلل
العمهي ,وإمنا هو حديث حفص بن سل مان عن ل ث بن أيب سل م عن جماهد عن ابن
عمه .ولفظ حديث عبد اهلل بن عمه العمهي الالع ف هبفا" :من كار م ي و ب له
شفاعت ".
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ومد أورد الف خ كفسه احلديع يف الهد على ا نائ (ص  )43 ,42حباش ن الهد على
الببهي كاسباً ك حديث إض راويه على الصواب .وكفلك ذكه ابن عبد الادي احلديع يف
ك ابه الصارم امنب ,أورد حديث عبد اهلل العمهي يف (ص )11وكامفه منامفن علم ن إض
(ص  .)27وأورد حديث حفص بن سل مان يف (ص  )48وكامفه إض (ص .)12
قال شيخ ا س م ابن تيمية –رحمه اهلل " :-ومد ثب عنه  أكه مالَّ " :ل تسبُّوا
أصحابي ،فوالدي نفسي بيده لو أنفو أح ُدكم مثل أُحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وَّل
نصيفه " أ ه اه يف الصح ح .

والواحد من بعد الصحابن ا يبون مع الصحابن بأعمال مأمور هبا وا بن؛ كاحلج واجلقاد
والصلوال اخلمس والصالة عل ه ,فب ف بعم ل س بوا ب باتفاق امسلم  ,ب وا شهو
السفه إل ه ,ب هو منق عنه.
وأما السفه إض مسجده للصالة ف ه ,والسفه إض امسجد ا مصى للصالة ف ه فقو مس حب
والسفه إض البعبن للحج فوا ب .فلو سافه أحد السفه الوا ب وامس حب مل يبن مع
واحد من الصحابن الفين سافهوا إل ه يف ح اته ,فب ف بالسفه امنق عنه ؟
ومد اتفم ا ئمن على أكه لو كفر أن يسافه إض م ه صلوال اهلل وسالمه عل ه أو م غهه من
ا كب اء والصاحل مل يبن عل ه أن يويف بنفره ب ينقى عن ذلك.

 -أقول :

يف جممع ا هنه للف خ عبد اهلل بن حممد بن سل مان امعهوو بداماد آفندي احلنف
( " : )247/1ومن كفر مبا هو وا ب مصداً من نسه ,وهو عبادة مقصودة ( كفراً مآللقاً
) غه معلم بفهط بقهينن ال قاب  ,مع أن يقول :هلل عل ن حج أو عمهة ,أو اع باو  ,أو هلل
عل كفر ,وأراد ش ئاً بع نه كالصدمن ؛فإن هفه عبادال مقصودة ,ومن نسقا وا ب ,وإمنا
م د النفر به؛ كه مل يلزم الناذر ما ل س من نسه فهض؛ كقهاءة القهآن ,وصالة اجلناكة,
ود ول امسجد ,وبناء امسا د والسقاين وعمارهتا .وإكهام ا ي ام ,وع ادة امهي  ,وكيارة
القبور ,وكيارة م النيب  وإكفان اموتى ,وتآلل م امهأته ,وتزويج فالكن .مل يلزمه ش ء من
هفه الو وه؛ هنا ل س لا أص يف الفهوض امقصودة ,كما يف كعه من الب ب ".
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قال شيخ ا س م ابن تيمية –رحمه اهلل " : -ولو كفر السفه إض مسجده وامسجد
ا مصى للصالة فف ه موان للفافع .
أاقهمها عنه :اب ذلك ,وهو مفهب مالك وأمحد .
والعاين  :ا اب ,وهو مفهب أيب حن فن؛ ن من أصله أكه ا اب النفر إا ما كان وا باً
بالفهو ,وإت ان هفين امسجدين ل س وا باً بالفهو فال اب بالنفر عنده .
وأما ا كعهون ف قولون  :هو طاعن هلل " اها.
 أقول  :ويحسن أن نورد أقوال األئمة األربعة حول هذه المسألة : -6مذهب الشافعية :
مال الفافع -رمحه اهلل -يف ا م (" : )221/2ولو كفر ,فقال عل ن امف إض إفهيق ن أو
العهاق أو غهمها من البلدان مل يبن عل ه ش ء ,كه ل س هلل طاعن يف امف إض ش ء من
أحب إ مج
البلدان ,وإمنا يبون امف إض امواهع الت يهجتى ف قا ال  ,وذلك امسجد احلهام و ن
لو كفر أن ميف إض مسجد امدينن أن ميف ,وإض مسجد ب امقدس أن ميف ؛ ن

رسول اهلل  ,مالَّ ( :ل تشد الرحال إَّل إلى ر رة مساجد  :المسجد الحرام
ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس ) ,وا يب

أن أو ب امف إض مسجد النيب

أن أو ب امف إض ب اهلل احلهام؛ وذلك أن ال
 ومسجد ب امقدس ,كما يب
بإت ان ب اهلل فهض ,وال بإت ان هفين كافلن" .واكظه حل ن العلماء مج
للقفال الفاش
(.)342/3
ومال أبو إسحاق الفهاكي يف "امقفب"  " :وإن كفر امف إض امسجد ا مصى ومسجد
امدينن فف ه موان؛ مال يف البويآل يلزمه ,كه مسجد ورد الفهو بفد الهحال إل ه ,فلزمه
امف إل ه بالنفر ,كامسجد احلهام .ومال يف ا م :ا يلزمه ,كه مسجد ا اب مصده
بالنسك ,فلم اب امف إل ه بالنفر كسائه امسا د".
واكظه حل ن العلماء (.)342/3
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وذكه النووي هفين القول يف ا يالاح (ص  )212 - 218مع شهح ابن حجه ال م .
ومال ابن حجه ال م هنا (ص  " : )212ولو كفر كيارة م ه  لزم الوفاء به؛ ما علم
أهنا يف القهب امؤكدة ,وكفا كيارة م غهه  مما تسن كيارته ؛ هنا مهبن مقصودة ".
وهفا من العجائب والغهائب ,لقد علم ابن حجه أن مفهب الفافع اس حباب الوفاء
بالنفر بالفهاب إض مسجد رسول اهلل  وب امقدس وهت به من القول بالو وب وفاً
من اهلل وورعاً ,وأكد ذلك النووي يف ا يالاح بأن أصو القول ااس حباب ,وأمهمها ابن
حجه على ذلك ,مث بعد ك هفا يهف و وب الوفاء بالنفر بزيارة القبور ؛ هنا يف كظهه من
القهب امؤكدة ,فق ا يلزم الوفاء بنفر شد الهحال إض مسجد رسول اهلل صلمجى اهلل عل ه
وسلمجم وإض ب امقدس كه ا يهمى إض در ن القهب امؤكدة ,ومد حالنا رسول الدف 
إض شد الهحال إل قما مع أعظم ب ول اهلل امسجد احلهام.
وإين فى أن يبون هفا البالم مدسوساً عل ه ,فإن كان منه فأر و أن يبون مد ر ع
عنه.
وله كالم د يف هفا الباب من ا كصاو أن كفكهه :
اخل ِامسن و مج ِ
السابِعن والع ِ
مال يف ك ابه الزوا ه  ( :الْ َببِهة العمجالِعَن و مج ِ
مجامنَن
الساد َسن َو مج َ َ
الهاب َعن َو َْ َ َ
َ
َ
والِّسعو َن  :اتِّ َخاذُ الْ ُقبوِر مس ِ
اف
الس ُر ِج َعلَْيـ َها َ ،واِتِّ َخاذُ َها أ َْورَانا َ ،والطاَو ُ
اد ُّ
اج َد َ ،وإِي َق ُ
ُ ََ
َ ْ
ص َ ُ إلَْيـ َها )
استِ َ ُم َها َ ،وال ا
بِ َها َ ،و ْ
أَ ْ هج الآلمجبَاهِاينُّ بِسنَد ا بَأْس بِِه َع ْن َك ْع ِ
ب بْ ِن َمالِك َر ِه َ اللمجه َعْنه مَ َال َ ( :ع ْق ِدي بِنَبِِّب ْم
َ
ََ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
مَاْب َوفَاتِِه ِخبَ ْم ِ
يب مجإا َولَه َ ل ٌ ِم ْن أ مجمِ ِه َوإِ مجن َ ل ل أَبو
س لََال فَ َسم ْع ه يَاقول  :إكمجه َملْ يَب ْن كَِ ٌّ
َ
ِ
ِ
ِ
مج
صاحبَب ْم َ ل ًال  ,أََا َوإِ مجن اْ َم َم مَاْبالَب ْم َكاكوا يَامجخفو َن
بَبْه بْن أَِيب م َحافَنَ َ ,وإِ مجن اللمجهَ اختَ َف َ
ِ
ِ
ث َممجهال  ,مثمج مَ َال اللمجق مجم
ك  ,اللمجق مجم ِّ
إين بَالمج ْغ ثََال َ
ماب َور أَكْبَِائِ ِق ْم َم َسا َد َوإِ ِّين أَكْا َقاك ْم َع ْن َذل َ
ا ْشق ْد ثََالث ممجهال ) ْ ِ
َمحَد
صلُّوا َعلَى مَا ْ ) َ .وأ ْ
احلَد َ
صلُّوا َإض مَا ْ َ ,وَا ت َ
يث َ .والآلمجبَاَهِاينُّ ( َا ت َ
َ
َ َ
مجسائِ ُّ َوابْن َما َ ْه َوابْن ِحبمجا َن َع ْن ابْ ِن َعبمجاس َر ِه َ اللمجه َعْناق َما { :
َوأَبو َداود َوال ا ِّْهِم ِف ُّ
ي َوالن َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
السه َج } .
ين َعلَْا َقا الْ َم َسا ِ َد َو ُّ
لَ َع َن َرسول اللمجه َ
صلمجى اللمجه َعلَْه َو َسلمج َم َكائَهال الْقبور َوالْممجخف َ
ومسلِم  { :أََا وإِ مجن من َكا َن مَابالَبم َكاكوا يا ِ
مجخفو َن ماب َور أَكْبَِائِ ِق ْم َم َسا ِ َد فَِإ ِّين أَكْا َقاك ْم َع ْن
َ
َ َْ
ْ ْ
َ ْ ٌ
ِ
ِ
الساعن وهم أَح اء  ,واَلمجفين يا ِ
إن ِم ْن ِشَها ِر الن ِ
ك } َ .وأَ ْمحَد  { :مج
مجخفو َن
َذل َ
مجاس َم ْن ت ْد ِركق ْم مج َ َ ْ ْ َ َ َ َ

- 122 -

احلَاكِم  { :اْ َْرض كلُّ َقا َم ْس ِج ٌد
ي َوابْن َما َ ْه َو ْ
َمحَد َوأَبو َداود َوال ا ِّْهِم ِف ُّ
الْقب َور َم َسا ِ َد } َ .وأ ْ
احل مجمام }  .و مج ِ
ود مجاختَفوا ماب َور أَكْبَِائِ ِق ْم
الفْ َخان َوأَبو َداود  { :مَاتَ َ اللمجه الَْاق َ
مجإا الْ َم ْقبَاَهةَ َو َْ َ
َ
َمحد و مج ِ
مجسائِ ُّ َع ْن َعائِ َفنَ َوابْ ِن َعبمجاس ,
َم َسا ِ َد } َ .وأ ْ
َمحَد َع ْن أ َس َامنَ َ ,وأ ْ َ َ
الفْ َخان َ ,والن َ
ِ
َمحَد
مجص َارف مجاختَفوا ماب َور أَكْبَِائِ ِق ْم َم َسا ِ َد } َ .وأ ْ
َوم ْسل ٌم َع ْن أَِيب هَهيْاَهَة  { :لَ َع َن اللمجه الَْاق َ
ود َوالن َ
مج ِ
و مج ِ
ال بَانَا ْوا َعلَى مَا ِْهِ َم ْس ِج ًدا ,
اله
ك إ َذا َكا َن فِ ِق ْم مج
مجسائِ ُّ  { :أولَئِ َ
الصالو فَ َم َ
َ
الفْ َخان َوالن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلَْل ِم عْن َد اللمجه ياَ ْوَم الْقَ َامن } َ .وابْن حبمجا َن َع ْن أَكَس :
ك شَهار ْ
ك ُّ
الص َوَر أولَئ َ
ص مجوروا ف ه ت ْل َ
َو َ
َمحَد َوالآلمجبَاَهِاينُّ  { :مج
إن ِم ْن ِشَها ِر
صلمجى اللمجه َعلَْ ِه َو َسلمج َم َع ْن مج
الص َالةِ َإض الْقبوِر } َ .وأ ْ
{ كَا َقى َ
الساعن وهم أَح اء  ,ومن يا ِ
الن ِ
مجخف الْقب َور َم َسا ِ َد } َ .وابْن َس ْعد  { :أََا
مجاس َم ْن ت ْد ِركق ْم مج َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
مجخفو َن مابور أَكْبِ ائِ ِقم وصاحلِِ ِقم مسا ِ َد فَ َال تَا ِ
إن من َكا َن مَابالَبم َكاكوا يا ِ
مجخفوا الْقب َور
َ
مج َ ْ
ْ ْ
َ َ ْ ََ ْ ََ
ِ
ِ
مجاس من يا ِ
مجاق { مج ِ
الهك ِ
مجخف الْقب َور
ك } َ .و َعْبد مج
َم َسا َد فَِإ ِّين أَكْا َقاك ْم َع ْن ذَل َ
إن م ْن َشِّه الن ِ َ ْ َ
ِ
إسَهائِ َ مجاختَفوا ماب َور أَكْبَِائِ ِق ْم َم َسا ِ َد فَالَ َعنَاق ْم اللمجه تَا َع َاض
َم َسا َد } َ .وأَيْ ً
الا َ { :كاكَ ْ بَانو ْ
ِ
ِ
ك ِمممجا
}  .تَاْنبِ هٌ َ :ع ُّد َه ِفهِ ِّ
الس ِمجن ِم ْن الْ َببَائِِه َومَ َع ِيف َك َالِم بَا ْع ِ الفمجافعِمج ِن َوَكأَكمجه أَ َ َف َذل َ
اهو َ ِ ,كمجه لعِ
ذَ َكهته ِمن ه ِفهِ اْ َح ِاد ِ
يث  ,وو ه أَ ِف ِّاختَ ِاذ الْ َق ِ مس ِج ًدا ِمْناقا و ِ
ع
ا
ف
ن
م
ن
َ
ْ
ْ
ْ ْ َ
ْ
َ
َ
ٌ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
اخلَْل ِم ِعْن َد اللمج ِه يَا ْوَم الْ ِقَ َام ِن  ,فَِف ِه
ك بِقبوِر صلَ َحائِِه َشمجه ْ
ك بِقبوِر أَكْبَِائِِه َو عِ َ َم ْن فَا َع َ َذل َ
َذل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ِم ْن أَ ْن
َي حيَ ِّفر أ مجمَه بَِق ْول ِه َل ْم ذَل َ
َْف ٌيه لَنَا َك َما ِيف ِرَوايَن  { :حيَ ِّفر َما َ
صنَاعوا }  :أ ْ
الص َالة َعلَْ ِه أَْو إلَْ ِه ,
ك فَا ا ْل َعنوا َك َما لعِنوا ؛ َواِ ِّختَاذ الْ َق ِْ َم ْس ِج ًدا َم ْعنَاه مج
صنَاعوا َكصْن ِع أولَئِ َ
يَ ْ
الص َالة َعلَْا َقا فَا َق ْط ,
الص َالة إلَْا َقا " م َبمجهٌر مجإا أَ ْن ياَه َاد بِاِ ِّختَ ِاذ َها َم َسا ِ َد مج
َو ِح نَئِف فَا َق ْوله " َو مج
ِ
ل إلَْ ِه ِرَوايَن { :
يب أ َْو َوِ ٍّ َك َما أ َ
َش َار ْ
مججه َه َفا اْ َ ْ ف إ ْن َكا َن الْ َقْباه مَاْباَه م َعظمجم م ْن كَِ ٍّ
كَا َع ْم مجإمنَا يا َ
مج ِ
ِ
الص َالة َإض مابوِر اْ َكْبَِ ِاء
اله
َص َحابانَا َْ { :هم مج
إ َذا َكا َن فِ ِق ْم مج
الصالو } َوم ْن َمثمج مَ َال أ ْ
واْ َولِ ِاء تَاباُّهًكا وإِ ْعظَاما } فَا ْشَاهطوا َش ئَا ِ أَ ْن يبو َن مَاباه معظمجم وأَ ْن يا ْق ِ
الص َالةِ إلَْ ِه -
ص َد بِ مج
ْْ
َْ َ َ َ
َ
َ َْ َ َ ً
َ
ِ
ِ
ِ
اهه ِمن اْ َح ِاد ِ
يث الْمفْكورةِ
ِ
َوِمعْال َقا مج
,وَك ْون َه َفا الْف ْع ِ َكبِ َهةً اَ ٌ ْ َ
َ َ
الص َالةَ -علَْه المجبَاُّهَك َواْ ْعظَ َام َ
ِ
ِ ِ
السهِج َعلَْ ِه تَا ْع ِظ ًما لَه َوتَابَاُّهًكا بِِه
ك ك مج تَا ْع ِظ م لِْل َق ِْ َكِإي َق ِاد ُّ
اس َعلَى َذل َ
ل َما َعل ْم َ ,وَكأَكمجه مَ َ
ِ
ِ
ِ
احل ِد ِ
يث الْ َمفْكوِر آكًِفا بِلَ ْع ِن
َ ,والآلمجَواو بِِه َك َفل َ
ك َوه َو أَ ْ ٌف َغْاه بَع د  ,سمج َما َومَ ْد َ
صمجه َح ِيف َْ
من مجاخت َف علَى الْ َق ِ سه ا  ,فَا حم مَاول أ ِ ِ ِ ِ
ك علَى ما إذَا َمل يا ْق ِ
ص ْد بِِه
َْ َ َ
َْ ْ ْ
َْ
َص َحابنَا ب َبَه َاهن ذَل َ َ َ
ْ ً
ِ
ِِ
ِ
صلمجى اللمجه َعلَْ ِه َو َسلمج َم :
تَا ْعظ ًما َوتَابَاُّهًكا بِفي الْ َق ِْ َ .وأ مجَما ِّاختَاذ َها أ َْوثَاكًا فَ َجاءَ النا ْمجق َعْنه بَِق ْوله َ
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ِ
السج ِ
ِ
ود لَه أ َْو
َي َا تا َعظِّموه تَا ْع ِظ َم َغ ِْهك ْم ِ َْوثَاهنِِ ْم بِ ُّ
{ َا تَامجخفوا مَا ِْي َوثاَنًا يا ْعبَد بَا ْعدي } أ ْ
َحن ِوهِ  ,فَِإ ْن أَراد ذَلِك اِْ مام بَِقولِِه  { :واِ ِّختاذها أَوثَاكًا } ه َفا الْمعىن ا ُِّجته ما مَالَه ِمن أ مج ِ
ك
ْ
َن ذَل َ
َ َ َ ْ
ْ
َ َ َْ َ َ
ََ َ َ ْ
)(1
َكبِ َهةٌ بَ ْ ك ْفٌه بِ َف ْه ِط ِه َ ,وإِ ْن أ ََر َاد أ مج
َن مآلْلَ َم ال ا ْمجع ِظ ِم المج ِفي َملْ يا ْؤذَ ْن فِ ِه َكبِ َهةٌ فَِف ِه با ْع ٌد ,
كَاعم مَ َال باع ْ ِ
الص َالةَ ِعْن َد الْ َق ِْ مَبَاِّهًكا ِهبَا َع ْ الْم َح مجادةِ لِلمج ِه َوَرسولِِه ,
اله ِ مج
صد مج
احلَنَابِلَن  :مَ ْ
َ ْ َْ
ِ
َسب ِ
إذَ ً ِ
الف ْهِك
اب ِّ
َوإِبْ َداو ِدين َملْ يَأْذَ ْن بِِه اللمجه لِلنا ْمجق ِ َعْنا َقا مثمج ْ
اعا  ,فَإ مجن أ َْعظَ َم الْم َحمجهَمال َوأ ْ َ
ِ
ك إ ْذ
الص َالة ِعْن َد َها َواِ ِّختَاذ َها َم َسا ِ َد أ َْو بِنَاؤَها َعلَْا َقا َ .والْ َق ْول بِالْ َبَه َاه ِن َْحمم ٌ
مج
ول َعلَى َغ ِْه ذَل َ
َا يظَ ُّن بِالْعلَم ِاء َْجت ِويز فِع تَاواتَاه عن النِمجيب صلمجى اللمجه علَ ِه وسلمجم لَعن فَ ِ
اعلِ ِه َ ,وَِجتب الْمبَ َاد َرة
َْ ََ َ ْ
ْ َ َ َ ْ ِّ َ
َ
ِ
ِلَْد ِمقا وَه ْدِم الْ ِقب ِ
الالَها ِر ِ َكا َمجقا أ ِّس َس ْ َعلَى
َهُّه ِم ْن َم ْس ِج ِد ِّ
اب المجِت َعلَى الْقبوِر إ ْذ ه َ أ َ
َ
َ َ
ِ
ِِ ِ ِ
صلمجى اللمجه َعلَْ ِه َو َسلمج َم ِهبَ ْدِم
صلمجى اللمجه َعلَْ ِه َو َسلمج َم ِ َكمجه كاَ َقى َع ْن ذَل َ
ك َوأ ََمَه َ
َم ْعصَن َرسول اللمجه َ
الْقبوِر الْم ْف ِهفَِن  ,وَِجتب َإكالَن ك ِّ مِْن ِدي أَو ِسهاج علَى مَا وَا ي ِ
ص ُّو َومْافه َوكَ ْفره اكْاَا َقى .
ْ َ َ ْ َ َ
َ
 -0مذهب المالكية :

يف امدوكن (" :)87/2ومال مالك :ومن مال :هلل عل مج أن آيت امدينن أو ب امقدس أو
امف إض امدينن أو امف إض ب امقدس ,فال ش ء عل ه ,إا أن يبون كوف بقوله ذلك
أن يصل يف مسجد امدينن أو يف مسجد ب امقدس .فإن كان تلك ك ه و ب عل ه
الفهاب إض امدينن أو إض ب امقدس راكباً" .واكظه البايف ابن عبد ال (.)428/1
ويفقم من اس عناء مالك الصالة فقط من صور ا عمال الت يفملقا كفر امف إض امدينن
وإض ب امقدس ,ومنقا معالً كيارة م النيب  ومبور الفقداء يف امدينن وم اخلل وسائه
مبور ا كب اء يف ب امقدس ,أكه ا اب وا يفهو شد الهحال إض م كب نا حممد  وا
إض م غهه من ا كب اء والصاحل وا اب وا يس حب الوفاء بالنفر بامف إل قا ولو كان
يهف ش ئاً من هفا اس عناه كما اس عىن الصالة ,وهفا يدل على موة اتباعه للب اب والسنن
ومتسبه هبما وبعده عن الغلو والبدو الت مال اهلل يف شأهنا{ :أم لم شهكاء شهعوا لم من
الدين ما مل يأذن به اهلل} ومول رسول اهلل " :ك حمدثن بدعن وك بدعن هاللن" .وموله:

( )1أقول َّ :ل بُعد فيه إَّل أن التعظيم الذي لم يأذن به اهلل قد يكـون شـركا وقـد يكـون غلـوا "وإيـاكم وال لـو فـي
الدين فإنما أهلك من كان قبلكم ال لو في الدين".
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"من أحدث يف أمهكا هفا ما ل س منه فقو رد" .فل
توم ف .

أتباعه يقفون ح ث ومف ن الدين

 -1مذهب الحنابلة :

مال ابن مدامن يف امغين (" :)11/12وإن كفر امف إض مسجد النيب  ,أو امسجد
ا مصى لزمه ذلك .وهبفا مال مالك وا وكاع  ,وأبوعب د ,وابن امنفر ,وهو أحد مو
و وب امف إل قما؛ ن ال بإت ان ب اهلل فهض
الفافع  ,ومال يف ا ه" :وا يب
وال بإت ان هفين كف ".
 -2مذهب األحناف :

يف البحه الهائم (" : )81/3ولو مال عل مج امف إض ب اهلل احلهام ,ومل يفكه حجاً وا
عمهة لزم أحد النسب اس حساكاً ,فإن عله عمهة مف حىت حيلم ,إا إذا كوف به امف
إض مسجد امدينن أو مسجد ب امقدس أو مسجد من امسا د ,فإكه ا يلزمه ش ء".
ويفقم من مومفقم هفا ما يفقم من مومف مالك رحم اهلل اجلم ع ووفم ا من لسلوك
منقجقم.
قال شيخ ا س م ابن تيمية  " :ومد ثب يف صح و البخاري عن النيب  أكه مال" :
من نذر أن يطيع اهلل فليطعه ،ومن نذر أن يعصى اهلل ف يعصه ".
وأما السفه إض كيارة مبور ا كب اء الصاحل فال اب بالنفر عند أحد منقم كه ل س
بآلاعن.
فب ف يبون من فع هفا كواحد من أصحابه ؟ وهفا مالك كهه أن يقول اله  :كرل م
رسول اهلل  واس عظمه.
ومد م  :إن ذلك لبهاه ن كيارة القبور.
وم  :ن الزائه أفال من امزور.
وكالمها هع ف عند أصحاب مالك.
 أقول  :كيارة القبور مفهوعن وكان رسول اهلل مد هنى عنقا من باب سد الفرائع؛ نا مم السابقن ف ن

بقبور أكب ائقا وصاحل قا حىت أومعقم الف آلان كهال ومهال يف هوة
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الفهك هبم واختاذهم أكداداً مع اهلل ,وأول ف نن من فل الفهك ومع لقوم كوح إذ تعلق
ملوهبم بود وسواو ويغوث ويعوق وكسه ,وهم ر ال صاحلون فجعلوهم أكداداً مع اهلل.
من أ ذلك وأمعاله هنى رسول اهلل أواً عن كيارة القبور ,وما رسخ عق دة ال وح د يف
ملوب أصحابه البهام وأمن عل قم الف نن ر ص لم يف كيارهتا ,وب لم الغاين من كيارهتا
وه أهنا تفكههم ا هة ,هفه واحدة ,وا هف ل س ف د ا موال من دعاء إ وهتم
ا ح اء.
وإذا كان ا مه كفلك ,والدو ا ول وهو تفكهة ا هة ,أمه ي حقم بزيارة القبور القهيبن
واجملاورة ,حىت ولو كاك مبور موم مفهك اك فى الفارو احلب م باحلد ا دىن الفي حيقم
الغهض الفهع مع فظال كعهة تسد ذرائع الف نن والفهك:
منقا أن ا يقولوا هجهاً ,ومنقا أن ا ت خف مسا د ,ومنقا أن ا يبىن عل قا ,وا جتصص,
وا يصلى عل قا وا إل قا ,اك فى باحلد ا دىن مع هفه ااح اطال وال حفظال .ومل يفهو
أبداً السفه إل قا وشد الهحال إل قا ,ا بقوله وا بفعله.
وآين ذلك  :أن هفا ا مه مل ينزل ف ه مهآن ,ومل يعب ف ه حديث من مول رسول اهلل أو
فعله ,فلو كان مفهوعاً ل حقم ف ه ك ذلك ولسن لنا رسول اهلل ذلك بهحالل ورحالل إض
مبور ا كب اء والصاحل  .وملئ الدواوين بهحالل الصحابن البهام وال ابع لم بإحسان,
وحنن جند دواوين ا سالم من صحاح وسنن ومساك د وك ب فقه السلف الصاحل مد سجل
ك حقوق ا موال من ع ادهتم وهم مههى إض غسلقم و ن آلقم وتف عقم ودفنقم
وكيارهتم وااس غفار لم والدعاء لم والنق عن اجللوس على مبورهم ,ومن قن أ هف
حلماين عق دة ا ح اء من امسلم هن عن البناء على مبور ا موال بأي شب وبأي صورة
ا مسا د وا مآللم بناء وا ب جص ص.
ك هفا مد طفح به دواوين ا سالم الت كوهنا عنقا ,ال ن لواً كامالً من حديث كبوي
صح و أو حسن ,ومن أموال الصحابن والقهون امفاللن ,ومن أموال أئمن الدف من ش ء له
تعلم بقال ن السفه إض القبور ,فقفا ا مام مالك ا جتد له كلمن يف موطأه تفه إض السفه
وشد الهحال إض م رسول اهلل  وا إض م غهه ,وهفه ك ب تالم فه الت دوكوا ف قا فقه
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هفا ا مام ا جند ف قا باباً وا فصالً وا حديعاً حيث امسلم على شد الهحال والسفه إض
م النيب  أو غهه من ا كب اء والصاحل .
وهفا ا مام الفافع يدون فققه العظ م يف ا م وغهها ,فلم يعقد باباً وا فصالً ,ومل يفكه
حديعاً واحداً بفأن السفه إض مبور ا كب اء .وهفا ا مام أمحد بن حنب وهفا مسنده العظ م
ومسائله الت دوك يف ك ب ا جتد لفه امسألن ف قا أثهاً وا ا .
وهفان الصح حان ,وبق ن ا مقال الس وأ واهتا من دواوين ا سالم امع ة ,ل لواً
كامالً عن مال ن شد الهحال والسفه إض م النيب  أو إض مبور غهه من ا كب اء.
وهفه ك ب أيب حن فن وأصحابه أيب يوسف وحممد كبحث ف قا ,فال جند ف قا ذكهاً لفه
امسألن.
فما هو السه إذن يف عم هؤاء الصحابن وال ابع وا ئمن من الفققاء واحملدث ؟ واب أن
يقف ذ ع العقالء م سائل  :ه ينقصقم حب رسول اهلل ؟ ه كان هناك مادة
صبن وأحاديث وآثار ثهة أمهلوها ب ك موها ودفنوها كما فعلوا بوص ن عل يف كظه الباطن ن
وغالة الهف ؟ إن امن سب إض السنن على ا الو اجتاهاهتم حبمد اهلل ا يظنون بسفلقم
هفا الظن الس ئ ,ولبنقا الغفلن ودغدغن ش اط ا كس واجلن لعواطف احلب العم اء الت
ا مت ز ب حم وباط  ,وب فاء وإفهاط وإطهاء ,إكه ل س بأيدي ام حمس لفه امسألن
اب من
مسألن شد الهحال إض القبور الت يبالغون ف قا ومد يبفهون من خيالفقم إا غعاء وسه ٌ
ا حاديث الباطلن ا يدعمقا ك اب وا سنن ,وا مول صحايب وا إمام من أئمن ا سالم.
إكا كقول لؤاء ما كق بسه من مول اهلل { :قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا هلل مثنى

وفرادى رم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة } .كقول لبم :موموا معىن وفهادف وذاعال
وشبلوا جلاكا واعقدوا مؤمتهال وفبهوا يف ك ذلك وملبوه بآلنا لظقه ,ماذا أمه سلفبم
الصاحل وأمصد هبم القهون امفاللن هفه القال ن امقمن؟ وماذا مل حي فوا هبا ويسجلوها يف
دواوينقم الفقق ن واحلديع ن والعقائدين ؟
ه أصاب قم نن أو فاء أو أن القال ن ا أساس لا؟ لع احرتامبم لسادة هفه ا من
وسلفقا الصاحل وحسن انبم هبم يدفعاكبم إض ااعرتاو باحلق قن.
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والوامع أن رسول اهلل  مل يفع ومل يأمه بف ء من هفا ,ب عم عبس هفا متاماً من
ااح اطال وال حفظال الت ذكهكاها ,وما أروعقا وأكصفقا وأوهحقا وأكعهها وأبهكقا على

ا من! وكؤكد هفا بقوله َّ " :ل تجعلوا قبري عيدا " .وفع أصحابه تنف فاً لفا ال و ه
السديد وأمعاله؛ ح ث دفنوه يف حجهته ف ن أن ي خف م ه مسجداً ,كما مال ه عائفن ورواه
الف خان وغهمها.
وما كاكوا يأتون م ه ,كما روف ذلك عبد الهكاق عن معمه عن أيوب عن كافع مال " :كان
ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال  :الس م عليك يا

رسول اهلل الس م عليك يا أبا بكر الس م عليك يا أبتاه وأخبرناه عبد اهلل بن عمر عن

نافع عن ابن عمر قال معمر فذكرت ذلك لعبيد اهلل ابن عمر فقال  :ما نعلم
أحداًَ ًًُ ًًَ من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم فعل ذلك إَّل ابن عمر" .

فقفا ا مام عب د اهلل بن عمه من كبار الب العمهي وك اء علماء امدينن ا يعلم أن
أحداًً ًَ من أصحاب النيب صلى اهلل عل ه وسلم كان يفع مع فع ابن عمه من إت اكه
م ه صلى اهلل عل ه وسلم للسالم عل ه وذلك هنم كاكوا يب فون بالسالم عل ه عند د ول
مسجده وعند هو قم منه ويف أثناء الصلوال امب وبن وامسنوكن يف امسا د والب ول
وغهها ويب فون بالصالة عل ه يف ك مبان ويعلمون أن من صلى على النيب صلى اهلل عل ه
وسلم صالة واحدة يف أي مبان أو كمان صلى اهلل عل ه هبا عفهاً .
هفا با هافن إض ما مسعوه من مول النيب صلى اهلل عل ه وسلمَّ " :ل تتخذوا قبري عيدا وَّل
تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن ص تكم تبل ني "
ومسعوه يقول  " :لعن اهلل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " مال عائفن
 :حيفر ما صنعوا .
ومال مالك إمام دار الجهة ما مسع أن أكاسا يرتددون على م النيب صلى اهلل عل ه وسلم " :
ما علمت أحدا فعل ذلك ممن مضى وَّل يصلح آخر هذه األمة إَّل ما أصلح أولها "

وا اوك للمسلم أن يغلوا يف م النيب صلى اهلل عل ه وسلم وا يف م غهه ف فبقوا
بال قود والنصارف ف س حقون ما اس حقوه من اللمجعن كعوذ باهلل من ذلك .
وفاو اهلل األمة ا س مية ل حتكام إلى كتاب ربِّها وسناة نبيها واتِّبا سلفها الصالح.
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وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
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